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 *بستر ماه*

 شیسوخت و استخوانها یم یلیاز شدت ضربات س صورتش

شده بود  یکنترل از دست داده بود. وحش ار،ی. هوشکردیناله م

 یول ا،ی. دربردیگرسنه به تن و بدن شکار حمله م ریو مانند ش

 .ستادیا یو مقابلش م دیخر ی. درد را به جان مکردیمقاومت م

زور کف اتاق  هدختر را چنگ زد و ب یرحمانه بازو یب اریهوش

 پرتش کرد.

برد. نفسش بند رفت  ایدر فیآخر اما رمق از جسم نح ی ضربه

 دهیمقابل چشمانش کش یرنگ اهیس یپرده  ،یلحظه ا یو برا

کار دست  کرد،یغفلت م ایبود. در وانهیاما د اریشد. هوش

 یمیفرش قد یفکر، رو نیابا  ا،یدر ی. پنجه هادادیجفتشان م
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 ریداد و ز شبه تن یحرکت ی. به سختخانه مشت شد یو نخ نما

 :دیلب غر

 شرف! یب _

دختر را گرفت و  یزخم یحمله برد. عربده زنان بازو اریهوش

دور  ایشده بود و دن جیگ ای. درستادیسرش ا یمثال جالد باال

و  را تند تند باز و بسته کرد شی. پلکهاخوردیسرش چرخ م

به حال و روز  تیاهم یب اریبار سرش را تکان داد. هوش نیچند

 دو انگشت فشار داد: نیزانو زد و چانه اش را ب شیاو، کنار پا

 یستیمن وا یو تو رو یکن ی! زبون درازنهیبه بعد هم نیاز ا _

 . یخوریمثل سگ کتک م

معده اش  اتیمحتو ایتکان خورد. گو ایدر ی نهیدرون س یزیچ

گرفت و  یقی. نفس عمامدیاراده باال م یو ب دیجوش یبود که م

انگشتان  ریبه زور بر خودش مسلط شد. چانه اش همچنان گ

 یزد و آب دهانش را رو یبود. چشم باز کرد. تلخند اریهوش

! اریشرحم هو یو ب یپرت کرد. مقابل چشمان وحش نیزم
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 ییاز ضربات دستش کارا شتریبودارش ب یکه نفس ها یمرد

خروش کرد.  اری. هوشگرفت یجان او را م یته مانده  داشت و

 :دیکش ادیتر از قبل مشتش را باال برد و فر وانهید

 ...یدختره  _

با حفظ همان تلخند، مژه برهم گذاشت. خودش را رها کرد  ایدر

 ریچشم باز نکند. تصو گریضربه، د نیبست که بعد از ا دیو ام

شده  دهیچشمش کش که مقابل یاهیس یپرده  یمادرش از رو

 قیاو، لبخند عم یدوباره  دنیبه د دواریام ایبود رد شد. در

دو،  ک،یشد.  تظرزد و به استقبال مادرش پاسخ گفت. من یتر

 سه...

که  دیهم کار تمام شده بود. شا دی. شاامدیاما فرود ن ضربه

 ...ایدر

سرش نشسته و مچ  یهمچنان باال اریدرجا پلک باز کرد. هوش 

بود.  یسط هوشنگ مهار شده بود. هوشنگ عصبدستش تو

 :دیوارد کرد و غر اریبه مچ دست او هوش یفشار
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 به جون هم! بلندشو! نیساعت نبودم دوباره افتاد هی _

 ولم کن ادبش کنم. _

 ؟یکار دستم بد یخوای. مدنیگفتم بلند شو! بچه ها گرخ _

 .دیبازهم به عرش رس اریهوش یعربده  یصدا

سر آدم  ریخ یدختره  نی. من امروز ادنیرخبه جهنم که گ _

 کنم... شی. دستم ول کن حالکنمیم

 گفتم پاشوو! _

 هیهوشنگ باال رفت. چند تا از بچه ها پشت در به گر یصدا

 ت،یبه مچ او وارد کرد و در نها یافتادند. هوشنگ فشار مضاعف

 :دیغر دیاز هم باز شد. به تهد اریهوش یپنجه  یگره 

 دارم برات! _

را گرفت و به زور  اریلبخند زد. هوشنگ دست هوش ایدر

انداخت و  رونیرا از اتاق ب اریبلندش کرد. او کشان کشان هوش

سالم در بدنش نمانده بود.  یجا کیوسط اتاق پهن شد.  ایدر

دوام آورده بود،  رشیکه به زور ز یو چرک رهیبه سقف ت رهیخ
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را با تمام  شا نهیس یکرد. دردِ قفسه  یبلند مهین یخنده 

 گفت. یفیضع "آخ"و  دیوجود خر

دفعات قبل! مثل  یبار هم از خطر جسته بود. مثل همه  نیا

 یجمله  نیو ا شدیله م اریهوش یِ دست و پا ریکه ز شهیهم

 ! "تو دختر یهست یعجب جون سگ". دیشن یرا م  یتکرار

دوام! درد، مثل صاعقه از فرق سر تا نوک  یخند زد. اما ب تک

و به سرفه افتاد. او وسط اتاق به خودش  دیچیپ شیپا انگشت

 اجازه وارد اتاق شد.  یو هوشنگ ب دیچیپ

. هوشنگ متاسف کردیدر خودش مچاله شده بود و ناله م ایدر

 را پشت کمرش، قفل هم کرد. شیو دستها ستادیسرش ا یباال

 یبه چه روز نیپسره نزار. بب نیسر به سر ا گمیبهت م یه _

 شده؟ هان؟ ونهیباز د یبهش گفت یچ ؟یافتاد

 کرد و گفت: یسرفه ا شیناله ها انیم ایدر

که حالم  اریدلسوز درن یآدما یهوشنگ خان! ادا ادیبهت نم  _

 .خورهیاز همتون بهم م
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واسه کت خوردن. باشه!  خارهیدختر! چموش! تنت م یچموش _

 . یایاز پسش ب یخوایچطور م نمیبب رمیگیدفعه جلوش نم نیا

. تو یاوباش یتو خودت سرکرده  ؟ی! تو جلوش گرفتهه _

کار نکنه.  یکار کنه و چ یچ یدی. تو فرمون میکنیکنترلش م

 بر نداره که سگ زرد برادر شغاله!  پیریواسه من ت

زد و هوشنگ  یشخندین ایبرداشت. در کیپلک هوشنگ ت ریز

 :دیدر جوابش غر

رمون کمکت. زود خودتو جمع کن که س ادیزمانه ب گمیم _

 شلوغه! یلیخ

خورده نگاهش  ریمثل شکار ت ایبه عقب برداشت. در یقدم

و از اتاق  دیبعد  چرخ یزد و دم یشخندی. هوشنگ نکردیم

 رفت.  رونیب

فرش سفت و  یگفت و سرش را رو یآخ ایبسته شد. در در

جمع کردن خودش را نداشت.  یبدون پرز اتاق گذاشت. نا

 :دیلب نال ریند زنان زفرش رها کرد و لبخ یجسمش را رو
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 .رمیگیروز بالخره انتقاممُ ازت م هیخرفت!  رِیپ _

 

با زخم صورتش ور  نهیو مقابل آ کردیلب غرغر م ریز اریهوش

 کیرفت. هوشنگ وارد شد. ابتدا زمانه را صدا زد و بعد  یم

لب بد و  ریبود و ز یعصب اریرفت. هوش اریراست سراغ هوش

 گفت. یم راهیب

 

 [۱2.07.2۱ ۱۱:43] 
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 رشیبه او زد و غافل گ یمحکم یهوا پس گردن یاما، ب هوشنگ

 کرد.

حالت  ینسناس! دختره ناکار شد. صدبار بهت گفتم وقت _

 خونه! این ستیخوب ن

 :دیدست پشت گردنش گذاشت و رو به برادرش غر اریهوش
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 کرد کتک خورد.  یحقش بود. زبون دراز _

 ه جانب ادامه داد:حق ب اریکرد. هوش زیچشم ر هوشنگ

 .کنمیکنه زبونش کوتاه م ی! پرو بازنهیبه بعد هم نیاز ا _

 ش؟یبکش یخوا یم _

 .کنمیکارم م نیالزم شه ا _

 :دینگاهش کرد و غر رهیخ رهیهوشنگ محکم شد. خ فک

 ته؟یحال ،یکنیخودتو خار م یخوادِت بدبخت! دار ینم _

 ی! نمواسه من دم درآورده یپاپت یغلط کرده. دختره  _

 خوااااد؟ هه! مگه دست خودشه که نخواد.

بلند بود. هوشنگ اما از موضع قدرت وارد شد و  اریهوش یصدا

 زد: ادیفر

محضر  یقبل چطور جلو یدفعه  ادتهیآره دست خودشه!  _

 قالت گذاشت؟

برادرش زد و به  یشانیبه پ یدراز کرد.  با انگشت ضربه ا دست

 ادامه داد: دیتاک
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خوادت  یمردم! نم یمضحکه  یشد ینیریبا گل و ش _

 !رههیم ؟یدی. شنرهیم زارهیم یکن لهیپ یادیبفهممم! ز

 یاگه رامش نکنم. کدوم گور ستمین اریکرده. هوش جایب _

 بره؟ ها؟ اصال کجا رو داره که بره؟ خوادیم

قبل کجا سه روز گم و گور  ی. دفعه دهیپر یاریهرجا! فشار ب _

 همون جا! رهیماالنم  دم؟یشد؟ مگه ما فهم

سکوت کرد. چشمان دو برادر به جنگ هم رفته  یکم اریهوش

اعصاب  یو رو کردیپنجول دختر هم گِز گِز م ی. المصب جابود

کرد و  ی. فکردیلبش را تو کش ی. گوشه رفت یخرابش م

 .سرش را رو به سقف بلند کرد

 سره کردم. هیکنه کار  یادیبخواد غلط ز نکهیقبل از ا _

 ! لجوجش نکن.اریهوش میش دارالزم _

 تر بود.  میمال یهوشنگ کم لحن

 نگاهش کرد. هوشنگ در ادامه گفت: یشتریبا دقت ب اریهوش
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بهم  ی! لج کنه همه چرهیبزار واسه بعد! االن کارمون گ _

 !ختهیر

گفت  ی "اَه "بعد  یکامل لبش را به دندان گرفت. دم اریهوش

 ش زد.خود یشانیبه پ یو با کف دست ضربه ا

برادر  نیبرداشت. قلق ا یزیر یلب هوشنگ انحنا ی گوشه

 یشانه  یدر دست خودش بود. دست رو ختهیافسار گس

 :دیتمام پرس استیبرادرش گذاشت و با س

 ؟یدار یچ دیخبر جد _

 تکان داد و گفت: یبود. فک یهمچنان عصب یول اریهوش

 ! منتظر تماسشم!یچیه _

استو جمع کن. تله مله تو حو ده؟یدرست م یِنشون یمطمئن _

 .مایخورد یکار باشه بدجور به خنس

 تکان داد و گفت: یپلک بست. سر اریهوش

 نه بابا خاطر جمعه! همه جوره امتحانش کردم. _

 کاره بوده؟ یقبال چ یگفت _
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 !رونیکرده پرتش کردن ب ینگهبان! دست کج _

 اعتماد کرد؟ شهیبه آدم دست کج م _

 :دیزد و پرس یردا یمعن شخندین اریهوش

 اونم مثل ما! م؟یما چطور بهم اعتماد دار _

 اون... ی! ولمیبرادر ی. ناسالمتمیما فرق دار _

و پنبه به دستش  نیدو برادر، زمانه وارد شد. بتاد یگفتگو ایم

راه متوقف شد و  ی مهی. کالم هوشنگ نکردیبود و غرغر م

 .رفت یزمانه غرغر کنان سمت خروج

تونه  یخراب شده. اون نم نیمواجبِ ا ریج یشدم نوکر ب _

کار من  یبه جونش، ه افتهیم شهیسگ م نمیزبونش نگه داره. ا

 . کنهیم ادیز

پت  کلیو سکوت کرد. هوشنگ اما ه دیبهم ساب یفک اریهوش

 گفت: اریو پهن زمانه را از پشت سر دنبال کرد و رو به هوش

 .گهیم یزیچ هیدلخور نشو! حامله اس! سختشه،  _
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پشت سرش  ینگاه میو ن دیکش یبه اکراه هوف اریهوش

 انداخت.

 یخواستیعجوزه! زنگوله پا تابوت م نیتوام خودتو گرفتار با ا _

تو دهنش  یزدیبا پشت دست م نیکار؟ حامله نبود، همچ یچ

 بزنه. کیکه نتونه ج

 مگه من مثل توام؟! _

 به عقب برداشت و در ادامه گفت: ی. قدمدیخند

باشه. واسه خفه کردن آدما هزارتا راه وجود  زیتم دیکار با _

 !شهیداره که کتک زدن آخر

زد و  یبه خباثت برادرش لبخند زد. هوشنگ چرخ اریهوش

 گفت:

عمر  هیخودمه!  یبعدشم! زنگوله پا تابوتم که باشه بچه  _

 یخواد آخر عمر یمردم جون کندم. دلم م یواسه بچه ها

 خودم غش کنم. یواسه بچه 
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 یحواست باشه که اشتباه یگوشه  شیکن! فقط شغش  _

 .یغش نکن

و  ستادیخانه ا یمیقد ی. کنار طاقچه دیبا صدا خند هوشنگ

 سرش را تکان داد:

 حواسم هست.  _

برداشت  نهیچند برگ روزنامه لوله شده، از پشت قاب آ سپس

 و لبخند زنان سمت برادرش برگشت.

ش زد و نفسش کف دست یمنتظر بود. هوشنگ ضربه ا اریهوش

 فرستاد. رونیرا پر صدا ب

 .دیانتظار به سر رس _

کرد. هوشنگ روزنامه را سمت او  یزیپرش ر اریهوش یابرو

 گرفت و گفت:

 تو دل کار! میبر دیکرده. جمع و جور شو با یطرف آگه _
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 روزمندانهیشد. هوشنگ پ دهیاز دو سو کش اریهوش یلبها

ش را در بر گرفت و بعد برادر یا هی. ثاندیآغوش کش شیبرا

 کنار گوشش زمزمه کرد:

 یو دست و پا یرو به حال خودش بزار. صورتِ زخم ایدر _

 . ادیکس نم چیشکسته به کار ه

آغوش او سرش را تکان تکان داد. هوشنگ  انیم اریهوش

 به پشت برادرش زد و گفت: یدست

مال تو!  ایدر گهیکارم تموم شه. بعد د نیخوبه! مدارا کن تا ا _

 !ایکن. فقط االنُ کنار ب عشیمط یرجور تونسته

 

 [۱2.07.2۱ ۱۱:43] 

 

کمرش را  یزانو زد و گود ایدر یحوصله کنار پا یب زمانه،

 فشرد.
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اتاق  یمانیس واریاز فرصت استفاده کرده و پشتش را به د ا،یدر

 رو ترش کرد. دیکش یرسانده بود زمانه آه

 ونهید یندزبون  زهیر هیخودته!  ریتقص یکشیم یهرچ _

 به جونت! افتهیب شهینم

 

 [۱2.07.2۱ ۱۱:43] 

 

#3 

پنبه  یرا رو نیتفاوت به او، بتاد یزد. زمانه ب شخندین ایدر

 کرد و ادامه داد: یخال

 رونیخراب شده ب نیشما دوتا از ا یکه صدا ستین یروز _

 دیزمانهه! منم مثل حمّاال با زنهینره. هوشنگ ازون طرف داد م

 آقا!بگم بله، چشم 

 حمّال! چه برازنده تم هست. _
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. دیجمله را زمزمه کرد و باخودش خند نیدرد ا انیم ا،یدر

 یرحمانه پنبه  یپرت کرد و ب یزمانه اما در جوابش، نگاه تند

در  ایدر ادیفر یرا کنار لبش گذاشت. صدا نیآغشته به بتاد

 زد و به طعنه گفت: یشخندیلحظه باال رفت. زمانه ن

مادرت  یجا ینیبب یسختته م ؟یناراحت یچاز  دونمیم _

 . یکنیم یتالف هیو کنا شیگرفتم، با ن

شانه  تیاهم یاز درد بهم مچاله شده بود. زمانه، ب ایدر صورت

 تکان داد و گفت: یا

! خالصه که هوشنگ گهید یکیکرد؟ من نه!  شهیچه م یول _

 موند. نه؟ یزن  نم یب

 یشده بود، عصب کنترل یکه از شدت درد و سوزش، ب ایدر

 پنبه گذاشت.  یدست او را پس زد و انگشت خودش را رو

 یکارت، خودم بلدم چ ی. پاشو برو پینکرده کمک کن الزم _

 کار کنم.
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 قیخونسرد شانه باال انداخت. سپس لبخند عم یلیخ زمانه،

 زد و گفت: یتر

حق داره. اون تو رو خوب شناخته. افسارتو نکشه  اریهوش _

 .یکنیم یجفتک پرون

کرد. زمانه، خنده کنان دست به کمرش گرفت  یدهن کج ایدر

 و گفت: دیاز سر درد کش یو بلند شد. سپس آه

گرسنه  ی. تو نباشخوانیزودتر بلندشو! بچه ها شام و نهار م _

 .موننیم

 دیاو باال رفت. زمانه چرخ یتن فربه  یرو ا،یپر از نفرت در نگاه

 و گفت:

 دیکه با ییکار داره. تو یاون خودش کلنباش.  نمیتو فکر رام _

 .یبچه ها رو راه بنداز

شام و نهار؟  یگیم ریپن کهیت هیکف دست نون و  هیتو به  _

 .رنیبزار جون بگ یزیچ هی ا،یگناه دارن طفل

 .کج کرد و عقب سرش را نگاه کرد یگردن زمانه
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 هتل چند ستاره؟ ایخونه خاله اس؟  _

ت صورتش منقبض بود. زمانه همچنان درد داشت و عضال ایدر

 دست به کمرش شد و آهسته آهسته سمت در رفت.

 شتریبه بابات بگو ب سوزهیدلت م یلیکه هست. خ ینیهم _

 کباب بدم به خوردشون! ر،یپن یخرج کنه تا جا

 .یبهشون ظلم کن یبچه ان! تو حق  ندار هیاونا فقط  یول _

به پا  ییدر دمپا بلند. مقابل یپروا و با صدا ی. بدیخند زمانه

 کرد: دیکرد و رو به او تاک

 گفتم که! به بابات بگو. _

 . ستین من یاون بابا _

در  گر،ید یکرد و لحظه ا یتر یبلند ی. زمانه خنده دیغر ایدر

. پنبه را کنار لبش فشار حرص کرد ایاو بست. در یاتاق را به رو

 .دیکوب نیداد و مشتش را به زم
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 یپشت پنجره  نه،یدست به س د،یان خورشج ینور ب ریز ،ینام

را با نگاه  شیزپر پا اطیبود و متفکر، ح ستادهیاتاق ا یسرتاسر

گذاشت و آهسته  زیم یرا رو شیچا ینی. عصمت، سمودیپ یم

 گفت:

 سرد نشه آقا! در ضمن.. تونییچا _

عقب سرش انداخت. عصمت  ینگاه میگرفت و ن ینفس ینام

 گفت: ریسر به ز

 . دیسر به عمه خانم بزن هی نیوقت کرد _

 کرد و ادامه داد: یدرهم شد. عصمت مِنُّ مِن ینام اخم

دوتا  برم،ی. غذام براش مومدهین رونیدو روزه از اتاقش ب _

 .زنهیرو پس م هیبق خورهیقاشق م

 یشترینشسته بود عمق ب ینام یدو ابرو نیکه ب یاخم خط

از هم  را شیو قفل دستها دیگرفت. کامل سمت عصمت چرخ

 باز کرد. 

 ؟یگیبه من م یبعد االن دار ومده؟ین رونیدو روزه ب _
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نخواستم نگرانتون  نیبود فتیدکتر! شما ش یآقا دیببخش _

 کنم.

! مگه من نگفتم دهیبع گهیعصمت خانم؟ از شما د یچ یعنی _

در  دیهرساعت از روز! من با افته،یکه م یخونه هر اتفاق نیتو ا

 یدو روزه.... هووفففف! کالفه نفس پر یگیباشم. بعد م انیجر

 پس داد و سرش را رو به سقف گرفت.

در چشمان او زل زد و با  می. مستقدینگاهش را باال کش عصمت

 لبخند گفت:

عمه خانم هرگونه ارتباط با شما  ش،یچند روز پ یکودتا رویپ _

 رو قدغن کردن.

ه عم دیتهد یو خاطره  ادیگرفت.  یشتریب یعصمت نما لبخند

از تاسف برداشت. عصمت در  یرد ینام یصنم آمد و چهره 

 ادامه گفت:

اتاقشون! خدا رو  دینوک پا بر هی د،یخورد تونییبه نظرم چا _

 شه! تیزن اذ ریپ ادیخوش نم
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 ه؟یمنظورتون چ _

 یحرف اضافه سر ی. بشدیلب عصمت محو نم یاز رو لبخند

کنار پنجره  ریمات و متح ،یول یچرخاند و قصد رفتن کرد. نام

 رفتن گفت: نیخشکش زد.عصمت ح

 نینهار بردم براش سراغتون گرفتن. گفتم دوتا عمل سنگ _

 دکتر!  یآقا دیبر دیشنوی! از من منیحتما خسته ا نیداشت

انداخت و با حفظ  یسمت نام ی. نگاهستادیدر اتاق ا مقابل

 همان لبخند گفت:

براهشون  گفتن دارن. چشم یبرا یقشنگ یحتما امروز حرفا _

 .دینزار

 یپلک دییشد. عصمت به تا یپر و خال ینام ی نهیس ی قفسه

 زد و او را با خودش تنها گذاشت. 

گذاشت و خسته از  یرا رو شیدست به کمر شد. پلکها ینام

بعد قدم  یگردنش را ورزش داد. دم یعضالت خسته  اد،یکار ز



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

تخت  یگذشت و از باال یچا ینیاز کنار س تیاهم یتند کرد. ب

 روزنامه را چنگ زد و از اتاق خارج شد. یخوابش، دسته ا

 

ور  شیروسر ی رهیتخت پا دراز کرده بود و با گ یبانو، رو صنم

که چهره اش را مثل  یرنگ دیسف ینخ یرفت. همان روسر یم

به در  یضربه ا ی. نامکردیم نیو دلنش یماه شب چهارده نوران

رفت  یتا ورود ادیز اقیشتاتاق زد و وارد شد. چشمان صنم، با ا

 و برگشت.
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زن را هزار باره  ریبود و دلِ پ یمدل در زدن، مخصوص نام نیا

 شیزانوها یگرفت. رو شیروسر ی رهی. دست از گکردیشاد م
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و خوش رو  وارد  ریسر به ز ،یزد. نام یگذاشت و لبخند محو

 داد. یدار یشد و سالم معن

صله اخم کرد. دلخور نگاهش را گرفت و جواب اما بالفا صنم

 داد.  شیپس و پ یسالمش را آهسته و ب

اخمو تکان  یِصنم بانو یبرا ی. سردیرا بهم کش شیلبها ،ینام

تخت صنم  یرفت. او لبه  شیداد و قدم زنان تا کنار تخت او پ

 رو گرفت.  شترینشست و صنم ب

 یپا یمه را روروزنا یشد. دسته  دهیاز دو سو کش ینام یلبها

کج  ی رهیاز او، دست دراز کرد و گ ییصنم گذاشت و به دلجو

 یچانه اش صاف کرد. اخم صنم ول ریرا، ز یروسر یشده 

 دیدست سف کی یموها یبا مهارت، دست رو یشد. نام شتریب

 و لب زد: دیزده بود کش رونیب یاو، که از روسر

 صنم بانو؟ یخوشگل شد _

 :دیزد و پرس یتر یقیلبخند عم یکامل رو گرفت. نام صنم

 ؟یمثال االن قهر _
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او  یچانه  یبه نرم یصنم مثال بهم دوخته شده بود. نام یلبها

و براق او را سمت  دهیدو انگشت گرفت و صورت چروک نیرا ب

 خودش چرخاند.

 ؟یجواب بد یخوا ینم _

تا هر وقت  که  یاری! بهت گفتم اسم من نمینام رونیبرو ب _

 شه! یجد متیتصم

 نجا،یکرده نشسته ا کیو پ کیعمه صنم ش یکه! وقت شهینم _

 توقع کنه. یاز نام دینبا

که در رفتارش  یصنم گرفت. با همان انعطاف یاز چانه  دست

صنم را  یپا یرو یمشهود بود، روزنامه را کنار زد و ملحفه 

 :دیپرس نیح نیمرتب کرد. صنم در هم

 ؟یفکراتو کرد _

 کرد،ینا برداشت. به چشمان صنم نگاه نمانح یلب نام ی گوشه

 زد: شینداشت. صنم دوباره صدا شیبرا یچرا که جواب

 ؟یبا تو بودم فکراتو کرد ؟ینام _
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 باال رفت و مهربان در چشمان او نشست. یبه نرم ینام نگاه

صنم بانو به  ؟یخوب نیبه ا یزندگ د؟یکنیاصرار م نقدریچرا ا _

 نیکمه ا یدرد سره! چ یو ب ریام که سر به ز ی! نامیماه نیا

 د؟یبند کن یکفش که دستِ نام هیتو  نیوسط که پاتون کرد

 !ینام رونیبرو ب _

 تا صنم بانو جوابم نده. هستم. _

 یجد متیکه تصم می! تا وقتیقبال جوابتو دادم. پاشو برو نام _

 !این نشده سراغ من

 صنم بانو؟ _

به  یبازهم سرزد و  یتک خند یدوباره رو گرفت. نام صنم

 یبرگه ها یرو یبعد، چشم یلجاجت صنم تکان داد. کم

 :دیروزنامه چرخاند و پرس

 کار شماست؟ نیا _

انداخت و به سرعت پس گرفت.  یچشم نگاه یاز گوشه  صنم

 :دیدوباره پرس ینام
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 نیدار یزبون یکارا، با زبون ب نیبا ا ن؟یخسته ام کن نیخوایم _

 ؟ستیبرات ن ییخونه جا نیتو ا گهیبه سالمت، د نیگیم

زد و  یتر نیریلبخند ش ینگاهش کرد. نام زیتند و ت صنم

 :دیآهسته پرس

 ه؟یمنظورتون چ دیپس خودتون بگ _

 :دیکرد و غر زیر شیبرا یچشم صنم

 ! بازم بگم.امرزهیاون خدا ب تیوص _

تخت عقب برد و اهرم  یتک خند زد. دو دستش را رو ینام

 تنش کرد.

 ست؟ینظر من براتون مهم ن ؟یم چاگه من نخوا _

 گفت: یدوباره رو گرفت. نام صنم

به نام شهاب بزنم. من  ستمی! حاضرم هست و ند؟یکن یباور م _

 به حال خودم باشم. دیمال گذشتم، بزار نیا ریاز خ

 به سرعت برگشت و در جوابش گفت: صنم
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! اون یمن یتو بچه  ،یشهاب خودش پدر و مادر داره. نام _

 یخوایبعد از خدا به تو بود. چرا م دشیام یهمه  امرزیخدا ب

 تنش تو گور بلرزه؟

 اگه بخوام  اموالم ببخشم، گناهه؟ _

 آره، گناهه! یپدرت عمل نکن تیاگه به وص _

گفت و سرش را رو به سقف گرفت.  "ییخدا یا ". دیخند ینام

 یشتریداشت که با عشق ب دانیصنم م د،یدزد یاو که نگاه م

 گفت: یشترید. آهسته و با انعطاف بنگاهش کن

 کنه برا پرستار!  یبه شهاب گفتم آگه _

 . صنم ادامه داد:در چشم شدند چشم

واسه شب و  رمیگیمونس م هی. یخوام دلواپس من باش ینم _

! معلوم یاز بابت من راحت شه! به فکر باش نام التیروزم که خ

 من چقدر فرصت داشته باشم. ستین

 گفتم: تیصنم با جداخم کرد.  ینام
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آرزوم  یندارم. همه  دیخودم ام یبه فردا خوابمیشب که م _

حق ازم  نیدارم. ا یتو! من به گردنت حق مادر یشده دوماد

 !رینگ

برقرار شد. التماس نشسته در کالم صنم، لبخند را از  سکوت

 نشاند. رتیتعجب و ح شیگرفت و به جا ینام

 .ستین یشگیهم یپرستار چیه _

 ناله زد.صنم در جوابش گفت: ینام

 .ستمین یشگیمنم هم _

زد و متاثر لبش را به دندان گرفت. صنم، مادرانه  یپلک ینام

 مرد جوان گذاشت و گفت: یپا یدست رو

خودم، با عقل  یاز دست دادم. با دستا زیبار عز هیمن  _

 گرمیعمر ج هیکنم  یاون زمونا! مثال اومدم دلسوز ینداشته 

 سوخت.

 زد و ادامه داد: یجوابش سکوت کرد. صنم لبخند تلخ در ینام
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! ییرو از دست بدم.  دار و ندارم تو گهید زیعز هیخوام  ینم _

 .یباش ری.عاقبت به خیخوشبخت ش خوامیم

 .دیکنیدورم م دیکه دار ینجوریا یول _

تو  اریب ری. دست زنتو بگرهیقوام بگ تیزندگ خوامیمن م _

و عصمت و شهابم  ری. قدمیگذرونیباهم م ییخونه! سه تا نیهم

مال  نی! تو باال سر ایاون روز زنده ام نام دیکه هستن. من به ام

 .رهیگیآرووم م ایتو اون دن امرزمیروح اون خداب ،یو منال باش

 پس داد و سکوت کرد.  ینصفه ا مهینفس ن ینام

او  یفرار را برا یبود و تمام راه ها ستادهیحرفش ا یرو صنم

 بست. یم
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 نیی. سرش که پادادیدوال افتاده بود و به بچه ها درس م ا،یدر

و درد کل  امدیم یادیچشمش فشار ز یافتاد، به کاسه  یم

توجه به درد طاقت فرسا، با  یاما، ب ایگرفت. در یصورتش را م

 .دادیادامه م تیجد

 . دیخب! همه با هم تکرار کن  _

به اطرافش انداخت و  یمتعجب نگاه ا،ی. درامدین یاز کس صدا

 اخم کرد.

 .نیبچه ها؟ گفتم تکرار کن نیساکت _

 نیکودکانه و مظلوم هرچهارتا پر از درد بود. ستاره از ب نگاه

پلک کبود او  ریجمع شجاعت به خرج داد و انگشتش را ز

 .دیکش

 جون؟ ایدر کنهیدرد م یلیخ _

سکوت  یظه الح ایکودکانه اش بغض داشت. در فیظر یصدا

 یحجم از نگران نیبودند و با ا نیکرد. به نظر هر چهارتا غمگ

 شیکمر راست کرد. لبها ایگرفتند. در یاز درس نم یزیچ
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گرفت و  شیدستها انیم یشد. دست ستاره را به نرم دهیکش

 پشت آن زد.  یبوسه ا

 ! االن حالم خوبه!زمینه عز _

 هیشد همش گر بار دستم زخم هیصورتت زخم شده. من  یول _

 ا؟یکردم. خاله در یم

 جانم؟ _

 کتکت بزنه؟ یزاری! چرا مهیمرد بد اریهوش _

زد. لبخند  رونیاش ب نهیسفت و سخت از وسط س ا،یدر آه

! تلخ تر و کشنده تر از زهر هالهل بود. یچه لبخند یداشت. ول

به صورت  یبغضش را فرو برد. با حفظ همان لبخند، دست

 و لب زد: دیکش ستاره یفرشته گونه 

 .رمیگیروز انتقامم ازش م هی. باالخره زمینگران نباش عز _

از جا بلند  یعصب ل،یو ستاره، سه ایدر یکردن ها یدلبر وسط

 :دیغر یرتینوجوان مغرورِ غ کیشد. گاردش را باز کرد و مانند 
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 زنمیسر وقتش، م رمیاالن م نیرسم. هم یخودم حسابش م _

 !نییاپ ارمیدنده منده هاشو م

رفتن  یاما آماده  لی. سهدیپسرک نوجوان خند رتیبه غ ایدر

 شلوارِ پسرک را گرفت و گفت: نییپا ا،یبود که در

 یی. بعد دوتانیاالن که نه! االن وقت درس خوندنه. فعال بش _

 باشه؟ م،یرس یباهم حسابش م

زد و با همان  یتر قیلبخند عم یول ایمصمم بود. در لیسه نگاه

 لی. سهندیوادارش کرد که سر درسش بنش نیحرکت دلنش

 دوباره خم شد و سر کالسش برگشت. اینشست. در

 .نیگفتم تکرار کن یخب بچه ها! حاال هرچ _

 اجازه وارد شد و تشر زد: یزمانه، ب ن،یح نیهم در

هوشنگُ واسه من  یپاشو جمع کن تا صدا ؟یکنیکار م یچ _

 .یاوردیدر ن

صورتش نشاند و با اکراه  یرو یسر بلند کرد. اخم تند ایدر

 گفت:
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 ؟ینیب یبچه ها درس دارن. نم _

 یو پنبه را از گوشه  نیرفت. بتاد شیبه او پ تیاهم یب زمانه

 اتاق برداشت و گفت:

شون  ندهیبگو به درد آ یزیچ هیخزعبالت  نیا یدرس! جا _

 بخوره.

 آنها کرد و ادامه داد: ینگاه پر از تمسخرش را راه.ستادیا

. کار کردن دهینرس ییبا درس خوندن به جا یکس نجایا _

 بده. پول درآوردن. ادشونی

 نکهیزد و ضمن ا یشخندیپر از تنفر شد. زمانه ن ایدر ی چهره

 گفت: شدیاز در خارج م

 ایکرده. زودتر ب رییبچه ها تغ فتیمنتظره! ش رونیهوشنگ ب _

 .ریبرنامه بگ

 و زمزمه کرد: دیچشم بست. پر از نفرت دندان بهم ساب ایدر

 مرده شور خودتو و هوشنگ و دم و دستگاهتون ببرن. _
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 ایبودند. در ایبرقرار شد. بچه ها منتظر دستور در یاندک سکوت

 دستش را بست. ریپس داد و دفتر ز یآه بلند

 اش بمونه واسه بعد! هیکالس تمومه بچه ها! بق _

 ردند،کیم یسپر دیدغدغه و مف یبچه ها، ب نیکه ا یساعت تنها

مهربان بود. با  ایدر بود. ایلحظات درس خواندن کنار در نیهم

 کیشر شی. مواظبشان بود. آنها را در غذاکردیم یآنها باز

کند. آنها  ییاز حد زور گو شیهوشنگ، ب دادیو اجازه نم کردیم

بلد بود  ای. چرا که درکردندیم تیاحساس امن ایدر کنار در

 .ردیها را بگجواب هوشنگ را بدهد و حق بچه 

و از مامنش خارج شد. هوشنگ،  دیرغبت لباس پوش یب ا،یدر

 یبه صف کرده بود و همان حرفها اطیبچه ها را داخل ح

از همان مقابل  ا،ی. درکردیم کتهیگوششان د ریرا ز یشگیهم

. حضورش، دیدر غرغر کردن را شروع کرد تا به هوشنگ رس

 لهیو پر از حبرگشت  ایکالم هوشنگ را قطع کرد. سمت در

 زد. لبخند
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 .نجاستیا یک نیبه به! بب _

 شی. پاهاستادیاز او ا یچند قدم یکرد و با فاصله  یاخم ایدر

 شد. نهیرا به عرض شانه باز کرد و دست به س

  ؟یزمانه گفت کارم دار _

بچه ها شد. برگشت. خوش رو فاصله را کم  الیخ یهوشنگ ب 

 ت:کبود او گف یکرد و با دقت در چهره 

 ماریخودتو ت یزود تونست یلیکه خ نمیب یخوبه! خوبه! م _

 .یکن

.هوشنگ از کنار برداشت یزیر یانحنا ایلب در ی گوشه

 تمسخر او گذشت و ادامه داد:

از خجالتش دراومدم.  یحساب شبینباش! د ارمیناراحت هوش _

که هم تو  یکار هیبعدشم صبحِ کله سحر فرستادمش دنبال 

 کم تنبه شه! هیاون . هم یراحت باش
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تر شد. بچه ها پشت سر هوشنگ ورجه  انینما ایتلخ در لبخند

برداشت و  ایسمت در یگریهوشنگ قدم د کردندیورجه م

 آهسته تر گفت:

 ی. دوستت داره خب! وقتکنهیسختش م ادیز یتوام دار یول _

 به سرش.. زنهیم ،یکنیم یبد خلق

 ؟یکارم داشت یچ _

لحظه  ی. هوشنگ برادیم هوشنگ پرپر قدرت وسط کال ایدر

کوتاه جواب  یشد و بعد از مکث رهیدر چشمان مصمم او خ یا

 داد:

. بعدشم ادیباهات م نمیبچه ها رو تخس کن سر چهار راه! رام _

 به خودت برس که کار واجب دارم. یبرگرد خونه، چند روز

 ؟یچه کار _

ورا بچه ها رو عوض کن که مام یفعال جا .گمیبه وقتش م _

 بهمون شک نکنن.
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#۶ 

 که؟ یدونیم کنم،یخالف نم _

تکان داد و پر  یسر ایشد. در دهیلب هوشنگ کش ی گوشه

 قدرت گفت:

به  نجاشمی. تا همیتو درست انتخاب کن سِ یاز حاال بگم که ک _

برام راه نداره.  نیاز ا شتریخاطر بچه هاس که موندگارشدم. ب

 !گهید یکیبگرد دنبال 

 !ایشیم مونینکن بچه! پش یتلخ _

زد و  یباال رفت. هوشنگ، لبخند واضح تر ایدر یابروها جفت

 گفت:

 راحت! التیفرستم. خ یبد نم یمن تو رو جا _

 اخم کرد. ایدر

 م؟یبفرست ییبد؟ مگه قراره جا یجا _
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خورد و سرش  شیسرجا یبا حفظ همان لبخند تکان هوشنگ،

 برد. نییرا پا

 .ستیفعال زمانش مشخص ن یآره! ول _

 .ستمین من _

 یاشاره ا تیبا همان جد ایبالفاصله سر بلند کرد. در هوشنگ

 به بچه ها زد و گفت:

 .کنمیبچه ها رو ول نم نی! من ایقانون ریغ ای یقانون _

به بچه ها  ینگاه. برگشت.دیلب هوشنگ پر کش یاز رو لبخند

 انداخت و زمزمه کرد:

 زمانه حواسش هست. نباش. ناینگران ا _

هه! زمانه! اون که صبح تا شب خوابه، شب تا صبحم پوالشو  _

 .ستمی. همون که گفتم. من نشمارهیم

نگاه  ی رهی. خکردیم یهوشنگ را عصب ا،یو لجاجت در اصرار

 لب زد: نهیاو شد و پر از ک یخصمانه 
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هر کدوم از  نای. فکر خودت باش دختر! ایزنیجوش م خودیب _

 پدر سوخته تر از من! شنیم یکیبرن،  که نجایا

 یدور سالم بلند یاز فاصله  نی. رامدیآب دهانش را بلع ایدر

 آخر لب زد: یداد. هوشنگ در لحظه 

 ؟یریگیم یپاداش خوب یقبول کن _

زد و آهسته تر از قبل  یشخندیکرد. هوشنگ ن زیچشم ر ایدر

 گفت:

 .میکنیبازش مبه کار، دوباره  یچطوره؟ دل بد لدای یپرونده  _

قدم به قدم به آن دو  نیگرفت. رام یو بلند قینفس عم لدای

 :دیغر ای. درشدیم کینزد

 .کنمیباور نم _

 خودته! به هر جهت من آماده ام که کمکت کنم. لیم _

جا ختم شد. هوشنگ  نیآن دو، به هم یگفتگو ن،یآمدن رام با

خوش جا  ایکنار در نیو رام دیلبخند زنان سمت بچه ها چرخ

 کرد.
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 بهت؟ گفتیم یچ _

پر رو  یول نیبه او کرد. رام یچشم نگاه متتفر یاز گوشه  ایدر

 شخندیصورت او زد و با ن یدورِ کامل رو کیبود. سر کج کرد. 

 گفت:

 کارش کرده. یچ نیاوخ! اوخ! بب _

 :دیبه اکراه کج شد و غر ایو دهان در لب

خونده شون تموم شد؟ برو بچه ها رو جمع کن، پدر  یفضول _

 صادر فرمودن.  دیدستور جد

خنده  انیم نیبه تنفر رو گرفت و رام ای. دردیبا صدا خند نیرام

 گفت:

 .ومدنیعجله نکن. چندتاشون هنوز ن _

 و قدم زنان از او فاصله گرفت.  دیکش یهوف ایدر

 نیرا نداشت. او رفت و رام یکی نیحوصله و اعصاب ا واقعا

 :دیغر ایدنبال سرش راه افتاد. در
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برو استارت بزن، دم رفتن  ؟یدنبال من راه افتاد یواس چ _

 .ارهیدر ن یباز نتیماش

 استارت روشنه! هیدرستش کردم. با  _

 تا نوبت برسه! ستایگوشه وا هیپس برو  _

 و ادامه داد: دیسمت او چرخ یکرد. عصب توقف

 ! حوصله تو ندارم.نیرام ی! رو مخایبه هرحال دنبال من ن _

بود.  یمصمم و جد یول ایباال رفت. در نیرام یابرو یتا کی

 ینوجوان یدو رگه  یبدهد که صدا یلب باز کرد جواب نیرام

 حواس جفتشان را پرت کرد.

 .دنی! بچه ها رسنیآقا رام _

به سرعت برگشت و با اخم روزبه مواجه شد. پسرک نگاه  ایدر

فتاد. راه ا اطیح یکرد و سمت خروج ای. پشتش را به دردیدزد

 به طعنه گفت: نیرام

 .دهیالتماس نکن. محلت نم _

 تو خفه شو! _
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کن تو  یبهش حال یتونیاگه م ی. ولشمیباشه. من خفه م _

 .یمقصر نبود لدایمرگ 

 باال انداخت و گفت: یشانه ا نی. رامدیو کالفه چرخ یعصب ایدر

. خودش گفت. سر خاک ستیدوساله ازت متنفره! حرف من ن _

 ! یذاشت رو تو، گفت تو مقصردست گ لدا،ی

 ! ببند دهنتو! باشه؟نیالل شو رام _

 شه؟یمن ببندم نظر روزبه عوض م _

. دیلرز یشده بود و چانه اش از حرص م یعصب ایکرد. در مکث

زد و صورت به صورت او، با  یشخندیسر خم کرد. ن نیرام

 ادامه داد: یخونسرد

براش! اونکه  خواهر بزرگتر بود هیمثل  لدای! شهیعوض نم _

 سابق نشد.  یاون بچه  گهیرفت، روزبه ام  د

بهتر از همه  دیمن اون روز خونه نبودم. مدرسه بودم، تو که با _

 .یبدون

 شد. نهیکمر راست کرد و دست به س نیرام
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خودِ  ی. حتدوننیم ارمی. هوشنگ و هوشدونمیمآره! من _

 چرا؟ یدونی! میتو مقصر گمیمنم م ی. ولدونهیروزبه ام م

 ادامه داد: نیکرد. رام یاخم تند ایدر

خراب کرد. اگه  زیدرس خوندن همه چ یتو برا یپافشار _

 ...یذاشتیاگه تنهاش نم ،یمونده بود لدای شیپ

 اصرار کرد. خودش خواست که من درس بخونم. لدای _

 یپلک نیرفت.  رام نیرام یوسط جمله  یو تهاجم یعصب ا،یدر

 زد و متاسف گفت:

خراب شده نتونست از پس  نی. موند تو ایاش گذاشتتنه _

. ی! تو در حق همه ظلم کردایدر ی. تو مقصرادیخودش برب

 من، روزبه! لدا،ی

شد.  شتریاوج گرفته بود. لرزش چانه اش ب ایقلب در ضربان

 :دیتنش مشت کرد و غر نییدستش را پا

 منتظرم! رونیب _
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خانه  لیو طو ضیعر اطیبلند ح یی. با گام هادیچرخ یمعطل یب

 داد. هیتک واریدر به د رونیکرد و ب یرا ط
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گذاشت و  وارید ی نهیرا س شیپا کیشد.  نهیبه س دست

شده بود ورد زبان همه! هوشنگ  لدایسرش را عقب برد. امروز 

 و نگاه روزبه! نیو رام

از مقابل چشمان او حذف  رشیلحظه تصو کی یکه حت لدای

پناهش آمده بود.  یامروز تمام قد به جنگ خواهر ب .شدینم

 مظلوم بود. لدای
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 یهم مادر شیبود. دلسوز بود. بعد از مرگ مادرش، برا مهربان

قوم تک نفره  نیرحمانه ا ی! و چه بیکرده بود و هم خواهر

دفاع  یجان  و ب یجسم ب ریگذاشته بود. تصو شیتنها

اب قطور دور گردنش، حالش را خراب کرد. خواهرش و آن طن

سر  یبعد بچه ها ب یچشمش به اشک نشست. لحظه ا یگوشه 

مجبور شد خودش را  ای. درآمدند رونیو صدا و به خط شده ب

متاسف آب  ایحرف از کنارش گذشت. در یجمع کند. روزبه، ب

 آهسته کنار گوشش زمزمه کرد: ن،یو رام دیدهانش را بلع

 .می! امروز محموله دارنیشتو ما نیبش _

 زد و شانه باال انداخت. یشخندین نیگرد شد. رام ایدر چشمان

  ؟ییی.چ..یپاته، نخور یآش کشک خالته، بخور _

در ادامه  نیچشمش را پاک کرد. رام یبا انگشت گوشه  ایدر

 گفت:

 پاته! _
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 نیکرد و  ح یزیر یخنده  نیبلند شد. رام ایاز نهاد در آه

را دور انگشتش  نیماش چیدور سوئ کیاز او،  فاصله گرفتن

 تاب داد.

 

معصوم  ینگاه به چهره  کیماالمال از درد بود.  ا،یدر قلب

مادر  یرا به صورت خجالت زده  یدخترک انداخت و نگاه بعد

دستش را  ا،ی. درامدیدوخت. رنگ و رو رفته و خسته به نظر م

 :دیدخترک حلقه کرد و غر یدور شانه 

 مادر؟ یتو گذاشتاسم خود _

 یشانه  یرو ا،یزن رو به انفجار بود. فشار انگشتان در بغض

 یزن چادرش را رو   تیشد. در نها شتریدختر ب فینح

. روزبه اوردیتاب ن یول ایو پا به فرار گذاشت. در دیصورتش کش

 .دیرا صدا زد و دنبال زن دو
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. ستدیو وادارش کرد  که با دیکوچه باالتر، چادر زن را کش دوتا

کمر زن را به  یمراعات چیه یب ا،ی. درزدیدل دل م چارهیزن ب

 :دیچسباند و غر وارید

مهمه که  نقدریرحم؟ پول ا یب یشد ریاز جون بچه ات س _

 ؟یتباه کن شیو بچگ ابونایتو خ یگوشه تو ول کن گریج

به  یسفت شد. زن دست ایدر ی. چانه زدیهق هق م چارهیب زن

 زد: یفیضع یو ناله  دیصورتش کش

 بفروشتش! خوادیم _

 اخم کرد. زن جوان گفت: ایدر

 ینم گهیپولدار داده. بره د یخانواده  هیشوهرم قولش به  _

 .نمشیب

 نیفروشه که ا یخودش م یبچه  یکدوم خر ؟یچ یعنی _

 !؟شهیدوم

. خودم هیتا بچه کار سخت شیکردن شکم ش ریمعتاده! س _

 ...ینجوریرسم. ا یجا نم چیبه ه بازم کنمیصبح تا شب کار م
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 کرد. نگاه شرم زده اش را از او گرفت و گفت: سکوت

 . نمیبچه مو از دور بب تونمیحداقل م _

 یشانه  یقفل شده بود. فشار انگشتانش رو ایدر دهان در کالم

به عقب برداشت. زن جوان که از  یتعادل قدم یزن کم شد و ب

و ناله  دیا باال کشچنگال او جسته بود، نگاه پر از التماسش ر

 زد:

 ؟یمواظبش باش یدیقول م _

. رمق از وجودش رفته بود. نگاهش را از دیصدا آه کش یب ا،یدر

. زن با دیرا سمت مخالف کش شیحرف، قدم ها یزن گرفت و ب

و گام  زانیآو یباشانه ها ا،یالتماس، رفتن او را نگاه کرد. در

که قرار  ییبایزجان راه افتاد و به سر نوشت عروسک  یب ییها

بچرخد و سر چهار راه ها  اه نیماش یپس، ال به ال نیبود از ا

توجه به حال  یفکر کرد. زن ب زدیقرون، دوزار زبان بر هی یبرا

 او صدا بلند کرد.

 .میکنیصداش م ی. تو خونه پراستیاسمش پر _
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را داخل  شیتوجه به او، جفت دستها یپلک بست و ب ایدر

 با همان تن صدا ادامه داد: برد. زن شرتشیسو بیج

 .رهیگیم ادیزود  یبگ ی! باهوشه! هرچهیآروم یبچه  _

 مشت شد. زن ادامه داد: بشیداخل ج ا،یدر یها پنجه

 !شهینصفه شبا تشنه اش م یکم غذاست. ول _

نفس  دادیبزرگ بود که اجازه نم ی. بغضش به قدرستادیا ایدر

 گفت: یآهسته تر ی. زن با صدابکشد

 خودت نگهش دار. شیپ یاگه تونست ی. ولدونمیو نماسمت _

و متاسف دهان  یعصب ایبود. در سیبرگشت. صورت زن خ ایدر

حرف ماند و لب فرو بست. زن پشت  یب تایباز کرد و نها

 و گفت: دیکش سشیصورت خ یچادرش را رو

 .برهینره. تشنه بمونه خوابش نم ادتیآبش  وانیل _

بود که فرو رفتن ناخن را در  ادیز یبه قدر ایدر یپنجه ها فشار

بعد،  یزن چشم بست و دم ی. او به روکردیکف دستش حس م

 زن جوان پا به فرار گذاشت.
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 یباز ایرنگِ پر ییطال یموها یوقفه ال به ال یب ا،یدر انگشتان

زن جوان  ی. هنوز حرفهانامعلوم بود ینقطه ا رهیو خ کردیم

 یطبق گفته  ای. پرددایو عذابش م خوردیکنار گوشش زنگ م

 یپا یرا رو نیریدخترکِ ش ا،یآزار بود. در یمادرش، آرام و ب

که  یبه روزگار عنت. لدادیخودش نشانده بود و نوازشش م

 ریاو را تباه کرده بود. معلوم نبود ز نیریش یکودک نینچنیا

خوانده بودند که ساکت بود و از حاال  یبچه، چه شعر نیگوش ا

پر از درد و غصه بود.  ایبود. دلِ در رفتهیسرنوشت تلخش را پذ

چرکش را، سفت در آغوش گرفته بود و  ییعروسک کاموا ا،یپر

و نگاهش را از مقابل  دیرا بهم کش شیلبها ای. درزدینم کیج

حال خراب او بود،  یمتوجه  شیپ یقیکه از دقا نیگرفت. رام

 :دیبه کنار دستش انداخت و پرس ینگاه

 ؟یهان؟ تو لَک _

 :دیدوباره پرس نی. رامبه دور از چشم او اخم کرد ا،یدر
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مجموعه اضافه  نینفر به ا هیباز  ؟یشگیهمون داستان هم _

 ؟یشد، تو غمبرک زد

 :دیکرده توپ ظیبرگشت و غ یمعطل یب ایدر

 مجموعه رو ببرن! نیمرده شور هوشنگ و تو و ا _

 .دیبا صدا خند نیرام

 بخوابه! شتیبزن! تعارف نکن. بزن آت ایب _

 :دیغر ایدر

 .نمیها بب لهیکه همتون پشت م خوابهیم یمن فقط وقت شیآت _
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 شم. ادهیپ خوامینگه دار م االنم

 بچه ها رو جا به جا کنه؟ یکجا؟ پس ک _

 . برمیبه خودم م امیقبرستون! پر _
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 ؟یدیم یپس؟ جواب هوشنگ چ شنیم یبچه ها چ _

 نگه دار! _

 ابون؟یخوسط  _

 بزن کنار نگه دار! زودد! _

 ؟یبری. بچه رو کجا مریخب بابا پاچه نگ _

 خوره. ینگه دار حالم داره بهم منداره. یبه تو ربط _

و به  ستادیا ابانیبعد کنار خ یسرعتش را کم کرد. دم نیرام

 اشاره زد: ایپر

 خواد کارش شروع کنه؟ ینم _

 نیرا گرفت و از ماش ایرا باز کرد. مچ دست پر نیدر ماش ایدر

 و گفت: دیرا محکم بهم کوب نیشد. سپس در ماش ادهیپ

 حاال برو به درک! _

 ا؟یدر _

.  دیرا دنبال خودش کش ایو پر به او راه افتاد تیاهم یب ایدر

 برد. نیماش ی شهیسرش را از ش نیرام
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 الاقل جوابم بده. ستایوا ا؟یدر یبگم؟ هوو یبه هوشنگ چ _

 .خورهیرد. بگو حالم از همتون بهم ممُ ایبگو در _

به سرش زده بود. بازهم روز  ای. باز دردیکش یهوف بلند نیرام

شب گذشته خوب نشده  یزخمها یاز نو! هنوز جا یاز نو و روز

 شده بود. دهیامشب هم از حاال چ یبود که بساط دعوا

حواله  یو لعنت دیکش شیموها یال یرا داخل برد. پنجه ا سرش

 رد. ک ایدر ی

 

بضاعت!  یجان کودکان ب یمخوف هوشنگ، شده بود بال باند

جانشان را  ی رهیو مثل زالو، ش شانیافتاده بود به جانِ کودک

 ری. المصب، گوشه و کنار شهر آدم گذاشته بود، تا زدیمک یم

او  یِو آدرس خانه خرابه  نندیکم درآمد بنش یخانواده ها یپا

 را بدهند. 

اجازه  کبار،ی یماه ایبار  کی یته اگناه، هف یب یها بچه

داشتند با خانواده مالقات کنند. هوشنگ هم چندغاز کف 
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.  واما در کردیم شانیگذاشت و راض یدست پدر و مادرشان م

 ایکه پدر و  ینامعلوم بود. بعض یسر نوشت بعض ق،یطر نیا یط

 یشگیله همیطو نیو ماندنشان در ا دادندیمادرشان را دست م

 ! مثل روزبه! نیرام . مثلشدیم

 ایپر یعروسک یچهره  یو نگاهش را رو دیکش یقیآه عم ا،یدر

رفت.  یصدا دنبالش م یمنحرف کرد. چه حرف گوش کن و ب

 :دیزد و پرس یلبخند آلوده به درد

 ست؟یگرسنه ات ن _

در آغوش  شتریسرش را باال گرف. عروسک چرکش را ب ایپر

 فشرد و مظلومانه زمزمه کرد:

 .نیدیباشم شما بهم نهار م یخوب یم گفته بچه مامان _

 یهوشنگ جمع بست و همه  یندانسته، او را با مجموعه  ایپر

 :دیو پرس دیکش یآه دوباره ا ای. دردیوجودش را به آتش کش

 ؟یدوست دار تزایپ _

 تاحاال نخوردم. یاوهوم! ول _
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 نخوردم.  ادیمنم ز _

 مه داد:به مچ دست او وارد کرد و ادا یاندک فشار

 م؟یبخور تزایپ میهوس کردم. بر یلیامروز خ یول _

 زد و گفت: یبخش تیلبخند رضا ایپر

 .میبر _

کرد و  دنی. پر از غصه شروع به دودیدست او را کش ایدر

 .دیرا دنبال خودش کش نیریدخترک ش

 

خارج شد و چشم تو چشم شهاب درآمد.  نگیاز پارک ،ینام

خودش را  یهمانجا فاتحه  زد و از یدار یشهاب لبخند معن

شد.  نیرفت و سوار ماش شیپ ،ینام یخواند. سپس با اشاره 

 سالم داد. 

 نگیپارک موتیمکث کرد. ابتدا به پشت برگشت و ر یول ینام

با مکث  ینام ت،یآمد و درنها نییبا صدا پا نگیرا زد. در پارک

 جواب سالمِ شهاب را داد. ادیز
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کنان دو دستش را باال برد و کرد. خنده  یدست شیاما پ شهاب

 گفت:

 .یحق دار یبگ ی! هرچمیتسل آقا من _

باال داد و لب  ییگرفت. شهاب ابرو یزینبض ر یچشم نام ریز

 زد:

 دستور عمه صنم بود.  _

را انداخت و  شیرجز خواند. شهاب دستها شیبا نگاه برا ینام

 مظلومانه گفت:

 یکه حرف دهنمو بست ی. حسابگمیبه جون شهاب راست م _

 مورد نزنم. نیدر ا

کج کرد و بامزه  ی. شهاب گردنکردیفقط و فقط نگاهش م ینام

 گفت:

 !ایشیخوشگل تر م یکنی! اخم میناز _

بهم جمع شد و به زور لبخندش را مهار  یصورت نام عضالت

 کرد. شهاب اما همت کرده بود که او را بخنداند. 
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 ؟یجون هست ی! دُکنگید نگید _

روزنامه را از داخل  یحرف، دسته  یپس داد. ب ینفس پر ینام

 شهاب گذاشت. یپا یداشبور برداشت و رو

 ؟یداد لشیتحو یبه ک _

 یبه روزنامه  یخسته و دو رگه شده بود. شهاب نگاه شیصدا

 انداخت و بامزه گفت: شیپا یرو

 .نجاستیکه ا نمیعع! ا _

 ؟یداد لشیتحو یبه ک دمیپرس _

اخم کرد. شهاب با لبخند در جوابش  یمشهاب باال رفت. نا نگاه

 گفت:

ساختمش که فقط برسه  ینگهبان جلو در! آقا مُراد! حساب _

 دست دکتر پژوهش!

زد و  یگرید یمحکم شد. شهاب لبخند دندان نما ینام فک

 ادامه داد:

 .رهیوقتتو نگ یلیکه خ دمیخط پر رنگ کش هیشم  یدور آگه _
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 یاو برداشت و رو یپا یوحق به جانب روزنامه را از ر ،ینام

 یب یعقب پرت کرد. شهاب متعجب ابرو باال داد. نام یصندل

 تفاوت گفت:

 .یکنیکنسلش م یریم _

 ؟یدیجاان؟ بعد شما جواب عمه صنم م _

 .خوادیجوابش با من! عمه پرستار نم _

گرفته. تنهاست. من و توام که  مشی! عمه تصمینام الیخ یب _

 کنهی! اون نگاه موارید  کنهیگاه من نوری. امیهمه اش سر کار

 خونه! نی! حق داره دلش بپوکه تو اوارید

 یکاره اس؟ باباتم که هست. من اصال معن یعصمت خانم چ _

 فهمم. یکارو نم نیا

 تر گفت: یجد شهاب

سر داره هزار سودا!  هیعارضم به خدمتتون که عصمت خانم  _

همت کنه دم  یلیخانَم خ ری! قدلرهیش یکه! درّه  ستیخونه ن
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 هیعمه صنم و  هی  مونه؟یم یوسط چ نیدست مامان باشه. ا

 سوت و کور! یواریچهار د
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 .میاریهمدم ب هیبزار براش  رینگ سخت

اعتماد ندارم. شهاب دل به دلش نده بزار از  یمن به هرکس _

 .افتهیسرش ب

 فت:به او نشست و حق به جانب گ لی. متمادیچرخ شهاب

.  زنم که یکه اعتماد ندار می. به هر کسیستیخودت که ن _

شما،  یبشه بگ شهی. پس میزن خوش کن ریپ نیدل ا یریگینم

 ؟یحسرت به دل دار رِزنیپ  نیواسه ا یچه سود

زد و  یپلک یبعد، نام ی. لحظه ادیهم دو یدر پ نگاهشان

 لبخندش را رها کرد.
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 واس خاطر منه! ایجنگولک باز نیا یبگو! همه  نویا _

!  داداش من! هینه پس، واس خاطر منه! خب معلومه علت چ _

 کعبه و بت خانه بهانه اس! ییمقصود تو

 من اگه زن نخوام؟ _

 بهانه اشُ بشکن.  ر،یپرستار بگ _

کار؟ داروهاشو  یچ خوادیشهاب بس کن. عمه خانم پرستار م _

و . شام و نهار یزنیکه تو م نشمی. انسولدمیکه خودم م

 نیا دونمینظافتشم که با مادرته! نصف روزم که خوابه، من نم

تو دهنش کاشته که دست از سر من  یتخم لق پرستارُ ک

 .دارهیبرنم

 خودش! _

 کار تو نبوده؟ یمطمئن _

 تکان داد و گفت: یکالفه سر ،یچشم گرد کرد. نام شهاب

کنسل کن  یکوفت یآگه نیدر هر صورت کار خودته! برو ا _

 و اون ندارم. نیصال حوصله جواب پس دادن به اشهاب! ا
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 صاف نشست و نگاهش را به رو به رو داد. شهاب

 .تونم یشرمنده! من نم _

 شهاب؟ _

 شد. نهیدست به س شهاب

 دارم. یمن فقط از عمه صنم حرف شنو _

 !مایرس یشهاب بهم م _

 ! شاهللیا _

 یکیتو خونه  ینیشیشد خودت م نطوریخب! حاال که ا یلیخ _

 .یکنیهمه رو چک م یکی

 یسع یمتعجب برگشت و نگاهش کرد. لبخند داشت ول شهاب

 خودش را کنترل کند. کردیم

 ارو؟یک کنم؟یچک م _

من از  یکه از صبح راه به راه زنگ زدن. شماره  ییهمونا _

 خودتو بزار! یبردار، شماره  یآگه نییپا
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به او  لیرا از هم باز کرد و بازهم متما شیقفل دستها شهاب

 نشست.

 ؟یشیفرما ،ینه بابا! امر _

و با  دیشد. شهاب چهره درهم کش دهیکش ثانهیخب ینام یلبها

 خط و نشان رفت. شینگاه برا

 برات بپزم. یآش هی _

 باال انداخت و گفت: یشانه ا ینام

 نمک باشه. زحمت کم یاتفاقا هوس کردم. ب _

 باش تا برات درست کنم. _

 :دیگرفت و غر . شهاب رودیخند ینام

 بچه پرو! _

 مارستان؟یب یایم یک _

صورت او را رد کرد و  یتا باال نییدور از پا کیشهاب  نگاه

 گفت:

 کردم. دایآدم مطمئن پ هیهر وقت  _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یباال داد و دم ییشد. شهاب ابرو دهیاز هم کش ینام یلبها

 شد. ادهیپ نیاز ماش طنتیپر از ش یبعد، با نگاه

 

 

 .یل کنبه نفعته که قبو_

طاقچه پرت کرد.  یورق ورق شده را گوشه  یدفترچه  ا،یدر

 :دیبرگشت و سمت او غر یعصب

 . یستیکننده ن نییتو تع _

 را باال برد. با جسارت تمام ادامه داد: انگشتش

رو  زارمیرو گلوم، پا م ی! پا بزارنجامیباشه واسه ا ادتی _

 خرخره ات! 

 رفت. جلوتر

 یب نیاز ا شتریتا ب رونیق من برو بکن از اتا یلطف هیپس  _

 حرمتت نکردم.



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

اش  یشانیزد و انگشت شصتش را کنار پ یشخندین هوشنگ

 .دیکش

 . یهار شد گهیراست م اریهوش _

 غلط کرد با... اریهوش _

حرفش را خورد و نفس  یادامه  ای. درکرد زیچشم ر هوشنگ

 :دیبعد غر یگرفت. لحظه ا یقیعم

 گهید یکی تتیخورم. بگرد واس مامور یجم نم نجایمن از ا _

 کن. دایرو پ

هوشنگ همچنان متوقع و تند بود. لبش را به دندان  نگاه

 کرد و گفت: یگرفت. فکر

 ؟یرو فراموش کرد لدایپس  _

نه! با  ینه! با جاسوس باز ینجوریا یتو قلبمه! ول شهیهم لدای _

 هوشنگ، بفهم! ستمینقشه و برنامه، نه! من دزد ن

 کن؟ یفتم دزدمگه گ _

 :دیجلو تر رفت و آهسته تر غر ایدر



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 آمار بده. ار،یکن، ادا درب یبدتر از اون! دروغ بگو، نقش باز _

 یال به ال یهوشنگ بهم جمع شد. پلک بست. دست یلبها

 و زمزمه کرد: دیکش دشیسف یها شیر

 کمکت کنم. خواستمیم _

 . لطفا شر مرسان!ستین دیتو ام ریما رو به خ _

 زد و پلک باز کرد. یشخندین هوشنگ

دادگاه بدم. با  لیتحو خواستمیبود که م دیچندتا مدرک جد _

 حساب! نیا

 دیابرو درهم کش لدایهوشنگ باز شد و  دهان

 مدرک؟ _

 .یکن یهمکار یخوا یداره؟ تو که نم یچه فرق گهید _

 ؟یچه مدرک _

نداشت. هوشنگ، لبخند پت و  انیژ ریکم از غرش ش ایدر لحن

 زد و گفت: ینپه

 .گمیبهت م یشد یهر وقت دختر حرف گوش کن _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 هوشنگگگ؟ _

 راه خودش داره. یمتاسفم، هرکار _

تکان داد و  یمندانه سر روزیهوشنگ پ کرد. زیچشم ر ایدر

 ادامه داد:

 .یخود دان گهید _

 .یگیدروغ م _

 زد و گفت: یشخندی. پشت به او ندیپاشنه چرخ یرو هوشنگ

 .یارینه نم یخوب فکراتو کن. عاقل باش .امیشب بازم م _

از اتاق  ی. هوشنگ با تانکردیبا حرص و غضب نگاهش م ایدر

 یبعد، عصب یزد و لحظه ا یپشت سر او پلک ای. درخارج شد

طاقچه بود  یاتاق حمله برد.  سپس هرآنچه رو یسمت طاقچه 

از اتاق  رونیکرد. هوشنگ ب نینقش زم ادیز یرا با سر و صدا

به جنجال دخترکِ تخس زد و آرام آرام سمت  یدتک خن

 خودش رفت. یساختمان مخروبه 
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@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ستمیس یدو انگشت فشرد و از پا نیتخم چشمش را ب ینام

 بلند شد.

کرد و از   یلب غرغر ری. زخوردیتلفن همراهش زنگ م بازهم

نفر  ستیاز ب شیکنار زنگ تماسش گذشت. از سر صبح ب

مجبور  شیمشغله ها یهمه  یه الالب یتماس گرفته بودند و نام

تک تکشان باشد. دستش بسته بود. فعال  یشده بود جوابگو

 خسته بود و گرفتار!
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تاب کامل  کیو  گرفتیسر فرصت، گوش شهاب را م یول

 . دادیم



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

سمت آشپزخانه رفت و  کراستیشد.  ریپله ها سراز از

از  یپر کرده بود، سراغرا  طیکه مح یخوشحال از سکوت مطلق

 گرفت.  خچالی اتیمحتو

. نگاهش ستادیا زیگذاشت و کنار م رونیعسل و کره را ب ظرف

. کردیم یباز یانگشتانش باز انیبود که م یلقمه ا یبا ولع رو

و با قاشق  دینون تست مال ی. کره را رودیآب دهانش را بلع

لذت  . سپس نان تست را باختیکره ر یاز عسل را رو یمقدار

مقابل دهانش  هزنگ خانه بلند شد. لقم یباال برد که صدا

نگاه  رینافرجام ز یباز ماند و لقمه  مهیمتوقف شد. دهانش ن

 برگشت.  زیم یغضبناک او رو

 توانست بگذرد اما از زنگ خانه نه!  یتماسش م یکنار زنگها از

 را برداشت. فونیزد و آ رونیکنان از آشپزخانه ب غرغر

 ه؟یک _

 مزاحم شدم. نیکه تو روزنامه داد یآگه یبرا دیسالم! ببخش _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

از خودش نبود.  یاما اثر امد،یزن جوان م یاخم کرد. صدا ینام

 صاف کرد و حق به جانب گفت: ییگلو ینام

 نوشته؟ یچ یآگه ری! زیاک _

سکوت برقرار شد. زن جوان به حرف آمد و در  یا لحظه

 جوابش گفت:

 درس برداشتم.آقا، من فقط آ دونمینم _

 . دیریتماس بگ نشینوشته حتما قبل از گز یقبول خانم! ول _

 آدرس برداشتم. ن،یتماس گرفتم. جواب نداد _

فردا در  دیببر فیتموم شده. تشر نشیدر هرصورت وقت گز _

 خدمتم.

! تو روخدا نجایاومد ا دمیمن از کجا کوب دیدونینههه! م یوا _

 برگردم. یدسته خال . سختهدیکم انصاف داشته باش هی

. زن جوان صدا دیبه صورتش کش یگرسنه و کالفه دست ،ینام

 لب زد: یو ناراض دیکش یپوف ینداشت. نام ریداشت، تصو

 .زنمیدارم حرف م یبا ک نمیجلو بب انیخوب! حداقل ب یلیخ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 نیبه جلو برداشت و مقابل دورب یروزنامه را بست. قدم ایدر

 نیاز هم یهره اش بچه سال! نام. قدش کوتاه بود و چستادیا

حال  نی. با ادیدیمورد مردود شده م کیلحظه او را به چشم 

 رد کردنش جور کند. یبرا یموجه لیدر را فشرد تا دل یشاس

خانه گذاشت و عطر  عیوس اطِ یهاج و واج قدم داخل ح ا،یدر

خانه، فارغ  نی. حس و حال ادیرا با تمام وجو باال کش شیآشنا

بدجور  حال  خورد،یو تاب م چیکه در سرش پ یرضاز قصد و غ

که  ییبایبه وسعت ز رهیخ ایرا عوض کرده بود. در شیو هو

را پشت سرش بست و با  یو آهن نیبود، درِ سنگ شیرو شیپ

سست و افکارش  شیوارد شد. گام ها ادیز دیترس و ترد

مقابل  یمبهم ریتصاو  داشت،یکه برم یپراکنده بود. با هر قدم

برداشت و در  یچند قدم ا،ی. درشدیآمد و محو م یمچشمش 

. آب امدیآشنا م شیبرا بیعج طیمح نیمتوقف شد. ا تینها

ماندن و رفتن  نیبه اطرافش انداخت و ب ی. نظردیدهانش را بلع

 یلبش را به دندان گرفت. فکر یسردرگم شد. سپس گوشه 



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

درونش هشدار  یبه عقب برداشت. ندا یقدم دهیکرد و ترس

وجودش را بردارد و به سرعت  یکه فرار کند. که همه  اددیم

را  مشیبه عقب رفت. در لحظه تصم یگریمحو شود. قدم د

 اهیبزرگ و س یجثه  یو رو در رو دیگرفت. به سرعت چرخ

قابل باور  ریو غ زیدرآمد که مثل کابوس شبانه، وهم انگ یرنگ

 یرو. دست ستادیبود. زمان و مکان در لحظه، مقابل چشمش ا

شد.  یکیبا غرّش سگ  غشیج یگذاشت و صدا شیگوش ها

 اطیح یو بزرگ  انتها یمیاز  ساختمان  قد یهمزمان، نام

سمت آنها  زد،یم تسگش سو یزد، و همانطور که برا رونیب

 . دیدو

 .ستین یزیالکس؟ آروم باش پسر! چ _

 ،ینشست. نام نیزم یرو دهیتا خورد و ترس ایدر یزانوها جفت

 .دیبه سر الکس کش یو دست ستادیهره، کنار دستش اپر از دل

 تو؟ بدو برو سرجات! بدو پسر! یکار کرد یچ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

کرد و سمت اتاقک  ینام یبرا یحرف گوش، پارس الکس

کنار دست دختر جوان خم شد  ی. نامدیدو اطیکوچک کنار ح

 :دیو نگران پرس

 حالت خوبه؟ _

 یمتاسف سر ،یباال رفت. نام ایدر ی دهیشوکه و ترس نگاه

 تکان داد و در ادامه گفت:

 قالده اش باز باشه.   کردمیفکر نم چی. هخوامیمعذرت م _

به سرش داد و  یتکان یبهم خورد. نام ایو لرزان در دیسف یلبها

 :دیباز پرس

 ؟یبلند ش یتونیم _

 آب! _

به  ینشاند. سر یلب نام یرو یدختر جوان، لبخند محو ینجوا

 او دراز کرد. یرا برا تکان داد و دستش دییتا

 باشه! دستتو بده من بلند شو.  _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

دنبال راه فرار  دهیترس یبود. قلبش مثل پرنده  رهیخ یول ایدر

افتاده از آب، باز و بسته  رونیب یمثل ماه شیو لبها گشتیم

 یبرا ی. دست نامدیچشمش چک یاشک از گوشه  .شدیم

کمر مشت شد. سپس  تیهوا ماند و در نها یرو یلحظه ا

 گرفت و گفت: یراست کرد. نفس

 خودت پاشو. یتونی! اگه میلیهر طور ما _

گذاشت و  نیزم یفرو افتاد. دست لرزانش را رو سشیخ نگاه

 شی. تمام تنش از شوک چند لحظه پستادیپا ا یرو یبه سخت

پخش و پال شده  یبه روزنامه ها یمتاسف نگاه ی. نامدیلرز یم

 انداخت و گفت: نیزم یرو

 !ایمن ب با _

از افعال مفرد  دادیبه خودش اجازه م یکه نام نقدریبود. ا بچه

 بغضش را فرو برد و در جوابش گفت: یول ایاستفاده کند. در

 .امیتو نم _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و دوباره  دیانگشت کنار چشمش کش ایابرو باال داد. در ینام

 گفت:

 ..شهی. فقط اگه مگردمیجا برم نیاز هم _

 !شهینم _

شده  نهیدست به س یدر دم باال رفت. نام ا،یمتعجب در نگاه

 .کردیم ییصورتش خود نما یرو یظیبود و اخم غل
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تو، حالت که جا  می!  بریدختر خانم! آب قند الزم یپس افتاد _

 برو. یاومد هرجا خواست

با  ی. نامبهم دوخته شد ایدر ی! لبهاینافذ بود و جد کالمش

نگذاشت.  یحرف اضافه باق یبرا ییو جا دیچرخ تیهمان جد

دهانش را فرو  ی دهیدنبال سر او کرد و آب خشک ینگاه ایدر



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و رمق به زانو نداشت. با  دیلرزیوجودش م یبرد. هنوز، همه 

رمق  یو ب تروزنامه گذاش یآگه ی. قدم رودیحال چرخ نیا

 دنبال او راه افتاد.

 

جلوتر از  یبود. نامبزرگ و دلباز  رونشیخانه هم مانند ب داخل

 یمیقد یها یسمت آشپزخانه پاتند کرد و سمت راحت ا،یدر

 اشاره زد. واریکنار د

 .گردمیلطفا! برم نیبش _

ها  یحرف گوش کن، دستور او را اجرا کرد و سمت راحت ایدر

به سرعت وارد آشپزخانه شد. ابتدا دستش را  یول یرفت. نام

برداشت  ستالیکر وانیل کیکه کرد،  یکار نیشست. و بعد اول

 شیفکر ی. از دست شهاب و بو چند حبه قند داخلش انداخت

الکس را در طول روز  یبود. بارها تذکر داده بود قالده  یعصب

خونسرد  شهیشهاب هم یباز کند. ول یببندد و در مواقع ضرور

 ! الیخ یبود و ب
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@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

گرفت و دنبال  خچالیآب سرد کن  ریرا ز وانیل برگشت،

دست  کیکه بتواند شربت قندش را هم بزند و  رفت یزیچ

نگاهش به ظرف عسل و نان تست دست  نیح نیکند. در هم

 یگوشه  یبه سرش زد. لبخند یخودش افتاد. فکر ینخورده 

 آب قند را کنار ظرف عسل گذاشت. وانیلبش نشست و ل

که از سر  یو به خطر دیمالیرا م شیداخل سالن پاها ایدر

سوتِ مرد نبود، قطعا تکه تکه  یصدا .کردیگذرانده بود فکر م

بار آب دهانش را فرو برد و شکر کرد.  نیچندم یشده بود. برا

به  ایکوچک وارد سالن شد و در ینیس کیبا  یبعد، نام یکم

و جمع و  ذاشتگ نیزم یرا رو شیخودش آمد. به سرعت پاها

 جور نشست. 

و  ستادیا مقابلش .رفت کی. نزداوردیخودش ن یبه رو ینام

 آب قند را به دستش داد. وانیل

 .یکن تا تهش بخور یسع _
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@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یو چشمان مصمم مرد جا به جا شد. ب وانیل نیب ایدر نگاه

حرکات دست او  یرا گرفت. نام وانیحرف دستش را باال برد و ل

را به  وانیکرد و ل یجان یتشکر ب اینظر گرفته بود. در ریرا ز

و رنگ چهره اش به  دیلرزیچسباند. دستش هنوز م شیلبها

 یکم خون ترس،او، بعد از  یبرا ینام صی. تشخزدیم یدیسف

 لینصفه تحو مهیو ن دیآب را سر کش وانینگاه او ل ریز ایبود. در

 داد.

 تونم. ینم گهید _

را از دست او گرفت و  وانیبهم جمع شد. به ناچار ل ینام یلبها

 عسل را به دستش داد. یبار کاسه  نیا

پس نزن. به زورم شده چند تا قاشق بده بره  گهید نویا _

 .ارهیحالت جا م ن،ییپا

. در واقع معذب شده بود. دانستیمرد را نم یعلت دلسوز ایدر

انگار مجبور بود  یبود. ول یآب قند کاف وانیبه نظرش همان ل
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از سر باز کردن او هم که  یو برا ردیعسل را هم بگ یکاسه 

 بگذارد.  به دهانش یشده، قاشق عسل

کج کرد و قاشق به دستش گرفت.  یو متعجب، گردن مظلومانه

بار او را راحت گذاشت. برگشت.  نیفاصله گرفت. ا یول ینام

 نهیگذاشت و با طمان یکنارِ راحت یِعسل یآب قند را رو وانیل

 پا انداخت. ینشست و پا رو

 کردیم یداخل دهانش باز یعی. عسل طبدیکشیخجالت م ایدر

رفت. رسما به غلط کردن افتاده بود و دنبال  یفرو نم و المصب

 ریدست ز یکند. نام دایمخمصه نجات پ نیبود که از ا یراه

زد و به حالش تاسف  یچانه زد. به دور از چشم او لبخند محو

 یاز سالمند نم یو نگه دار یخورد. سن و سالش به پرستار

! و واقعا یاربود و ناچ انیدر م یمال ازین یخورد. هرچه بود پا

وقتش را  شتریب دیکه با یتاسف داشت، حال و روز دختر جوان

 . و دنبال کار افتاده بود کردیم یدرس و کتاب سپر یپا
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قورت دادن عسل، همراه با آب  یصدا ایدر ن،یح نیهم در

و خجالت  دیشن یفضا م نیدهانش را، در سکوت سنگ

که  دست به دست هم داده بود زیهمه چ ای. گودیکشیم

 تیوضع نیا دادیاجازه نم ایدر یخجالتش را دو چندان کند. ول

را کنار گذاشت. قاشق و کاسه را  یسیادامه دار شود. رو در وا

 گذاشت و بلند شد. یعسل یرو

 با اجازه! _

 به سرش داد. یدر سکوت نگاهش کرد و حرکت ینام

 حالت خوبه؟ یمطمئن _

 ممنون، بهترم! _

 رم؟یات آژانس بگبر یندار لهیباشه. وس _

 . بازم ممنون بابترمیخودم م _

 کنار دستش زد و ادامه داد: یبه عسل یا اشاره

 آب قند و عسل! _
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در جوابش گفت و  "یکنمیخواهش م"بلند شد. همزمان  ینام

 یدر دلش دعا کرد، مرد جوان ایرا صاف کرد. در راهنشیکمر پ

اش  بدرقه یفرصت نشده بود اسمش را بپرسد، برا یکه حت

اشاره زد و  ایبه جلو برداشت. به در یقدم یول ی. نامدیاین

 .ردیاو را بپذ یوادارش کرد که همراه

 .کنمیم تونی. همراهدییبفرما _

 یالنه کرد. ناراض ایدر ی نهیس یدر قفسه  ییصدا یب آه

از اتاق  یکی. همزمان در را بهم جمع کرد و عازم شد شیلبها

 متوقف شد.  ایو قدم در دیچرخ یها باز شد. سر نام

زد  رونیکنان از اتاقش ب کیت کیصنم، عصا به دست و ت عمه

 یب ایرا با خودش به ارمغان آورد. در یو عطر خوش گل محمد

زن  ریرا فراموش کرد و سمت پ ایدر ،یاراده لبخند زد. نام

 رفت.

کمکتون  نیکردیالاقل خبرم م ن؟یراه افتاد ییباز که تنها _

 کنم؟
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جوان  ینام اریرا در اخت شیزد و بازو ید کمرنگلبخن صنم

 شده عصا بود یکنده کار یقپّه  یگذاشت. کف دو دستش رو
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او گرفت  یبازو ریدستش را ز کی ،ینگاهش با مرد جوان! نام و

کرد. صنم نگاهش را از  لیرا دور کمرش حا گرشیو دستش د

 وارد کرد و دلخور گفت: شیعصا یبه قپه  یاو گرفت. فشار

 یتو اون اتاق! به شماها واگذار کنم، رنگ آفتاب نم دمیپوس _

 !به خودم نمیب

درآمد  یسرش را باال گرفت و چشم در چشم دختر جوان سپس

را  یریرفت. درد پ ادشیاز  یبود. دلخور رهیکه ساکت و خ

 .دیفراموش کرد و ابرو درهم کش

 دختر خانم؟ نیا _
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 و سالم داد. دیکش ریه نگاهش را زخجالت زد ایدر

 بالفاصه در جوابش گفت: ینام

 رفتن. یداشتن م گهید _

قپه  شتریو ب شتریاش ب دهیچروک ی. دستهادیصنم لرز یعصا

 :دیزده پرس رتیرا فشرد و ح شیعصا ی

 دخترم؟ هیاسمت چ _

 ایدر _

کم از حال و روز خراب صنم نداشت. صنم بغض  ایو روز در حال

و  جیگ یرفت. نام شیزد و به کمک او پ یبه نام یه اکرده اشار

سر در گم شده بود. صنم سخت خودش را به دختر جوان 

 یپلک کبود و زخم ریرساند. دست لرزانش را باال آورد و ز

 . دیدختر کش

. صنم، مهربان و پر از زدیو نگران م دهیبه شدت ترس ایدر

اد و او را نوازش د ی دهید بیو آس فیحسرت، پوست لط

 زمزمه کرد:
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 یچه اسم قشنگ _

زن  ریو حسرت نگاهِ پ رتیاز هم فاصله گرفت. ح ایدر یلبها

نشد.  یجان به لبش کرده بود. لب باز کرد تشکر کند ول

دستپاچه شد.  ی. نامدیجانِ صنم از نا رفت و لرز یب یزانوها

 نیزم یصنم رو تیدست صنم را گرفت و در نها ده،یترس ایدر

 نشست.

مقابل صنم  ای. دره صورت و نفس به نفس شده بودندب صورت

 زانو زده و عذاب وجدان امانش را برده بود.

 چند سالته دخترم؟ _

 رفت و برگشت. ینام یتا چهره  ا،یمستاصل در نگاه

 و سه! ستیب _

 یجان صنم باز هم باال رفت و با حسرت تمام، گونه  یب دست

 او را نوازش داد

 شده. میکه از وسط دو ن یِبیلق! مثل سو سه! جل الخا ستیب _
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. دیآب دهانش را فرو برد و بازهم نگاه نگرانش را باال کش ایدر

و درمانده، دنبال راه چاره  دیفهم یزن را نم ریپ یحرفها یمعن

 گشت. یم

 یبه شانه ها ینوازشگونه به کمک جفتشان رفت. فشار ینام

 صنم آورد و گفت:

کمکتون کنم بلند  نیاجازه بد اومدن. یخانم بابت آگه نیا _

 !نیش

 ینام یگرفت. دستش را برا ینم ایدر یاما دل از چهره  صنم

 :دیپرس ایبلند کرد و از در

 ؟یینجایا دوننیمامان و بابات م _

 تکان داد و گفت: یافتاده بود. سر هیبه گر بایتقر ایدر

 من اشتباه اومدم. نکهی. مثل ادیببخش _

پس داد. صنم اما، مچ دست او را  یتراح ینفس یشد. نام بلند

 گرفت و با التماس گفت:

 بمون _
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 تکان داد. صنم ناله زد: یتند و تند سرش را به عالمت نف ایدر

 . نمتیبازم بب خوامیاز خودت بزار. م ینشون هیپس  _

 دهی. دختر جوان ترسشدیدستش نوازش م نیب ایدر انگشتان

. برگشت. سرش را دیدیبود و صنم ترس را در عمق نگاه او م

 گفت: یبلند کرد و به نام

 باشه. شمیپ ایدر خوامی. من مریآدرسش بگ _

هم  یحوصله، دست به کمر شد و پلک رو یکالفه و ب ،ینام

بود امروز! مثال درخانه مانده بود  یگذاشت. چه روز پر حادثه ا

ختم  نجایقوا کند که به ا دیتا بعد از ماهها کارِ پر فشار، تجد

 گفت.  "باشه"پس داد و  یود. در جواب صنم، نفس تندشده ب

 به سرعت خودش را جمع کرد و گفت: یول ایدر

. من فقط اومده بودم شانسم امتحان کنم. من دیببخش _

 برم. نی. اگه اجازه بدستمین یچیاصال ه ستم،یپرستار ن

 کجا؟ _
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تکان داد و  یطاقت شد. سر یب ایباز هم ناله زد. در صنم

. نگاه صنم دیدو یفرو بردن بغضش سمت خروج همزمان با

 نشانیکه ب یزد. نام شیصدا ادیدنبال سرش ماند. با حسرت ز

 یبلند تر یو با صدا دیکش یو سرگردان شده بود، پوف ریسف

 گفت:

 سگ هنوز بازه!  یکجا خانم؟ قالده  _

 به صنم زد و گفت: یاشاره ا سپس

 .گردمیاالن برم _

 

وارد خانه شد. تلو تلو خوران و متفکر! مثل جنگ زده ها  ا،یدر

 تنش بند نبود.  یو سرش رو شدیم دهیکش نیزم یرو فشیک

گذشت و طعنه  شیغرغر کنان از کنار مرغ و خروس ها زمانه،

 زد:

 شد تو خونه! داشونیچه عجب! خانم پ _
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او سمت اتاقش رفت. زمانه  یبه طعنه  تیاهم یب یول ایدر

 :دیو پرس ختیر شیجوجه ها یدانه برا یمشت

 اریتو خودتو حاضر کن. هوش یرفت نیزبونت موش خورده؟ بب _

 گرفت. یسراغت م

پشت سرش انداخت و  یجان ی. نگاهِ بستادیهمانجا ا ایدر

 باال داد و گفت: ییزد. زمانه ابرو شخندین

 .دهی. غلط نکنم باز برات نقشه کشیکرد رید _

نان دست به تر شد. زمانه ناله ک دهیکش ایلب در ی گوشه

 .ستادیکمرش گرفت و ا

! از صبح داره وِنگ ایدختره که تازه اومده، پر نیدر ضمن! ا _

 . کنهیوِنگ م

کرد  یگرید فیضع ی. زمانه ناله دیبالفاصله ابرو درهم کش ایدر

 و ادامه داد:
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گرفت.  یبه خودت عادت نده. بهونتو م نارویا گمیبهت م یه _

عر هوشنگ و داداشش بلند عر یخفه اش کن تا صدا یجور هی

 نشده.

زمانه پلک بست و لبش را به دندان گرفت. مسلما  یبه رو ایدر

 یزیو زخمِ زبانِ زمانه، آسانتر از چ اریهوش یتحمل کتک ها

سگ و  یبود که امروز از سر گذرانده بود. بعد از حمله ناگهان

زنِ  ریاتفاق، رو به رو شدن با آن پ نیشوک وارده، دردناکتر

به آن خانه بر  گریکه د دمطمئن بو ای. دربود بیو غر بیعج

 گردد. ینم
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 یگم شد. طفل ایدر آغوش در ،ییمثل همان عروسک کاموا ایپر

 دنیصله بعد از داتاق هق زده بود که بالفا یگوشه  یبه قدر

ابتدا  ایاو گذاشت و خوابش برد. در یپا یسرش را رو ا،یدر

و بعد به مرور خاطراتش پرداخت.  ردیاجازه داد که او آرام گ

را  شیو دستها ندپشت چسبا یتبله کرده  وارِیسرش را به د

 یجمع کرد. چشم بست. آرام و پر از غصه! از حمله  نهیس یرو

آن مرد بلند قد و  دنیستا سر ر ریسگ نگهبان بگ

 یکه حت یزن ریمهربان پ ی! و بعد از آن چهره شیتهایحما

زن  ریانگشتان پ یفرصت نکرده بود نامش را بپرسد. هنوز جا

. چرا به محض دیلرزیو ته دلش م کردیپلکش حس م ریرا ز

 ایرفته بود؟ چرا اصرار داشت در شیتوان از زانوها ایدر دنید

کنار  ،یمیقد ی؟ اصال چرا آن خانه خودش نگه دارد یرا برا

 امد؟یآشنا م شیبرا نقدریشمرون، ا یکوه ها
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 نیاز درد بهم جمع شد و در هم ای. صورت دردیکش ریت سرش

 در اتاق به ضرب باز شد. نیح

داخل اتاق حمله ور شد و  اریچشم باز کرد. همزمان هوش ایدر

 . دیوحشت زده از جا پر ایبه پا خواسته، پر یاز سرو صدا

 :دیغر اریرو به هوش ایبه آغوش او پناه برد و در دخترک

 .دیبچه ترس ؟ی! چه خبرته وحشیهو _

قرون کار نکرده، خوابش  هی. خبر مرگش دیکه ترس دیترس _

 واسه ما آورده.

پنهان کرده  ایدر ی نهیبود و صورتش را در س دهیترس ا،یپر

 د:محکم تر او را به خودش چسباند و تشر ز ایبود. در

نداره. خسته ام  یبه من ربط زایچ نی! ااریهوش رونیگم شو ب _

 .استراحت کنم خوامیم

 :دیو غر ستادیبه او ا کینزد اریهوش

 ؟یولگرد یرفت ای ی! کوه کند؟یهه! که خسته ا _

 ارر؟؟یهوش _
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را بدهد، هوشنگ  وارد شد و  اریجواب هوش ایدر نکهیاز ا قبل

 برگشت و گفت: یعصب اریشاو را گرفت. هو یرو ادهیز یجلو

 کشمش. فقط بگه کجا بوده؟ ینترس نم ه؟یباز چ _

 شر به پا نکن. رونیبرو ب اینداره. ب یبه تو ربط _

 میگذشت و مستق اریقدم داخل گذاشت. از کنار هوش هوشنگ

 نگاه کرد.  ایدر چشمان در

 :دیغر یعصب اریهوش

 ... رونیاز صبح زده ب ؟یگیم ینداره؟ معلومه چ یربط _

برادرش را گرفت و سمت  یبازو یبرگشت. عصب هوشنگ

 کرد. تیهدا یخروج

 کار مهم!  هی ی. من فرستادمش پستیگفتم به تو مربوط ن _

را همزمان با پس  تشی. هوشنگ عصبانستادندیدر ا مقابل

 دادن نفسش کنترل کرد و آروم تر گفت:

 نباش. حرف دارم باهاش! _

 .شنومیبگو منم م .ستین نجایا بهیغر ؟یچه حرف _
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 . گمیگفتم برو، خودم بهت م ارر؟یهوش _

داشت.  یبود و قدم از قدم برنم ستادهیسر سختانه ا اریهوش

و  دادیرا نوازش م ایبه جدال دو برادر پر تیاهم یب یول ایدر

هوشنگ موفق  تیبر ترسش غلبه کند. در نها کردیکمکش م

 او ببندد. یرا قانع کند و در اتاق را به رو اریشد هوش

 :دیپرس یانداخت و جد ایسمت در ینگاه برگشت،

 خب؟ _

 :دیحرص کرده سرش باال گرفت و غر ایدر

 ادیم نییپا ندازهیسرشو م یهر خر و گاو گه؟یاس د لهیطو _

 .دیتو! بچه ترس

 رفت. شیپ هوشنگ

 به همون آدرس؟ یشد؟ رفت یچ _

 یگرید زیگفت و هوشنگ دنبال چ یم گرید زیچ کیاز  ایدر

 یکرد و عصب تیهدا نیزم یرا رو ایرو ترش کرد. پر ایبود. در

 جواب داد:
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گوش زد کن  ابوتمیرم. به اون برادرِ  ینم ییجا گهیمن د _

کنه جور  ممیج نیبار س نیرفت و آمد من به خودم مربوطه! ا

 .کنمیرفتار م گهید

 کرد. زیو چشم ر ستادیسرش ا یشد. باال کینزد هوشنگ

 ؟یتگف یتو االن چ _

 . دینگاهِ تندش را باال کش ایدر 

 بگو... ابویگفتم به اون  _

کار  یچ گهیتو د یگفت ؟یگفت یزیچ هینه نه! قبلش  _

 ؟یکنینم

 گفت: دیتکه تکه و با تاک ا،یدر 

 .رمی...نمیی...جاگهیمن... د _

 ....یییلیتو خ _

راه کالمش را قطع کرد و  انهیچشم درشت کرد. هوشنگ م ایدر

 :دیپرس یشتریبا آرامش ب بعد، یکم
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 یپرونده  یخواست یمگه نم م؟یچرا؟ مگه ما باهم حرف نزد _

 افته؟یب انیبه جر لدای

زد و بلند شد. هنوز تنش از شوک  شیسر جا یحرکت ایدر

. آهش کردیدرد م شیوارده دستخوش التهاب بود و استخوانها

 خفه کرد و گفت: نهیرا در س

 گهیجور د هیانداختن پرونده  انیبه جر یشدم. برا مونیپش _

 .کنمیاقدام م

به  یو کز کرد. هوشنگ نگاه دیکش واریخودش را کنار د ایپر

 :دیدخترک کز کرده انداخت و پرس

  ؟یشد مونیچرا؟ چرا پش _

 کریدر و پ یب یفاصله گرفت و سمتِ کمد چوب واریاز د ایدر

 . همزمان جواب داد:کنار اتاق رفت

پاش لب گوره! دست از  هی دم،یکه من د ی. اونستیکار من ن _

 پا خطا کنم مرده، خونش افتاده گردنم.

 ش؟یبکش یخوا یمگه م _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 از داخل کمدش برداشت و گفت: یبلوز ایدر

 .افتهیاتفاقم م نیهم نهیشک ندارم دوباره من بب _

 مشکوک شده بود و کنجکاو!  کهیدرحال جلو رفت. هوشنگ

 ه؟یمنظورت چ _

 تشر زد: یگشت و رخ به رخ او درآمد. عصببه سرعت بر ایدر

 هان؟ بفرما تو جلو در بده. _

 ه؟یمنظورت چ دمیپرس _

پس داد و معترض از کنار  ینفس تند ایبود. در یجد هوشنگ

 او گذشت.

من  نی. اصال از پا افتاد. ببشد یحال هی یدی. تا من ددونمینم _

 دردسر ندارم.  یحوصله 

 ت کرد و ادامه داد:سمت هوشنگ پر ی. نگاهبرگشت

نداشتم. برام  یبگم که تو اون خونه حس خوب نمیدر ضمن، ا _

 .یبگرد گهینفر د هیبود. گفتم که دنبال  بیعج
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#۱۵ 

 نیو از کنار هوشنگ گذشت. هوشنگ بالفاصله آست گفت

سمتش  یزیشد. نگاه تند و ت یبرزخ ایلباسش را گرفت. در

. سپس، انگشتش را باال دیرا کش نشیستانداخت و به ضرب آ

 گفت: دیبرد و به تهد

 ...یش کیبهم نزد گهیبار د هیخواد  یبار، فقط دلم م هی _

 من باباتم دختر! _

 !ییچی. هیستیمن ن یِچیتو ه _

را پر  شیلپ ها ایجو را آرام نگه دارد. در کردیتالش م هوشنگ

 گفت: . هوشنگدیاز باد کرد و پس فرستاد. دوباره چرخ

 هیزن فقط  ریاون پ دمیکه منکه شن یزیدختر! طبق چ نیبب _

. دارو و خواب و کنهیم گهید یکی. کاراشو خوادیهمدم م

 اس!  گهید یکی یخوراکشم پا
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 طاقچه گذاشت. یرفت و بلوزش را رو ایسمت پر ایدر

 .رمینم یعنی رمیگفتم نم یزحمت نکش. وقت _

 :دیو غر ستادیپا تند کرد. درست پشت سر او ا هوشنگ

 کار تموم شه! نیآدرس! جَر نکن بزار ا هیفقط  _

 به سرعت برگشت و گفت: ایدر

 . ادی. همدم بودنم ازم برنمستمیمن دزد ن _

باز هم انگشتش را باال برد  ایپلک هوشنگ نبض گرفت. در ریز

 ادامه داد: دیو به تاک

ار به صاب خونه گفتم که پرست رونیاومدم ب یبگم. وقت نمیا _

 !گهید یکی. من کارم تمومه! بگرد دنبال ستمین

 یحرکت آخر، همه  نیبا ا ایبه جدال هم رفت. در نگاهشان

به فوران کردنش  یزیو چ ختهیهوشنگ را بهم ر یبرنامه ها

. خودش را آماده دیبه صورتش کش ینمانده بود. کالفه دست

 به در زد و گفت: یبزند که زمانه تقه ا یکرد حرف

 .خورهیتلفنت زنگ م رونیب ایب _
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لب کرد.  ریز یبه پشت سرش انداخت و غرغر ینگاه هوشنگ

 کرد. دیبرگشت و تهد ایبعد سمت در یلحظه ا

 . وگرنه..یکنیخودت درستش م _

 باال رفت. ایدر یابرو یتا کی

 وگرنه؟ _

. دلت ستین یکار هرکس اریکه مهار کردن هوش یدونیم _

 . یکنیجمع م یکه زد یگندخودت  ،یشبا راحت بخواب خوادیم

 یزیآم دیتهد شخندیپر شد. هوشنگ ن ایدر ی نهیس ی قفسه

 زد و به سرعت اتاق را ترک کرد.

 یو اه بلند دیکوب نیزم یبلوزش را رو یحرص کرد. عصب ایدر

اما  حواسش را پرت کرد. پلک  ایپر زیهق هق ر یگفت. صدا

نوازش هم گذاشت. به خاطر او خشمش را فرو خورد و  یرو

 .دیاو نشست و او را در آغوش کش یپا نییگونه، پا
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وارد  اطیزد و با احت رونینگران و متفکر از اتاق صنم ب ،ینام

منتظر نشسته  ،یقبل یها یهمان راحت یسالن شد. شهاب رو

 یکی یتن خسته اش را رو ،ی. نامدیکشیم یبود و چشم انتظار

 رفت.دو دستش گ نیاز مبل ها رها کرد و سرش را ب

 د؟یخواب _

 در جواب شهاب سرش را تکان داد. ینام

 بودمش. دهیند ختهیبهم ر نقدریبود؟ تا حاال ا یحرفش چ _

 :دیخسته نال یینگاه سرخش را باال گرفت و با صدا ینام

 خودشه! گهیم _

نگران و  یشد. شهاب هم مانند نام جادیسکوت ا یا لحظه

خم شد و پنجه  زد. رو به جلو شیسر جا یمتفکر بود. حرکت

 را در هم گره زد. شیها

 قبلش نگاه کردم.  یسر شیخب! من آزما _

 . شهاب ادامه داد:دیکش ییصدا یآه ب ،ینام
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ممکنه  یول ره،یگیدارو م دونمیباالست. م شیاوره و چرب _

 ...ایتوّهم 

زد. سپس  هیتکان تکان داد و تک یسرش را به عالمت نف ینام

 پس داد و گفت: ینفس پر

هست به  ی. هر چستیبه اوره نداره. توهمم ن ینه! ربط _

 !شیربط داره نه جسم شیروح طیشرا

با دهان باز نگاهش کرد. سپس لبش را با زبان تر کرد و  شهاب

 :دیپرس

 ه؟یتو چ صیخب! تشخ _

 ایساخته. هر حرف  یساعت یبمب ساعت هیازش  ادیانتظار ز _

م باز کرد و ادامه را از ه شیباامبب! دستها تونه،یم یشباهت

 داد:

 نابودش کنه. _

 گم؟یم _

 گفت: دیمنتظر شد. شهاب با ترد ینام
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 ؟یوقت درست بگه چ هیاگه  _

 گفت: یشتریب اطیاخم کرد. شهاب با احت ینام

توهم تو کار  ای یشباهت معمول هی م،یدرصد احتمال بد هی ایب  _

باشه  ماصنم یاز گمشده  ینباشه. اگه واقعا اون دختر نشونه ا

 ؟یچ

از تمسخر گرفت و  یبعد رنگ یشد. کم رهیخ ینام نگاه

 لبش نشست. یرو یشخندین

 حالت خوبه تو؟ _

زن به  ریپ نیحد؟ بب نیکم فکر کن. آخه شباهت تا ا هی ینام _

اون  دی. شاگهیواقعا داره راست م دیافتاده؟ شا یچه روز

 دختر..

 نداشت. یچیاون دختر ه _

 گفت: یصبع یساکت شد. نام شهاب
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سالم  تو  یجا هی. یدیدیم ختشیو سر و ر یبود دیبا _

شرّ و شور بود  یدختر بچه  هیصورتش نبود. از نظر من که فقط 

 که اومده خودش ثابت کنه.

 زد و گفت: یبار نگاه شهاب پر از تمسخر شد. لبخند نیا

 یاز نظر تو مشکل نیخودش اثبات کنه. ا تونهیم یهر کس _

 داره؟

 نه! _

 تیبا همان جد یشانه خم کرد. نام یسرش را رو یبا تان هابش

 گفت:

باهم جور  یچیمشکل من با سن و سالشه! با نوع رفتارشه! ه _

نفر گم کرده  هی شیشهاب! ماصنم، چهل و چهار سال پ ستین

ماصنمه، نه از  یگم شده  هیشب یدختر، نه از نظر اخالق نیکه ا

 !ینظر زمان

ماصنم  یدنبال گمشده  اهاتونیروشما تو  دییپس بفرما _

 ؟یگردیم
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 لشیتحو یشخندیسخت درهم شد. شهاب ن ،ینام ی چهره

 تیسپر کرد و با جد نهیبلند شد. سپس س شیداد و از جا

 گفت: یشتریب

 . میباش رشیگیبه هرحال! دستور اومده از باال که پ _

. دیاندام او باال رفت و به صورتش رس یرو ظیپر از غ ،ینام نگاه

 شهاب ادامه داد:

 خودم دست به کارشم؟ یستیمن مشخص کن. ن فیتکل _
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به تاسف تکان داد  یو کالفه رو گرفت. شهاب سر یعصب ،ینام

. او رفت دیکش یرا سمت خروج شیخونسرد قدم ها یو با ژست

مشتش را کف  یبعد، نام یرا با خودش تنها گذاشت. دم یو نام

 گفت.  یو اَه بلند دیدستش کوب
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اجازه،  یکه ب دیاتفاق جد کیشروع شده بود.  یگرید داستان

 رشیبود و قطعا مس دهیسرک کش شیمشغله ها یوسط همه 

 . کردیرا متالطم م شیزندگ

و  دیسرش کش یرا پر صدا رها کرد. کف دستش را رو نفسش

افتاد که از دختر گرفته بود.  یهمراه یشماره  ادیناغافل به 

 لِیزد و به ناچار شماره  موبا یدستش را نگاه کرد. پلککف 

 همراه خودش کرد. یدر گوش  "درد سر"دختر را، به نام 

 

رفته بود و  ی. نامدید یصنم پلک باز کرد و اطرافش را خال ماه

 واریاز د یاتاقش نفوذ کرده و تا قسمت ینور ماه، از درز پنجره 

نم برداشت. سرش  چشمش یمقابل را روشن کرده بود. گوشه 

. انگار شب و دیکش یرا رو به پنجره گرفت و آه جگر سوز

را زنده  اطراتشمهتاب، دست به دست هم داده بودند که خ

ساله را به گذشته  7۹که صنم  ینیریکنند. خاطرات تلخ و ش
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سال داشت  ۱۵صنم فقط  کهیزمان ،یهجر 3۵برد. به سال  یم

 د.بو دهیو هنوز سرد و گرم روزگار نچش

 

 *۱33۵*سال 

 

کالمش  انیو رحمت با قدرت م کردیمظلومانه پچ پچ م خاتون،

غم بغل کرده و  یخانه، زانو یکنج پستو ،ی. ماه صنم ولدیدویم

 یپدرش بود. خاتون رفته بود که مثال کم یینها میمنتظر تصم

رحمت  ی. ولاوردیخرج کند و دل رحمت را به دست ب یزنانگ

و گوشه چشم  ینگزنا نجایکالم! ا هیمرد خانه بود و حرفش 

خاتون از سرِ  یآمد. دلسوز ینازک کردن خاتون به کارش نم

و صالح  ری! و رحمت خشیبودنش  بود و مهر مادر فهیضع

کلفت و خش دار  ی. صدادانستیم یدخترش را بهتر از هر کس

ماه صنم رفت و شش دنگ  شانیافکار پر انیرحمت، باز هم م

 حواسش را جمع کرد.
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 دیپدر نبا یدختر تو خونه  یدونستیم یدو خط سواد داشت _

 یپسر نظام از هرکس گمیبلوغ شه! ماه صنم دختر منه! منم م

 براش بهتره!

چرا پسر نظام؟ چرا طاهر  یحرفتون حق! تصدقت آقا! ول _

. ستینه؟ آقا باور کن، دل دخترت با پسر نظام ن عقوبیپسر 

 کنه. یبره نتونه شوهر دار شونم،یپر

واسه من زبون  گهی! حاال ددیچشم سف یغلط کرده. دختره  _

 ؟یچ گهید عقوب؟یدرآورده. طاهر پسر 

 خوام بشنوه. یآقا، تو رو خدا آروم تر! نم _

دختر؟ دست و پاتو  یکه بشنوه. آها گمیبشنوه. اتفاقا بلند م _

 یبا پسرش! مثل بچه  ادی. نظام ممیجمع کن، شب مهمون دار

 .یاریادا و اطوارم در نم ن،ییپا یندازیآدم سرتو م

در خودش مچاله  شتریو ب شتریشد. ماه صنم ب کترینزد صدا

 :دیبه در پستو زد و غر یشد. رحمت ضربه ا
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کن. فقط پسر  رونیاز سرت ب عقوبیفکر پسر  ؟یشنفت _ 

 شد؟ تیورد زبونت! حال شهیم د،ینظام! از االن بعد جاو

فضا پلک  یکیتار انیو مفرو برد  یصنم بغضش را به سخت ماه

 دادیپدرش هنوز پشت در بود و ترس، اجازه نم ی هیبست. سا

بزند. رحمت از سکوت او  یلب باز کند و در جواب پدرش حرف

 استفاده کرد و دوباره به حرف آمد.

! عقوبیپسره  یگیمرد اونه که از گرده اش خاک بلند شه! م _

از  یشقکه عا یدینکش یگشنگ گمی. میشیبدبخت م گمیم

! اسم و رسم داره. ننه هیبره. پسر نظام واسه خودش کس ادتی

  ؟یچ عقوبیبابا داره. اونوقت پسر 

 انداخت توسرش به تمسخر ادامه داد: صداشو

 کهیاشتهاش باز شه! مرت خورهیم ازهیهه! نون نداره بخوره، پ _

بگه مشنگ! بابات نداره  ستین یکیشه. آخه  بیطب خوادیم

درس  رتیغ یب یِکنه، بعد تو ریائله رو سشکم چهار سر ع

 خوندنت گرفته.
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صنم پر از درد شد. طاهر نه مشنگ بود و نه  ی نهیس ی قفسه

و شجاع بود. لبش را محکم  وریهم غ یلی! برعکس خرتیغ یب

 شیدور پا دهیچیبه انگشتانش پ یادیدندان گرفت. فشار ز ریز

 لب زد: دهیآورد و ترس

دروازه  ینبود، تو پس کوچه ها عقوبی رفته اگه پسر ادتونی _

 ایرفته  ادتونی د،یکشیدوالب، آجان چادر از سر دخترتون م

 نظام چشمتون گرفته؟ دهیوعده وع

 چه غلطا! _

 به در زد. یمحکم یو ضربه  دیغر یعصب رحمت،

 ؟یخونیم یبلبل یدار ی. واس کنمیدرو بب نیباز کن ا _

چشمانش را بست و  . وحشت زدهدیاز تن ماه صنم پر کش روح

به کمکش آمد و با  یبهم جمع شد. خاتون ول شیشانه ها

 .ستادیالتماس مقابل رحمت ا

 ایکرد. شما ببخش! اصال ب یکرد. نادون یدورت بگردم، خام _

 .ادیخنک بدم حالت جا ب نیسکنجب وانیل
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. ماه صنم رحمت اضافه شده بود ی هیخاتون هم به سا ی هیسا

دندان بهم دوخت و بغض صدا دارش را در  ریرا ز شیجفت لبها

 :دی. رحمت از همان پشت در غرگلو خفه کرد

درست درمون،  .نمیب یرو از چشم تو م نایا یمن همه  _

 .کردینم یمن بزرگتر یتو رو یدادیم ادشی یزندگ

 خاطر خودتو مکدر نکن. ایآقا! ب ایحق باشماست. ب _

. رحمت لحظه کردیمبا التماس و نوازش رحمت را دور  خاتون

 به در زد و گفت: یآخر ضربه ا ی
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! تیمرد اول و آخر زندگ شهیم دیکالم، ختم کالم! جاو هی _

 فهم شد؟ ریش

 زانو گذاشت. رحمت رو به خاتون گفت: یصنم سرش را رو ماه
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 ان،یب نایکنه. شب ا یآبرو دار دیکن با شیحال رون،یب ارشیب _

 .ستیدختر رحمت ن گهید هاریدر ب یباز

 ختیاشک ر زیر زیخاتون آمد. صنم ر ینوازش ها یصدا بازهم

 و به حال و روز خودش غصه خورد.
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#۱7 

داخل  یموش ها زیر یبا صدا شینمور پستو، اشکها وارید کنار

 هم نوا شد تا خوابش برد.  وار،ید

و چه وقت از  یک دی! نفهمقهیساعت، دو ساعت! چند دق کی

 عالم پر غصه فاصله گرفته است.  نیا

سرش  یبه خودش آمد که خاتون دست نوازش رو یوقت

 نیو ه دیپر . از ترسِ رحمت چشم باز کرد. از جادیکشیم
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و  دیپاش یلبخند مادرانه ا شیبه رو ی. خاتون ولدیکش یبلند

 خودش فشرد. یپنجه ها نیسردش را ب یپنجه ها

 .کشهیسرده بدنت نَم م نجایا م،یرآقات رفت. پاشو ب _

 خاتون؟ _

ناله زد. خاتون با محبت، سر ماه صنمش را در آغوش  صنم

 گرفت و زمزمه کرد:

 نم؟ینب یکار کنم که چشماتو اشک یخاتون دورت بگرده. چ _

 یپا یبعد، صنم سرش را رو یو دختر هم درد بودند. کم مادر

 دراز شد. واریهمان موکت خشک کنارِ د یمادرش گذاشت و رو

خاتون به نوازش سر او رفت. ماه صنم بغض کرده و  دست

 و لب باز کرد. دیکش یدلخور، آه

 رهیگیآقا جون قبله اش گم کرده خاتون! رو به خدا قامت م  _

 اس! گهید یکی یو بنده 

 آقات عاقت کنه؟ یخوایدختر؟ نکنه م یگیم یاستغفراهلل! چ _
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زن  یعروس نظام شم ول دیااالن عاقم نکرده؟ خاتون؟ من ش _

 .شمینم دیجاو

نگاه متعجبش  ،یلحظه ا یو برا ستادیخاتون از نوازش ا دست

دختر نشست. ماه صنم  یخسته و ماه گونه  یچهره  یرو

 در خودش مچاله شد و گفت: شتریو ب شتریب

 کنمیجور م یونیبه آقام بگو، صنم گفت، نه برا نظام بساطِ اف _

برم. بگو فقط اسم  یم یِزهرمار لیپات لیو نه واسه پسرش پات

مترسک  کی. از صنم فقط ادینظام پشت بند اسم  دخترش م

 نمونه. نیتو اون خونه که حرف آقاش زم رهیم

 حرفا؟ نیبا ا یخاتونُ دق بد یخوایم _

 خاتون گفت: یتوجه به ناله  یاما ب صنم

 تو نیگفت بش نرفتم. شتریسواد بده! پنج کالس ب گهیآقام م _

. گفت به دست مادرت نگاه کن که ریبگ ادیکردن  یخونه زندگ

. اگه سواد ادیبه بار ب ییمردم رسوا یخونه  یفردا پس فردا نر
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خاتون  ؟یدو خط سواد ندار گهیبده؟ پس چرا هر دفعه به تو م

 .کنهیکار م یچ دونهی. نمگهیم یچ دونهیآقام خودشم نم

قدرت و بغض دار  . صنم بادیکش یو پر حرف قیآه عم خاتون

 ادامه داد:

! باباش نون نداره شکم زن و بچه اش رتهیغ یطاهر ب گهیم _

تازه از فرنگ اومده.  دیجاو نیهم گم،یمن م یکنه. ول ریس

سواد داشتن فقط واسه طاهر بده؟ خاتون؟ آقام داره اشتباه 

 .ادینشده به خودش ب ری. خداکنه تا دکنهیم

 اتور نظامه!س ریکنه. دستش ز یاشتباه نم _

 زد. یتلخند صدا دار صنم

. کنهیرو نظام جور م ی. گوشت و برنج اون مطبخ کوفتدونمیم _

 .خورهیم نینظام دستش از پشت آقام بر داره که زم

 .کشهیتند نشو دختر! آقات خودش داره زحمت م _

شد دو  یدهنه مغازه اش نم هیاگه نظام نبود که   یآره! ول _

! که آقام مونهیپروار شده. که خونه پر و پدهنه! نظامه که قاسم 
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داشته باشه. که قاسم بفرسته  یشتریب یپسرا خوادیدلش م

 فرنگستون و دخترش مقتل!

 ماه صنم؟ _

مقتل ماه صنمه! من از  دیجاو یخاتون! خونه  گمیراست م _

 لیخل یوقته با حسرت به دخترا یلیحق خودم گذشتم. خ

تو  نیگفت مکتب حرومه بشآقام  ی. از وقتکنمینگاه م یمشد

 یسر سفره  نمیشی. مگذرمیخونه، من از خودم گذشتم. االنم م

 .زارمیم نجایدلمُ ا یعقد، ول

سکوت برقرار شد. خاتون نوازش گونه تار  یکوتاه ی لحظه

 او را پس زد و نجوا کرد: ی قهیشق یشده رو شانیپر یمو

. پشت رهیچشمتو نگ یمشد لیخل یدخترا نیو واچ نیچ _

مکتبُ به خونه صلح کردن، پا به  ی! از وقتادهیسرشون حرف ز

مکتب  گهیشدن. آقات راست م مونیو ا نید یدَر شدن. ب

 که دامنش ناپاک شه.  نهیسواد بمونه بهتر از ا یحرومه! دختر ب
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 یهرک ستیخودش! قرار ن هیهر کس به جوهر گمیمن م یول _

فقط  ایبعضرفت مکتب، دامنش کوتاه شه و موهاش سه طبقه! 

من دختر  یکه کر و کور نمونن. حاال که آقام نذاشت. ول رنیم

 نیو واچ نیخاتون بودم. دستبند مادرم دستم بود. نه دنبال چ

رفتم که  یصورتم! فقط م دابیدامنم بودم و نه سرخاب سف

 .یمثل آقام نزنه تو سرم، بگه دو خط سواد ندار یکیفردا روز، 

خرد  ی. همزمان صدادیکش ییصدا و پر قیباز هم آه عم خاتون

پا، حواس  ریدرخت ز دهیخشک یشاخه  هیشب ،یزیشدن چ

 یپا یمادر و دختر را پرت کرد. صنم به سرعت سرش را از رو

 خاتون برداشت و خاتون بهت زده لب زد:

 گمون کنم آقات بود. _

آن طرف  ی هیسا ینیپستو به آن بود که سنگ یکیتار حسن

. صنم دلواپس دیکشیاوهام م یرو و پرده شدیدر مشخص م

 نجوا کرد:

 رون؟یرفت ب یمگه نگفت _
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 ده؟یجا گذاشته. نکنه حرفامون شن یزیچ نیقی _

فضا در نگاه نگران  یکی. نگاهش در تاردیگردن کش صنم

 مادرش نشست و محزون زمزمه کرد:

 خاتون؟ _

زانو  یاما خودش را جمع کرد. به سرعت سر او را رو خاتون

 شه،یرا از سر گرفت. مثل هم شیازهم نوازش هاگذاشت و ب

را پشت کالم  شیها یسالها که دل نگران نیا یمثل همه 

 یتنه به جنگ مصائب م کیو مهربانش پنهان کرده و  نیریش

 رفت.

 

 [۱2.07.2۱ ۱۱:43] 

 

 یکَند. حتم یدر از جا م شدیم یبد به دلت راه نده. اگه کفر _

 .ادیکوتا ب دیبا دهیخودشم فهم
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نور پشت در بود و حواسش به  ی کهیصنم همچنان به بار نگاه

کاش  ی. ادیرس یکاش هرگز شب از راه نم یخاتون! ا یحرفها

 .گشتیوصلت برم نیو نظر رحمت به ا شدیمعجزه م
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#۱۸ 

. نگاهش را از دیچشم صنم چک یقطره اشک از گوشه  کی

گل  یپتو یور مهتاب، رون ی کهیاتاق گرفت و به بار یپنجره 

گذشت و  یبرجسته اش داد. سالها از اتفاقات تلخ آن زمان م

به  یآن دختر جوان و پر توان گذشته نبود. تکان گریماه صنم د

 یفیکرد و آخ ضع معپتو ج ریداد. با ناله و درد آن را ز شیپاها

در سرک  یسرو صدا از ال یب ،ینگذشت که نام یریگفت. د

 شتریب نانیاو شد. لبخند زد. با اطم یداریب یو متوجه  دیکش

 وارد شد و در را پشت سرش باز گذاشت.
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 حالتون خوبه؟ ن؟یشد داریب _

 :دیمرد جوان کرد و نال یحواله  یلبخند صنم

 زحمت! یاون برق بزن ب _

سر داد و سپس  وارید یاطاعت کرد. ابتدا دستش را رو ینام

 .ستادیسر او ا یباال

 اره؟یبگم عصمت خانم ب نیخوریم یزیچ _

 و گفت: دیو لرزانش را کنار چشمش کش ریانگشت پ صنم

 .اریرو برام ب ایدر  _

 عمه صنم؟ _

را گرفت و به التماس  یلباس نام یبا همان دست، گوشه  صنم

 لب زد:

رو برگردون. شونه  ای. درخوامیم میکه تو زندگ هیزیچ نیآخر _

 سخت! کنه،یم ینیهام سخت سنگ

 صورت او خم شد. یرو یخورد و کم یتکان ینام یگلو بکیس
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اگه اشتباه کرده  یندارم، ول یمن حرف د؟یاز کجا مطمئن _

 ؟یچ نیباش

 زد. یلبخند محو صنم

 من بود!  ینکردم. خودش بود. رخساره  _

 ...دیرخساره االن با یول _

 گفت: یرفت و به گرم ینام یجمله  انیم صنم

نکردم. به دلم افتاده بود که  دیسف ابیموهارو تو آس نیمن ا _

که خدا منو  دمیفهم دمش،ید ی. وقتگردهیرخساره برم

 یزیاز خدا چ گهید اد،یب ایرو به من برگردون. در ای. دردهیبخش

 خوام. ینم

 . دیرا گز نشییزد و لب پا یمستاصل شده بود. پلک ینام

 باشه. _

تکان داد و  دییبه تا یگرفت. سر یشتریصنم وسعت ب لبخند

 گفت:
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بدم و بعدش،  لیرو  تحو یوقت رفتنه. منتظرم امانت گهید _

 بزارم. نیراحت سرم زم

 .نیباز شروع کرد _

 از اعمال خودم... یمرگ حقِّ! من ازش واهمه ندارم. ول _

 کالمش رفت.  انیو م دیسرش کش یرو یکالفه، دست ینام

الزم  یچ نهیبب ادیعصمت خانم ب گمی. االن مدیاستراحت کن _

 .دیارد

 نگاه مهربانش کرد و لب زد: یچاشن یگریلبخند د صنم

 مغفرت! _

از  شیروزها ب نیکه ا یپر کرد. گفت و گو با صنم نهیس ینام

به صورتش  ی. متاثر دستزدیم دهیفا یشده بود ب فیحد ضع

 زد. رونیحرف از اتاق صنم ب یو متفکر و ب دیکش

 

 یبه سرتاپا ینگاهو  ستادیبزرگ اتاق پرو ا ی نهیمقابل آ ا،یدر

 :دیانداخت. آهسته و نگران پرس نهیدختر داخل آ
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  ا؟یدر یکنیکار م یچ _

 نییدختر گذاشت. آهسته سر داد و تا پا ینیب یرو انگشت

 .دیچانه اش کش

 یو همه  لدایرفت؟  ادتی یکه با خودت گذاشت یقول و قرار _

 دست آموز هوشنگ و تمام؟ یبَرّه  یاون اتفاقا پِر؟ شد

سر خورد و اثرش  ریتصو ی. انگشتش از رودیدهانش را بلع آب

 را به جا گذاشت. نگران و درمانده ادامه داد:

آروم  رهیرو نگ لدایتا انتقام  ای. درستیبشو ن میتسل اینه! در _

 .شهینم

و  دیجد یگفت. چهره  یم یگرید زیاما چ نهیداخل آ ریتصو

. سه روز شدیماز ما بهترون  یکه عازم خانه  ینقص دختر یب

 ایبه نام شهاب با همراهش تماس گرفته بود و در یقبل، شخص

سخت  تیمامور نیتحت فشار هوشنگ مجبور شده بود تن به ا

گوشش  ریز یبدهد. هوشنگ حساب فیحال کث نیو در ع

 ت،یداده بود و در نها دیبود. التماس کرده بود. وعده وع خوانده
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که  یده بود، به شرطاش قبول کر یباطن لیرغم م یعل ایدر

 هوشنگ از او باشد.  یخواسته  نیآخر نیا

زد و  رونیخودش ب یاز حال و هو ایبه در خورد. در یا ضربه

 لب جنباند.

 بله! _

 :دیخفه از پشت در غر ییبا صدا ن،یرام

 ساعته؟ هی یکنیکار م ی! چگهید رونیب ایب _

 خب! کنمیدارم اندازه م ؟یعجله دار _

 ؟یشد یچه شکل نمیباز کن ببساعت؟ درو  هی _

 ؟یچ گهیعع! نه بابا، د _

 . درو باز کن ب...اریدرن یمسخره باز ایدر _

دست به کمر مقابلش گارد گرفت و با  ایبه شدت باز شد. در در

 :دیدرهم پرس ییاخم ها

 ش؟یفرما _

 قدم عقب رفت و با چشمان وق زده لب جنباند: کی نیرام
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 ..نیبابا! بب ولیا _

 ش؟یفرما مدیپرس _

 یو لبخند دیرا باال کش زشینگاه تند و ت نیبود. رام یجد ایدر

 لبش نشاند. یگوشه 

 ؟یبرنگرد گهید یسر و وضع نر نیبا ا گمیم _

و به اکراه  ستادیا نهیبار، دست به س نیکرد. ا زیچشم ر ایدر

 :دیپرس

 ؟یندار یتو کارو زندگ _

 براشته؟ یرچه دو نیدست لباس اومده روش! بب هیاوهوع!  _

کل کل کردن  ریپس داد و از خ ینیاز ب یحرص کرده نفس ایدر

و  فی. برگشت. کمقابلش گذشت دیبا مردک چشم سف

به او از  تیاهم یاتاق پرو برداشت و ب یرا از گوشه  شیلباسها

 زد. شیدنبال سرش راه افتاد و صدا نیمقابلش رد شد. رام

 ا؟یدر _

 بعله! _
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 جوونه؟ یلیگفت؟ خ یپسره که هوشنگ م نیا _

 دونم. ینم _

 ش؟یدیمگه تو ند ؟یدونینم یچ یعنی _

 چرا! _

 ؟یپس چ _

 . دونمیگفتم که! نم _

به سرعت سمت او  ای. درستادیهم مجبور شد با نی. رامستادیا

 :دیو پرس دیچرخ

 ؟یدنبال من راه افتاد یاصال تو واسه چ _

انگشت کنار  باال داد و با ییبا حفظ همان لبخند ابرو نیرام

 گردنش را نوازش داد:

 نگرانتم! _

 شما؟ _

 یسر نیبود. رام یاما جد ایشد. در رتیپر از ح نیرام نگاه

 تکان داد و گفت:
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 . من اگه..یشناس یرفتار نکن که من نم یجور هی ایدر _
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 به سرعت انگشت اشاره اش را سمت او گرفت و گفت: ایدر

 گران خودت باش. من بلدم از خودم مواظبت کنم.شما اول ن _

 ؟یگیم یچ تهیحال ایدر _

 . ستین تیانگار تو حال یآره! ول _

 گرفت. به اکراه نگاهش را از او گرفت و دوباره گفت: نفس

نه دوست  ،ی. تو نه برادر منمیباهم ندار یصنم چیمن و تو ه _

 و نه همکار! 

 مه داد:ادا ایکرد. در رییتغ نینگاه رام رنگ
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پس حواست به خودت باشه. هوشنگ گفته هوامو داشته  _

اصول، درست  تیبا فاصله، با احترام، با رعا یقبول! ول ،یباش

 ؟شد

تفاوت به او  یب یول ایبود. در ریانکار ناپذ نینگاه رام بهت

 و گفت: دیچرخ

 .امیدر تا ب رونیب ستایباجه! وا رمیمن م _

بعد، انگشت  یا نگاه کرد. لحظه ارفتن او ر ریمات و متح نیرام

 لب زد: نهیو پر از ک دیکنار لبش کش

 . یخانم! خودت خواست ایاصول! باشه در تیبا رعا _

 بیآس یبرداشت و با غرور یسمت خروج شیقدم ها سپس

 زد. رونیاز فروشگاه ب دهید

 

به سر در خانه انداخت و خاطرات تلخ چند  ینگاه دوباره ا ایدر

ترس نشسته به  قتایخودش مرور کرد. حق یارا بر شیروز پ

کار منصرفش  یابتدا نیرفتنش را بسته و از هم یجانش، پا
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کوچه  یبه انتها یبرگشت و نگاه دی. با ترس و تردکردیم

بود!  یا ندهاز هر جنب یرفته بود و کوچه خال نیانداخت. رام

آخر را  نیقدمِ سنگ دیمملو از ترس و تر ی. با قلبدیسرش چرخ

 زنگ فشرد.  یاشت و انگشت روبرد

 لب شروع به شمردن کرد. ریچشمانش را بست و ز سپس

 دو، سه! ک،ی _

 بله! _

 به تنش داد و هول زده جواب داد: یباز کرد. حرکت پلک

آدرس  نیبه هم شیباشه چند روز پ ادتونیهستم.  ایدر _

 اومدم که..

 به خنده وسط کالمش رفت و گفت: ختهیآم یبا لحن شهاب

 خدمتتون! امیاالن م نیبله! بله! صبر کن _

نوع گفتمان و  یقبل فرق کرده بود. حت یبا دفعه  شیصدا

 استفاده از کلماتش! 
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 نیبود که ا دواری. امستادیو به انتظار ا دیعقب کش یکم ایدر

را  یسیرو در وا ایدر امدی. که اگر مدیایبار الکس به استقبالش ن

 گرفت.  یبه باد ناسزا مگذاشت و صاحب خانه را  یکنار م

 یباال رفت و با چهره ا اینگذشت که در باز شد. نگاه در یقیدقا

 اما خوش رو مواجه شد. دیجد

 سالم! _

 تکان داد و از مقابل در کنار رفت. یدر جواب او سر شهاب

 ؟ییشما گنیساز که م انیخانم جر ایسالم! پس در کیعل _

 بله؟ _

اشاره  اطیدست به داخل ح زد و با یمنظور یب یخنده  شهاب

 زد:

 داخل خانم! دیی! بفرمایچیه _

 تشیمامور یاجرا یقدم را برا نیگرفت و اول ینفس پر ایدر

 برداشت. شهاب در ادامه گفت: 
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دکتر  یقبل براتون افتاد، آقا یکه سر یبا توجه به اتفاق _

 در اسکورتتون کنم. یفرمودن که از جلو

 شت و به پشت برگشت.قدم جلوتر از او بردا کی ایدر

 دکتر؟ یآقا _

 گرم در جوابش گفت: یشهاب در را بست و با لبخند 

شما  رشیشد که من مامور پذ نیبله! سرشون شلوغ بود. ا _

 کردن.

 یقبل، دکتر بود و صاحب اصل یسر یمرد جوان و جد پس

 :دیخودش کرد و پرس شیپ یفکر ایخانه! در

 ..ایو شما دوست  _

 !ی. دکتر شهابِ مجدِ تهرانشهاب هستم خانم _

همزمان باهم باال رفت. شهاب با همان لحن  ایدر یابروها جفت

 گرم و مهربان ادامه داد:

 دکتر پژوهش! یکودک یو البته دوست و هم باز _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یو بله  دیباال آمد. آب دهانش را بلع ایدر یگلو خیتا ب دلشوره

 در جواب شهاب گفت.  یکم جان

آنها  نیماب ا،یکرده بودند و در لینه تحصاهل خا یقرار همه  از

سواد! و  یگفتن نداشت. کم سن و سال بود و ب یبرا یحرف

 بود.  یآوردن اعتماد به نفسش کاف نییپا یبرا نیهم

همانجا  یول ایرفت و به او تعارف زد. در شیباز پ یبا رو شهاب

 شیرو شیپ ریبه مس اد،یز دیبا ترد ی. لحظه ادیچسب نیبه زم

 کرد و دوباره راه افتاد.نگاه 

 

متفاوت تر از قبل، داخل سالن به  یصنم، با چهره ا ماه

و لبش  زدیبرق م شیانتظارش نشسته بود. امروز گونه ها

نسبتا  یوارد سالن شد و با صدا ایخندان بود. شهاب بعد از در

 عمه صنم را خواند.  یبلند

راغش خانم که س ایاز در نمیخب! عمه صنم جان خودمون! ا _

 .نیگرفت یم
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دو  نیعصا را ب یزن به اشک نشست. قپه  ریمشتاق پ نگاه

 لب زد: ادیدستش فشرد و با عشق ز

 دخترم. یخوش اومد _

 یآب دهانش را فرو برد و از همانجا سالم داد. چهره  ایدر

 بیعج شد،یآشنا م شیکه تازه با اسم واقع یرزنیمهربان پ

تکان  یواب سالمش سرانداخت. صنم در ج یدلهره به جانش م

 داد و گفت:

 .نمتیتر بب کیجلو از نزد ایدخترم. ب ایماهت! ب یسالم به رو _

گفت و  یبه اجبار چشم ایبود. در ایمنتظر حرکت در شهاب

 شیهنگام نشستن، به عصا یرفت که حت یسمت ماه صنم

 یو مشخص بود ناتوان تر از آن است که نشان م زدیم هیتک

 دهد. 

 ایمبل بود و صورت در ی هیصنم کنار پا یعصا بعد، یا لحظه

 دستان صنم!  نیب
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 ستادهیا نهیو شهاب دست به س زدیم ایدر یشانیبوسه بر پ او

 . کردینگاه م کیتراژد یصحنه  نیبود و به ا

کدامشان نبود. با ورود عصمت عاشقانه  چیمنتظر ه یول زمان

زن  ریپ دهیدستان خشک انیاز م ایو در افتی انیصنم هم پا ی

 .افتی یخالص

 روشن شد . بایخانم ز ایبه به! بالخره چشممون به جمال در _

و خجالت زد سرش را  دی. رو به عصمت چرخستادیصاف ا ایدر

 برد. نییپا

 سالم! ممنون خانم! _
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خانه معروف بود. عصمت  نیدر ا کرد،یاز آنچه  که فکر م شتریب

آمد و همزمان، شهاب به حرف  شیپ یچاطال کوب  ینیبا س

 آمد و خوش رو گفت:

اجازه  یاز عصمت خانم گل، مادر بنده! حاال اگه همگ نمیا _

 سر اصل مطلب؟ میبر نیبد

 یرا رو ینیبه رفتار پسرش زد و س ینیریلبخند ش عصمت،

 تعارف زد و عصمت گفت: ایگذاشت. شهاب به در زیم

برم.  دینه کار دارم و بامشخصه! تو آشپزخو فمیمن که تکل _

. سپس گمیجون خوش آمد م ایفرصت کم به در نیتو هم یول

 و دوباره گفت: ایرو کرد به در

. همه ستین بهیکس غر چیه نجایدخترم! ا یخوش اومد _

 یخواست یزیچ ای یداشت ی. توام اگه کارمیخانواده ا هیعضو 

 فقط به خودم بگو.

که باز مورد لطف عصمت  شده بود ریمبل جاگ یرو بایتقر ایدر

جماعت  نیرنگ برداشت. رفتار ا شیقرار گرفت و گونه ها
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بودن را به او  یادیز دیبود که حس معذب بودن، و شا یجور

از  یقشر نینداشت. سالها ب یری. البته تقصکردیم نیتلق

و نه  شدیجامعه رشد کرده بود که نه احترام سرشان م

 حبتشان ناسزا! ! زبان بدنشان کتک بود و متیانسان

ناله از  هیشب ییدرمانده شده بود. با صدا یکه حساب ایدر

اال  ،ی. از همگدیدزد یعصمت تشکر کرد و نگاهش را از همگ

 گرفت.  یو چشم از او نم کردیغفلت نگاهش م یکه ب یصنم

نماند. به سرعت سر حرف را باز کرد و همانطور  کاریاما ب شهاب

 ریاز فنجان سراز یکیرا داخل هل  یچا کِیکمر بار یکه قور

 :دیپرس کرد،یم

 تیچطور شد که رضا د،یکن فیتعر شهیخانم؟ م ایخب در _

 ن؟یداد

را  یجان باال رفت. شهاب فنجان چا یسخت و ب ا،یدر نگاه

 :دیمقابلش گذاشت و دوباره با لبخند پرس

 رو ازتون گرفت، پدرتون بود؟ یکه اون روز گوش ییاون آقا _
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به  یخورد و دست یتکان یروسر یگره  ریز ایدر یگلو بکیس

گرفت و  ی. شهاب سراغ هوشنگ را مدیساتنش کش یلبه ها

در  دیکردن او بود. دلواپس و پر از تر یمستاصل از معرف ایدر

 جواب شهاب گفت:

 ..مینه! ناپدر یعنیبله!  _

 تکان داد و مجدد گفت: یتمرکز بود. سر یو ب جیگ

 ن.پدر خونده ام بود یعنی _

نگران و سردرگم  یچهره  یرو یلحظه ا یشهاب برا نگاه

از  شتریو شهاب ب امدیدختر به چشم م یدختر ماند. دستپاچگ

طاقت  دیکه شا یینگران حال صنم بود، و حرفها یهرکس

 شیداشت نگران یسع کهیزد. درحال هیرا نداشت. تک دنشیشن

 پا انداخت و لب زد: یرا پنهان کند، پا رو

 ریتاث یکردن شما ب یتو راض شونیفکر کنم ادرست! و  _

 نبودن؟
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فاصله، عصمت اجازه گرفت و  نیبرد. در هم ریسرش را ز ایدر

 از حضورشان مرخص شد. 

 خوبه! منم قبول کردم. طتتونیگفتن شرا یعنی ،یعنیبله!  _

شهاب لب باز کند و  نکهیبرقرار شد. قبل از ا یسکوت کم 

ماه صنم به حرف آمد و پرغصه را بپرسد،   یسوال مد نظر بعد

 :دیپرس

 ه؟یدخترم؟ مادرتم راض یمادرت چ _

من و من کرد  و غافل از  یکم ایشهاب درجا باال رفت. در نگاه

 همه جا جواب داد:

 یمادرم که عمرشون دادن به شما! من با پدر خونده ام زندگ _

 . کنمیم

برگشت و  ریکرد. مات و متح یشهاب پرش واضح یابروها

دستانش به لرزه  ریماه صنم ز یر واکنش صنم شد. عصامنتظ

دختر بود و چانه اش  یچهره  ریدرگ سشیدرآمده بود. نگاه خ
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 یدست شیشد. صنم اما پ زیخ می. شهاب به سرعت ندیلرز یم

 او بلند کرد. یکرد و دستش را برا

 من حالم خوبه!  _

 نیدور ب کیرا  جشینگاه گ ایبه همان حالت ماند. در شهاب

 آنها چرخاند و لب زد:

 زدم. یمن حرف بد _

 :دیزد و پرس یاما لبخند محزون صنم

 زم؟یعز یکنیم یزندگ یچند ساله با ناپدر _

. بازهم ختیبا نگاهِ نگران شهاب درهم آم ایدر فیبالتکل نگاه

زن رو به  ریحال پ دیترس یم ایو در زدینامساعد م طیشرا

سرش را به عالمت  ت،یزد و در نها یوخامت رود. شهاب پلک

 در جواب صنم گفت: ایاو تکان داد. در یبرا دییتا

 چهار سال! چطور مگه؟ _

 ؟یازش خبر دار ؟یپدرت چ _
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زن مشکوک  ریوا داده بود. سواالت پ ایکار در یابتدا نیهم

پس داد  ی. نفسشدیم شتریو ب شتریو هر لحظه ترسش ب زدیم

 و به ناچار جواب داد:

آقا هوشنگ باال  ادمهی ی. از وقتادیمن ادمیاووم! پدرم  _

سال بعد از تولد تو  هی گفتیم شهیمامانم هم یسرمون بوده. ول

 رفت. ایشد و چندماه بعدش از دن ضیمر

گونه اش افتاد.  یو رو دیچشم صنم لغز یقطره از گوشه  کی

بحث به  نیا یادامه  کردیبود. شهاب که حس م دهیترس ا،یدر

به خودش  یتکان شودیم تمام مضرر هر دو طرف خصوصا صن

 داد و گفت:

 دیحرفا بمونه واسه بعد! من اول با ی هیبق نیاگه اجازه بد _

خونه آشنا کنم. بعدشم اگه  نیتو ا شیکار طیخانم با شرا ایدر

 کار عقب افتاده دارم. یکه کل مارستانیبرم ب نیاجازه بد

کرده صنم مانند قبل، دختر جوان را معذب و آزرده  رهیخ نگاه

خبر مرگ  قتایو از جا بلند شد. حق دیکش یبود. شهاب هوف
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توانست اتفاق  یبود که م یزیچ نیرخساره و شوهرش بدتر

سر پر! شهاب با  ایوسط بود و فنجان در یچا ینی. سافتدیب

رفت  النکنار س یبزرگ و چوب نیتریپر درد، سمت و یا نهیس

 لونینا کوچک و چند یجعبه  کیآن  نییو از کمد کوچک پا

 شیپا ریحواسش به ز یهمه  کردیم یسع ای. دررا خارج کرد

 مقابلش! شهاب برگشت. ی رهیزن خ ریباشد تا پ
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@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

آنچه با  یشست و همه ن یهمان مبل قبل ینرفته، رو شیپ

 گذاشت. زیم یخودش آورده بود را رو

. دیبار یصنم م سیبود و حسرت از نگاه خ ریسرش ز ایدر

دادن جو به وجود آمده  رییتغ یگرفت و برا یشهاب نفس پر

 در جعبه را باز کرد.

 عمه صنمه! یداروها نایا _

سمتش انداخت و  ینگاه میبود. شهاب ن یگرید یایدر دن ایدر

 :دیسپر

 حواستون با منه؟ _

 باال رفت و خجالت زده لب زد : ایدر نگاه

 بله؟ _

 زد. شخندین شهاب

عمه صنم براتون  یتا من قانون داروها دیکن لیم تونییچا _

 بگم.



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ینم یچیخواست. در واقع ه ینم یدلش چا ایدر ؟یچا

کاش زمان به  ی! اییخواست و رها یآزاد م یخواست. فقط هوا

 یسفت مقابل هوشنگ م ایبار در نی، تا اگشت یعقب برم

 ی. ولکردیرا از گردن خودش رد م ریخط تیمامور نیو ا ستادیا

 فرار یبرا یراه ایرفت و نه در یافسوس که نه زمان به عقب م

کرد و فنجان گل  یی. پس به ناچار، فرمان شهاب را اجراافتیم

 مقابلش را برداشت. یبرجسته 

شده  نیسنگ یاز او گرفت و با ذهناما نگاه متفکرش را  شهاب

گذاشت و  رونیصنم را ب یمسموم تک تک داروها یاز افکار

 دادن وقت و ساعت آنها کرد. حیشروع به توض

 

طبق معمول در آشپزخانه مشغول بود و تدارک نهار  عصمت،

مدل غذا  کیعمه صنم و  یساده برا یمدل غذا کی. دیدیم

 مارستانیبعد از نهار عازم ب خانواده و البته شهاب که یهم برا

 رفت.  ینم رونیوقت گرسنه از خانه ب چیبود و ه



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

که شهاب پا به  کردیم زیر زیساتور ر ریساالد را ز یکاهو او

 یبه چهره  یآشپزخانه گذاشت. سرش را باال گرفت. نگاه

 رها کرد. ینیدرهم و نگران شهاب کرد و ساتور را کنار س

 شد؟ یخب؟ چ _

 .دیدور لبش کش یآمد و دست شیمتفکر پ شهاب

 .کنهیداره داروها رو چک م امی! عمه رو خوابوندم. دریچیه _

 گه؟یخب! د _

 و مقابل مادرش نشست. دیرا عقب کش یصندل شهاب

. جون به لب شدم تا ستیحال ماه صنم خوب ن نکهیا گهید _

 معارفه تموم شد. نیا

 ه؟یچ گهیباز د! ایدر نمیکرد. ا ایدر ا،یهمه در نیا ؟یچ یعنی _

درهم قفل کرد و  زیم یپر کرد. انگشتانش را رو نهیس شهاب

 تکان داد. یسر

زود شروع کرد. نذاشت دختره نفس تازه کنه. تا  یلیخ _

چند ساله با پدر  ه؟یمامان راض دیپرس ،ینشست رو صندل



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 هوی یدختره ام وا داد. اصال همه چ ؟یکنیم یخونده ات زندگ

 .ختیبهم ر

 نه بابا! _

مردن؟ رخساره  یعل اریرخساره و  یدونیم ؟یباور کن. راست _

 ایسال بعد از به دن هی یعل اری یفوت کرده ول شیچند سال پ

 ا؟یاومدن در

دست مادرش  ریز ینی. شهاب نگاهش را از سدیآه کش عصمت

 و به چشمان مادرش داد. دیباال کش

 گفتم؟ یچ نیدیشن _

 آرهه! _

 ن؟یپس چرا تعجب نکرد _

 زد و دوباره ساتور به دست گرفت. یتلخند تعصم

 ی! ولشیسال پ یلیبودم. اوووو! خ دهیشن یارعلیداستان  _

 رخساره..

 مامان؟ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 دست به کار شد و با حفظ همان  تلخند گفت: عصمت

خوب  مییجا هیبود. تا  رشونیگیمدت بابات پ هی لیاون اوا _

 ....یرفت ول شیپ

برد  کتریاز قبل سرش را نزد . شهاب کنجکاو تردیآه کش بازهم

 :دیو پرس

 د؟یگیاالن م نارویچرا ا ؟یچ یول _

 به پسرش انداخت و گفت: ینگاه مین عصمت

ازشون  یخونه به دوش بودن. آدرس درست درمون شهیهم _

خواست اول مطمئن شه بعد به ماه صنم بگه.  ینبود. بابات م

وهرش ها گفتن ش هیروز که رفت در خونه شون همسا هی یول

 رفتن. نجایمرده، خودش و دختراشم جمع کردن از ا

 واقعا؟ _

 سرش را تکان داد. دییو به تا دیکش یآه عصمت



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 شدیبود نم ضی. ماه صنم مرمیدنبالشون گشت یلیبعدش خ _

 داشونیپ گهید یخبر بد بهش داد. ول ایکرد.  دوارشیام یالک

 .ستین گهیرخساره ام د یتا امروز که تو گفت مینکرد

 هیمادر و پسر برقرار شد. شهاب تک نیسکوت ب یلحظه ا چند

 :دیجمع کرد. عصمت پرس نهیس یرا رو شیزد و دستها

گفت هم سن و  یم یعل اری ادمهینگفت؟  یزیاز خواهرش چ _

 سال توئه! ازش بپرس خواهرش کجاست؟

 و گفت: دیبه صورتش کش یمتفکر دست شهاب،

بود.  ینظرم حق با نامخودشم شک دارم. به  تیمنکه به اصل _

 .میکردیاکتفا م کیشباهت کوچ هیبه  دینبا

  ه؟یمنظورت چ _

 جمع کرد و گفت: نهیس یرا رو شیدوباره دستها شهاب

. البته دمی. شناسنامه اش دستین یکی یارعلیبا  شیلیفام _

به  بیمن عج یپدر خونده اش گرفته، ول لیگفت اسمِ فام

 رفتاراش شک کردم.



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یاش را به قسمت رهی. نگاه خدیست از کار کشدوباره د عصمت

 داد و با خودش زمزمه کرد: زیاز م

ماه صنم  دونمیم دی. بعزنهیخودش که با رخساره مو نم _

 اشتباه کرده باشه.

 ن؟یدیشما رخساره رو د _

 ومدیماه صنم بزرگ شدم. رخساره که م یآره! من توخونه  _

 .میکردیباهم درد دل م یلیصنم خ دنید

 .دیکنیم دییس شمام حرف ماه صنم تاپ _

 . کنمیم دییآره! تا _

ام  گهید یکس ن،یکه به من گفت یینایا ؟یزیچ هیفقط  _

 دونه؟یم

 کرد و جواب داد: یفکر عصمت

 یبه کس میشد، با پدرت عهد کرد دینه! رخساره که ناپد _

انگار آب  یدنبالشون گشت ول یلی. البته بابات خمینگ یزیچ



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

از  شتریکه ماه صنم ب می! مام سکوت کردنیزمشدن رفتن تو 

 نشه. تیاذنیا
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دوباره شروع کرد. تند و تند و پرغصه! انگار که ساتور  عصمت

خِرت خِرت حاصل از آن  یکاهو و صدا یساقه  یزدن رو

غلبه کند و آرام  شیها یکه بر غصه ها و دلتنگ کردیکمکش م

مادرش سکوت کرد و همه فکر و  یچهره به  رهی. شهاب خردیگ

 .زدیکه همچنان معما گونه م یداد و گذشته ا ایذهنش را به در

 

که  یاز سکوت و خلوت شب استفاده کرد و طبق برنامه ا ا،یدر

به ماه صنم  یگفته بود، از اتاقش خارج شد تا سر شیشهاب برا

 خواب شود.  یایبزند و بعد مه



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

بود و  ارشیکامل در اخت زاتیهاتاق نسبتا بزرگ، با تج کی

خانه احساس  نیدر ا یول ای! درایر یساده و ب یالبته مردمان

سالن ساکت خانه را رد کرد  نیپاورچ نی. پاورچکردینم یراحت

آزار بود و  یب رزن،ی. پدیآن، به اتاق ماه صنم رس یو در انتها

دوش او  یرو ینیگبار سن ا،یساده دل! و خالف تصور در

زودتر کارش تمام شود و  کردیآرزو م ایحال در نیا نداشت. با

 اطیبلند فرار کن. در اتاق را باز کرد. با احت یواریچهارد نیاز ا

او متعجب شد. برق اتاقش روشن  دنیو از د دیدر تو کش یاز ال

تختش، پا دراز کرده و آلبوم خاطراتش را  یبود و ماه صنم رو

مان مقابل در اعتراض متعجب وارد شد و از ه ایدر. زدیورق م

 کرد:

از  شتریمگه آقا شهاب نگفت ب ن؟یداریعع! شما که هنوز ب_

 ن؟یدار ازیدارو به استراحت ن

او  ی زهیم زیر یبه جسته  یلبخند زد. نگاه شیبه رو صنم

 تخت گذاشت. یانداخت و کف دستش را رو



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 دخترم! ایخودم، ب شیپ ای. بادیخوابم نم _

کنار دست او نشست.  اطیت و با احتمردد در اتاق را بس ایدر

دست کوچک او گذاشت و آهش را  یسپس، صنم دست رو

 پس فرستاد.

 . کردمیعکسا نگاه م نیداشتم به ا _

رمق دختر نگاه کرد و  یرا باالبرد. در چشمان معصوم و ب سرش

 ادامه داد:

 سالِ ناقابل! 7۹مثل برق و باد گذشت.  _

 .نیساله ش ستیصد و ب یهزار ماشاهلل! اله _

 !یش ریعاقبت به خ ینکن دختر! بگو اله نینفر _

 انشاهلل! _

و درشت  زیر یپر کرد و نگاهش را به عکسها یا نهیس صنم

و با  دیاز نگاه او چرخ یرویهم به پ ایداخل آلبوم داد. نگاه در

گل از گلش شکفت.  ،یمیقد دیو سف اهیس یعکس ها دنید



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یا به جا کرد و با ذوقتخت ج یخودش را رو یلبخند زد. کم

 از عکسها گذاشت. یکی یکودکانه انگشت رو

 ن؟ییشما نیا _

 یشتریبا دقت ب ایتکان داد. در دییبه تا یدر جوابش سر صنم

 آلبوم خم شد و گفت: یصفحه  یرو

 تونه؟ی. عروسنیخدا! چه خوشگل بود یوا _

 پر از محبت صنم باال رفت. نگاه

 آره! _

دونه رو  هی نیاس؟ داماد کو پس؟ همعکس که پاره  نیعع! ا _

 ن؟یدار

تو بساط مادرم بود که بعد  نمیدامادش انداختم تو کوره!  ا _

 نداشتم. نمیکردم. وگرنه هم دایمرگش پ

هم  یرو یچشم درشت کرد. صنم پلک ریمات و متح ایدر

 او لب زد: رتیگذاشت و با آرامش در جواب ح

 عکس از ازدواج اولمه! نیا _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

به سرش  یتکان زیر زیبهم دوخته شده بود. صنم ر ایدر یلبها

 یداد و نگاه محزونش را از او گرفت. سپس نگاهش را به نقطه ا

 داد و گفت: وارید یرو

که سالها  ره،یو م ادیما آدما م یتو زندگ ییروزا هی ،ییوقتا هی _

 اولش داره. یروزا یبازم همون تلخ یکنیبهش فکر م یبعد وقت

 عمه صنم؟ _

به دست کوچک او وارد  ی. صنم فشاردیدر هم تن شاننگاه

 کرد و با لبخند گفت:

 نمیو نفر شهیکامت تلخ نم ی. اگه نصفه شبادیاگه خوابت نم _

 سرگذشت صنم!  یپا نیبش ؟یکنینم

 و شرمنده لب زد: دیآب دهانش را بلع فیبالتکل ا،یدر

 کنم. فقط.. نیمن غلط کنم شما رو نفر ه؟یچه حرف نیا _

 حرفش رفت و در ادامه گفت: انیصنم اما م ماه 
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@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یسخت ضِیزن مر ریپ هیبا  یو هم کلوم ینیاگرم از هم نش _

بگو و برو  رتوی! شب بخیمختار اد،یخوشت نم دهیکش

 استراحت کن.

 نه! نه! فقط اگه آقا شهاب بفهمه که... _

. ماه صنم چهل ساله که شبا خواب دونهیآقا شهاب خودش م _

 نداره.

 ا؟واقع _

 به سرش داد و لب زد: یحرکت صنم

 واقعا! _

 دوست  دارم. یلیرو خ یمیقد یبرام. داستانا نیپس بگ _

 یرو زیر یضربه  نیشد. چند دهیماه صنم از دو سو کش یلبها

 دست او زد و آلبوم را بست.
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افکنده  هیصورت بزک کرده اش سا یکه رو یپشت تور قرمز از

و  چیکه وسط جشن پ کردیه منگا یدخترکان یکوبیبود، به پا

دار و کوتاه و بلندشان را به  نیچ یخوردند و لباس ها یتاب م

 یبه رنگ خون بود. خون شیبرا زیگذاشتند. همه چ یم شینما

 یم مانشاشک، از چش هیشده و شب زیکه از سر دلش لبر

. به رسم امدیساز و دهل م یاز اتاق اما صدا رونی. بدیجوش

به تخت نشانده بودند و سر و  اطیح خودشان داماد را وسط

کوچه و  یو جوانها زدی. مطرب مکردندیصورتش را اصالح م

 یذره ا یرفتند. ماه صنم ول یرقص چوب م اطیبازار وسط ح

ش تدارک یکه برا یمخمل یدلش خوش نبود. کنج تشکچه 

 یرفتن به مقتل لحظه شمار یبودند نشسته بود و برا دهید

 یآتش! صدا ید بود و دلش گلوله وجودش سر ی. همه کردیم

 ینقل رو یگریو د دیآن وسط کل کش یکیزنان آمد.  یهلهله 

باال رفت و فرو نشست.  یلحظه ا ی. نگاه صنم برادیهوا پاش

از  مانشو چش کردیصورتش درد م یبند مشاطه رو یجا



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و  دیسوخت. انگشتانش را بهم تاب یم یسرمه  ادیغلظت ز

 لبش را به دندان گرفت.
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مشاطه، سرخ شده  کیبا مات یزیکه به شکل اغراق آم ییلبها

 نیداده بود. از ا رییرا تغ دهانشیتند آن، مزه  ی حهیبود و را

ماند جز چند قطعه عکس کوچک که  ینم شیبرا یزیوصلت چ

 . نداشت دنشانید یبرا یلیتما چیه

. مطرب، تک پسرش سنگ تمام گذاشته بود یعروس یبرا نظام

و  زیر یها یبه نام و خاصه خرج یعکاس، آشپز، مشاطه 

 !گریدرشت د

اتاق به عالوه چند  نیعروسش بود. ا ی هیاتاق هم مهر نیا

به خواست خود  یارتیسفر ز کیدر شمال و  یشال نیهکتار زم

 عروس! 
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@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یپنهان کرد. حاضر بود همه  یصنم بغضش را به سخت ماه

پدرش صلح کند. از  یدر خانه  یلحظه زندگ کیرا به  نهایا

شدن  دهیطور! حس بد خر نیهم هم دینظام متنفر بود. از جاو

سفت و سخت  یحس بد، مانند غده ا نیو خر شدن داشت و ا

. هرچند دخترکان دم بخت قوم و دادیباال آمده بود و عذابش م

. هر چند که با حسرت کنار گوش خبر بودند یاز دل او ب شیخو

گفتند که ماه صنم  یم یعسل یو از خمره  ردندکیهم پچ پچ م

 یماه صنم بهتر از هرکس یولبا سر داخل آن افتاده است.

 یجام زهر است نه خمره  دیجاو یواریکه چهار د دانستیم

 عسل! 

زن ها بلند شد. ماه صنم دوباره سرش  یهمهمه  یصدا بازهم

. دییپااطرافش را  ی، شلوغتور قرمز رنگ ریرا بلند کرد و از ز

زده اتاق را ترک  جانیبود. زنها و دخترها، ه ییانگار خبرها

داخل  ای. گودندیدو یخانه م اطیو سمت بالکن و ح کردندیم

مطرب  یآمد و نوا یم داسپن یبه پا بود. بو یگریبساط د اطیح
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کرده بود. ماه صنم گمان کرد که اصالح داماد تمام شده و  رییتغ

 ی. صداستیوشاندن لباس دامادو پ زانیگل ر یاکنون نوبه 

 یقیزن ها! ماه صنم آه عم دنیآمد و کل کش یصلوات م

شده بود و جز ماه صنم و  یخال بای. اتاق عروس تقردیکش

بود. ماه صنم از فرصت  اندهنم گرید یکس هیخاتون و راض

استفاده کرد. تور مزاحم مقابل صورتش را باال زد و به استقبال 

اشک چشمش را  یروسر یبا گوشه  چارهیرفت. زن ب هیراض

 هیصنم نشست. صنم از نگاه راض یپاک کرد و مقابل پا

 نییسرش را پا هی! راضیاز نگاه صنم فرار هیشرمنده بود و راض

داخل انگشتش را خارج کرد و  ی روزهیف یانداخت. انگشتر

 گفت:

 بندازم تو دستت!  نویکرده بودم سر عقد، خودم ا تین _

 دینو عروس جاو یبایو ز سی. در چشمان خرا باال برد سرش

 ادامه داد: هیشد و با گر رهیخ

 ! روزگار نذاشت وگرنه ....یقسمت نبود عروسم ش _
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 خاله جون؟؟ _

امان او  یبود ب دهیامانش را بر هیکه گر هیصنم ناله زد. راض ماه

 و بغض کرده گفت: دیرا در آغوش کش

اتفاق  نیا یه ا. توام دعا کن غصیخوشبخت ش کنمیدعا م _

 طاهر منُ نکشه.

و همراه  دیچشم ماه صنم لغز یقطره اشک از گوشه  کی

مشاطه را شست. خاتون نم نم پشت سر  یخودش سرمه 

. کردیم یدل دخترش عزادار یو برا ختیر یاشک م هیراض

 هیبعد، راض یشد. دم یکیخاتون  سینگاه ماه صنم با نگاه خ

زد.   رونیداخت و از اتاق برا به انگشت ماه صنم ان یانگشتر

داد  یبه انگشتر یدستش را باال آورد. با انگشت تکان صنمماه 

 :دیو بغض کرده پرس

 کارُ کرد خاتون؟ نیآقام چرا ا _

به صورت گلگون دخترش  ینشست. دست شیپا نییپا خاتون

 و نوازشگونه جواب داد: دیکش
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 یو صالحت م ریغصه نخور مادر! دردت به جونم، آقات خ _

 خواست.

 تکان داد و با عجله گفت: یتلخند زد. خاتون سر صنم

 چه خبره! اطیتو ح نیپشت پنجره بب ایاصال پاشو! پاشو ب _

 را گرفت. صنم اما مقاومت کرد و گفت: دستش

اونا واسه  اد؟یبه چه کارم م اطیخبرا تو دل منه خاتون! ح _

 خودشون جشن گرفتن، من واسه خودم ختم!

 حرفا رو! نیر! خاتون بالگردونت شه، نگو اخدانکنه ماد _

تر کرد و  یاما سرش را باال گرفت. با همان تلخند، لب صنم

 گفت:

 دعا کن ماه صنمت به شب نرسه خاتون! دعا کن.. _

و غر غر  دی. بلند شد. مچ دست او را کشاوردیتاب ن خاتون

 یاتاق عروس برد. سپس گوشه  یاطلس یکنان تا پشت پرده 

 لب زد: ریپس زد و با همان بغض نفس گ پرده را
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خدا  کنمیتو! دعا م لیاهل شه و باب م دیجاو کنمیدعا م _

 اطیح نیقد بده که سر و صداشون هم میقدو ن یبهت بچه ها

 یتو! جا یب شهیبر داره.  حرف رفتن نزن که خاتون دق مرگ م

 کم دلت وا شه!  هیکه  نجایا ستایحرفا وا نیا

صنم حلقه شد. نگاه صنم به  یانه خاتون دور ش دستان

نامعلوم! ساق  یا ندهیبود و فکرش به آ اطیداخل ح یشلوغ

بود.  ستادهیوسط شان ا دیدوش ها دور گرفته بودند و جاو

خوش  شانیبودند و پسرها برا زانیآو واریدختر ها از در و د

 اسممر نیبود. ا اقیذوق و اشت یب ی. صنم ولکردندیم یرقص

 یاو ب یمهم بود و پر برکت، برا هیو همسا در یهر چه برا

که  دییپا یرا م اطیهدف وسط ح یبود و پر از درد! ب تیاهم

را کنار  شیبایسرش را باال گرفت و عروس ز دیناگهان جاو

 نکهیاتاق شکار کرد. ماه صنم به خودش آمد. قبل از ا یپنجره 

زد  شیبرا یروز مندانه ایلبخند پ دیجاو رد،یاز پنجره فاصله بگ

 داد. اریبس ینگاه، وعده ها کیو با همان 
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صنم به پا شده بود. خاتون مات  ی نهیس انیم یبد ی ولوله

 شیتوجه به مادرش سرجا یاو ماند. صنم ب یحرکت ناگهان

 برگشت و گفت:

 راحتترم! نجایخاتون! من ا نیبب کیبرو از نزد یدوست دار _
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 ایب شهیم تیوقت یب هویکه!  شهیرم؟ نمتنهات بزا یعنی _

 درستش کن. 

مادرش تاسف  یافکار خراف یزد و برا یگریتلخند د صنم

خورد. تنها ماندن زن زائوبودن دختر در اتاق عقد، تنها ماندن 

 یها دهیعق یلیو خ نیزم یآب داغ رو ختنیدر قبرستان، ر

و اطرافش نفوذ کرده بود  یآدمها ی شهیکه در رگ و ر گرید

. خاتون از پنجره فاصله نندیاطرافشان را خوب بب دادیاجازه نم
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 شیبه دستها یرا دراز کرد و کش و قوس شیگرفت. صنم پا

 داد.

. پس ادیبه سرم نم گهیکه د دینگران من نباش. بدتر از جاو _

 .ریبرو به خودت سخت نگ

آرامش او  ی. صنم براو غصه شد یخاتون پر از نگران نگاه

 و گفت:زد  یلبخند

چشمام هم بزارم. برو هر وقت همه  خوامی! اصال مگهیبرو د _

 اومدن خبرم کن.

خاتون را  زدیحرف نگاهش کرد. صنم دست و پا م یب خاتون

و تالش او را حس  یکند و خاتون از سر تجربه، سع رونیب

گفت و  یمظلومانه ا ی "باشه"بعد  ی. کمدید یو م کردیم

نها گذاشت. خاتون که رفت، دختر نو عروسش را در اتاق ت

توانست  یگرفت. در حضور او معذب بود و نم یگریصنم جان د

اش بردارد  نهیس ینیسنگ یاز رو یبار ایبلند بلند فکر کند، و 

 شیسبک شود. در اتاق بسته شد. صنم به سرعت پاها یو کم
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اش انداخت. طاقچه  هیبه اطراف اتاق مهر یرا جمع کرد و نگاه

 یاطلس یو شمعدان نقره، پرده ها نهیه، آترمه پوش شد ی

که روکش  ییافرش دست بافت کاشان! رختخوابه مت،یگران ق

 شیبرا دیکه همه و همه با یتترون داشتند و سماور زغال دیسف

عذابش بودند. آه  یساختند و در واقع ملکه  یعاشقانه م

و بغض کرده با  دیدندان کش ریسرخش را ز ی. لبهادیکش

 کرد:خودش زمزمه 

 صنم! یبه شب نرس _

دختر، مولود  یافکار جان گرفته  انیدر اتاق باز شد. م ناگهان

 کنار دست نو عروس نشست.  جانیوارد شد و پره

زده به حرکت زن  رتیبه سرعت خودش را جمع کرد و ح صنم

شد. مولود، ذوق زده کنار دست صنم ولو شد و  رهیجوان خ

 دو انگشت گرفت. نیاو را ب یچانه 

 !ی! خدااا! چه عروش قشنگنمتیبب _

 . مولود با همان لحن ادامه داد:دیآب دهانش را بلع صنم



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ریسرخ اس بیس گنیم .کننیم فتویهمه دارن تعر رونیاون ب _

 نه؟  گهید گنیچنگ شغاله! راست م

و  بیحرکات عج ی رهیصنم بهم دوخته شده بود و خ یلبها

بار چهره  نیا رها کرد. ااو ر ی. مولود چانه زن جوان بود بیغر

اتاق بود،  یاطلس یکه به پرد ه ها یو با نگاه دیدرهم کش

 آهش را پس فرستاد.

 ،یچشم غزال ،یمثل تو خوشگل بودم. لب انار یروز هیمنم  _

 تموم!  یابرو کمون، همه چ

. برگشت. نگاهش را به ماه صنم داد و با لبخند دیآه کش دوباره

 سته بود ادامه داد:لبش نش یکه گوشه  یمحزون

 ریاز دست دادم. خ موینظام همه چ یاومدم خونه  یاز وقت _

کرد  رمیمنُ بابت قرض آقام برداشت. خدا لعنتش کنه. پ دهیند

 خبر! ینامردِ از خدا ب

کج کرد و  یو سردر گم مانده بود. مولود گردن جیگ صنم

 :دیپرس
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 ؟یشناسیاصال تو من م نم؟یبب _

 یش را تکان داد. مولود لبخند واضح ترسر یبه عالمت نف صنم

 زد و گفت:

 مولودم! زن سوم نظام! من _

. مولود دوباره به حرف آمد و دیتعجب در چشمان صنم دو برق

 گفت: 

! البت ی. هعکننینم ریخ یخوشبخت نجایآره دختر جون! ا _

 .ینَشِست نجایکه توام مثل من به خواست خودت ا دونمیم

 ؟یناراحتبا نظام  تیاز زندگ _

 کرد و مولود در جوابش گفت: یزیر ینجوا صنم

نه سرو  ،ینظام شدم. نه بچه ا یواریچهار د ریساله اس شیش _

 ؟ها؟یگیم یچ نیبه ا ی! تو باشینه عزت و احترام ،یسامون

شاداب نه!  یکرد. جوان بود ول شیدر سکوت تماشا صنم

 آهسته در جوابش لب زد:

 .دونمینم _
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تر و مهربان تر  نیت صنم گذاشت. غمگدس یدست رو مولود

 از قبل گفت:

نظام، عالم ارواحه!  ی. خونه یشیملتفت م گهیچند صبا د _

حق اعتراض داره و  نه  یفقط سکوت حاکمه! نه کس نجایا

. وگرنه یتا زنده بمون یبله قربان گو باش دیبا نجای! ایادیحرف ز

 .زارهینفس برات نم دینظام و شالق جاو یعربده 

به تکاپو افتاده بود.  نهیس یقفسه  انیتعارف قلب صنم م یب

 .زدیم یبه خشک ریبود و دهانش مثل کو دهیترس

 ؟یگیدروغ که نم _

که با سالم و صلوات آوردنت. از  دمتی! دهینه بابا دروغم چ _

اشرف که  یبرا ینظام حت ،یدونیهمونجا دلم برات سوخت. م

مطبخ روزش شب  ! اون توستیقائل ن یارزش دهیمادر جاو

! مینظام من تو رخت شور خونه! اسمشه که جفتمون زن کنهیم

 .میاز بدبختر یکیاز  یکی یول

 ؟یچرا؟ چرا بچه دار نشد _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 دنیمولود فرود آمد. حزن نشسته در چهره اش را با گز نگاه

 لبش پنهان کرد و گفت:

 یو علت داره. اشرفم که م بی. نظامه که عستیمن ن ریتقص  _

از دست  گنیگرفته. زن دومشم که م دیجاو ازیبا نذر و ن ینیب

 گذاشته.  ونیاینظام مجنون شده سر به ب یکتکا

 تو... یعنیپس  _

 و گفت: دیحرفش دو انیتلخ، م یبا لبخند مولود

 دیبا یاز خودم ندارم.حرف بزنم مثل دوم یاریاخت چیمن ه _

 برم که برم. ستیسر به ن
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 صدا!  یحرف، ب یصنم باز و بسته شد. ب یهالب

 پر کرد و گفت: یا نهیس مولود
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پشت و پناه باشه چاره اش سوختن و  یکه ب یآره خواهر! زن _

 رفته بودم.  یواریچهار د نیساختنه! وگرنه من هزارباره از ا

داشت  قتیمولود حق یصنم واقعا خوب نبود. اگر گفته ها حال

سوخت و معده  یاش م نهیس یه به حال صنم! قفس یکه وا

سوزش گذاشت و  ینقطه  ی. انگشت رودیجوش یاش م

صورتش از درد بهم جمع شد. همزمان اشرف، به ضرب در اتاق 

 :دیرا باز کردو غر

کار  یکل نییپاشو گمشو اون پا نجا؟یا یخبر مرگت نشست _

 دارم.

باال  یلحظه ا یصنم برا ی دهیدستپاچه شد. نگاه ترس مولود

. مثال مادرشوهر دیاشرف رس یخشن و عصب یت و به چهره رف

اشرف کج  یگفت. ول یبه عروسش خوش آمد م دیبود و با

 عروس جوانش زد و گفت: یبه رو یخند
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خونه  نیطوره! گل سر سبد ا نیهم شهیکه هم ینکن االتیخ _

دور  یبندی. از فردا چارقد میروز عمر دار هی یام که باش

 ته؟یحال ،یستیمیت خودم واکمرت، تو مطبخ دم دس

فاصله، مولود  نیصنم از هم فاصله گرفت. در هم یلبها بازهم

از کنار اشرف رد شد. اشرف هم  دهیو ترس دیاز جا پر یجلد

 :دیزن جوان گرفت و غر یاز بازو یمحکم شگونیبالفاصله ن

 هان؟ یکردیگوشش وز وز م خیب یچ _

او  شگونین یبه تن مولود راست شد. کف دستش را جا مو

 گذاشت و از درد، تمام چهره اش بهم جمع شده. ناله زد:

 به خدا خانم جون! یچیه _

. بدو برو کنهیم میچه خانم جون، خانم جون دیببند. چشم سف _

 آقا کارت داره. نییپا

 چشم! _
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سمت صنم  ینگاه محزون مین دهیو ترس ریسر به ز مولود

آخر  یحظه انداخت و از اشرف فاصله گرفت. اشرف هم ل

 صنم زد و گفت: یبرا یشخندین

تو  میخورون ندار یمخلص کلوم! به ننه ات بگو بساط کاچ _

 یچ هی! خودم یخونه! آقا آرد گرفته با روغن کرمونشاه نیا

 رو شلوغ نکنن واسه من! نجایکه ا دمیم

بود و لحظه به  دهیصنم الل شده بود. زبان به کامش چسب ماه

. انگار حق با کردیخودش تکرار م یبرامولود را  یلحظه حرفها

در آن  یارواح بود و خوشبخت ینظام خانه  یواریاو بود. چهار د

 معنا!  یب

نو عروس بسته شد و  یزده  رتینگاه ح یبه شدت به رو در

. دینگاه ماه صنم پشت در ماند. بغض کرده خودش را عقب کش

و به را داخل شکم جمع کرد  شیپاها ،یمخمل یتشکچه  یباال

 . دیشیاند دیکش یخانه انتظارش را م نیکه در ا یسخت یروزها
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شده بود و  ریکنار دست ماه صنم جاگ دیبود که جاو یقیدقا

نوعروس، از ترس حضور او در خودش مچاله بود. مردک 

. کردیو عروس جوان را دل آشوب م دادیگند م یدهانش بو

ته بودند و بازهم وسط اتاق دور گرف هیو همسا شیدخترکان خو

و  امدیهلهله م ی. بازهم صداامدندیخودشان قر کمر م الیبه خ

کرده و چادر  ایبه خاطر حضور داماد ح یمبارک باد. بعض

با همان  گرید یگلدارشان را به صورت گرفته بودند و بعض

و  زدندیکوتاه و بلندشان، وسط اتاق چرخ م یلباس ها

به ماه صنم بود و نگاه  نگاهِ همه ان،یم نیا .کردندیم ییخودنما

نمانده بود. از  شی! دل و حوصله براشیپا ریماه صنم به فرش ز

بسته بود، حالش خراب بود و  شیاشرف درِ اتاق را به رو یوقت

بدتر هم  لیشکل و شما نیآن هم با ا د،یاکنون با حضور جاو

 یم نیرا زم شیزهرمار لیامشب، پات کیشد  ی. چه مشده بود

 ؟کردیدل آشوب نم نیاز ا شیخانه را ب نیواردِ ا گذاشت و تازه

 یشب را تا صبح در کنار مرد کی کرد؟یچه م دیحال صنم با
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که هوش و حواسش به جا نبود و ممکن بود هر  کردیسر م

 از او سر بزند؟  ییخطا

 د،یوسط جاو نیو ا دیفکر و ذکر ماه صنم شده بود جاو ی همه

 یمدام هرز م کرشیدر و پ یبتا بنا گوش باز بود و نگاه  ششین

چنگال  ریسرخِ اس بیو تار، ماه صنم س رهیت یِواد نیرفت. در ا

عسل افتاده بود؟ به هر  یبا سر داخل خمره  ایشغال بود، 

در سرش  شیچندساعت پ یگفت و شنود ها یجهت، همه 

 .دیچیپ یو دل و روده اش را بهم م خوردیچرخ چرخ م

و  دیساز و دهل خواب یصدا یاگذشته بود. ابتد مهیشب از ن 

پا  یرو یقصد رفتن کردند. ماه صنم ول شیکم کم قوم و خو

آغوش خاتون گم شد و نفس زنان  انیآخر م یبند نبود. لحظه 

 :دینال

 حالل کن خاتون! یدید یبد یخوب _
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اش پرتر! از دخترش فاصله  نهیخاتون پر بود و س چشمان

او جا گذاشت. مات  فیظر یشانه ها یرا رو شیگرفت و دستها

 :دیزده پرس رتیو ح

 تو دختر؟ یگیم یچ _

 یزد و نگاهش از چهره  ی. لبخند تلخدیبغضش را بلع صنم

 سر خورد. نیزم یخاتون رو

 یکه تاب دور یدختر نازک نارنج هیدرد دل  ی! بزار پاچیه _

 از خاتونش نداره.

دانست. تک تک کلماتش را  یدرد دخترش را م یول خاتون

به  ی. فشارشدیو خون به جگر م کردیم یخودش معن یبرا

 ،ییدست و پا یو ب تیهمه مظلوم نیاو آورد. بابت ا یشانه ها

 خودش را سرزنش کرد و در جواب دخترش گفت:

اگه  یاولش سخته ول ایزندگ ی. همه شهیدرست م یهمه چ _

 ...یجربزه داشته باش
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ن سکوت و شماتت بار صنم که باال رفت، خاتو یپر معن نگاه

. رحمت مرد خانه بود و خاتون سخت نبود یکرد. الحق که زندگ

درشت  یو حرفها شدیتند م ی! اگرچه گاهیاهل زن و زندگ

اهل خانه بلند  یهرگز خطا نرفته بود. دست رو ی. ولزدیم

 ینکرده بود. آنها را تحت سلطه و شکنجه 
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مورد آخر و ازدواج صنم، که آن  نیقرار نداده بود. اال ا خودش

 ساطور نظام بود و چاره اش ناچار!  ریهم ناجور دستش ز

 تکان داد و لب زد: ی. ماه صنم سردینگاه دزد خاتون

 مواظب قاسم و آقام باش. _

نکن. صبح الطلوع،  ی. دلتنگکنمیم یفردا صبح بهت سر کش _

 خونه بسط نشسته. نیخاتون پشت در ا
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و  دیمادرش کش یبه شانه  یزد. دست یلبخند محزون صنم

 خسته لب زد: یبالحن

خاتون!  ای. نکنمیم یاشرف الملوک گفت خودم برات همه کار _

 پر قو بزرگ شده. یفکر کن دخترت ال یدوست ندارم کس

 مگه نشده؟ _

 تو نزار دهن به دهن بچرخه! یچرا! ول _

 یتکه مادر دخترش تنها بزاره. اونم وق شهیرسمه دختر! نم _

 به کمک داره. ازیتازه عروس شده و ن

خونه ها فرق داره. دم غروب،  یخونه با همه  نی! رسم اشهیم _

 متیگفت و رفت. قدر و ق یزیچ هیاشرف اومد  زون،یوقت گلر

تو خونه ات نزار هر کس و  نیخاتون! بش ارین نییخودتو پا

 کنه. یبرات بزرگتر یناکس

 ماه صنم؟ _

. الزم یکار کن یچ گمیمن م نید از اخاتونم! بع ریگوش بگ _

 نکن. ی. تو کارشتیپ امیبود خودم م
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دلجوشه گرفته بود. چشمانش مرتب صورتِ خسته و  خاتون

 یزبانش نم یرو یو کالم زدیدخترش را دور م ی دهیرنگ پر

فاصله،  نی. در همزد یگری. صنم لبخند محزون ددیچرخ

 یلحظه  رحمت بلند شد و خاتون را فرا خواند. یصدا

ماه  ریبود. خاتون ناگز دهیمادر و دختر سر رس یخداحافظ

 گوشش زمزمه کرد: ریو ز دیصنمش را در آغوش کش

خاتون بخر، خودم  یامشب آبرو هیماهکم!  یخوشبخت باش _

 .زنمیبا بابات حرف م

جدا شد. ماه  زشیخون بار از دختر عز یرا زد و با چشم حرفش

گفت؟  یال خاتون به رحمت چه مرو! مث شیپ ریصنم ماند و تقد

را جمع کند؟  ختهیکه ر یآب خواستیرحمت، چطور م نکهیا ای

خانه!  نیا یبعد از امشب، ماه صنم عروس نظام بود و برده 

 بود واقعا! یخاتون هم عجب ساده دل

 اوردیرا به سرش ب ییهمان بال دیجاو دادیفرصت نم یول صنم

. دیود. به خودش جنبکه نظام به سر اشرف و مولود آورده ب
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در اتاق را چفت  نییبالفاصله بعد از رفتن خاتون، قفل باال و پا

 کرد و پشت در چمباتنه زد. 

عواقب  دانستیعجوالنه که خوب م میتصم نیتنش از ا تمام

. بود یجد مشیصنم تصم یندارد به رعشه افتاده بود. ول یخوب

ناخوش احوال را بود، اما داماد  دهیرا به تنش مال زیهمه چ یِپ

بود که حرمت و  یمرد هیهم تنب نی. ادادیبه اتاقش راه نم

 یقداستِ عروس و اتاقش را شکسته بود. صنم مثل خاتون ب

 یابتدا به جوانک الاوبال نیدک و دهن و ساده دل نبود. از هم

 یدراز کند. و فقط زمان مشیرا به حد گل شیکه پا کردیم یحال

 کیبداند که حرمتش را به عنوان  تواند خود را مالک صنم یم

 زن نگه دارد. 

 دیافکار شجاعانه به کنار و ترس از رفتار نظام و جاو نیا ی همه

 به کنار! 

اتاق را ترک کرده بود. قبل از رفتن  شیپ یساعت دیجاو

 دیشا ایکند و حتشیزده بود تا مثال نص شیخاتون، نظام صدا
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نداشت مگر  ینرفتن برگشت نیبدهد. در هر صورت ا یتذکر

 .دیفهم یحد و حدود خودش را م دیجاو نکهیا

تنگ تر شد. لبش را محکم به  شیدستان صنم، دور پا ی حلقه

 یرو یشانیپ یگریطاقت تر از هر وقت د ی. بدیدندان گز

 کرد.  هیگذاشت و نم نم گر شیزانو

خورد.  یدیبه در خورد و صنم تکان شد یبعد، ضربه ا یا لحظه

انداخت  یبرگشت و نگاه به در دهیده شد. ترسقلبش از جا کن

 بود.  ستادهیپشت آن به انتظار ا دیکه جاو

 صنم؟ صنم بانو در باز کن. _

جان از  دادیو هوس م یهو یاز حد بو شیکه ب شیصدا لرزش

که به  یطبق قول برد. صورتش بهم جمع شد. یتن صنم م

 نشست و دستانش را مشت شیخودش داده بود، محکم سر جا

 شتریبلند و بلند تر شد. هر چه او ب دیجاو یکرد. کم کم صدا

در کف  شتریصنم ب یحنا خورده  یناخن ها زد،یحرف م

 یرفت و سوزش حاصل از آن جگرش را م یدستش فرو م
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 نکهیبود. تا ا ستادهیا مشیتصم یصنم پا جفت پا یسوزاند. ول

کرد. گوشش را  زیفرو کش کرد. صنم گوش ت دیجاو تیعصبان

 ی. ابتدا نفس راحتاو شد بتیغ یبه بدنه در چسباند و متوجه 

 شرفبه همراه نظام و ا دیکه جاو دیانجامین یطول ی. ولدیکش

و نظام سر زنش!  کردیپشت در سنگر گرفت. اشرف غرغر م

خودش را بهم جمع کرد. اشرف  شتریو ب شتریب ده،یصنم ترس

 و صدا بلند کرد: دیبه در کوب یعصب

نشده  یچی. هنوز هنمیدرو بب نیباز کن ا ده،یبر سیگ ؟یها _

درو تا روسرت خرابش  نیآره؟ باز کن ا یشد ختهیافسار گس

 نکردم.

 و بغض کرده ناله زد: دهیگونه اش کش یکف دستش را رو صنم

بکن  یخوایم یهرکار . خرابش کن. بزن بشکونش.کنمیباز نم _

 نخواه با پسرت هم کلوم شم ازم یول
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آره؟ موزمار! باز  یببر دیجاو یآبرو یخوایه غلطا! ماوهوع! چ _

دور گردنت طناب  ستویگ امیبه زور م یکن دختر، باز نکن

 .کنمیم
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 در جوابش گفت: یبلندتر یبا صدا صنم

مقبول تره تا از  یمنو بکش. تو منو بکش ایاصال ب طناب کن. _

 گند دهن پسرت نفسم بره. یبو

 .کنهی. باز زر زر مکنهیر مزر ز _

به  ایبود. بد دهن و قلدر هم بود. نظام که گو یعصب اشرف

 :دیپسرش واقف تر از اشرف بود آهسته تر غر طیشرا

 کنم. شیور خودم راض نیا ایجنجال نکن زن! ب _

 :دیغر گریچسباند. نظام بار د شیبه زانو یشانیبازهم پ صنم
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. اشرف؟ ریبه سر بگ یآب هیتوام تن لَشتو جمع ببر تو سرداب  _

 سر!  رهیخ یگالب بده قره قره کنه پسره  وانیل هی

پسرش  ی. اشرف هم پا به پاامدیم دیجاو راهیغرغر و بدب یصدا

 شیرنجاند. نظام پ یپناه را م یو ماه صنم ب کردیم یبد دهن

 به در و گفت: یآمد. آهسته ضربه ا

 یبهتره با آبروبه کله اش بخوره. توام  یباد هیفرستادمش  _

برگرده افسارش از  دی. جاوینکن یخودتو و خونواده ات باز

 دست من خارجه!

خواست  ینم یبود که حت یتنفر صنم از نظام به قدر زانیم

را پاک  یگالب آن همه زهرمار وانیل کیجوابش را بدهد.مثال 

. نظام اگر پسرش را در چشمه گالب کردیبه خدا که نم کرد؟یم

کاسته  یباز هم از نجاست وجودش ذره ا اد،دیم ریهم تطه

 .شدینم

نداشت. پشت در منتظر  دشینظام و تهد یبرا یجواب صنم

 . ردیبگ میتصم شیبرا رینشست تا تقد
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و جال  ریج یبرگشت. صدا دیبعد نظام ساکت شد. جاو یدم

اتاق از جا کنده شد. ماه  یو در چوب دیرا در ایح یاشرف پرده 

 یوسط اتاق پرت شد و اشرف ب دهیترسدفاع و  یصنم اما، ب

 رحمانه به جانش افتاد. 

و فقط  دیرا باال کش شیکنار درِ اتاق، متاسف لبها یول نظام

ماه صنم راه افتاده  یشانیکرد. خون از کنار لب و پ شیتماشا

 ریحال، ز نینداشت. با ا یاشرف تمام نیبود و ضربات سنگ

گاهش را تا چشمان به خودش داد و ن یاشرف تکان یدست و پا

بهم  فیبت کثیه نی. حالش از ادیزل و بَل نظام باال کش

! از آن ینمد یو ابروها یچخماق یها بلی. از آن سخوردیم

که  یچرم یها نیبه دستش بود و پوت شهیکه هم یمیچوب تعل

زد. در مقابل نگاه  شخندیباال آمده بود. ن شیزانو یتا رو

را که به خون خودش رحم او، آب دهانش  یجسورانه و ب

که به  ینیسنگ یپرت کرد و از ضربه  نیزم یآغشته بود، رو

. دیگفت. نظام دندان بهم ساب یوارد شد آخ بلند شیپهلو
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 دیو به جاو دیاش را کف دستش کوب یمیچوب تعل یعصب

 اشاره زد. 

سمتش حمله ور شد. اشراف را کنار زد  انیژ ریهمچو ش دیجاو

صنم  ی دهیگرفت. کم کم نور از د و مشت و لگدش را به کار

 دهیرفت و همانطور که د یرخت بر بست. بدنش رو به کرخت

 ثیبه موجودات خب یا روزمندانهیلبخند پ گذاشت،یبرهم م

 ترش زد و از هوش رفت. ثیخب یایاطرافش و دن

 

به تن کوفته اش داد و آخ  یپلک باز کرد، تکان یسخت به

متش نشسته بود و نظام س کیگفت. مولود، غصه دار  یفیضع

تلخ شب گذشته در  یبود. کم کم ماجرا ستادهیا گرشیسمت د

کنج لبش  یشد. ول دهیکش ششیدرآمد. ن ریذهنش به تصو

 ریبه سرفه افتاد. مولود به سرعت دست ز یسوخت و از طرف

 انداخت و بلندش کرد. فشکت

 .آب بخور زهیر هی! پاشو یاله رمیبم _
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 :دیشد. نظام غر زیخ میبه کمک مولود ن صنم

لوسش نکن. آبش خورد، چارقدش بنداز سرش، ببرمش  _

 باباش بدم. لیتحو

 یحال لبخند محو نی. با اامدیباال م یصنم به سخت یها نفس

 مولود را پس زد.  وانینظام زد و ل یبه گفته 

بغلش را گرفت و نظام از پشت سرش  ریبعد، مولود ز یقیدقا

 صدا بلند کرد:

 .امیکن تا ب شیقارقارک تو آتپسر؟  یه _

او  بتیکس قد ماه صنم از غ چیه دینبود. و شا دیاز جاو یخبر

 خوشحال نبود. 

 با درد و ناله!  یول داشتیکمک مولود قلم برم به

 دوباره از پشت سر به حرف آمد. نظام

 یگوشه خونه  صاحبش! االن که فرستادم شیر خیمال بد ب _

 .هیدست ک ایند یفهمیتازه م یبابات نشست
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وجود بود که به  ی. مردک قلدر استعمار گر آنقدر بزدیم شین

. صنم در جوابش زدیم شیدفاع ن یدختر پانزده ساله ب کی

و به  افتیزندان مخوف نجات م نیکه از ا نینزد. هم یحرف

 بود. یکاف شیرفت برا یخاتون و خانواده م دارید

اخم و سر و  پر یپشت فرمان نشسته بود. با چهره ا دیجاو

 یروغن م شیآالگارسون کرده بود. از موها یکه حساب یصورت

رو به باال تاب  ادینازکش را با مهارت ز یها بلیو نوک س دیچک

 نیچهره کم نیکه در پس ا یگرگ دنیداده بود. صنم از د

عقب را باز  رگرفته بود چندشش شد. نگاه از او گرفت. نظام د

خشک عقب نشست.  یصندل یکرد و صنم به کمک مولود رو

نظام  .دیرا درنورد شیدرد دوباره تک تک استخوان ها

. صنم دیرا بهم کوب نینشست و در ماش دیبالفاصله کنار جاو

 یرمق نگاه کردن نداشت. سرش را رو یحرف زدن، و حت ینا

 شانه مولود گذاشت و چشمانش را بست.
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ت، آن هم با آن حال و روز آه و رحم یصنم به خانه  برگشت

سر  ای. رحمت دستپاچه شده بود و گوناله خاتون را به هوا برد

نشست.  نیداخل ماش دیاز دستش در رفته بود. جاو ینخ زندگ

نظام حق به جانب صنم را به کمک مولود داخل فرستاد و 

 :دیغر

کردن نبود رحمت! نون نمک نخورده  تیطرز دختر ترب نیا _

 .کردمیباهاش تا م گهیجور د هی میبود

و نگران برگشت و به لنگ  دهیاما الل شده بود. ترس رحمت

له  بیهمچو ماهش به مانند س یزدن دخترش نگاه کرد. چهره 

 ماند و قامتش تا خورده بود. یشده م

 شده آقا؟ یچ _

 :دیدر جوابش غر نظام
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دوماد  یکرده، در اتاقش رو یزبون درآورده دخترت! قلدر _

شوهر خونه بابا  یخونه  ستین شیته. انگار هنوز حالبس

 .ستین

توجه به  یب ی. خاتون ولدیکالفه دست به صورتش کش رحمت

صدا بلند  زدیو همانطور که ضجه م دینظام داخل دو یغرغرها

 کرد:

قاسم؟قاسم ننه؟ بدو لحاف تشک خواهرت پهن کن که  _

 جنازه شو برامون آوردن.

 دنیه بود. در واقع او هم از دهم هاج و واج ماند قاسم

. از کف داده بود اریو اخت دهیحال و روز ترس نیخواهرش در ا

 کنان ناله زد: انیخاتون گر

با بچه ام  نینگذره. بب راتتونیاز سر تقص یانصافا! خدا اله یب _

 کار کردن خدا نشناسا؟ یچ

انداخت. خاتون خودش دست  ریخجالت زده سرش را ز مولود

تشک ماه صنم را  واریکنار د یرختخوابها ریو از ز به کار شد
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تشک دراز  ی. سپس به کمک مولود دخترش را رودیکش رونیب

 :دیکرد و نال

بال رو سرت آورد. صبح زود برات  نیا یدستش بشکنه هر ک _

 ریخ ی! الهنیصبحونهآوردم درو به روم باز نکردن. قوم الظالم

 شرفا! یب ننینب

تا صبح پشت پنجره  شبی. دنینکن نیتو رو خدا من نفر _

 کردم. هیصنم گر یبرا

 :دیرو به او غر یمولود بلند شد. خاتون عصب ی ناله

 ؟یضجه ا ،یهوار ،یداد ؟یریشد جلوشون بگ ینم _

 تا بچه مو بکشن؟ یستادیوا

 افتاده ناله زد: ریبا همان نگاه ز مولود

فتم تو روزگارم بهتر از صنم نبود. من بهش گ کردمیلب باز م _

. صنم بود یعصب یوجود نداره. خاتون ول یخونه خوشبخت نیا

دست خاتون  یکه داشت، دست رو یدرد یبا وجود همه 

 :دیگذاشت و نال
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 خاتون! سوزهیگلوم م _

 جمله، حواس خاتون را پرت کرد. نیبا ا و

را از مولود گرفت و بغص کرده به  سشینگاه خ ریناگز خاتون،

و  دیگونه اش چک یوقفه رو یند و بت شیدخترش داد. اشکها

کنان از جا بلند شد. خاتون که رفت، مولود به سرعت  نینفر

 صنم گذاشت و آهسته تر گفت: یدست پشت دست ورم کرده 

روز رو برگردونن  هی. عروس یکن زودتر خوب ش یسع _

  ؟یچ یعنی یدونیم

 .گردمیبه اون خونه برنم گهیمن د _

 گفت:دل نگران در جوابش  مولود

. صنم عاقل باش. من نظام ادیهزار تا ننگ و نامه برات درم _

تو بازار و دودمان خودت و  افتهیدوره ب نکهی. از اشناسمیم

 از اون بدتر! گهینداره. اشرفم د ییخانواده به باد بده ابا

 زد. مولود نگران تر از قبل گفت: شخندین صنم
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ود. االن نظام االن وقتش نب ی. ولیخوبه که دل و جرات دار _

 ....تونهیم

 . صنم ناله زد:دیبر کالمش

 ؟یچ تونهیم _

 و گفت: دیلب گز مولود

 ....تتویثیاستغفراهلل! استغفراهلل...ح _

خاتون گرفت. از  ی. نگاه از چهره دیکش ییصدا یآه ب صنم

 . دیرس اطیبزرگ اتاق رد کرد و به ح یپنجره ها

بود و  ستادهیا اطیو شکست خورده وسط ح ریسر به ز پدرش،

 نهیخواند. ک یو حق به جانب کنار گوشش رجز م ینظام، عصب

چوب  نگونهینظام ا یصنم را پر کرد. وقت ی نهیتمام س

از جا  خواستیدلش م داد،یرحمت تکان م یرا برا شیمیتعل

 یضربه ها ریچرکش را ز کلیه اط،یبلند شود و همان وسط ح

 له کند. یمیهمان چوب تعل
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و ساکت شده بود. انگشتانش  رهیکه ماه صنم خبود  یلحظات

. دیکشیآه م شیو کم و ب دادیآلبوم را نوازش م یمیجلد قد

که از غصه  یا نهیآمده بود، با س گرید ییایاز دن ییکه گو ایدر

ماه صنم گذاشت و  ی دهیدست چروک یپر بود، دست رو

 زد: شیصدا

 عمه صنم؟ _

زد و نجوا  ینصفه ا همینگاه از رو به رو گرفت. لبخند ن صنم

 کرد:

 من خوبم. _

 شد؟ یپستون آوردن چ نکهی. بعد از ادیاش بگ هیبق _

 پر کرد و گفت: یا نهیس صنم

بودم. نظام که رفت از  دهیمرد ند هیتا اون روز شکستن کمر  _

 دیآقام تا خورد. شونه هاش لرز یکه زانوها دمیپشت پنجره د

 نشست.  اطیو وسط ح

 خب؟ _
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. خاتون که تا اون موقع رو گرفته بود شیآقام آت یابر گرمیج _

 ی. من حرفکردیحاال بهش اخم م زد،یحرف آقام حرف نم

 بود.  یینگاه آقام پر از شرم بود. پر از دلجو یول زدمینم

 ن؟یبعدش؟ بعدش بگ _

 هم گذاشت. یزد و پلک رو یلبخند صنم

 عد!ب یبمونه برا شیبسه! خسته ام، الباق گهیامشب د یبرا _
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 دهید ایدن رزنیپ نیبود. خاطرات ا دنیشن یتشنه  یول ایدر

 نیو چهل نداشت. با ا یس یها یدهه  یخیتار یها لمیکم از ف

باشه  "زن را بکند. به ناچار  ریحال مجبور بود مراعات حال پ

 کرد.  یمقدار راض نیگفت و خودش را به هم "یا
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او لذت برد. آلبوم را به دستش داد و به  یاز حرکت به جا صنم

 . دیدراز کش شیسر جا یسخت

 تن او منظم کرد. صنم به تذکر گفت: یپتو را رو ایدر

 .ینره برق خاموش کن ادتی رونیب یرفت _

سرش نشست و آنقدر   یتکان نخورد. باال شیاز جا یول ایدر

شد و  نیسنگ شیانگشتان خشک او را نوازش داد، تا پلک ها

 وابش برد.خ

آرام و  یبه چهره  یلبخند ایکه منظم شد، در شیها نفس

 ریرا ز یمیقد نیبلند شد. آلبوم سنگ شیاو زد و از جا یآشنا

فکر که  نیکرد و با ا هیبغل زد. نفس حبس شده اش را تخل

تواند کتک خوردن عروس،  یم ا،یدن یاتفاق ها نیاز بدتر یکی

به  ید فکریاول با یلباشد عازم رفتن شد. و شیدر شب عروس

که مشخص  ینی. اوراق سنگکردیم مونیآلبوم پر و پ نیحال ا

 انیم یبود، صفحاتش پر از خاطرات است و هر خاطره، آه

 زن!  ریپ ی نهیس
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اتاق، به  یبه اطرافش انداخت و گوشه  ینگاه همانجا

 یمیقفل قد کیکه تنها  دیرس یسبز رنگ یآهن یصندوقچه 

به سرش زد. ماه  ی. در لحظه فکرکردیم ییدر آن خودنما یرو

در دسترس او! هرچند،  یمیصنم خواب بود و صندوق قد

خب گام اول را از  یول د،یدید یقفل صندوق نم یرو یدیکل

 یو رو ریو حساب شده، ز قی. ابتدا دقداشتیبرم جا نیهم

 گرفت.  یو بعد سراغ قفلش را م کردیم یصندوق را بررس

 یهمه  یمجبور پا رو نکهید. فکر ادلش اما نا آرام بو ته

بزند، عذابش  ستیکار ناشا کیبگذارد و دست به  دشیعقا

 یاگر پا رو کرد؟یچه م لدای یمختومه  یبا پرونده  ی. ولدادیم

حق خواهر  توانستیگذاشت چطور م ینم اتیاخالق

را،  یو نا آرام یشیو برچسب روان پر ردیجوانمرگش را بگ

 اهرش بردارد. خو یمرده  یاز رو داقلح

تر!  نیاش سنگ نهیو س کردیم ینیبود. ذهنش سنگ خسته

آن را پس  یخوشگل رو یو ترمه  ستادیسر صندوقچه ا یباال
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 یصندوقچه  کیهوشنگ،  یزد.آدرس درست بود. طبق گفته 

 زن!  ریکنج اتاق پ ،یآهن یمیقد

صندوقچه را کنار زد و  یرو یگلدان کوچک و مصنوع ابتدا

 آن گذاشت.  یرو سپس آلبوم را

و  دیکش شیآهن یبدنه  یرو ینشست. با دقت، دست همانجا

 یبه چهره  یقفلش را برانداز کرد. ابرو پراند. برگشت، نگاه

 یصندوق را کجا م دیزن انداخت و فکر کرد، کل ریغرق خوابِ پ

 تواند پنهان کرده باشد؟  

به صندوقچه انداخت که  ی. دوباره نگاهدیکش ییصدا یب هوف

لباسش  یرو یزیاش قلقلک رفت و چ ینیناغافل، نوک ب

و متوجه  دیصورتش کش ی. هول کرد. دستپاچه دست رودیچک

. چهره در هم دیچک یاش م ینیشد که از ب یقطرات خون ی

اش گرفت و  ینیشالش را مقابل ب یحوصله، گوشه  ی. بدیکش

 بلند شد.  شیجااز 
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که  یست زمانچه وقت خون دماغ شدن بود؟ آن هم در االن

خانه جور شده  نیدر ا تشیانجام مامور یبرا طیشرا یهمه 

باز گذاشت و خودش  مهیزد. در را  ن رونیبود. با عجله از اتاق ب

 رساند. سیرا به سرو

باز بود و  مهین رزنیزد، هنوز در اتاق پ رونیکه ب سیسرو از

. امشب شد الیخ ی. بدیتاب یم رونینور از درز در به ب ی کهیبار

تا طبق تذکر او، چراغ  دیرا سمت اتاق ماه صنم کش شیقدم ها

 یاتاق را خاموش کند، و البته اگر بتواند خودش هم چند ساعت

 بخوابد. 

از سمت آشپزخانه  یزیتق و توق ر یکه رفت، صدا کترینزد

و از همان مقابل در  دیدر هم کش یی. کنجکاو شد. ابرودیشن

 کرد.  اتاق، راهش را سمت آشپزخانه کج

نشسته و ماگ قهوه اش را  زیخسته و متفکر، پشت م ،ینام

را نوازش  ایقهوه مشام در ینگه داشته بود. بو شیلبها کینزد

 .دیاز عطر آن گرفت و چرخ ینیداد. دم دلنش
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 رفت؟ شیخوب پ یروز اول چطور بود؟ همه چ _

رخ خندان او رو به رو  میزده برگشت و با ن رتی. حدیترس ایدر

حضور او شده بود فقط خدا  یمتوجه  چطور هیزاو نیز اشد. ا

 !؟ دانستیم

و همزمان آب دهانش را  دیچیتنش بهم پ نییپا ایدر یدستها

 فرو برد.

 خواستم خلوتتون خراب کنم. ی. نمدیببخش _

و ماگ قهوه اش  دیسمت او چرخ اد،یز یو با تان یبه نرم ،ینام

نگاهش را کنترل  یبه سخت یول ایجا گذاشت. در زیم یرا رو

گرفت و با همان  یبه باز زیم یسرانگشتانش را رو ی. نامکردیم

 :دیلحن خونسرد پرس

 ؟یخوریقهوه م _

به مرد جوان و ماگ قهوه اش  یگردن راست کرد. نگاه ایدر

 لب زد: ادیز دیانداخت و با ترد

 اگه... ی. ولستمیاهلش ن یلیخ _
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او از جا بلند  شد. وسط حرف دهیاز دو طرف کش ینام یلبها

 برداشت. یشد و از داخل سبد، فنجان کوچک

 شکر؟ ای ری. تازه دمه! شنیبش ایب _

 کرد و گفت: یمِن و منّ  زد،یم ریغافل گ یکه حساب ایدر

 .کنهینم یاومم! فرق _

با خودش کنار آمد و  تیهم در نها ای. درستادیسر گاز ا ینام

 وارد آشپزخانه شد.
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با خودش کنار آمد و  تیهم در نها ای. درستادیسر گاز ا ینام

 وارد آشپزخانه شد.

به حرف  کردیرا اندازه م ریقهوه و ش زانیهمانطور که م ینام

 آمد و گفت:
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 دارم.  هیفنجون سهم هی یشب _

 تکان داد و گفت:  ی. سربرگشت

 راحت به کارام برسم. تونمیپره. بعدش م یخواب از سرم م _

 ار؟ک _

 او را مقابلش گذاشت و در جوابش گفت: یفنجان قهوه  ینام

 که مربوط به کارم بشه. یو هرچ قیمطالعه، تحق _

از او تشکر  نکهیشد و ضمن ا ریجاگ زیکامل پشت م ایدر

لذت  ی. همزمان، گرمادیچیانگشتانش را دور فنجان پ کرد،یم

و شد و حس  قیفنجان به سرانگشتانش تزر یاز بدنه  ،یبخش

 گرفت و گفت: یداد. نفس رییحالش تغ

. شغلتون دوست دارم. از نیآقا شهاب گفتن که پزشک هست _

و دستگاه فشار سنج و چوب آبسالنگ  یعاشق گوش یبچگ

 بودم.

نشست و  شیرفت. سر جا یکنار نم ینام یاز چهره  لبخند

 :دیپرس
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 ؟یچه خوب! چرا درست ادامه نداد _

 ر از حسرت جواب داد:و پ دینگاهش را باال کش ایدر

نذاشت که بهش فکر  گهید زیو هزارتا چ یمال طینشد. شرا _

 کنم. 

 نفس گرفت.  ینام

 امروزت چطور بود؟  ؟ینگفت _

 زد و گفت: یلبخند محو ایدر

 ...یول کنم،یکه م یبیکم احساس غر هیبد نبود. البته  _

 ؟یول _

خونه  جانیا رهیم ادشیمهربونه که آدم  نقدریهه! عمه صنم ا _

 .ستیخودش ن ی

 ؟یجد _

. تازه کردیم فیاالن داشت برام خاطره تعر نیآره واقعا! تا هم _

رفتم برق اتاقش خاموش  یداشتم م گهیخوابش برده. منم د

 بخوابم. رمیکنم، بگ
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 رو شالت؟ خونه؟ هیاون چ _

به سرعت  ای. درکردیوقفه سوال م یبدون ترس و ب ؟ینام

 داخت و آه از نهادش بلند شد. شالش ان یبه گوشه  ینگاه

 ! اصال حواسم نبود. یوا یا _

 شد. فنجانش را رها کرد و خجالت زده گفت: زیخ مین

 حواسم پرت شد. هویرفتم شالم عوض کنم که  یداشتم م _

 قهوه تو بخور بعد برو! نی. بشستین یمورد _

 .ستادیا شیسر جا ایدر

 وقت؟ هی ادیآخه شما بدتون ن _

 ماگ قهوه اش را باال برد و گفت: یال خونسرددر کم ،ینام

 یکه برام عاد دمید نقدریمن کل روز سر و کارم با خونه! ا _

 شده.

 نشست. شیبه ناچار سر جا ایدر

 ن؟یکنیکار م شگاهیتو آزما _

 جراحم! جراح قلب و عروق!  _
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 یبا همان دست ،یهمزمان باهم باال رفت. نام ایدر یابروها جفت

 :دیبه او زد و پرس یا گرفته بود، اشاره اکه ماگ قهوه ر

 ضربه خورده؟ تینیب _

. دیهم خجالت کش یبازهم آب دهانش را فرو برد. البته کم ایدر

از ضربه خوردن انگولک کردن بود. نگاه  یمنظور نام دیشا

 کالمش کرد. یچاشن یو لبخند دیکش ریشرمنده اش را ز
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چند بار در طول روز خون  میبار، گاه هی ی! گاههینه بابا! عاد _

 .شمیدماغ م

و با دقت  دیدرهم کش ییوسط راه متوقف شد. ابرو ینام دست

 :دیپرس یشتریب

 چند وقته؟ _
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. کردیکه به شدت معذب شده بود و احساس اسارت م ایدر

 تکان داد و گفت: یسر

 از دستم در رفته. گهیوقته! حسابش د یلی. خدونمینم _

گذاشت و  زیم یمتفکر و حساس فنجان قهوه اش را رو یمنا

باال  ییبعد ابرو یدستانش را مقابل صورت درهم قفل کرد. دم

 بلند شد.  یصندل یداد و از رو

مسئله  نیا شد؟یچندبار خون دماغ م یوقت بود که روز یلیخ

از کنارش رد  یبود و دخترک عاد یجد یاز لحاظ پزشک

را از  فشیبود ک انیجر نیا ریدرگ که به شدت یبا ذهن شد؟یم

برداشت و مقابل چشمان منتظر او قفلش را  نتیکاب یگوشه 

فنجان قهوه اش گذشته بود و مو به مو  ریاز خ ایباز کرد. در

 لونیحرف نا یب ،ی. نامکردیحرکات مرموز او را دنبال م

 .دیو سمت او چرخ دیکش رونیب فشیرا از داخل ک یکوچک

و قرص آهن! دستورشم برات نوشتم که سر  نیتامیو یمولت _

 .یساعت بخور
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که  یشفاف لونیبه نا رهیخ ایگذاشت. در ایرا مقابل در لونینا

 مقابلش بود لب زد:

 آخه، منکه دارو الزم ندارم. یول _

 زد و گفت: یشد. لبخند نهیدست به س ینام

. به هر یدار یبرام محرز شد که کم خون دمتیروز اول که د _

 یخون دماغ یبخور تا برا نارویداروها ضرر نداره. ا نیجهت ا

 .رمیازت بگ شمیآزما هیشده،  یعاد یگیکه م

 ش؟یآزما _

تکان داد و با  یسر یول یبود. نام رتیپر از ترس و ح ایدر نگاه

 حفظ همان لبخند گفت:

 یچند روز مارستانیهماهنگ شم، ببرمت ب امیهول نکن. تا ب _

 و بخور بعدشم برو بخواب.. فعال قهوه تکشهیطول م

 اماا!  _

آشپزخانه زد و در ادامه  یبه خروج یبا دست اشاره ا ایدر

 گفت:
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اول  نیچراغ اتاق عمه هنوز روشنه! در اتاقشم بازه. اجازه بد _

 کارم انجام بدم بعد!

که خونه ام بهش  یی. عادت دارم شباکنمیخودم خاموش م _

 کن.برو استراحت  یکنم. قهوتو خورد یسرکش

تامل، به  یبعد از کم ای. درافتیجا خاتمه  نیگفتگو به هم و

کننده، ته  رهیحرکت خ کی یط یکج کرد و نام یاطاعت گردن

از آشپزخانه  ریو با گفتن شب به خ دیفنجانش را سر کش

 زد.  رونیب

 ایشستن ماگ قهوه اش را هم به عهده او گذاشته بود. در حتما

 یانش انداخت و با دلشوره فنج یرو یبه برق قهوه  ینگاه

 که به جانش افتاده بود فنجانش را باال برد.  یبد

خطرناک کرده بود.  یباز نیبه هوشنگ که او را وارد ا لعنت

 نی. مردمان ادیفهم یرا نم شیخانه و آدم ها نیزبان ا ا،یدر

هم  یو نوع دوست بودند. البته کم ختهیفره یخانه، همگ

قابل  ریو غ یجد ،یمهربان نی. در عزدندیم بیو غر بیعج
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آدم  اسبمتن شتریخشک بودن ب یکلمه  دینفوذ هم بودند. شا

 یمخروبه  یخانه  ایخانه بود. در هر صورت در نیا یها

و  یزیدراندشتش را به تم ی ختهیبهم ر اطیهوشنگ و آن ح

 .دادیم حیخانه ترج نیسکوت و آرامش ا

 

 یمیق قدکنار صندو یشد و لحظات نهیدست به س ،ینام

پادشاه هفتم را به  ،ی. عمه صنم بعد از مدتها بد خوابستادیا

صندوقش باال رفته بود. آلبوم  یرو یو ترمه  دید یخواب م

کوچکش، لبه  یصندوق بود و گلدان مصنوع یاش رو یمیقد

 یرو ی هبود اال باال رفتن ترم حیقابل توج زیپرتگاه! همه چ ی

 صندوقچه! 

آن را  یو رو ریزانو زد و با دقت ز مقابل صندوقچه همانجا،

بود و  ختهیکرد. به نظر فقط ظاهر صندوق بهم ر یبررس

به شدت  یحال ذهن نام نیامن و امان بود. با ا اتشیمحتو

 یرو یپس داد. ترمه  یبود. نفس پر یختگیبهم ر نیا ریدرگ
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 سگذاشت. سپ شیصندوقچه را مرتب کرد و گلدان را سرجا

صندوق بلند شود،  یاز پا نکهیبل از اآلبوم را برداشت و ق

او، درست کنار صندوق  یشد که مقابل پا یلکه خون یمتوجه 

دستانش جا به جا  انیافتاده بود. ابرو باال داد. ابتدا، آلبوم را م

 یخون را لمس کرد. لکه  یکرد و سپس، با انگشت اشاره، لکه 

 ذاشت. انگشت او به جا گ یخون، هنوز تازه بود و اثرش را رو

انگشت اشاره اش را باال  یگریمتفکر تر از هر زمان د ینام

 نیراحت از کنار ا دیگفت نبا ی. حسش مدیگرفت و بهم مال

که بعد از اخراج کردن نگهبان  یاتفاق گذر کند. اتفاق بو دار

خانه، دوباره به همان شکل رخ داده بود و زنگ خطر را در 

 . اوردیبه صدا درم یگوش نام

 را پرت کرد. یصنم آمد و حواس نام یاله ن یصدا

 عمه؟ ییجان! تو ینام _

صنم  ی دهیو پوش فینح یبه جسّه  یبرگشت. نگاه ینام

 بلند شد. ریانداخت و ناگز
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 دستانش گرفت و آهسته در جواب صنم گفت: نیرا ب آلبوم

 ارم؟یبراتون ب نیالزم دار یزیکردم؟ چ دارتونیبله! ب _

 زد و گفت: یلبخند یداریخواب و ب انیم صنم

اون چراغم  ینیبب ری. خدمید یخواب خوب م هینه! داشتم  _

 .کنهیم تیخاموش کن چشمم اذ

سرش  یشد. در سکوت، آلبوم را باال دهیکش ینام یلبها

او برق  یتنش مرتب کرد. سپس به گفته  یگذاشت و  پتو را رو

ق بود از اتا ریکه به شدت درگ یاتاق را خاموش کرد و با ذهن

 خارج شد.
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عمه صنم را به دست گرفت و به مقصد  یداروها ینیس ایدر

اتاق او از آشپز خانه خارج شد. شب بود، نوبت دارو و بعد از 

اندازه مشتاق  یب ایو در دیرس یم یآن، وقت خواب صنم م

کاش صنم مثل شب گذشته، خسته نبودو  یبود. فقط ا دنیشن

 انخواست داست یدلش م ایحرف زدن داشت. دردل و دماغ 

بداند. کنجکاو بود بفهمد که بعد  شتریصنم را بشنود و ب یزندگ

 یچه اتفاق ش،یپدر یو برگشتن به خانه  ییاز  آن شب کذا

 گرفته است. یمیافتاده و ماه صنم جوان چه تصم

فشار  نییدر را به پا رهیگرفت و دستگ ی. نفسستادیدر ا پشت

 داد. 

را پشت سر گذاشته بود. بعد از  یدردسر یکل، روز ب در

بار، آن هم قبل از ظهر او را  کیداشت، فقط  یکه با نام یدارید

را به شهاب داده بود.  شیرفته و جا یبود. و بعد از آن نام دهید

وقتش  شتریب ریقد یعصمت هم که تمام مدت کنارشان بود. ول

مورات خارج از خانه را به ا و احتماال گذراندیاز خانه م رونیرا ب
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و آرزو کرد عمه صنم را  وارد اتاق شد ایعهده داشت. در

 .ندیسرحال بب

اتاقش را خاموش  ونیزی. تلودیلبخند پاش شیصنم به رو ماه

 :دیکرد و پرس

 وقته خوابه؟ _

 هم با لبخند به استقبالش رفت و کنار تختش نشست. ایدر

 اول دارو! _

گرفت.  یرمق دختر نم یو ب زهیم زهیر یصنم دل از چهره  ماه

 :دیآب را به دستش داد و پر منظور پرس وانیل ایدر

 ن؟یدیخوب خواب یعصر _

 گرفت و گفت: یرا ول وانی. لدیلرزیصنم م دستان

سر  وانیاز ل ی! کمشبید ی. ولبرهیروز بهتر از شب خوابم م _

 و در ادامه گفت: دیکش

 .دمیکه خوب خوابام  نهیس یسبک ایاز پاقدم تو بود  _

 :دیرا کف دست او گذاشت و پرس یزیابرو باال داد. قرص ر ایدر
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 تون؟ نهیس یسبک _

گفتم. لبخند  ارویسر درد دلم باز شد و گفتن یآرههه! بعد قرن _

 زد. ادامه داد: یمحزون

جاش  یکی گهیم یکی! بتهیصنم مخزن مص ی نهیآخه س _

 !نهیشیم

 ؟یچ یعنی _

 .کنهیگفتنش سبکش م ینداره. ول یدرداش تموم یعنی _

را کف دست او  یگرفت و قرص بعد ییصدا ینفس ب ایدر

 گذاشت.

 عمه صنم؟ _

 جانم؟ _

 ن؟یستیخسته ن گمیاووم! م _

 :دیکرد. صنم مهربان پرس نگاهش

 .شنومیبگو. م ؟یخوا یم یچ _
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انداخت و لبش را به دندان  ریخجالت زده سرش را ز ا،یدر

 گرفت. 

 با همان حالت گفت: ای. دروازش کرددستش را ن صنم

  ن؟یاز اون زمونا برام بگ گهیکم د هی شهی! مشههیم _

 را باال گرفت. سرش

بود. دوباره  یدوست دارم بدونم جوابتون به نظام چ یلیخ _

 ..ای دیجاو شیپ نیبرگشت

دست او زد و آه  یرو یصنم واضح تر شد. ضربه ا لبخند

 .دیکش

 برگشتم. _

دو  ی رهیدر لحظه بهم دوخته شد و چشمانش، خ ا،یدر یلبها

نگاهش را  ی. ماه صنم ولدیفروغ او گرد یمحزون و ب یگو

مقابل شد.  ی رهیداد و خ لشیپر را تحو مهین وانیگرفت. ل

 یسخت یو به خاطراتش برگشت. به روزها دیکش یهمزمان آه
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 تهرا گرف ششیسخت تر شده و خواب و آسا یکه بستر روزها

 بود.

*** 

 خاتون؟ _

 لب باز کن؟ ،یخوایم یدردت به جونم! چ _

رو ترش کرد.  دمشیگفت بهت تو مهمون سرا؟ د یآقام چ _

 برگردم؟ نه؟ دیبا گهیم

و سرش را تکان  دینگاهش را دزد نیشرمنده و غمگ خاتون،

 داد.

 خودمون بود تموم شد. نیب یچ هینباشه.  تیتو کار _

 خاتون؟ _

چرخاند  ین را پر کرد. به اکراه سرخاتو یتمام چهره  یدلخور

 و با خودش لب زد:

 دادیمثقال زبون بهم م هیاون! اگه خدا  نویشدم انتر منتر ا _

 نبود. نیزورگارم ا
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 با خودت خاتون؟ یگیم یچ _

برگشت. چشمان نم برداشته اش را به او سپرد و دلخور  خاتون

 لب باز کرد.

 نیاولشم هم کرد. از شیحال شهیدو کلوم حرف درست نم _

حق نداشت بگه  یچکیه استیماست س گفتیطور بود. م

 !دهیسف

 آقام؟ ؟یک _

. بگرد ستیدختره حالش خوب ن گمیآقات! م نیها! هم _

حرف  گهیکنار دستش! م اریب یزیچ ،یشکسته بند ،یبیطب

 نباشه آبروم لب بومه! 

! ال گهی...مگهی. مرهیمیدخترت داره م ؟یدرد چ ؟یبومِ چ گمیم

 اهلل! یالاله 

زد  یلبخند تلخ ینصفه رها کرد. صنم ول مهیحرفش را ن خاتون

 خاتون را کامل کرد: یو خودش جمله 

 !نییپا زهیبهتره تا آبروم بر رهیبم گهی. مدونمیم _
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 ؟حرف زدم نیا یاوا خاک برسرم! من ک _

صنم تکرار شد. نگاهش را از خاتون گرفت و به سقف  تلخند

 اتاق داد. یچوب ریت

به آبروش  یعنیآبروم لب بومه!  گهیم ی. وقتشناسمیآقامو م _

 .دهیاز دخترش بها م شتریب

 . نبود نیبه جون قاسمم که حرفش ا _

 یشد. خاتون که حساب دهیکش شتریو ب شتریصنم ب یلبها

 کرد و گفت: یکالفه شده بود، من و من

 من شد.  ریهمه اش تقص یعنی ،یعنی _

را بهم جمع کرد و  شیبها. خاتون لدیصنم چرخ نگاه

 گرفت. یانگشتانش را به باز

 گفتم برم سراغ طاهر!  _

صنم از هم فاصله گرفت. خاتون با  یطاهر آمد و لبها اسم

 ادامه داد: دهیکش ریهمان نگاه ز
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چرخه و گوش به گوشِ  یدهن به دهن م ،یگفت هرجا بر _

قل شب قبل، بشه نُ ییخواد رسوا یرسه. گفت نظام نم ینظام م

کن. منم گفتم  مارشیو اون! گفت خودت تو خونه ت نیدهن ا

دهنشم که  ده،یکه هست! مکتبم د هیاز طاهر بهتر؟ همسا یک

. یقرصه! آقاتم ترش کرد گفت تو کال عقلتو از دست داد

 ساقطمون کنه؟ یبه گوش نظام برسه از هست یخوایم
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. خاتون سرش را کردیرا نگاه مصنم هنوز ناباورانه مادرش  ماه

 باال گرفت و ناله زد:

 که.. ی. الهادینظام ب نیکه خبر مرگ ا یاله _

 او رفت: یجمله  انیصنم، بهت زده م ماه

 خاتون؟ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 :دیپرس دیخاتون بسته شد. صنم پر از ترد یلبها

 عقوب؟یبگو آقام کجا رفت؟ دنبال پسر  _

 تکان گفت: یدرمانده سر خاتون

 .مدونینم _

 زمیپستو بر نی( آب گرم کن تو همیمس گیقزقون) د هی _

 سرم!

به خودش داد و همزمان  یچشم درشت کرد. صنم تکان خاتون

 کرد. یخشک یتک سرفه 

من  عقوبیخوام پسر  ینم ادیتکون بخور خاتون! االن آقام م _

 .نهیبب افهیو ق ختیر نیبا ا

 :دیکرد و نالرا از هم باز  شیشده بود. دستها جیگ یول خاتون

 عقوبیاز پسر  یرفت حرف یتو دختر؟ آقات وقت یگیم یچ _

 نزد؟
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اش را  نهیس یشد. همزمان درد، تمام قفسه  زیخ میصنم ن ماه

خشکش پشت سر هم تکرار شد و به اصرار  یسرفه ها پر کرد.

 گفت:

حرفت  ادیپاشو خاتون! وقت تنگه! آقام که برگشت دستت م _

 داره! داریخر

به  تی. در نهاکردیج و واج به تالش ماه صنم نگاه مها خاتون

صنم را گرفت و کمک کرد که  یشانه  ریخودش آمد. ز

 .ندیبنش

پشم،  یگل گل یتشکچه  یحال رو یبعد، صنم ب یساعت

حمام، سر و  ینشسته بود و خاتون تند و تند با لُنگ نخ

 . کردیصورتش را پاک م

 زیر یخاتون ولخشک بود و رمق حرف زدن نداشت.  شیلبها

. تن و بدن دخترش کردیم نیو ناله و نفر ختیر یاشک م زیر

. خاتون، با کردیدرد م شیجا یبود و جا اهیس یمثل چادر مشک
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بود، خون دل  ختهیسر ماه صنمش ر یکه رو یهرکاسه آب

 کرده بود.  نیو تبارش را نفر لیخورده و نظام و ا

 کجایسرش  یمقر یهم گذاشته بود و از فرط ب یپلک رو صنم

نشست. صنم آخ  شیموها یرو یبند نبود. لنگ خاتون به نرم

 گفت و ناله زد: یفیضع

 !شیآت یآب بده خاتون! گلوم شده کوره  _

به خودش داد و  ی. بغض کرده تکاندیدست از کار کش خاتون

 ناله وار گفت:

 یبود. اله شیپارچه آت هیمادر! حمومت کردم تنت  یتب دار _

 زده. شهیاشرف! دستش مثل تبر بچه ام از ر هنینب ریکه خ

جا آقام اومد  نینره! بزار هم ادتی یپاشو خاتون! روسر _

 بندازم سرم.

 وانیکنار سماور، ل یبلند شد. هق هق کنان از پارچ مس خاتون

 و گفت: ختیر شیبرا یآب
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پسر  ادیتو  رون،یآقات رفت ب گمی. من میگیم ونیهذ _

 .یکنیم عقوبی

پشت سر  یگچ وارید یزد و گردنش را رو یتلخند صنم،

 چرخاند.

 .شناسمیاز تو م شتری. آقامو بکنمینم ادی _

گردنش  ریآب کنارش نشست. سپس دست ز وانیبا ل خاتون

 برد و سرش را بلند کرد.

به  یفیصنم را تر کرد و لرز خف ی دهیآب لب خشک یخنکا

ه خودش ب یتکان نکهی. قبل از اجانش انداخت. خاتون هول کرد

 گفت. "اهلل ای"بلند  یباز شد و رحمت با صدا اطیبدهد، در ح

را  شیروسر ی رهیصنم بود و گ یچانه  ریدست خاتون ز هنوز

که طاهر پشت بند رحمت وارد اتاق شد. نگاه تب  کردیمحکم م

پر از  ی. طاهر ولو فرو افتاد دیسمت در چرخ یدار صنم دم

بود و نگاهش  نییسرش پاو سالم داد.  ستادیدر ا انیم ا،یح
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از کنار  رد،صنم گرفت. پر د ی! خاتون دست از چانه یفرار

 دخترش بلند شد و ناله زد:

 به روز بچه ام آوردن. یچ نیبب ایدستم به دامنت آقا طاهر! ب _

پس  یخاتون ترک برداشت. همزمان رحمت نفس بلند بغض

خانه  یجا ی. همه دیصورتش کش یداد و کف دستش را رو

 نی. صنم بازهم به سرفه افتاد. در ادادیم یشانیدرد و پر یبو

به کتف طاهر زد و به داخل  یفاصله رحمت، پر از اکراه دست

 کرد. تشیهدا

 .گهیداره م یمادرش چ نیبرو آقا! برو بب _

زد و درد نشسته درد چهره  یپلک یطاهر باال رفت. صنم نگاه

 تیبعد از هدابعد رحمت،  ی. لحظه ادیطاهر را به جان خر ی

 صنم نشست.  نیزد و طاهر بر بال رونیطاقت از اتاق ب یطاهر، ب

کبود صنم، همان  یتب دار و لب شکاف خورده و گونه  صورت

رفت. انگشتان طاهر  یبود که از عروس نظام انتظار م یزیچ
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را بهم فشرد. پلک بست.  شیپا درهم گره خورد و دندانها یرو

 لب زد:  خسته ییگرفت و با صدا ینفس

 .نیاریب زیچلوار تم کهیتشت آب و دوت هی _

کرد. طاهر دوباره  یو سرخ طاهر تالق یصنم با نگاه عصب نگاه

 زد و دلخور رو به خاتون تذکر داد: یپلک

 !نییپا میاریتبش ب دیبا شمام خاله خاتون! تب داره. اول با _

 یبرا یرا گم کرده بود، سر شیدست و پا یکه حساب خاتون

تکان داد و ناله زنان از اتاق خارج شد. صنم بازهم به  طاهر

او گذاشت و  یشانیپ یدست رو یسرفه افتاد. طاهر به نرم

 نجوا کرد: یگرفت به دلخور یتبش را اندازه م نکهیضمن ا

 د؟یارز یم _

 یکه کماکان فرار یبالفاصله پلک باز کرد. طاهر با نگاه صنم

 گفت: زدیم
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واقع تب چهل درجه و صورت کبود، ال ینبود. ف نیحق تو ا _

دلش نخواد که بجنگه،  یاگه کس ی. ولستین یعروس چیحق ه

 .ینیب یکه م ینیهم شهیعاقبتش م

! هیتهش باختنه آخر نادون یدونیکه م یزیواسه چ دنیجنگ _

 .دیارز یم گمیم من د؟یارز یم یگیکه م نهیاگه منظورت ا
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ناله بود و درد، در تک تک کلماتش  هیبش یزیصنم چ یصدا

او زد و دست از  یبه حاضر جواب ی. طاهر تلخندکردیم دادیب

 برداشت. شیشانیپ یرو

 یعقل صنم بزرگتر از سنشه! به گمونم ب گهیم شهیهم ایثر _

 تونه زبونت غالف کنه. یدردم نم ی. حتگهیراه نم

 گذشتم. میمن واسه خاطر آقام از همه چ _
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 ؟یزاریاصال به خودت خاطر م ؟یطر خودت چواسه خا _

 یکوتاه، خاتون باعجله وارد شد و تشت مس یفاصله  نیا در

 پر از آب را کنار دست طاهر گذاشت. 

 چه کنم؟ گهید _

 .میکه نم دارش کن نیاریب زمیچلوار تم کهیدوتا ت _

از همان جا قاسم را صدا زد و خودش باعجله از اتاق  خاتون

 ر جواب طاهر گفت:خارج شد. صنم د

 احترام به خودم! یعنیخاطر گذاشتن به آقام  _

سکوت کرد.  یگفت. طاهر کم ینم ونیهذ یتب داشت. ول صنم

صنم به هوا  یناله  یبعد مچ دست او را گرفت و صدا یدم

 تکان داد و صدا بلند کرد: یرفت. طاهر متاسف سر

 !ایقاسم؟ قاسم ب _

 درد و آه ناله زد: انیم صنم

 بچه رو؟ یکارش دار یچ _

 زد و گفت: یلبخند محو طاهر
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 تا آخر عمر به تو بدهکاره!  یکی نیبه گمونم ا _

طاهر را ترجمه کند. قاسم،  یصنم حرفها دادیاجازه نم درد

 شکمش تکان تکان خورد.  یها یو چرب دیداخل اتاق دو

 بله آقا طاهر! _

. دامیسرخ کرده از لباسش م یکدو یو بو دیجنب یم دهانش

سر صنم زد و  یبه باال یطاهر در جواب نوجوان فربه اشاره 

 گفت:

 کارت دارم. نجایا نیبش _

 چشم آقا طاهر! _

سر خواهرش  ی. قاسم باالدیچیپ یاز درد به خودش م صنم

 مچ دست او را در دست گرفت و گفت: اطینشست. طاهر با احت

 نظام به خودت خاطر بزار!  یدست کم تو خونه  _

 نم از درد بهم جمع شده بود. طاهر در ادامه افزود:ص صورت

 یعنی یدونی! منینظام فئودال یو پدرش دست پروده  دیجاو _

 ؟یچ



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و در  دانستیرا نم یخارجک یکلمه  نیا یکه صنم معن قطعا

هم به دانستنش نداشت. طاهر دو  یلیاسفناک، م طیشرا نیا

دست او  مچ یو رو ریانگشت شصت و اشاره اش را با مهارت، ز

گذاشت و به قاسم اشاره زد که سر خواهرش را محکم بچسبد. 

 دوباره به حرف آمد و گفت:

 !دیجد ی وهیبه ش یبرده دار یعنی! یتیارباب رع یعنی _

 آخخخخخخ! _

به آسمان رفت و  ادشیفر یدست ماه صنم جا افتاد. صدا مچ

 . دندیهمزمان خاتون و رحمت سمت اتاق دو

 وا کرد:آخر طاهر نج ی لحظه

 برده بسازن. هیاجازه نده ازت  _

 : دیو پرس دیداخل پر دهیخاتون ترس همزمان

 شد؟ یباب الحوائج، چ ای _

 در جوابش گفت: یشتریو با آرامش ب یلبخند طاهر
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تو استخون مچ دست داشت که جا  کیکوچ یدر رفتگ هی _

 .دیکن شیپاشو نیتونیانداختم. االن م

به  دهی. رحمت، ترسشده بود دیسف تیم نیماه صنم ع رنگ

 زد و سرش را رو به باال گرفت. هیدر تک یبدنه 

رحمت،  یوا رفته  یشد. چهره  نیصنم سنگ یکم نفس ها کم

 مقابل چشمانش تار شد و از حال رفت.

 

 یزی. تکان رکردیم ینیمنگ بود و تن و بدنش سنگ سرش

 زد.  رونیب شیلبها نیاز ب یفیخورد و آخ ضع

 سرش پچ زد: یباال خاتون

تشنه  دیشا اری. قاسم بدو اون جام آب بشهیم داریداره ب _

 باشه بچه ام.

در تار و  یشتریتنش لرز داشت و ضعف را با شدت ب هنوز

و  دیاطاعت قاسم را شن ی. صداکردیوجودش حس م یپودها

چشم باز کرد. رحمت از  یرفتنش را احساس کرد. به سخت
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 رید و دل نگران دست زسرش نشسته بو یقبل، باال یساعت

 .کردیماه صنمش فکر م یچانه زده و به عاقبت زندگ
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صنم که به خودش آمد رحمت دست از چانه گرفت و  ماه

 :دیپرس

 ره؟یبخوره قوت بگ یبشر نگفت چ نیا _

را بهم  شیمنظورش از بشر، طاهر بود. خاتون دستها یحتم

 و ناله زد: دیمال

شد  داری. بخوابهیم یچند ساعت زنمیسوزن بهش م هیگفت  _

 .افتهیفقط سوپ و آب! تبش که افتاد کم کم به غذام م

 ره؟یجون بگ میبهش بد یکه به غذا افتاد. چ میریخب! گ _
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 ی! گوشت، برنج، هرچیآقا رحمت! همه چ دونمیوا! من چه م _

 .خورنیکه همه م

از چشمت رحمت  ای یخاتون؟ ناراحت دخترت یشیم یبرزخ _

 افتاده؟

و همزمان در مقابل مرده  دیشن یصنم تمام نجواها را م ماه

. خاتون در کردیتنش مقاومت م یجا یدر جا دهیچیپ یدردها

 و گفت: دیکش یجواب رحمت آه

آقا رحمت؟ تف  یبشنو یخوایم یمقبول تره! چ نگم _

شبمه، برگشته خونه  هیبچه ام، عروس  یسرباالست حرفام وقت

و تنش پر شده از درد، پر از آه! آخ آقا رحمت! آخ که  باباش ی

 گوشمون؟  گریبا ج یچه کرد

. لب باز دیچیسر ماه صنم پ ینفس تند رحمت باال یصدا بازهم

 یبزند که جام آب از دست قاسم افتاد و صدا یکرد حرف

نور! خاتون کالفه صدا  یهمه غصه شد نور عل نیا انیم بش،ینه

 بلند کرد:
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 قاسم؟ یکاشت یباز چه گل ره،ینه ات بمشد؟ ن یچ _

 دور صدا بلند کرد و در جواب مادرش گفت: یاز فاصله  قاسم

جام آب ولو شد. ننه  م،یبه خدا! پام گرفت لب گل یچیه _

 تو؟ امیب سهیلباسام خ

 صنم بلند شد و گفت: یپا نییغرغر کنان از پا خاتون

 .ارمیالزم نکرده. بمون برات لباس ب _

 :دیخاتون غر یجمله  یدامه در ا رحمت

. میسر! فقط بِلُّبونه! مارو بگو دلمون خوشه پسر دار رهیخ _

 گرم نشه. یآب نیآخرشم از ا نهیترسم ا

اما از کنار غرغر رحمت گذشت و او را با دخترش تنها  خاتون

گذاشت. رحمت از فرصت استفاده کرد. بالفاصله بعد از رفتن 

عرق  یشانیدست به پ صورت دخترش خم شد و یخاتون رو

 .دیکرده اش کش

 دختر! یخوب _
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جواب ماند. رحمت  یخورد و ب یصنم تکان ی دهیخشک یلبها

او سر داد و آهسته نجوا  یشانیپ ینوازش وار، انگشتانش را رو

 کرد:

خودم ازون جهنم  یاریمدت کوتاه تاب ب هیمدت!  هی _

 !رونیب کشمتیم

 یرمقش را تا چهره  ینگاه ب یتاب حرف زدن نداشت. ول صنم

. رحمت ملتمسانه دیپدرش باال کش یو خسته  ختهیبهم ر

 تکان داد و گفت: یسر

 به خاطر خودت! به خاطر همه! _

 آقا جان؟ _

 ناله زد. رحمت، درمانده و با عجله گفت: یبه سخت صنم

نظام  یاالن برگرد ی! ولیحقم دار ،ی! از پدرت دلخورمهیحال _

. کنهیو علت پسرش پنهون م بیع رو نجابتت و زارهیدست م

 مدت باش. هی

 سراغت! امیکه بسته شد خودم م دهنش
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غرغر خاتون و  یچشم ماه صنم به اشک نشست. صدا ی گوشه

 یرفت. رحمت نگاه شانیحرفها نیقاسم ب یمعذرت خواه

 انداخت و دلواپس با خودش زمزمه کرد: یسمت خروج

 یاز بابت همه چ المیخ گهیپسرُ بتونم رد کنم بره اونور، د نیا _

 راحته!

نبود. حضور قاسم و  انینجابت ماه صنم به م یفقط پا پس

در  یبود هم، دخل دهیبه خواب د شیکه رحمت برا ییاهایرو

سخت داشت. ماه صنم با تمام وجود احساس  میتصم نیا

اشک، به دور از نگاه رحمت  یقطره ا کرد. یپناه یو ب یبدبخت

. بود. حق با طاهر ختیر شیستوانه ابالشت ا یسر خورد و رو

به  دیطرف رانده و از آن طرف مانده شده بود، با نیحاال که از ا

هم  دیگذاشت. وگرنه معلوم نبود نظام و جاو یخودش خاطر م

 .کنند الشانیاو را خرج کدام خواب و خ
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 ،یدر پ یپ یماه صنم، بعد از گفتن ها و نفس گرفتن ها یلبها

به  یبغض کرده دست ایبود. در رهیهش خچفت هم شده و نگا

 زد: شیو صدا دیکش شیبازو

 عمه صنم؟ _

 زد و گفت: ی. لبخند محودیفروغ صنم چرخ یو ب سیخ نگاه

 خوبم! _

 ن؟یخوریآب م _
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تر  یلب دیپر از ترد ایسرش را تکان داد. در یبه عالمت نف صنم

 کرد و گفت:

 .نیادامه ند گهید هکنیاگه ناراحتتون م _
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و بازهم سرش را تکان تکان  دهیاز قبل کش شتریصنم ب یلبها

 داد:

با خودم نشخوار نکنم. ببخش  نارویکه ا ستین ینهه! روز _

 .ستیام دلچسب ن یلیدخترم! خاطرات صنم خ

 و گفت: دیچشمش کش یگوشه  یهول زده دست ایدر

دوست  یعنی ،یعنیدوستشون دارم.  یلینه نه! اتفاقا من خ _

 .شهیم یدارم بدونم بعدش چ

 گرفت و با حفظ همان لبخند گفت: ینفس صنم

خاتون سرپا شدم. آقام کمتر بهم سر  یاریچند روز بعد، به  _

با خودش جدال  دمیفهمیشرمنده اس، م دمیفهمی. مزدیم

 یجلوم و بگه کار نهیخواست با قدرت بش یدلم م ی. ولکنهیم

فرار کنه و  نکهیونم و خالص! نه ات ی. بگه نمستیازم ساخته ن

 من تو دلم قلمبه شه. یاجازه بده حرفا

 .نیحالتون که خوب شد برگشت یعنی ؟یعنی _

 تکان داد و گفت: یسر صنم
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 ر،یز میبدهکار سرمون انداخت یبا خاتون و آقام! مثل آدما _

 پابوس نظام! میرفت

 رفت. صنم ادامه داد: یباالتر نم نیاز ا ایدر یابروها

رو تو  یروزیخونه اش، عکس پ اطیبه ح دیپامون که رس _

چاق  ونیخونه و قل وونی. نشسته بود تو ادمیصورت نظام د

قدرت داشت که از همونجا  نقدریخواست آقام ا ی. دلم مکردیم

دست آموز بود.  فِینظام مثل برّه ضع شیآقام پ ی. ولگشتیبرم

 یول مولودخودش تاب داد رفت تو مطبخ!  دیاشرف تا مارو د

 نظام اومد. یخودش نه! به اشاره  اریاومد استقبال! اونم به اخت

 نارو؟یا نیگیم یجد _

چشممِ! به  یدختر! لحظه به لحظه شون جلو هیدروغم چ _

 کیکمک خاتون و مولود رفتم اتاق خودم. آقامم رفت که از نزد

 به نظام سالم بده. 

جهاز من  ی نهییآ یتو اتاق بود. پا دیجاو م،یکه رفت ما

باال! نگاهش  دادیتاب م لشُ یبیبود و با روغن، نوک س ستادهیوا
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 چیه ستیبنا ن دونستمینکردم. ازش واهمه داشتم. انگار م

. خاتون کم محلش کرد. نمیبب یمرد رنگ خوش نیوقت کنار ا

من  ستراحتسالمش داد و با عجله بند و بساط ا یمولود ول

نگاه به سکوت  هیتار مولود و نگاه به رف هی د،یفراهم کرد. جاو

رفت. بد دهن بود.  رونیمن و خاتون کرد و غرغر کنان از اتاق ب

نبرده بود. هرچند، از پسر  زادیاز آدم ییمثل مادرش! انگار بو

 رفت. یتوقع نم نیاز ا شترینظام ب

ادامه به ماه صنم نداد.  یبرا یبه در خورد و مجال یا ضربه

 :دیشهاب از پشت در پرس

 مه صنم؟ اجازه هست؟ع _

تخت گذاشت و شالش را منظم  یدارو را رو ینیبا عجله س ایدر

 . ماه صنم در جواب شهاب گفت:کرد

 !شمهیپ ای. درستمیتو! تنها ن ایب _

به  ایو در دیدر سرک کش یباز شد. شهاب خوش رو از ال در

 آمد. نییسرعت از تخت پا
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 سالم! _

خوش  یهود بیکامل وارد شد و دستش را در ج شهاب

 دوختش فرو برد.

باشه به دکتر  ادمیدر ساعت خواب!  یسالم! تخط کیعل _

 گزارش بدم.

دندان  ریرا ز نشییبرد و لب پا ریخجالت زده سرش را ز ایدر

بار ماه صنم را خطاب  نیآمد و ا شی. شهاب با لبخند پدیکش

 قرار داد:

 باشمام عمه خانم! چقدر از ساعت خوابتون گذشته؟ _

 کنه؟یبه حال من مفلوک  م یساعت! چه فرق هی میریگ _

. ستادیعقب ا یقدم ایتخت صنم شد و در کینزد شهاب

 یبالشت ماه صنم گذاشت و به شوخ یبار دست رو نیشهاب ا

 لب باز کرد:

تو  رهیکالمون م یبهش نگاه کن یبخوا ینجوری! اگهینشد د _

 هم!
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 بزرگت کردم. نکن که خودم  یخوبه خوبه! واس من سر بزرگ _

 . صنم در ادامه گفت:دیبلند خند مهین یبا صدا شهاب

. مگه دمی. تو فکر کن خوابکردمیدرد دل م ایداشتم با در _

 برد؟! یم خوابم

 گفت. یم گهید زیچ هیدکتر که امروز  یول _

 یدار ینگاه معن میصنم افتاد. شهاب ن یدو ابرو نیب یزیر اخم

 گفت: یشتریب اطیانداخت و با احت ایسمت در

 ...ای. غلط نکنم حضور دردنیخوب خواب شبیگفت د یم _

 سرش را باال گرفت. شهاب در ادامه گفت: ایدر

 گذاشته. ریخانم البته! رو خواب و خوراکتون تاث ایدر _

و  دادیم دیتمج یشهاب بو ی. جمله دیآب دهانش را بلع ایدر

د و کر ینگاه صنم رنگ محبت! دستپاچه شد. هول زده تشکر

 گفت:

 نکردم. یادیمن کار ز یممنون! ول _

 !هیکاف یکه هست نیهم _
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باشه که  شهیهم یکی نکهی. همخوادیم نیخانم هم عمه

 پر کنه.  شییتنها

 :دیرو کرد به عمه صنم و پرس سپس

 ماه صنم خانم؟ گمیدرست نم _

 با محبت در جوابش گفت: صنم

گوش شنوا  هی اشیاسه پر حرفپسر! صنم و یگیحق م _

 واسش فرستاد. ایکه خدا در خواستیم

تر کرد و  یهمه خجالت را نداشت. بازهم لب نیتاب ا ایدر

 معترض شد.

 عمه صنم؟ _
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بالشت صنم  یشهاب کمر راست کرد. دستش را از رو _

 رفت.  ایبرداشت و به کمک در

 حرفا، هنوز سر حرفم هستم. ساعت خوابتون نیبا تمام ا _

 گذشته و من موظفم که گزارش کنم.

زد و با  یگرفت. صنم اما لبخند یاز نگران یرنگ ایدر نگاه

 گفت: ایرو به در ادیآرامش ز

بردار، بعدشم برو تو اتاقت استراحت  نارویتو راحت باش! ا _

 کنهیبلغور م یپسره چ نیا نمیکن. تا منم سرم خلوت شه، بب

 گوشم! ریز

گفت  یزیر دیاطاعت کرد. ببخش یول ای. دردیبازهم خند شهاب

داروها را برداشت با  ینیو از کنار شهاب گذشت. سپس س

 از اتاق خارج شد.  ر،یگفتن شب به خ

او  یداستان زندگ ریاز اتاقِ صنم، ذهنش به شدت درگ رونیب

شباهت به سرگذشت ماه  یبود. سرگذشت او هم ب بیشد. عج

فرار کرده بود. با لباس بار از مقابل محضر  کیصنم نبود. او هم 
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 ،یناگهان میپر خون! و البته بعد از آن تصم یو دل یعروس دیسپ

 ار،یر مشت و لگد هوشیز ونیدر م یکیبود.  دهیکم عذاب نکش

را تحمل  طیتن و بدنش نوازش شده و بعد از آن به اجبار شرا

هم بد دهن بود و هم سنگدل! البته  ار،ی. هوشکرده بود

ز نظام کم نداشت. به قول ماه صنم تابع ا یزیهوشنگ هم چ

گرفت و  یبود. کودکان نگون بخت را به کار م ینظام برده دار

 وانی. وارد آشپزخانه شد، لکردیم ابن یخودش امپراطور یبرا

 گذشت.  شیرا سر جا ینیماه صنم را شست و س

خورد. با عجله در  یاتاقش که شد تلفن همراهش زنگ م وارد

اکراه به  اریمت همراهش هجوم بود. نام هوشاتاق را بست و س

کج کرد و تماس را برقرار  شیبرا ی. لب و دهنچهره اش نشاند

 کرد.

 ؟ینصفه شب یسر آورد ه؟یچ _

 تو؟ ییکجا _
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 یگیم یپارک! چ مکتیوسط جهنم، رو ن ابون،یخ یگوشه  _

 تو؟ حرفتو بزن.

 ؟یچسبون یباز! لنگ و پاچه م یهار شد _

 :دیدر جوابش غر یعصبزد و  یپلک ایدر

! االن بدجور گُه اریهوش گمیم یچ نیخوب گوشاتو باز کن بب _

تا منم  ،یباز چرت و پرت بگ یدهنتو باز کن خوادی! دلم ممیمرغ

و صاحب خونه رو خبر کنم. حاال انتخاب با  یهمه چ ریبزنم ز

به  یخودتو، و بر*ن* کلیبه ه یگند بزن خوادیتو! اگه دلت م

 ت بازم زر زر کن.برادر ینقشه 

 گفت: یشتریب متیکرد و با مال یسکوت کوتاه اریهوش

 !یلینه بابا! مشخصه که تعط _

 تیزیهمه چ ی! تو و اون برادرت بلمیمعلومه که تعط _

هزار بار تن و بدنم  یوسط! روز نیکنار، من انداخت نیدیکش

نباشم؟ االنم خسته ام  میتعطل نیخوایخونه! م نیلرزه تو ا یم

 به سالمت! یندار ی. کارادیم مخواب



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 .گمیکر کره رو م ن؟ییپا یدیزود کش _

 خسته ام! بفهم! گمیم ست؟ین تیحال _

 ؟یدیرس جهیکلمه بگو و تمام! به نت هیخب بابا!  یلیخ _

 ستیعمو؟ دو روز ن ییپنبه دانه! کجا ندیهه! شتر در خواب ب _

 ؟یاومدما! انتظار معجزه که ندار

 ریپ هیصندوقچه اس و  هی. یجا به جا کن یخوا یکوه که نم _

 هوار هوار داره؟ گهید نمی! الیزن عل

زنه حواس جمعه! صندوقچه شم  ریباشه. پ ریخ یدیخواب د _

کجا پنهونش  دونمیداره که نم دیکل هینه رمز داره نه کارت! 

 کرده.

 ؟یکاره ا یپس تو صبح تا شب تو اون خونه چ ؟یچ یعنی _

 ! گهید یو انجام بدکار نیتو که هم یرفت

به کمرش زد و نفس تندش را  یدست یبرگشت. عصب ایدر

 رها کرد. یداخل گوش
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من  ،ی. محض اطالع حضرت عالیکنیم زمیلبر یدار گهید _

که ساعت دارو  یپرستار معمول هی. فقط ندارم یسِمت چیه نجایا

 یخودشون همه جور امکانات نای. اکنهیم میزن تنظ ریو خواب پ

تا دوتا دکتر کار بلد که  رینگهبان جلو در بگ ز سگدارن. ا

 .همون یاز چشمشون دور نم ییخطا نیکوچکتر

 دکتر؟ _

 یمراقب همه چ یکه چهار چشمبله! دوتا دکتر جوون  _

. تازه خود دارم یجا گهیزنه! من که د ریهستن، خصوصا پ

بتونم اعتمادشون جلب  ایزود نیکه به ا ستین یواردم و توقع

 کنم.

 ا؟یدر _

 هان؟ _

 گرفته بود. یاز نگران یرنگ اریهوش لحن

 زن؟ ایدوتا دکتر جوون! مردن  یگفت _

 مرد! چطور؟ _
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 مکث نجوا کرد: یو بعد از کم دیکش یهوف اریهوش

چشمتو  شونیکینگران شدم. مواظب خودت باش. نکنه  _

 و... رهیبگ

 خفه شو بابا! _

نثار  یو مفت خورجمله تماس را قطع کرد  نیبا گفتن ا ایدر

. شدیگرم بلند م ینفسش از جا شعوریکرد. مردک ب اریهوش

! ر؟یسخت و نفس گ طیشرا نیشدن؟ آن هم در ا ییو هوا ایدر

 احمق به تمام معنا بود.  کی اریهوش نیواقعا که ا

تشک تخت پرت کرد. شالش را از سر  یرا رو لشیموبا یگوش

دو  نیا بتخت انداخت و سرش ر ی. خودش را لبه دیکش

و به حالت  دیرا باال کش شیبعد پاها یدستش گرفت. کم

را که از خاطرات ماه صنم، در ذهنش  یمبهم ریدرازکش، تصاو

 نقش بسته بود را مرور کرد.

 

 *ماه صنم*
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 *ماه صنم*

 

 بردار سر نره. شیاز رو آت گیدختر؟ د یها _

 یرو گیدستمال د و با دیحرف دست از کار کش یصنم، ب ماه

مطبخ نشسته بود و  یمانیس یسکو یگذاشت. اشرف رو نیزم

و با  ختهیبرنج داخل مجمعه ر مانهیدرهم، چند پ ییبا اخم ها

گفت و  یم یزیلب با خودش چ ریز ی. گاهکردیدقت پاک م

 ر. صنم برگشت. کف دو دستش را به کنادیکش یآه م یگاه

 ینیزم بیست گرفتن سو دوباره مشغول پو دیلباسش کش
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مقدمه  یداخل سبد شد. اشرف ب یبزرگ و زعفران یها

 زد و گفت: یشخندین

حجله،  رمیم یبا خودت گفت یخوب نطقت کور شده. حتم _

 نینه! از ا یدی! بعدش دینیو بب ایراه بندازم ب یگربه کشون

 داره. آره؟ ریخام تو توف االتینظام با خ ی. خونه ستیخبرام ن

کرد.  شیجواب رها یسمت اشرف انداخت و ب یاهنگ مین صنم

 را تکرار کرد و گفت: شخندشیاشرف ن

 نیهم نیدر ا یو درگاه یکشون برگشت نهیشد که س نیا _

که مبادا نظام  ی. خودت نه! با ننه بابات اومدیخونه رو بوسه زد

 کنه. رونتیب

پشت سرش  ینگاه می. دوباره ندیدست از کار کش صنم

او دندان  یها هیو کنا شیگرفت، در مقابل ن میانداخت و تصم

 داد و دوباره گفت: یجگر بگذارد. اشرف مجمعه را تکان یرو

 ،یکن یسرت رفته. زبون دراز ،یکن ی! سرکشنهیهم نجایا _

 زبونت!
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 قائله، آهسته در جوابش گفت: نیختم ا یبرگشت و برا صنم

 تموم شد. _

برداشت و با اشاره  ییلبش انحنا یاشرف باال رفت. گوشه  نگاه

 ها گفت: ینیزم بیبه سبد س

 خوشم اومد. ،ینه! خوبه! تر و فرز _

 کار کنم؟ یچ دیبا گهید _

 و مجمعه را سمت او گرفت: دیپر نییسکو پا یاز رو اشرف

نمک  ینره. ب ادتی. فقط نمکش یبرنج بپز یبلد نمیبب ریبگ _

 !رونیب کنهیبرنج باهم تف م گیباشه، نظام خودتو و د

 نظام؟ نیگیم شهیهم _

 ی رهیگرفت، خ یصنم همانطور که مجمعه را از دست او م ماه

باال انداخت و با  ییچشمان زل و بل اشرف شد. اشرف ابرو

 گفت: شخندیحفظ همان ن

 کرد؟ یبود زبون دراز یاوهوع! ک _
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خونه اس  نی. فقط خواستم بدونم رسم ادمینپرس یبد زیچ _

 ؟شوهرشون صدا کنن کیاسم کوچ

نگاهش کرد و ابرو باال  رهیخ رهیشد. خ نهیدست به س اشرف

 ریمجمعه ز یهم بودند. لبه ها ی نهیبه س نهیس بایداد. تقر

اطراف  یانگشتان ماه صنم فشرده شد. اشرف با دقت نگاه

 لب زد: دیماه صنم انداخت و به تهد یچهره 

 زخمات هنوز خوب نشده دختر! یجا _

 و باخودش زمزمه کرد: دیکش ریلبخند زد. نگاهش را ز صنم

 بشورم. نارویا رمی. مدمیفهم _

 ریرا ز شیکنار اشرف رد شد. اشرف برگشت. ابتدا جفت لبها از

 و سپس صدا بلند کرد: دیدندان کش

 کنه؟یصدا م یننه ات تو خونه باباتو چ _

چشمان او  یبغل زده بود و آهسته از جلو ریمجمعه را ز صنم

 یو نگاه ستدیوادارش کرد که با یول. سوال اشرف شدیدور م

 . اندازدیبه عقب سرش ب
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 ن؟یبا من بود _

 تو خونه؟  گهیم یننه ات چ دمیها! پرس _

 .میکنیآقا رحمت! من و قاسمم آقا صداش م _

تکان داد و  یکرد. متفکر سر یزیاشرف پرش ر یابروها جفت

 گفت:

 خوب حاال! خودتو لوس نکن، برو رد کارت! یلیخ _

سبک کرد.  نهیشد. س دهیلب صنم به تمسخر کش ی گوشه

رفتنش را  یدوباره برگشت که بازهم اشرف به حرف آمد و پا

 بست.

 جماعت ببند. نیدهن ا اریتوله ب هیزودتر خودتو جمع و جور  _

به سرعت برگشت و چشم درشت کرد. اشرف حق به  صنم

 تکان داد و گفت: یجانب سر

خور  راثیابوندن واسه م. گوش خویشناس یقوم نم نیتو ا _

 که دختره اجاقش کوره! ندازنیچو م یکن رینظام! د

 من اجاقم کوره؟ _
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زد و به  یگریشد. اشرف لبخند د ینم نیاز ا شتریصنم ب بُهت

 تمسخر گفت:

سر زبونا!  افتهینه پس من اجاقم کوره! معلومه که اسم تو م _

 دنیبجز خوردن و خوا یتیخاص چیمولود که ه کهیزن نیمثل ا

 نداره.

اجاق که ماه صنم احساس  یگرما ایسقف کوتاه مطبخ بود  از

 یبدنش باال زد. کالفه سر یدما ی. لحظه اکردیم یگر گرفتگ

 تکان داد و گفت:

 من برم برنج بشورم. _

آزاد و  یزد و خودش را به دست هوا رونیعجله از مطبخ ب با

صفا و داشت، اال  زینظام همه چ یسپرد. خانه  اطیخنک ح

چرخاند و  اطیدر اطراف ح ی. نگاهستادی! همانجا اتیمیصم

بشکه آب زالل  نی. چنددیبرهوت بزرگ د کیخودش را وسط  

 یرگحوض بز یجا خوش کرده بود، به عالوه  اطیدر اطراف ح

 یم زشیو تم امدندیم یبار، دوتا مرد کار کیکه هر دو روز 
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از  یشت. حتاطراف آب ندا یاز خانه ها یلیکردند. هنوز خ

 ینظام فراوان یدرخانه  یبشکه محروم بودند. ول کیداشتن 

 ی! ولزیبرنجش به راه بود و پارچ آبش لبر گیبود. هر شب د

که نقطه  یتاع. عشق! همان مشدیکامال حس م زیچ کیکمبود 

کرد.  یم شتریادامه ب یرا برا دشانیو ام شدیوصل آدمها م ی

را داخل  وانیوض نشست و لکنار ح شانیپر یماه صنم با افکار

! البته که تیخاص یگفت ب یآب فرو برد. اشرف به مولود م

داشتن به  تیاگر خاص ینزاکت و بد دهن بود. ول یاشرف ب

ماه صنم دوست داشت  ،بود دیمثل جاو یاعجوبه ا دنییزا

 یمردم و اجاق کور یبماند. همهمه  تیخاص یهمانطور ب

 نی. همکردیم معاوضه نممرد نیهم نیخودش را با ناله نفر

 ریسرخِ اس بیکه س کردندیگوش او نجوا م ریکه ز ییها

را  دیبا جاو شیچنگال شغال است و پشت سر حسرت زندگ

 خوردند. یم
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به حال  یریچه توف فیبالتکل یانسان ها نیا یهمهمه  مثال

 !چیه کرد؟یصنم م

آب  یاز آنها رو یعضشد و ب ریبرنج سراز یدانه ها یرو وانیل

. مشخص نبود دیکش یبه رقص درآمد. ماه صنم آه پر درد

 نیو هم دیارواح به کجا خواهد کش یخانه  نیسرانجامش در ا

 انداخت. یترس به جانش م

 

 [۱2.07.2۱ ۱۱:43] 

 

#40 

آمد. از سر چشم باز کردن و دقت در  یکه از سر عقل م یترس

ها که  زیچه چ ر،یاخ ی هفته کی یخانه! ط نیا یاحوال آدمها

 یدانه ها یرا ال به ال فشیظر یبود. پنجه ها دهیو نشن دهیند
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نظام مانند  یبرنج رقصاند و متفکر نفسش را رها کرد. خانه 

و از  امدیم نگخوش دُهل بود. از دور به چشم قش یصدا

 نبود. شیب یجهنم کینزد

 ه؟مخدر ایخانم؟! از پس ابر رخ نمودن عل دیبه به! خورش _

شدن در!  دهیآمد و بعد از آن کوب دیپر از تمسخر جاو یصدا

و از جا کَند. ظرف برنجش کج  دیکش ینیه دهیماه صنم ترس

و لرز به جانش  ختیلباسش ر یاز آب آن رو یشد. مقدار

زد و  رونینشاند. پشت بند آن اشرف، هول زده از مطبخ ب

 :دیغر

 شد؟ یچ _

زبانش بند رفته بود. اشرف  و دیکوب یمهابا م یماه صنم ب قلب

 رو ترش کرد و به اکراه گفت: دیجاو دنیبا د

 هااان! اومدن. سگ و سگ توله پشت هم _

و اشرف  دیجاو نیکرده بود. خشکش زده بود. ب خیصنم  ماه

 شخندیگرفت. ن دهیاما اشرف را ناد دیهاج و واج مانده بود. جاو
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د و ضمن ماه صنم ز دهیمات و ترس یبه چهره  یدار یمعن

 رو به اشرف گفت: کردیسمت سرداب پا تند م نکهیا

 زبونت باز شد؟ یدیباز؟ چشم نظام دور د یکنیزر زر م یچ _

لب  ریو ز دیاش کوب نهیبه س یکرد. از همانجا مشت ظیغ اشرف

 کرد: نینفر

چشم رو!  ی! بیپدرسگت ی)همتا( اون بابا یکه تا ادیخبرت ب _

 نمک نشناس!

 ؟یگفت ینشنفتم چ _

رو  یو از داخل سرداب صدا بلند کرد. اشرف ول دیخند دیجاو

 :دیبه ماه صنم غر

نره  نیواسه ا ایجمع کن ب ؟یزل زد یبه چ دهیبر سیتو؟ گ _

 خر عصرونه ببر تا عرعرش رسوامون نکرده.

 یخورد. اشرف ول یثمر یماه صنم تکان ب ی دهیخشک یلبها

او وارد مطبخ به بهت و ترس  تیاهم یخودش را تاب داد و ب

! بغض کرد. لبش را به یخال اطیح کیشد. ماه صنم ماند و 
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هم گذاشت. هوا رو به  یرا رو شیدندان گرفت و پلک ها

. با کردیم یادیبه تنش ز سیخ یرفت و لباس ها یم یخنک

و همانجا، لب حوض وار رفت. دل نگران و  دیکش یحال آه نیا

 یسالمت دیرد و قآبش را داخل آب فرو ب وانیخاطر ل شانیپر

 تنش را زد.

 یکلفت یاومد یبعدِ هفت روزم که از تو رختخواب پاشد _

 اشرف؟

 شیزهرمار لیآمد. انگار رفته بود که به پات دیجاو یصدا بازهم

 یو معن زیچرخاند و با نگاه ت یسر بزند. ماه صنم به سرعت سر

 رو به رو شد. دیدار جاو

. کنهیم کرخت مآد ادیز دنیخب! خب خاتون گفت خواب _

 گفت همت کنم پاشم تا استخونام نرم بمونه.

 دیلب جاو یبود. گوشه  یماه صنم مانند ناله از سر ناچار جواب

سرعت داد و مچ دست او  شیشد. در لحظه به قدم ها دهیکش

 را گرفت.
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. از جا دیکش یبلند ینیاراده ه یاز دست داد و ب اریاخت صنم

حوض رها کرد و دنبال  کنده شد. ظرف برنجش را وسط آب

آمد و اشرف را از  یبیمه یشد. بازهم صدا دهیکش دیجاو

مطبخ رساند  ی. هول زده خودش را به وروددیکش رونیمطبخ ب

 و دستش را به سر در آن گرفت.

 شد؟ یباز چ _

 د،یکشیرا دنبال خودش م چارهیهمانطور که ماه صنم ب دیجاو

 در جواب اشرف گفت: ثانهیخب

که حول  یکردینظام جمع م ،ینم و جربزه داشتج زهیر هی _

 خوش صدا پرسه نزنه. یپر یخونه 

زد و با همان لحن در ادامه  ی. چرخش تندستادیپله ها ا مقابل

 گفت:

 که؟ یخبرش دار _

 ادامه داد: طنتیپر از ش دی. جاودیدندان بهم ساب اشرف
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نظام  خرجش کرده. الحق که اسم میپول خوب دمیشن _

 برازندشه.

نثارش کرد.  یراهیلب بد و ب ریکرده و ز زیچشم ر شیبرا اشرف

 گفت: دیجاو

ازونجاکه تو  ی. ولگمی. نظام مستیالبت لقمه قد دهنش ن _

 یکه واسه ناز و غمزه  دمیبهش حق م ،یدیم یبو چرب شهیهم

 خرج کنه. لیتیش گهید یکی

 بر پدر پدرسگ تو و اون نظام لعنت یا _

به هوا رفت.  دیجاو یخنده  یو صدا دیحرص کرده غر اشرف

 به مچ دست ماه صنم وارد کرد و گفت: یبعد فشار یدم

 نیبشه ع میکی نیحال خوش ندارم ا نیع یباد. عل شیب _

 من یمطبخ به نام تو! صنم بمونه برا یخودت! سر قفل

 گه؟ید نی! همابویکار کردن خر و خوردن  _

 دی. بعدمیخودم د. گنجه ات پره یکه کار کن یریگیمواجب م _

 کنه. یاز تو خرج پر شترینظام ب دونمیم
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 ی! بایح یکه بهت دادم. ب یریاز ش فینمک به حروم! ح _

 صفت!

 وادارت کرده بود؟ یکس _

 :دیو کالفه غر دیاش کوب نهیبازهم به س اشرف

 یبستم که تو لیپدرم! رفتم سر امامزاده دخ یخودِ ب _

االن دست دختر رحمت پدرسگ بهم بده. نذر کردم برات که 

کدوم  ریکه شب و نصف شب ش ستین ادتیو  یگرفت یگرکیج

 .یکنیکه االن براش صدا کلفت م یخورد یبدبخت

همه جمالت کشنده،  نیو ا اهویه نیا انی! میگرگیج رحمت

. دیکش ریبود. قلب ماه صنم ت شتریاز همه ب یکی نیزهر ا

. دیلرزیودش مبه خ زیر زیبود و ر ستادهیا دیپشت جاو بایتقر

کرد  یادیتنش ز یهم نشست. سرش رو یرو شیناگهان پلکها

 .دیچیطاهر در گوشش پ یو جمله 

 نزار ازت برده بسازن. _
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اتاق مولود افتاد.  یگرفت. چشم که باز کرد پرده  یسخت نفس

و  دیجاو نی. جر و بحث ببلوا مولود فقط تماشاگر بود نیا انیم

 اشرف همچنان ادامه داشت.
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مطبخ به نام تو و ماه صنم مال من!  یگفته بود سرقفل دیجاو

خواست؟ بنا بود  یحرفش چه بود؟ از جان ماه صنم چه م یمعن

 یکه مثل برّه او را دنبال خودش م اوردیبه سرش ب ییچه بال

 د؟یکش

 کردیبود که حس م دیشد یافکار نگران کننده به قدر ی حمله

 را ندارد.  ینیسنگ نیبرابر شده و گردنش تاب احجم سرش دو 

و  دیماه صنم را تا وسط اتاق مشترکشان با خودش کش د،یجاو

کرد و  ریگ شیپا ریدار صنم ز نیو چ یکرد. دامن نخ شیرها



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

عقب عقب رفت و در  یخورد. تلوتلو زد. چند قدم یسکندر

 یو با نگاه، ضعف و ب زدیلبخند م ثانهیخب دینشست. جاو تینها

. دیرا بلع انشگرفت. ماه صنم آب ده یاو را به سخره م یدفاع

 یطاهر را برا یگذاشت و جمله  نیزم یرا رو شیکف دستها

 خودش مرور کرد.

 نزار ازت برده بسازن. _

توانش را به کار گرفت و با قدرت  یرا جمع کرد. همه  خودش

 .لب باز کرد یشتریب

 بعد! اریکفشتو در ب ن،رویتو اتاق! اول برو ب این ینجوریا _

 فراخ تر شد. شخندشیباال رفت و ن دیجاو یابرو یتا کی

 ؟یگفت یچ _

. گند و میخونینماز م م،یخوری! روش غذا مزهیفرش تم نیا _

 تو! اریکثافت ته کفشتو با خودت ن

را  شی. صنم کف دستهاشد کیقدم زنان به او نزد دیجاو _

 دیکند. جاو گرفت مقاومت میفرش مشت کرد و تصم یرو



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

در چشمان جسور  رهیاو نشست و خ یآمد. مقابل پا شیپ

 دختر گفت:

 بگو. گهیبار د هی _

 .ستیفرش ن یکفش رو یگفتم جا _

 ن؟یپوت ایکفشن  نایا _

 کن. تیزحمت رعا ی! بیحاال هرچ _

 اگه نکنم؟ _

خونه  یعنی. یکفشا همه جا رفت نی. با ایبه خودت ظلم کرد _

 نداره؟ یبرات فرق رونیو ب

 منظورت مستراحه؟ _

 زد و در جوابش گفت: یلبخند صنم

 دیکه با یزحمت کار ی. پس بیخودت به زبون اومد گهید _

 انجام بده.



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و جسور ماه  بایز یچهره  الیخ یسکوت کرد. ب یکم دیجاو

 یخورد و ب یتکان شیگلو بکینبود. س یصنم شدن کار آسان

 کوچک او گذاشت. یچانه  ریتاب دست ز

 ؟یکنیمن بکن نکن م یتا حاال برا یک از_

و  دادیبو م دی. دهان جاوکردیم ینیصنم سنگ ی نهیدر س نفس

 شیوجود، ترس و نگران نی. با ازدیم یبه سرخ شیتخم چشمها

 :دیرا پنهان کرد و در جوابش پرس

 ؟یخورد یزیچ _

تکان داد و  یسر زیر زی. ردیباال پر دیجاو یجفت ابروها بازهم

 گفت:

خونه  نی. جواب من بده؟ تو اخورمیم یزیچ هی شهیممن ه _

 زنه؟یحرف اول م یک

 هرکس که حق بگه. _

دو انگشت فشرد و  نیدخترک جسور را ب یچانه  دیجاو

 لب زد: نیریش یباز نیخرسند از ا



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 .یزنیآدم زنده حرف م هی ی. اندازه ادیخوشم م _

 هیکه  نهیداشته باشه بهتر از ا تیمرده کفا هی یآدم، اندازه  _

 مزاحم باشه. یزنده 

لبش را به  یگوشه  دیشد. جاو گریکدیقفل نگاه  نگاهشان

 دندان گرفت و رها کرد.

سپردم  ی. میبابات بپوس یخونه  یگوشه  ذاشتمیم دیبا _

 ..ی. ولیدوباره راهت ندن، االن به التماس افتاده بود

کرد و دوباره لب تر  دیبود. جاو یآن ول یصنم منتظر ادامه  ماه

 گفت:

انگار! سرو کله زدن باهاتو دوست دارم. ماه  یمار دار یمهره  _

دوست دارم. زبون درازه! جسارت  یگرکیصنم دختر رحمت ج

 خوشگله! ییلیداره. از همه مهمتر، خ

قبل از  کردی. دعا دعا مدیصنم باز هم آب دهانش را بلع ماه

بلند شود،  شیاز مقابل پا دیبرود، جاو شیتوان از بازوها نکهیا

را  شینشود. انگار خدا صدا نیتا مقابل چشمان او نقش زم



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

صورت او فوت کرد و دست  ینفس بو دارش را رو دی. جاودیشن

صنم چهره در هم  ماهپا بلند شد و  یاز چانه اش گرفت. او رو

. ماه صنم دادیم یزهرمار یدهانش بو شهی. مردک همدیکش

 یول دی. جاودینشست و مچ دستش را مال شیصاف سر جا

 ساق بلندش را باز کرد. یها نیسمت در اتاق رفت و بند پوت

دعا کن که از  دیپاشو لباستو عوض کن. بعدشم به جون جاو _

 دست اشرف نجاتت داد. ریز

 در جوابش گفت: دیمال یصنم همانطور که مچ دستش را م ماه

ت فهمم تو چرا با مادر ینم یاز کار کردن ندارم. ول ییمن ابا _

 ؟یزنیبد حرف م

از  رونیرا ب شیها نیاز پوت یکی. دیبلند خند یبا صدا دیجاو

 اتاق پرت کرد و به تمسخر گفت:

به من  یگرکیچه قدر خار شدم که دختر رحمت ج نیتو؟ بب _

 تو؟ گهیم

 !؟یگرگیرحمت ج ینگ نقدریا شهیم _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ی. کمدیانداخت و سمت او چرخ رونیدوم را ب نیپوت دیجاو

حال بهم زن  شخندیکمر شد و با حفظ همان ن بعد دست به

 :دیپرس

 اد؟یبگم خوشت م یچ _

. گنی. اسم و رسم داره. همون که همه مستین یگرکیآقام ج _

 .ینگفت ینگفت نشمی! نورالدنیرحمت آقا نور الد

 ست؟ین یا گهیبله بانو! امر د _

نداشته  یبا مادرت دهن به دهن نزار. به کار من و اونم کار _

 یشیم کمیبخور. نزد یبه بعدم کمتر ازون کوفت نیاز ا باش.

 . دهیگند م یبس که بو خورهیدلم هم م

. قدم برداشت. ماه صنم به کردیم دادیب دیدر نگاه جاو تعجب

بعد  یبلند شد. لحظه ا نیزم یسرعت به خودش آمد و از رو

در  دی. صنم در فکر فرار بود و جاوستادندیرخ به رخ هم ا

 خی. سرش را تا بدیماه صنم را چسب یکار! بازوش ی شهیاند

 برد و آهسته نجوا کرد: شیگوش او پ



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

بود که تونست ماه صنم به  یتنها خواستگار دیهمه، جاو نیب _

 .ارهیدست ب

در حال فشرده  یماه صنم به طرز دردناک ی نهیس ی قفسه

 ادامه داد: طنتیپر از ش دیشدن بود. جاو

 

 [۱2.07.2۱ ۱۱:43] 

 

#42 

 عازم فرنگه؟ عقوبیپسر  یخبر دار _

 ادامه داد: دیرا بست. جاو شیصنم به دور از نگاه او پلکها ماه

کرده، در  شکشیمرفه داره. دخترش پ یعمو هی دمیشن _

 .یاون طرف که درس بخون فرستمتیعوض گفته م

 .دیگرفت و لبش را به دندان گز ینفس سخت ماه

 به من داره؟ یچه ربط زایچ نیا _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

پا مرده! مرده  هی دی. خواستم باورت شه که جاوگمیره که مدا _

قبولت کرده. مرده که به  بازم یکه راه انداخت ییکه با اون رسوا

دست  ریازت خانم بسازه. که از ز خوادی. که مستادهیپات وا

 ستینامرد ن نقدریا ای! که مثل بعضرونیکشدتت ب یاشرف م

پول و  یده و با وعده ببن گهید یکیکه سر هفته نشده، دل به 

 بره. ادشیاز  یفرنگ همه چ

 عقب؟ یبر شهیم _

 کرد؟ تتیشد؟ حرفام اذ یچ _

وجود  نیفشرده شد. با ا دیجاو یپنجه ها نیماه صنم ب یبازو

 تاب آورد و در جوابش نجوا کرد:

رو  نیتنت ناراحتم! لباساتو عوض کن بعد بش یاز بو شتریب _

 !نیزم

و  دیشد. ماه صنم عقب کش شتریب دیجاو یپنجه ها فشار

 گفت: یشتریدر چشمان او با قدرت ب رهیخ



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

درهم و برهم، لب زدن به اون  یها ینیکافه، کاباره، شب نش _

خوام بدونم همه اش سوغات  ی! مگهید زیو هزارتا چ یزهرمار

 ا؟یفرنگه 

 ؟یاچی _

 عالمت تجدد؟ ای _

 برداشت. یزیر یانحنا دیلب جاو ی گوشه

 ه؟یتجدد چ یدونیتو م _

پس  .کنهیاثر نم یکه بدونم رو اصالت کس شهیسرم م نقدریا _

 ...نکهی. مثل اشهیعوض نم یزیتا آدم خودش نخواد چ

 ابرو باال داد. صنم در ادامه گفت: دیجاو

 یپشت در! پس اگه بخوا یو کفشتو گذاشت یاالن خواست _

 .یکن یبهتر زندگ نمیبعد از ا یتونیم

. ماه صنم کردید و با ولع تمام نگاهش مسکوت کرده بو دیجاو

 زد و گفت: یلبخند محو

 .ارمیتا برات عصرونه ب اریلباستو درب _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

کم و کمتر شد. انگار که رام شده بود.  دیانگشتان جاو فشار

اسم طاهر، از   دنیماه صنم در مقابل شن یهم خونسرد دیشا

 یآتش درونش کاسته و آرامش کرده بود. ماه صنم نفس راحت

به عقب برداشت. فعال توانسته  یگریقدم د اط،یگرفت و با احت

به طاهر،  دیجمله حواس او را پرت کند. حسادت جاو کیبود با 

 داریحال و روز ناپا نیممکن بود هر لحظه کار دستش بدهد. با ا

شد توقع مدارا کردن از او داشت. امروز را شانس  ینم د،یجاو

 یسر دلش را برا یکم دیآورده بود. روز خوشش بود که جاو

به خرج  متیبود مال دی. وگرنه بعگذاشته بود یعصرانه خال

قبل به  یهم مثل روزها دی. شاردینگ  شبدهد و اتاق را به سر

 یو تنبک به دست م رهیاتاق دا نیو وسط هم زدیسرش م

 نیکه ا یبیغر تیخوش صدا! همان شخص یگرفت. مثل پر

و هر دم کنجکاو تر  دیشن یاسمش را م ختهیروزها، جسته گر

 .شدیم



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

گذاشت. خبر رفتن طاهر از  اطیگرفتار پا به ح یصنم با ذهن ماه

. کردیاش بود، خوشحالش م یهمانقدر که موجب ناراحت ران،یا

. اوردیاتفاق تاب ب نیرفت تا به قول مادرش در مقابل ا یطاهر م

حداقل طاهر  دانستیکه م نی. همماه صنم بس بود یبرا نیهم

داستان  یهم برا ی. اگرچه  قهرمانستیداستان ن نیا یازنده ب

 . افتینم شیزندگ

 یگفته بود که عمو شیبرا ایترها، ثر شیمطبخ رفت. پ سمت

دارد. گفته بود دختر  یاالتیطاهر خواب و خ یبزرگش برا

 ی. خواستگار هم ندارد. ولستیخوشگل ن ن،یریش شیعمو

قدم شود  شیاهر پداده که اگر ط غامیپ عقوبیبه  شیعمو

 . کندیاش را ضمانت م ندهیآ

 یگوسفند یغذا و دمبه  ی. بوستادیصنم مقابل مطبخ ا ماه

حال سرش را خم کرد  نیبود و مشمئزش کرد. با ا دهیچیبهم پ

 رفت.  نییمطبخ پا یو از تک پله 



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

گرفت  ی. ماه صنم نفسدادیپشت به او کرده و محلش نم اشرف

 :دیو آهسته پرس

 رو ببرم؟ ینیاون س _

 :دیلب غر ریپشت سرش انداخت و ز ینگاه تند مین اشرف

 یافع شیهو  ن نیخورده زبونش ع بیغ ریزهرمار بخوره! ت _

 .زنهیم شیآدم آت گریج

 یزیپش دیکه حق با اشرف بود. جاو دیصنم سکوت کرد. شا ماه

توانست  یمادرش ارزش قائل نبود و ماه صنم هرگز نم یبرا

 ینقره ا یمس ینیحرف سمت س یگذارد. باو ب یخودش را جا

 کیمطبخ قرار داشت رفت.   یمانیس شخوانیپ یرنگ، که رو

 ریپن ینعلبک کیخرد شده،  اریگوجه و خ ن،یبشقابِ مالم

 ینیو چند تکه نان داخل س یگوسفند یتکه کره  کی ،یمحل

 ینعنا را رو ی شهیاطرف چرخاند و ش یبود. ماه صنم نگاه

گرفت. کنار  ینی. نگاه از سافتیاجاق  یکوچک باال یطاقچه 

 نعنا را برداشت. ی شهیو ش ستادیاجاق ا



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ؟یکنیکار م یچ _

 ی شهیبه عقب برگشت و ش دهی. ماه صنم ترسدیغر اشرف

آشپزخانه را  شیطاقچه سر خورد و صدا یبدقلق از لبه 

. دامنش به آتش اجاق دیعقب کش دهیبرداشت. ماه صنم ترس

 نعنا هزار تکه شد. ی شهیکرد و ش ریگ

 ؟یکار کرد یدختر، چ یبزن گریجزِّ ج _

وجود ماه صنم را گرفته بود. نگاه وق زده اش به  یهمه  ترس

بود و دهانش  نیزم یرو یها شهیخشک و خرده ش ینعناها

 باز!  مهین

 شد. یچ دمی! نفهمدیببخش _

او را  یدرشتش راه هوا کلیآمد و با ه شیپ یاما حرص اشرف

 بست. 

شد.  یچ نیدختر بزرگ کردنش. بب نیاک تو سر ننه ات با اخ _

 فقط زبون دراز کرده. یدست و پاچلفت

 نداشته باش. یبه مادرم کار _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ؟یچ _

دست به کمر شد. ماه صنم خودش را جمع کرد و با  اشرف

 لب زد: یشتریقدرت ب

 .کنمی. خودم جمعشون ماریگفتم اسم مادرم ن _
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و ناغافل  دیبهم ساب یدندان یاشرف بهم جمع شد. عصب یهالب

ماه صنم حرکت دست  ریو متح دهیدستش باال رفت. نگاه ترس

 :دیلب غر ری. اشرف زدیاو را دنبال کرد. آب دهانش را بلع

 واسه من در آورده. یپدر، چه زبون یب _

 یلیس یهم گذاشت. خودش را آماده  یصنم پلک رو ماه

و مچ دست  دیغافل رس رِیاز غ دیکه جاواشرف کرده بود 

 هوا متوقف کرد. یاشرف را رو



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 سرش؟تو یبزن یشد مولود که ه نمی! ایپدر خودت یب _

ماه  یلبها کردند. یو پسر چشم در چشم هم، جدال م مادر

تکانشان  ینبود. به سخت ریشبهات به کو یب یصنم از خشک

هول کرد.  دیآخش به هوا رفت. جاو یحرف صدا یداد و به جا

بلبشو هرکس به  نیدامن ماه صنم آتش گرفته بود و وسط ا

 کرددست اشرف را رها  یمعطل یب یول دیفکر خودش بود. جاو

بعد او را وسط حوض آب  یماه صنم را بغل زد. دم شیو به جا

 .ستادیسرش ا یباال دهیرها کرد و ترس

 ؟یخوب _

بود. تمام ماه صنم از فرط سوزش و درد بهم جمع شده  صورت

. پر دادیانگشتان فشار م نیرا ب شیبود و مچ پا سیخ کلشیه

 از درد ناله زد:

 از وسط نصف کن. گمونم بدجور سوخته! ینیزم بیس هی _

مطبخ  یدرگاه انیدستپاچه به عقب برگشت. اشرف م دیجاو

 :دیپرت کرد و غر  شیبرا یدست دیبود. جاو ستادهیبه تماشا ا
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 ینم ؟یفقط حرف مفت بزن یگرفت ادی ؟یکنیرو نگاه م یچ _

 بزارم رو پاش! اریب ینیزم بیس هی االیحالشو؟  ینیب

اتاق مولود افتاد. ماه صنم اما لبش را به دندان  یپرده  بازهم

 هم گذاشت.  یگرفت و از شدت درد و سوزش پلک رو

 زیچ کینبود.  یبه نظرش معمول دیجاو یرفتار ناگهان رییتغ

که شناخت  یزیکرده بود. چ ریدت درگذهن ماه صنم را به ش

 زیکه چ زدیم بیاز آن نداشت، اما احساسش نه یدرست

 .ستین یندیخوشا

 

 ایبود. در رهیعمه صنم چفت هم شده و نگاهش خ یلبها بازهم

تحمل کرد و اجازه داد که ماه با خودش و خاطرات تلخ و  یکم

او  یگونه  یبعد، پشت دستش را رو ی. دمدیایکنار ب نشیریش

 زد: شیو آهسته صدا دیکش

 عمه جون؟ _
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محبت او را  ش،یزد و با بستن چشم ها یصنم لبخند محو ماه

 :دیدر ادامه پرس ای. دردیبه جان خر

و سختتون  نیکرد؟ اگه دوست دار رییتغ هوی دیچرا جاو _

 .دیکن فیتعر ستین

 و لب باز کرد. دیکش یصنم آه ماه

سر در  یاز همه چ یلیموقع ها کم سن و سال بودم، خاون _

 نیکه ا دهیاز طاهر شن گفت،یم ایبود که ثر ادمی ی. ولاوردمینم

. حس دی. اون روز ته دلم لرزکنهیرو عقل آدما اثر م یزهرمار

 هینفس خوبه و  هی. شهیم یبه حال یحال دیکردم کردم جاو

 یلی! خشتریدلم ب یسوخت ول یجونم داشت م ینفس بد! همه 

کرده بود.  تمیازش نداشتم. اذ یکه دل خوش . درستهجوون بود

 یبه عذابشم نبودم. دلم نم یراض یهم خودش هم مادرش! ول

 .نمیآدم بب هیشدن  فیگوشه و ح هی نمیخواست بش

 ؟یبعدش چ _

 سپرد و لب زد: ایبار نگاهش را به در نیصنم ا ماه
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 امشب اندازه بود. یبعدش بمونه واسه بعد! برا _

 یبرا یادیز لیتما کهیع شد. با وجودبهم جم ایدر یلبها

 لب زد: یکج کرد و ناراض یداشت، گردن دنیشن

 !نیباشه. هر جور شما راحت _

 گرفت و گفت: یصنم نفس آسوده ا ماه

شده بود  دیو تمام! حاصل فرنگ رفتن جاو گمیم نویفقط ا _

! از همون روز به بعد بود که نگران یالیو هردم خ یبندوبار یب

. ارهیتو سرا درب یقاسم سر خواستیآقام  دلش مقاسم شدم. 

من  ینظام سر خم کنه. ول یبه خاطرش حاضر بود جلو یحت

رفت و  یفرنگ رفتن داشتم. اگه قاسمم م نیهم یهول و وال

 اگه طاهر...  ای ؟یچ دیمثل جاو شدیم یکی

 پس داد و گفت: یرها کرد. نفس بلند مهیرا ن حرفش

 .ادیکش مبگم حرف  ی! هرچگهیپاشو د _

زد و همزمان با پس دادن  یداد. لبخند تیبار رضا نیا ایدر

 نفسش گفت:
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 .نیاز ادامه اش بگ دیگفته باشم، فرداشبم با یقبول! ول _

بود و  قیهم حسرت! عم دیماه صنم پر از عشق بود. شا نگاه

 یفرار از نگاه یبرا ای. درکردیرا معذب م ایکه در یممتد! طور

ماه صنم را برداشت  یدارو ینیداشت، س یمعن کیکه هزار و 

 دلچسب از او جدا شد.  ریشب به خ کیو با گفتن 

را داخل آشپزخانه برد  ینیسه روز و سه شب گذشته، س طبق

همزمان  یشد. نام ریو عازم اتاقش شد. وسط سالن اما غافل گ

را وادار کرد که سر  ایانداخت. وارد خانه شد و در دیبا او کل

به ساعت شماته  یاز همانجا برگشت. ابتدا نگاه .ستدیبا شیجا

 شد.  ینامانداخت و سپس منتظر  واریداره کنار د

را داخل کمد  شیکفش ها اط،یسرو صدا و با احت یب ،ینام

 رهیرا از گ نشیماش چییگذاشت و سو واریکوچک کنار د

به  یبالفاصله سالم کرد. نام ای. درختیآن آو یباال ینییتز

او لبخند زد. او  دنیاال گرفت و به محض دسرعت سرش را ب

را در تک تک  یخستگ ایرا داد و در ایخوش رو جواب سالم در
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و خوش پوش بود. همانند  زی. تر و تمدیصورتش د یاعضا

 یمردانه به تن داشت و شلوار طوس کیش یهود کیشهاب، 

 ان،یم نی. ادادیقد بلند و باوقار نشانش م یرنگ کتانش، حساب

کوچکش را دست به دست کرد و قدم زنان  یقهوه ا فیک ینام

از چراغ  یکی .ستادیا نهیدست به س ایشد. در کیبه او نزد

نور چراغ، چهره اش را  ریز ا،یسالن روشن بود و حضور در یها

 .دادیتر از قبل تر نشان م یشاداب تر و پر انرژ

 براتون دم کنم؟ دیخوری. قهوه مدیخسته نباش _
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اش  یبه ساعت مچ یباال داد و نگاه ییبه او ابرو دهینرس ینام

 انداخت.

 دن؟یواسه خواب ستین ریکم د هی یممنون! ول _
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زد و نگاه  یلبخند ای. درستادیاو ا یچند قدم یفاصله  در

 دیدزد

زبونن که زمان از دست آدم  نیریش نقدریماشاهلل عمه خانم ا _

 رهیدر م

 ت. ادامه داد:را باال گرف سرش

 دونمی. ممیکردیم یاالن تو اتاقشون خاطره باز نیتا هم _

 .نیدار یخوش صحبت یکه عمه  نیقبول کن یول ره،ید

 بیشد. همان دستش را داخل ج دهیکش یلب نام ی گوشه

 سپر کرد. نهیشلوارش فرو برد و س

 ! جالبه؟یخاطره باز _

 جالبه؟ شی. چدیببخش _

به کمکش اومدن. باور کردنش  خاطرات نیچقدر ا نکهیا _

داشته، هم قند و  یسه روز، هم خواب خوب نیتو ا یسخته، ول

به نظر  یول ختهیبوده. ساعت خوابش بهم ر میفشارش تنظ

 !شترهیآرامشش ب
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 .ستیمن ن خیبه توب یازیچه خوب! پس ن _

 کرد. ینیآهسته و مت یخنده  ینام

 زدم؟ خیاز توب یمن حرف _

 ب گفتندکتر شها ینه، ول _

 رفت و گفت: ایبالفالصه وسط حرف در ینام

من از  یعمه صنم برا یکردن. سالمت یدکتر شهاب شوخ _

روش  نیخوبه به هم یهمه چ یمهم تره! پس تا وقت یزیهرچ

 ادامه بده.

 نشییگرفت. ذوق زده لب پا جانیاز شوق و ه یرنگ ایدر نگاه

 :دیپرس جانیو با حفظ همان ه دیرا گز

 هوه درست کنم؟ق ن؟ینگفت _

 بخوابم. فقطط.. خوامیممنون! امشب خسته ام م _

که انگار از گفتن  یاو دوخته بود. نام یچشم به لبها ایدر

اش  قهیبعد انگشت شصتش را کنار شق یدم زد،یم مانیپش

 و گفت: دیکش
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 !ری! شب به خیچیه _

تکان داد و  یسر ینشست. نام ایدر یدو ابرو نیب یمحو خط

 لب زد:

 به عمه بزنم یسر هی رمیممن  _

 عمه صنم در سرش صدا کرد.  یسکوت کرد. ناگهان جمله  ایدر

به  یهم حال یممکن بود نام یعنی. "بود یبه حال یحال دیجاو"

 باشد؟ یحال

 "یریشب به خ"پشت سرش  ایاز او فاصله گرفت. در ینام

آمد که  یزمزمه کرد و شانه باال انداخت. اصال به وجناتش نم

 دیو بند باشد. پس نوع رفتارش را با دیق یه هرجهت و بب یبار

 گذاشت؟ یمرد م نیخصلت ا نیکدام یپا

را باال  شیمتفکر لبها ای. درستادیمقابل اتاق عمه صنم ا ینام 

 شیصدا یبعد نام ی. لحظه ادیو سمت اتاق خودش چرخ دیکش

 زد:

 ؟یراست _
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 و گفت: بلند کرد شیبرا یاز همانجا انگشت یبرگشت. نام ایدر

 ! مارستانیب میآخر هفته آماده باش بر _

 لبخندش را مهار کرد و ادامه داد: یتکان خورد. نام ایدر یلبها

 !شیکنم، بعدشم آزما تتیزیسرم خلوته! اول و _

از لبخند  یشتریب ینما ینام یرسما وا رفته بود. لبها ایدر

 گرفت و در ادامه گفت:

 ع به دوساعت نکشه.سرجم دمی. قول مستین ینگران یجا _

گفت و با  یگرید ریشب به خ ی. نامدیآب دهانش را بلع ایدر

 ی. شانه هاورود به اتاق عمه صنم، او را با خودش تنها گذاشت

 نیاز ا یکرد و شاک یشد. پشت سر او غرغر زانیآو یول ایدر

 جانبه خودش را داخل اتاق پرت کرد. کی یریگ میتصم

 

 *شب چهارم*
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اتاق رساند و  ین لنگان خودش را پشت پنجره صنم لنگا ماه

هم صحبت  کیرا کنار زد. دلش گرفته بود و  یاطلس یپرده ها

که بازهم مجبور شده بود به  یچند روز ی. طدیطلب یو همراه م

را به جان بخرد، نه  شیبستر برگردد و درد و سوزش مچ پا

هم  بود. مولود فاز اشر یآمده بود و نه خبر دارشیخاتون به د

به بعد مدام  رو  ی. ازهمان روز عروسگفتن نداشت گریکه د

. البته ماه صنم دادیم حیو فرار را برقرار  ترج  کردیپنهان م

بسم  دیمولود جن بود و جاو نکهی. ادانستیکارش را نم یچرا

در خانه نبود، مولود  دیجاو کهی. تا زمانزدیم بیعج شیاهلل برا

. دیرس یروزمره اش م شیرهاخورد و به کایوول م اطیوسط ح

کنج اتاقش مامن  ای. گوزدیم بشیآمد، مولود غ یکه م دیجاو

. آن هم سه شب در هفته! در شدیگرفت و منتظر نظام م یم

مورد! سه  کی نیقرار و قانون بود اال ا یب زیخانه همه چ نیا

 کیمولود!  گرینظام بود و سه روز د یرایروز از هفته اشرف پذ
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 کیکه در خدمت کدام کردیم نیینده را هم نظام تعما یباق روزِ

 از زنانش سر کند.

و  یخال اطیآزرده به ح یو قلب نیسنگ یا نهیصنم، با س ماه

 رینبود که ز دیخانه چشم دوخت. البته از اشرف هم بع ریدلگ

 کرده باشد.  زانشیخوانده و گر یزیچ چارهیگوشِ زن ب

رها شد و قبل از  انگشتان ماه صنم انیاز م یاطلس ی پرده

 یبیعج ی هیاز پشت تارو پود درشت آن، سا د،یایکنار ب نکهیا

و  دیکنار کش اطی. کنجکاو شد. با احتدید اطیح یرا در آن سو

کم کنار زد  یلیرا خ یچسباند. سپس اطلس واریپشتش را به د

چشم درشت  که دی. به لحظه نکشدیو از پشت آن سرک کش

گذشت و  اطیاز داالن کوچک ح نیچپاور نیپاورچ د،یکرد. جاو

مشخص نبود اشاره زد  تشیکه تا آن لحظه هو یبا سر به شخص

ماه صنم  ی نهینفس در س یحرکت دزدک نیکه وارد شود. از ا

 ریسراز دیدنبال سر جاو بایز تیجوان و به غا یبند رفت. زن

 خی. مو به تن ماه صنم سفتاو، سمت سرداب ر تیشد و با هدا
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. اشرف چسباند واریو سرش را به د دیکنار کش دهیشد. ترس

از خانه خارج شده و پشت بندش  دیصبح زود به قصد خر

 انیحمام شده بود. قلب ماه صنم م یبسته و راه لیمولود زنب

تالش کرده  دیکه جاو یی. تمام روزهاکردیم یتاب یاش ب نهیس

لحظه وحشتناک به  نیاورد به کنار، ایبود دلش را به دست ب

 ار!کن
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لبش را به  دهیاش گذاشت. ترس نهیس یدستش را رو کف

 تینها یزن ب نیا یدندان گرفت و چشم برهم گذاشت. چهره 

به مغزش فشار آورد و همانطور که لبش  یآشنا بود. کم شیبرا

. وحشتش دو دیرس "خوشگله  یدل "به  دیجویدندان م ریرا ز

دستش را مقابل دهانش گرفت.  و دیکش ینیچندان شد. ه
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بود. از نبود او سوءاستفاده  دهیچشم اشرف را دور د دیاوج

شهر بود. نه به  ی. دلربا شهره کرده و دلربا را به خانه آورده بود

که به  یبلکه به مهارت دستانش شهره بود. انگشتان ،یخوشگل

 یشتریو اشراف شانس ب انیاع یو برا کردیمعجزه م ایقول ثر

 .  وردایم

حرارت بدنش باال زد و  یفکر آتش گرفت. به آن نیصنم از ا ماه

اشرف را در خانه  یبار هم که شده جا کی یگرفت  برا میتصم

و  یکنار پنجره فاصله گرفت. عصب واریاز د یمعطل یپر کند. ب

 خانه عبور کرد.  اطیلنگ زنان از اتاق خارج شد و با عجله از ح

 یو با نفرت به صدا ستادیوش اسرداب گ واریپشت د ابتدا

گوش سپرد. سپس  دیجاو یدلربا و لحن اغواگرانه  یخنده ها

 بار قدم به سرداب خانه گذاشت.  نیاول یسپرد و برا ایدل به در

بود. ماه  ختهیدلربا بهم آم یخنده ها زیر یخنک و صدا یهوا

 :دیو حق به جانب وارد سرداب شد و غر یصنم عصب

 چه خبره؟ نجایا _
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به عقب  دهی. دلربا ترسدیچیسرداب پ واریدر و د انیم شیصدا

 بلند شد. واریکنار د یتخت چوب یاز رو دیبرگشت و جاو

 مگه نگفتم تا پات خوب نشده.. نجا؟یا یایگفت تو ب یک _

 رفت. دیجاو یو وسط جمله  دیدندان بهم ساب یصنم عصب ماه

مادرت  یتوق ه؟یخانم ک نیا د؟یچه خبره جاو نجایا دمیپرس _

تو  یاریرو ب بهیزن غر هی دیزنت تنهاست، چرا با یوقت ست،ین

 با ترس و لرز؟ ؟یپنهون ؟یخونه؟ اونم دزدک

خونسرد  یلیاز بابت اشرف راحت شده بود، خ الشیکه خ دلربا

 یاش را دور سرش م یگلبن یروسر کهیباال داد و درحال ییابرو

 رفت. دیسمت جاو دیچیپ

 ؟یدی! جوابش نمزمیخانم سوال کردن عز _

چندش آورد بود. ماه صنم چهره درهم  تینها یکالمش ب لحن

 متیاز کنار دلربا رد شد و با مال دیجاو ن،یح نی. در همدیکش

 گفت: یشتریب

 . ادیمن ازش خواستم ب _
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لباسش را باز کرد و دست راستش را از آن  ییبند باال سپس

 خارج کرد. 

 دیبود. جاو دیجاو بیو غر بیحرکات عج ی رهیصنم خ ماه

 .دیکش شیبازو یو انگشت رو ستادیاش ا نهیبه س نهیس

خنجر  هیسرو صدا  یب ادیب ستیگفتم حاال که اشرف ن _

 بزنه و بره! نجایخوشگل ا

 :دیبرهم گذاشت و غر یپلک یصنم عصب ماه

 ؟یکنیکار م یچ تهیحال دی. جاویخورد یبازکه زهرمار _

 نشه. میدش حالواس خاطره درده! خوردم که در _

 گفت: یچند قدم یصنم به اکراه رو گرفت. دلربا از فاصله  ماه

اگه بخواد  گمیم ؟یدار یخوشگل نیزنِ به ا ینگفته بود _

 رو صورت زنتم دوتا خال خوشگل بزنما. تونمیم

بالفاصله به عقب برگشت و به تذکر  دیکرد. جاو ظیصنم غ ماه

 گفت:

 تو حرف نزن. _
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به تذکر او، بساط کارش را کنار تخت  تیاهم یب یول دلربا

 دیپهن کرد و قدم زنان سمتشان آمد. سپس کنار جاو دیجاو

 یدو ابرو و بعد از آن رو نیو انگشت شصتش را ابتدا ب ستادیا

خمار کرد و با همان لحن  ی. چشمدیماه صنم کش یچانه 

 چندش آور نجوا کرد:

 !نجایا میکی! نجایا یکی _

زد  یشخندی. دلربا ندیرتش را عقب کشصنم به سرعت صو ماه

 و گفت:

 پسر نظام رو گنج نشستها! گنی! راست میچه پوست قشنگ _

 !رونیمن برو ب یاز خونه  _

دلربا سرداب خانه را  یخنده  ی. همزمان صدادیصنم غر ماه

بد دهانش حال ماه صنم را خراب کرد. جفتشان  یبرداشت و بو

اندازه نگران بود.  ینم بکوفت کرده بودند و ماه ص یزهرمار

 ماه صنم لب زد: یدلربا وسط نگران
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 هیدختر!  ینکن تا از چشم بد دورت کنم. خوشگل یبدقلق _

 .کنهیچونه، کمکت م ریز کیخال کوچ

 شیچانه و دورتا دور ابروها ریصنم با نفرت نگاهش کرد. ز ماه

نامطبوع آنجا  یاز هوا ی. نفس سختکرده بود یرا خال کوب

 :دیدوباره غر گرفت و

 !روونیبروو ب _

 یبلندش از کنار روسر ینداشت. موها یدلربا تمام یها خنده

 یخودش م یدرد برا یعار و ب یزده بود و ب رونیاش ب یگلبن

 شتریحرص ماه صنم ب دیخند یم شتری. هرچه او بدیچرخ

 یشانه ماه صنم گذاشت. ماه صنم ول یدست رو دی. جاوشدیم

 :دیغر یبلند تر یا صدادست او را پس زد و ب

 تو خونه! زنیبر هیهمسا زنمیداد م ی! نررونیگفتم برو ب _

 ماه صنم؟ _

 :دیغر دیصنم در جواب تعجب جاو ماه
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زن  ؟یندار رتیغ ؟یستی! تو مرد ندیجاو رونیبندازش ب _

تو خونه، رو دستت خط و نشون بکشه! واقعا  یرو آورد بهیغر

 ! واقعا! دیکه جاو

 کن. ماه صنم گوش _

 یخونه  رمیم کنمیباشه من جمع م نجایا نینه تو گوش کن. ا _

 ...نیا ای نجاستیمن ا یجا ای! دیجاو یآقام! خود دان

 خنده وسط کالم او گفت: یبا ته مانده  دلربا

 کننیهمه با دوده کار م گمیبچه! م یخوشم اومد. جنم دار _

 برات، خوبه؟ زمیمن با جوهر! مفت م
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 ...کهیخفه شو زن _
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در  دیجاو یلیس ی. صدادیدر کامش نچرخ نیاز ا شتریب زبان

. دی. پوست صورتش سوخت. سرش سوت کشدیچیگوشش پ

 تعادل چند قدم به عقب برداشت. یچشمش دو دو زد و ب

 زد: شیصدا دهیکه تازه متوجه اشتباهش شده بود ترس دیجاو

 ماه صنم؟ _

گذاشت و دست  یلیس یا جادستش ر کی یصنم ول ماه

 گرفت. دیرا مقابل جاو گرشید

 !ایجلو ن _

 زد و پر از درد سرش را تکان داد. یتلخند سپس

که از اول هرز بره  ی! دست و دلدیجاو یستیتو عوض بشو ن _

 . من خطا کردم. من..ستیبهش ن یدیام

 لبت ماه صنم؟ لبت پاره شده. _

 یلیصنم که بعد از س پر از التماس شده بود. ماه دیجاو لحن

 کیتار مهین طیانگار چشمش تازه باز شده و مح د،یجاو
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به تلخندش داد و به اطراف  یشتریوسعت ب د،یدیسرداب را م

 سرداب اشاره زد:

 د؟ایتو م نیاز ا هیتعفن چ یبو نیا گفتمیم شهیهم _

 واریرد نگاه او را گرفت. ماه صنم با اشاره به منقل کنار د دیجاو

 آن طرف، ادامه داد: یشده  فیرد یهاو خمره 

رد  شی. مولودم از دو فرسخادینم یسمت نیاشرف پاش ا _

 چرا؟  شه؟ینم

 خند زد. ادامه داد: تک

! یعاد یتو! اونم نه سرکه  نیا ندازهیچون پسر نظام سرکه م _

 هفت ساله! یسرکه 

 .امیتا من ب رونی! برو بگهیبسه کن د _

 طعنه زد: دیدر جواب جاو یصنم ول ماه

گردن از خودش  هیبگو نظام کاُلشو بزار باالتر! پسرش  _

 جلوتره! مگه نه؟

 کنه؟یداره قور قور م یک _
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به ماه صنم بدهد. نظام از پشت سر  یجواب دینشد جاو فرصت

زده  رتیرا بست. ماه صنم ح یوارد سرداب شد و دهان همگ

نه ساعت از روز به خا نیبود. نظام ا بیبه پشت برگشت. عج

بود. نظام قدم زنان  دهیآمده و درست وسط نزاع آنها سر رس

 انگشتدو  نیماه صنم را ب یِ نخ یروسر یآمد. گوشه  شیپ

 گرفت و به طعنه نجوا کرد: اهشیو س میضخ

 مرحبا دختر رحمت! حظ کردم.  _

 زد و ادامه داد: یشخندی. نظام ندیصنم آب دهانش را بلع ماه

دروازه دوالب  یپس کوچه ها ، توروز که خبر دار شدم اون _

زن  نیبه خودم گفتم فقط ا ،یآجان کهیگوش مرت ریز یزد

 جمع کنه. دیجاو تونهیم

از رفتار  یبرداشت چیماه صنم سردرگم شده بود و ه نگاه

 توجه به حال او گفت: یخونسرد نظام نداشت. نظام ب

 دختر رحمت! اما... یجربزه دار _
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گرفت. نظام انگشت ضمختش را  دندان ریصنم لبش را ز ماه

 و گفت: دیشکاف لب او کش یرو

. ستین ینظام، کم از اسرار حکومت یباشه اسرار خونه  ادتی _

 پسس!

 زد. یتر عیوس لبخند

 .یدیند یدیشتر د _

 .. دیچشمم ببندم تا جاو نیگیم _

 !دیآقا جاو _

کرد  یستادگیا یدر جواب ماه صنم تذکر داد. ماه صنم ول نظام

 ب زد:و ل

خورم. زن کور و کر  یحساب من به درد شازده تون نم نیبا ا _

 یبراش که جمعش کنه؟ خنده داره! که اگه جمع کردن یگرفت

از دختر رحمت آقا  شتریب یلیبود، قوه و قدرت نظام الملک خ

 بود. نینورالد
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نظام،  نیشد. نگاه پر از تحس جادیا نشانیب یاندک سکوت

او دو دو زد و سپس لب باز  نیخشمگ یچهره  یرو یلحظات

 کرد:

 نیدختر نوالد ی کهیانگشت کوچ شونیکیسه تا زن گرفتم  _

 یم یبه حق مقام و منصب دربار ،ینشد. تو اگه پسر بود

 .یگرفت

 دست شما! ریحاال که زن شدم و اس _

تکان  ی! سپس سری. آهسته و بدون شلوغ کاردیخند نظام

 داد و گفت:

راست خودم! االنم برو که تو راه  دست ینیشیم یزبل باش _

. قاسمم باهاش بود. سماورتو ومدیم یسمت نی. ادمیمادرتو د

تعارف نکن. از تو  یخوایم میزیبه انتظار! چ نیچاق کن، بش

 مطبخ بردار برو نوش جونت!

خواست دهان ماه صنم را  یطرز حرف زدن م نی. با ادادیم باج

کند. نظام از سر راه ماه  دهیرا ند دهیببندد تا به قول خودش، د
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کرده بود.  ریزن جوان گ یگلو انیم یزی. چدیصنم کنار کش

از  ری. ناگزاوردیتوانست سر و تهش را بهم ب یکه نم یحرف

و دلربا  دیجاو هب یگذشت. برگشت. نگاه پر از نفرت رشیخ

 انداخت و به ناچار دستور نظام را اجرا کرد. 

ناتوانش را  یو قدم ها گرفت واریاز سرداب دست به د رونیب

مشاجره و  ی. از داخل سرداب صدادیبختش کش یسمت خانه 

ماه صنم را تر کرد. دوباره  چشم یآمد. اشک گوشه  یم دیتهد

از هر وقت  شتریبه عقب سرش انداخت و ب ینگاه متاسف

بعد جنجال باال  یدلش به حال خودش سوخت. دم یگرید

جال زن  رویرت شد و جپ اطی. بند و بساط دلربا وسط حرفتگ

 یمعطل نکرد. نگاهش را از ورود یرا بلند کرد. ماه صنم ول

 سرداب گرفت و سمت اتاقش پا تند کرد.

 

چشمش چال  ری. زامدیو الغر به نظر م دهیرنگ پر خاتون

 کیآب رفته بود. ماه صنم، فنجان کمر بار شیافتاده و گونه ها
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ظرف کشمش را  پر کرد و یرانیخوش رنگ ا یرا از چا ییطال

را  ینیکنارش گذاشت. خاتون ساکت و مظلوم بود. ماه صنم س

 :دیمقابل مادرش سر داد و پرس

 پس قاسم کو؟ _

 زد و آهش را پس فرستاد. یلبخند محزون خاتون

 نشست کنار حوض! ولش کن راحت باشه بچه ام! _

 خاتون؟ _

 جان خاتون؟ _

 یزیچ ؟یستین انجیچرا؟ انگار ا یماه صنم دورت بگرده، دمغ _

 شده؟

صورت  یدور کامل رو کیو نگاهش را  دیبازهم آه کش خاتون

 دخترش چرخاند.
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 شیلب و گونه ها یرا رو قرمز رنگ کیمات انهیناش یلیخ

زده بود.  هیو پشت چشمش را با همان رنگ قرمز سا دهیکش

. دکریم یسوخت. مثال آبرو دار یدلش به حال دخترش م

را از مادر  رونشیدرون و ب یو زخم ها دادینجابت به خرج م

سرد ماه صنم  یگونه  ی. کف دست خاتون روکردیپنهان م

 و پر غصه لب زد: تنشس

 برات نبودم. یحاللم کن دختر! مادر خوب _

 خاتوون؟ _

به تاسف تکان داد و دستش را از  ینفس گرفت. سر خاتون

 دیکش رینگاهش را ز دخترش گرفت.سپس یصورت ماه گونه 

 جمله باز کرد. نیو سر حرف را با ا

صالح  یمن گفتم هرچ یخواست. ول یآقات پسر دلش م _

بد!  یخوبه چ ینکن چ کتهیبه خدا د نقدریخداست. گفتم ا

 یکه ه یبند انگشتش خودت درست کن هی یتونیگفتم مگه م
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پشتِ حرفتو و قهر خدا رو به جون  یبند یپسر پسر م

. گفت دختر مال مردمه و پسر یدونیت تو نمگف ؟یخریم

 ی. اگه شد عصاادیحاال بزار قاسم رو ب تم! گفیریپ یعصا

کمه! گفت دلم  یکیدست به دعا شو. گفت  یدستت واسه دوم

دختر بدم خونه بخت! گفت همون ماه صنم دادم رفت، برا  ادینم

 گفت و گفت که آخرش... نقدریهفت پشتم بسه! ا

 یسکوت کرد. ماه صنم متعجب دست رو پر از درد، خاتون

 :دیدست خاتون گذاشت و پرس

 ؟یعنیخاتون  _

لب خاتون نشست و به سرعت پر  یگوشه  یمحو لبخند

 .دیکش

نظام، فرداش تو  یخونه  ینبود. تو که برگشت ایعمرش به دن _

! رخت و نیپام تاب خورد و تشت رخت، ولو شد کف زم اطیح

ست رفت. آقاتم پکر شد افتاد لباس بخور تو سرم! بچه از د

 جلوم!
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. خاتون سرش را بلند کردیفقط نگاهش م رهیخ رهیصنم خ ماه

 کرد و مظلوم ادامه داد:

 یچند روز! هرچ نیا دادیبچه ام قاسم! آب و دونش آقات م _

 آقات.. ی. ولومدیصداشم در نم خورد،یبود م

شد و با  شتریدست خاتون ب یانگشتان ماه صنم رو فشار

 :دیپرس اطیاحت

 سر زنشت کرد؟ _

 به عالمت نه سرش را تکان داد: خاتون

 دمیکشیگفت که ناراحته! خجالت م یچشماش م ینه! ول _

از دست رفت  یبچه! وقت نیشدنِ ا ازش! دل بسته بود به پسر

 آقاتم رفت تو لک!

در  یادیز یمادر و دختر در گرفت. چراها نیب یپر حرف سکوت

. چرا پدرش وابسته افتینم شیبرا یابذهن ماه صنم بود که جو

مثال چرا  ای کرد؟یاش مشخص نم ندهیبود که آ یبه جنس پسر

که خود خواسته  یشوهرش به خاطر اتفاق یاز رو دیخاتون با
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از دست رفته دختر  یاگر بچه  ایآ د؟یکش ینبود، خجالت م

مثال  شد؟یاز دست رفتنش ناراحت م یبود، بازهم رحمت برا

 یکیداشتن آن  یدختر و پسر بود که پدرش برا نیب یچه فرق

 .زدیبال و پر م یکی نیاز ا شتریب

حرف و نگران از کنار خاتون  یپس داد. ب یصنم نفس بلند ماه

 رفت. یاطلس یبلند شد و سمت پرده ها

 کجا مادر؟ _

 صنم در جواب خاتون گفت: ماه

 بخوره. یزیچ هی ادیبگم ب نُیپسر رحمت آقا نورالد _

 نم؟ماه ص_

پرده را پس  یزد و گوشه  یصنم، پشت به خاتون تلخند ماه

 زد:

. کنمیرو با آقام صلح نم ایکه دن یدونیخاتون! م ریبه دل نگ _

 هیچشم به راه  شهیپدرت هم یو بدون یسخته دختر باش یول

 اس! گهیپسر د
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برد و قاسم را  رونیآن ب ی. سرش را از الدیپنجره را کش قفل

 صدا زد:

 گندم شادونه گذاشتم برات! ایبدو ب ؟یاداشقاسم، د _

 یآب باز انیلب حوض نشسته بود و کف دستش را م قاسم

و سرش را  دیکش یماه صنم اما دست از باز ی. به صدادادیم

 نی. قاسم، خوش حال از ادیخند شیباال برد. ماه صنم به رو

گوشت آلودش را  یکرد و گونه ها یبامزه ا یاتفاق، خنده 

 رابود و خنده آنها  زیگذاشت. چشمانش ر شینمابه  شتریب

زد و در دل قربان صدقه اش  ی. ماه صنم پلککردیپنهان م

. شدیاز قاسم تپل تر و پر خوراک تر م یرفت. حکما پسر بعد

خودش را تکان داد و از کنار حوض بلند شد.  یقاسم به سخت

نگاه شد و ناغافل  دایمولود از داالن خانه پ یهمزمان، سرو کله 

و  دیجفتشان درهم گره خورد. قاسم سمت اتاق ماه صنم دو

آورد. مولود  نییمولود پا یبرا یماه صنم به منظور سالم، سر
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 یبود. دستپاچه سر یاز ماه صنم فرار یبیبه شکل عج یول

 رها کرد.  واریجنباند و اسباب حمامش را کنار د

مولود  قفل پنجره فشرده شد. علت فرار یماه صنم رو انگشتان

اضافه  شیها ینگران یو ترس از رو به رو شدن با او هم به همه 

 پس داد و از پشت پنجره کنار آمد. یبار نفس بلند تر نیشد. ا

ماه صنم! منکه گفتم  یدوست ندارم از آقات دلخور باش _

از قاسم  شتریبخت! آقات تو رو ب یخوش نداره دختر بده خونه 

و  یلعنت کن طونُیبگم که شخواد. چطور  ینخواد کمترم نم

 ؟یفکر بد به خودت راه ند

لب ماه صنم به دفاع قدرتمند خاتون از شوهرش  ی گوشه

زد و  هیپنجره تک یپاچالق واریشد. برگشت. به د دهیکش

 آهسته در جواب مادرش گفت:

 دهیبا عق تونهیخاتون! آقام من دوست داره. فقط نم دونمیم _

 .ادیاش کنار ب

 ...یگیتو م یعنی _
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 یاز هر ده تا مرد گمیگم خاتون! من فقط م ینم یچیمن ه _

دونه اش  هینه تاش طالب پسر بوده و  دم،یکه دور و برم د

خراب  ی دهیعق نیا یگناهه تا وقت یآقام ب گمیدختر! من م

و  زیتو گوش ر یچرخه و از بچگ ینفس به نفس تو خونه ها م

خاتون که  یگناهه وقت ی. آقام بشهیدرشتشون خونده م

 از آقام طالب پسره! شتریدختر بوده، ب یروز هیخودش 
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بالفاصله چشم درشت کرد. ماه صنم با حفظ همان  خاتون

 کند و ادامه داد: واریلبخند از د

 ی! آخه تو چه گناهیو مظلوم بینج نقدریدورت بگردم که ا _

 ؟یآدما افتاد نیکه وسط ا یکرد

سماور، ظرف گندم شادونه را  ریز یچوب ی شد. از جعبه خم

 و در ادامه گفت: دیکش رونیب
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بچه ات پسر  یکنیته دلت دعا م یول یکنیم حتیآقامو نص _

 باشه.

 صاف کرد. سمت خاتون قدم برداشت و گفت: کمر

ولو  ،یایات کنار ب دهیبا عق یتون یخاتون! توام نم یگناه دار _

 .ینیب یپسر و دختر نم نیب یفرق نکهیا

ماه صنم درد  نکهیحرف و سخن فقط نگاهش کرد. ا یب خاتون

علم  د،یایتا لنگ زدنش به چشم خاتون ن کردیرا پنهان م شیپا

و  دیگز یحرف لب یدختر بود. خاتون ب نیروح ا یبر بزرگ

. پسرک تپل مپلِ دیبه جان خر شیپا یوزن قاسم را، رو یِادیز

و  دادیلم م دیسر یم. هرجا بامزه تحمل وزن خودش را نداشت

 .کردیشکمش ذوق م یبرا
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 به دست ماه صنم داد و نجوا کرد: یآب وانیبا محبت ل ا،یدر

 شدن؟ یو دلربا چ دیجاو ؟یبعدش چ _

آب را  وانیدختر زد و ل یبه کنجکاو ینیریصنم لبخند ش ماه

و با  دختر جوان داد لیرا تحو وانیچسباند. سپس ل شیبه لبها

 پاک کرد. شیلبها یانگشت نمِ حاصله از آب خوردن را از رو

 ومدی! دروغ چرا! بدم نمدیخاتون که رفت نشستم منتظر جاو _

بچزونمش. خودمم سوخته بودم. آخه کدوم  زهیر هیخونه  ادیب

 بهیزن غر هیکه شوهرش با  دارهیبرم رتشیغرور و غ یزن

 یب نقدریا یول دم.شده بو دیخلوت کنه. من به اجبار زن جاو

و صدام  هخواست بکن ینبودم که جلوم هرکار متیقدر و ق

 . ادیدرن

 خب؟ _

دوباره به حرف  ایدر یتر کرد و در جواب کنجکاو یصنم لب ماه

 آمد.
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شب بود که در اتاق به ضرب باز شد. ماه صنم  یها مهین

 ینور مهتاب انداخته بود و از ال به ال ریپشمش را ز یتشکچه 

. کردیها، به آسمان صافِ پر ستاره نگاه م یو پود اطلس تار

از پارس  یخال یبود. نور مهتاب و کوچه ها یبیامشب شب عج

را  شیستها. ددادیبه زن جوان م یبیولگرد، حس غر یسگها

شده بود.  رهیسر قفل کرده و نگاهش به سقف آسمان خ ریز

صنم  آمد و قلب ماه یبیمه یماندگار نبود. صدا یآرامشش ول

 از جا کنده شد.

 نشست.  شیو به سرعت سر جا دیکش ینیه دهیترس

 ه؟یک _

 یاهیاز س یاتاق به شکار حجم بزرگ یکیتار انیم چشمانش

. دی. روح از تن ماه صنم پر کشامدیرفت که به سمتش م

چانه باال  ریرا تا ز شیوحشت زده لحاف دست دوز عروس

 لب زد: دهیو ترس دیکش

 ؟یخوایم یتو اتاق من چ یه شبنصف ؟یهست یتو ک _
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جا  یو نفسش به سخت زدیاتاق دو دو م یکیتار انیم چشمانش

شب از مقابل چشمانش کنار  اهیس ی. کم کم پرده شدیبه جا م

از پس آن مشخص شد. ترس  دیوحشتناک جاو یرفت و چهره 

سرخ  دیبه جان زن جوان افتاد. چشمان جاو یشتریبا قدرت ب

بود که  یالک ی شهی. و از همه بدتر شدیخند یم شیبود و لبها

و  دیعقب کش دهی. ماه صنم ترسشدیانگشتانش فشرده م انیم

 چسباند. واریپشتش را به د

 ایبا خودت؟  جلو ن یکار کرد ی. چستیتو حالت خوب ن _

 ! به خدا اگه دستت بهم...دیجاو

برداشت و  یسر داد. نامتعادل قدم یبلند یقهقهه  یول دیجاو

با  دی. جاودیکش یبلند غیاو سقوط کرد. ماه صنم ج یامقابل پ

الکل را مقابل ماه صنم گرفت و  ی شهیحفظ همان لبخند ش

 گفت:

 .ینش مونیپش دمیکم بخور قول م هی. ستین یبد زی! چایب _

 .یزنیحالم بهم م ی! داررونیگموشو ب _
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. االن یگیبه من م زیهمه چ یب ی کهیگم شو؟ زن یگیبه من م _

 !رونیخونه گم شه ب نیاز ا دیبا یک دمیمنشونت 

خورده بود و رفتار و کردارش  یادی. زتعادل نداشت دیجاو

 دی. جاودست خودش نبود. زبان ماه صنم از ترس بند رفته بود

مشت و  ریبعد زن جوان را ز یسمتش هجوم برد و دم یول

 داد.  یگوش مال یحساب شیلگدها

شب را  یو سفره  دیچیماه صنم در دل شب پ یضجه ها یصدا

کس در خودش مچاله شده  یتنها و ب یشکافت. ماه صنم ول

 دی. جاودیطلب یجان از تر از قبل کمک م یبود و هر لحظه ب

به کتک زدن او ادامه داد که خودش هم از حال رفت.  نقدریا

 کهیلولو شد و در حا نیزم یجان ماه صنم رو یکنار جسم ب

 بود خوابش برد.الکلش را بغل گرفته  ی شهیش

پخش اتاف بود و ماه  دیبه تن ماه صنم نمانده بود. جاو رمق

 یصنم در حال جان دادن. شک نداشت که نظام و اشرف صدا
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خودش را از  یاند. به سخت دهیاو را شن یناله ها و ضجه زدن ها

 .دیجمع کرد و تا کنار در اتاق کش نیزم یرو

از کار  بایتقرخرد بود و دست راستش  شیاستخوانها تمام

 یورود انیجانش را م یافتاده بود. پر از درد و التهاب تن ب

 ناله زد: فیضع ییانداخت و با صدا

  ست؟ین نجایا یکس _

چشمش سر خورد و ماه صنم بازهم  یاشک از گوشه  یا قطره

 ناله زد:

 به دادم برسه. ادیب یکی. رمیمیمن دارم م _

شب را تحمل  نیسنگسکوت  یثمر ماند. کم یاش اما ب ناله

 در از هوش رفت. یدرگاه انیهمانجا م ت،یکرد و در نها

تمام گوشه  یهفته  کیصنم، بعد از آن شب طاقت فرسا،  ماه

که وبال گردنش شده بود مدارا کرد.  یو با دست دیاتاق خواب ی

بود. همه  دهیکه طاهر زحمت جا انداختنش را کش یهمان دست

قلب کوچک زنانه اش!  یعالوه  به کردیدرد م شیاستخوانها ی



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یچنبره بزن اتو کنج اتاق حجله  یسخت بود تازه عروس باش

. سخت بود که به یو به خودت و سرنوشت تلخت فکر نکن

 یرا نم تیمرد زندگ نیهرگز اول یو حس کن یگذشته برگرد

آقاجانش در حق  ی. ماه صنم عاشق آقاجانش بود، ولیبخش

بود. او را وسط آتش رها کرده و کرده  یتنها دخترش ظلم بزرگ

 نیا ی. طکردیم ماشادختر، از دور جزغاله شدنش را ت الیبه خ

بود و نه  ی. نه از خاتون ردامدیبه مالقاتش ن یچند روز کس

شده  دیهم که کال ناپد دیگرفت. جاو یازش م یاشرف سراغ

 بود.
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را با  نشییباال و پا یلبها ایکه گو یماه صنم مانده بود و مولود و

الم تا کام  یول امدیرفت و م یجووالدوز بهم دوخته بودند. م

 گفت.  یسخن نم

به خودش داد و از جا بلند شد.  یهفته ماه صنم تکان کیاز  بعد

همه  نیدرد گرفته بود و از ا ادیز یها دنیستون کمرش از خواب

 شیهاخسته بود. مولود طبق عادت تن یتحرک یسکوت و ب

گذاشته بود تا به امورات خودش برسد. ماه صنم از فرصت 

استفاده کرد. همان دست سالمش را به کار گرفت و تشکش را 

ساکن  یها یاتاق جمع کرد. سپس سمت اطلس یاز گوشه 

 را به اتاقش دعوت کرد.  دیرفت و بعد چند روز نور خورش

را باز  . ماه صنم قفل پنجرهزدیم فیبود و هوا لط دیع کینزد

 برد.  رونیآن ب یکرد و سرش را از ال

آمد و پوست صورتش را نوازش داد. ماه صنم  یخنک مینس

را به جان  میزد و نوازش نس یلبخند شیدردها یهمه  انیم
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نظام را  یخبر از آنکه اشرف لب حوض لباس ها ی. بدیخر

 . کندیم شیو با نفرت تماشا زندیچنگ م

به رو شد. اشرف به اکراه رو کع باز کرد با اشرف رو  چشم

 یلب ناسزا گفتن را از سر گرفت. ماه صنم ول ریگرفت و ز

پنجره کنار  یزد و همراه با پس دادن نفسش، از ال یتلخند

طلبکار!  ایخانه بدهکار است  نیا یآمد. معلوم نبود به اهال

صنم به  هانگشتانش سر خورد و ما انیاز م یاطلس یپرده 

کنج اتاق  یشده  یگچ بر یاقچه خودش را به ط یسخت

کنار  یو قرآن ترمه پوش شده  یشمعدان جهاز نهیرساند. آ

. ابتدا ستادی. ماه صنم کنار طاقچه ازدیچشمک م شیآن برا

و  دیاش کش دهیبه صورت کبود و رنج کش یدست نه،یمقابل آ

در دل  یتیجلد قرآنش را بوسه زد. سپس ن یبعد از آن به سخت

 غبار گرفته اش دل گرفت.کرد و از اتاق 

نظام را داخل  یحوض نشسته بود و لباس ها یهنوز پا اشرف

 . زدیتشت چنگ م
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 یخودش را به او رساند و لب حوض برا یصنم به سخت ماه

 خودش جا باز کرد.

. تشت لباسش را چرخاند و پشت به او نشست. ماه دیغر اشرف

 :دیب پرساو زد و حق به جان یبه حرکت ابلهانه  یصنم لبخند

واسه  ای یایبرم حمام! باهام م خوامی. مسوزهیتن و بدنم م _

 بدم؟ غامیخاتون پ

در جوابش سکوت کرد. ماه صنم دست سالمش را داخل  اشرف

 داد و با حفظ همان لبخند ادامه داد: یآب حوض تکان

 وو... دیاگه نظام فهم یکمکم! ول ادیخاتون ب دمیم غومیپس پ _

 :دیه عقب چرخاند و غرب یبه سرعت سر اشرف

 یدیخواب یهفته خورد هیچشم دراومده.  یزبون باز کرد _

 ؟یکنیحاال واسه من گنده تر از دهنت بلغور م

 ی. بمونم گوشه یدیکار کنم؟ تو که جواب نم یچ یگیم _

 خونه تو چرک و کثافت بپوسم؟

 :دیاو انداخت و غر یبه سرتا پا ینگاه اشرف
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 غومیپ ام یگرکی. به رحمت جیرن یینظام سپرده تنها جا _

 نیا سوزه،ینشه. تنت م داشیورا پ نیا یداده ننه ات چند روز

نظام واسه  یسرت، صدا زیسرداب! آب گرم کن چندتا تشت بر

 .اریمن درن

. به نظامم بگو دختر رحمت زارمیمن پامو تو سرداب نم _

کنه. حاال با من  فیتکل نییکه واسش تع ستیبرده ن نینوالد

 خودم تنها برم؟ ای یایم

 ؟یتنها بر _

 بندم. یم لیزنب یایاگه تو ن _

را  شی. رو به او نشست. کف دستهادیدست از کار کش اشرف

 داخل آب حوض گرفت و گفت:

دختر ادب کردنش. زن  نیخوبه! چشم خاتون روشن با ا _

 نکنهه که... گمی. مرمیتنها م گهیجوون م

کرد و  زیر یه صنم چشمشده بود. ما طنتیاشرف پر از ش نگاه

 اشرف در ادامه گفت:



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 سرت بلند شده دخترِ رحمت؟ ریز _

زن پسرت که هستم.  یول ستمیقباحت داره واقعا! دخترت ن _

 یکه به عروس خودت وصله م یترس یحکما از خدا نم

 .یچسبون

 فروغش  یصنم تند شده بود. چشمان ب ماه

کرد و  یگر گرفته بود. اشرف سکوت دشیو صورت سف درشت

 فرو کش کرده گفت: ییبعد، با صدا یدم

 دی. فقط گفته باشم. زودتر از نظام بامیبعد نهار حاضر شو بر _

 .شمیمن جلو دارش نم یکن ری. دیخونه باش

. هنوز شدیم نییباال و پا یماه صنم به سخت ی نهیس ی قفسه

 !ینگاهش تند بود و رنگ صورتش ارغوان

ضمختش را به جنگ  یتها. دوباره دسدیحرف چرخ یب اشرف

 داخل تشت برد و پشت به او لب زد: یلباس ها
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بعد  دن،یکش یاجازه نفس نم یب میقد یخوبه واال! عروسا _

من  گهیکه راست کرده، م یالف بچه با اون همه آشوب هی نیا

 .ستمینظام ن یبرده 

 .دمشیند گهیکجاست؟ از اون شب به بعد د دیجاو _

 دیسراغ جاو رکانهیاشرف رفت و ز یصنم وسط طعنه زدنها ماه

 را گرفت.

 :دیسمتش پرت کرد و غر ینگاه تلخ مین اشرف

 به خدا! یرو دار یلیخ _

 اده؟یسراغ شوهرش گرفت روش ز یهرک _

شوهرش آالخون واالخون کرد و نشست سر مجلس  یهرک _

 !طونهیشعروس

زد و کف دستش  یاو تلخند یادبانه  یصنم به لحن تند و ب ماه

بعد رطوبت آن را با کنار لباسش  یاز آب حوض گرفت. کمرا 

 از جا بلند شد. یپاک کرد و به سخت

 زده؟ بشی! فقط بگو داماد کجا غطونیباشه. من عروس ش _
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 :دیکرد و رو به او غر یظیغ اشرف

 یبال یکه شد ینینب ریاز دست تو در به در شده بچه ام! خ _

کجا؟ منِ مادر مرده جون هممون! باباش خوابونده ترکش بده. 

 خبرم! یام ب

 ترکش بده؟ _

 شد؟ خوشت اومد؟  یآره! چ _

 تکان داد و شانه باال انداخت. یسر یصنم به عالمت نف ماه

 . فقط خداکنه جنم ترک کردن داشته باشه.ستیمهم ن _
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 هان؟ ه؟یقصد و غرضت چ _

 جوابش گفت: تکان داد و خونسرد در یصنم بازهم شانه ا ماه

 یاون خمره ها گوشه  یدارم تا وقت نیقیفقط  ندارم. یقصد _

 دروغ محضه! دیسرداب جا خوش کرده، ترک دادن جاو
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تو باشم،  ی. من جایکه تو دار یزبون نیامان! امان از دست ا _

سرداب خونه خودم خفه  نیتو هم اد،یشوهرم دو روز خونه ن

 .کنمیم

و به تاسف سرش را تکان داد.  زد یدار یصنم لبخند معن ماه

 کیاز او  ،یبه جاه طلب لِیهم م دیزن واقعا مجنون بود. شا نیا

پس داد و  یدک و دهن و هرز گو ساخته بود. نفس یانسان ب

. در حال دیبدون توجه به نگاه تند اشرف سمت اتاقش چرخ

آمدن  ی. پادیدینم یو کمک دست یحاضر، جز خودش حام

 یریتوف امدنشیبود و مولود هم آمدن و نخاتون که فعال بسته 

 کیبست و  یکمر همت م دی. پس باکردیبه حال ماه صنم نم

 لیقرار بود زنب ی. چه کسداشتیخودش برم یلباس برا لیزنب

و ناتوان بود.  لی. خودش که علکردیمعلوم نم اوردیب شیرا برا

 یساعت یخورد و برایبه سر اشرف م یکاش ضربه ا یا یول

 .داشتیبرم یو دشمن نهیدست از ک

 دختر؟ یها _
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 شیکه اشرف صدا کردیصنم با افکارش دست و پنجه نرم م ماه

به اشرف انداخت و سرش را  یجواب نگاه یزد. برگشت. ب

 تکان داد.

طول و  یلیخ ی. اونجام رفتادیب یدرشکه چ دمیم غومیپ _

برسم  دیسفارش داده، با ینده. نظام برّه تو دل رشیتفس

 م.کن زشیتم

! صورت ماه صنم به اکراه جمع شد و آب دهانش را یتو دل برّه

 یرا به خودشان نم ایکه رنگ دن ییبرّه ها یفرو برد. طفل

و  کردیرا تحمل م یکه فقط رنج آبستن ی. و البته مادردندید

 ینبود. ول یچندان دلچسب و خواستن ایدن نیا نکهیبس! ولو ا

نفس  رشمادکه هنوز داخل شکم  ینفس موجود دنیبر

 روزگار بود. یداستانها نیاز تلخ تر یکی دیکشیم

صنم پر از نفرت از اشرف رو گرفت و سمت اتاقش پاتند  ماه

بهاره خبر بد!  یبود و برّه  یخبر خوب یکرد. آمدن درشکه چ

خبر  چیخانه را طلسم کرده بودند که ه نیانگار خشت و گِل ا
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باال  وارشیز در و دشد و خبرها بد ا یدر آن ماندگار نم یخوب

 رفت. یم

 

. زدیم ینرم شده بود و تن و بدنش به کرخت شیاستخوانها

 لیدالک گرفته بود. محض شما شیاشرف مرام گذاشته و برا

به ماه  یبه هر جهت لطف بزرگ ،یگرید تیهر ن ایخلق بود 

خودش را  یکی نیصنم کرده بود و زن جوان، حداقل بابت ا

 . دید یبدهکار م

 یشد. جلوتر از اشرف رفت تا او با درشکه چ اطیح وارد

 انیو آفتاب دلنواز پا یخنک بهار میحساب و کتاب کند. نس

 یکه دلش برا کردیم جادیا یاسفند ماه، چنان حس خوب

 زیپرکاه! تم نی. سبک شده بود عزدیغنج م دنیخواب یساعت

 الماس! نیشده بود ع

 اقیگذاشت و با اشت وارینور آفتاب، کنار د ریحمامش را ز لوازم

از هر  ینظام خال یخانه  اطیسمت اتاقش راه کج کرد. ح
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که رو درخت  ییگنجشگ ها یبود و سر و صدا یجنبنده ا

 میبرد. تصم یدل از ماه صنم م کردندیم یشلوغ کار هیهمسا

 ی رهها را کنار بزند و پنج یاطلس دن،یگرفت به محض رس

به  نقدریفتاب دراز بکشد و انور آ ریاتاقش را تا انتها باز کند. ز

 آهنگ گنجشک ها دل بدهد تا خوابش ببرد. 

 یخام قدم به ورود الیخ نیرا باال رفت. با ا یسنگ یها پله

 شیگوش ها یمردانه ا یکوچک مقابل اتاقش گذاشت که نجوا

 کرد.  زیرا ت

. چادرش را دور کمرش محکم کرد و سرش را ستادیا همانجا

 برد. شیپ

کم  یندارم چ ادی. دمیجا خودم خرجتُ م نیهم نیبش _

. پسر؟ یکنیم یمن باز تیثیبا ح یگذاشتم، که دوره افتاد

 ...نکهینه ا یگرفتم برات آدم شزن

گوش  یشتری. ماه صنم با دقت بامدینظام از داخل م یصدا

 کالم نظام رفت و گفت: انیبه تمسخر م دی. جاوستادیا
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 بزنه. آره؟به سرت  یهوس دوم ینعشه ش نکهینه ا _

 د؟ییجاو _

 با همان لحن ادامه داد: دی. جاودیغر نظام

به باباش!  یحسن رهیگفتن تره به تخمش م یم مایند میقد _

و تهش، سر از  کنهیفراش م دیشازده نظام سه بار تجد یوقت

خرده گرفتن به تخم و  گهید اره،یخوش صدا درم یپر یخونه 

 علته! یتَرَکش ب

 ه،یخوش صدا چه خر ی. پرستین . حالت خوشیگیمفت م _

 الدنگ؟

و  کردیعرعر م ستونیواسه کافه ب روزیکه تا د یهمون خر _

 امروز واسه تو!

 د؟ییجاو _

راپورتتو داد. گفت آقات  ینه؟ جعفر جِنّ  شهیباورت نم ه؟یچ _

خوش صدا  یجنبه. گفت دور و بر آلونک پر یسر و گوشش م
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نه،  شازده! کم یریز مکه بعله! هر دمیتو گرفتم د یِ . پدتتید

 !ادیز

 غلط کرد با تو! یجعفر جنّ _

 لحنش تند تر بود. ینظام فروکش کرده بود، ول یصدا

 یخوش صدا نه، پر یخوب گوشاتو وا کن. پر یحاال که گفت _

. بعد از ستیمربوط ن میخر چیاش کردم به ه غهیخانم! زنمه! ص

زبونش از  ده،یپشت گوشم نطق کش یبفهمم کس نمیا

 ته؟ی! حالرونیب کشمیلقومش مح

 یچرا پر میفکر یلعنت! ول لشمینوش جونت! بر حسود و بخ _

 که... یکیسراغ  یبر شدیخوش صدا؟ نم

 خانمم! یپر _

. نظام در به عرش رفت دیجاو یخنده  یکرد و صدا دیتاک نظام

 :دیجوابش غر

من، تو فقط  یمواجبت پا رهیسرش! گفتم ج ختمیآب توبه ر _

وقت برام زن نشد. اون  چیکن. ننه ات که ه تیّ م زنبرا نیبش
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اجاق کور از آب دراومد. از زن  میکی نیگور به گور شد، ا یکی

 دم. ینَ د ریخ ؟یشنویم  دمیند ریجماعت خ

 .یدیتاوان گذشته رو پس م یدار دمیشا _

#۵0 
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 د؟ییجاو د؟ییجاو _

لذت  شتریب دیجاو ردخویحرص م شتریکه نظام هر چه ب انگار

کاشف بزرگ را داشت.  کی. ماه صنم حس و حال بردیم

 لبش را به دندان گرفت.  یاز سر شوق زد و گوشه  یلبخند

شد و وسط حال خوشِ  اطیاشرف، غرغر کنان وارد ح همزمان

. ماه صنم به سرعت خودش را جمع کرد و صاف دیزن جوان دو

 کرد: به طعنه نجوا دی. از آن طرف جاوستادیا
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 یرفت به حجله  یخان قبل از دوماد م دیجمش یوقت _

 یاز ناموس مردم م تُیپسرش امن دیده، حکما با یعروسا

 گرفت.

حضورش کند،  یصنم که آماده بود پدر و پسر را متوجه  ماه

در  دی. جاودیو ابرو درهم کش دیخشک شیسر جا یلحظه ا

 ادامه گفت:

ر به تخم و ترکش! باز و از پس دیخان به پسر رس دیاز جمش _

بود و نه  یخان گرم که دست جنبوند، و اِال نه نظام دیدم جمش

 !یدیجاو

 ارم؟یخودم دخلتُ ب ای یریگیخفه خون م _

 گفت: دیاز آن طرف به تاک دی. جاودیغر نظام

 یخودت، من زندگ یزندگ یشازده! تو پ میخرده گرفتن ندار _

 خودم!

به  گرید یه شده بود و رازخوش صدا برداشت یاز رازِ پر پرده

 نشسته بود.  شیجا
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گفت و  یاز الطافش م دیچه کرده بود که جاو دخانیجمش

 دانست؟یاو م ونیوجود نظام و خودش را مد

شده بود که با ورود تمام  ریماه صنم به شدت درگ ی لهیمخ

را فراموش کرد و همزمان با  شیها دهیاشرف، کال شن اریع

 را سمت اتاق برداشت. شیقدم ها شیصاف کردن صدا

درهم  یکرد. ماه صنم اخم ریو نظام را غافل گ دیجاو حضورش،

 سالم کرد. نیو سرسنگ دیکش

سمت او زد و  ی. نظام چرخشدیزن جوان دو یدر پ دیجاو نگاه

 دورگه اش را بلند کرد. یصدا

 یرفت یی. تنهایباشه عروس! پوست انداخت تی! عافکیعل _

 ..ای

به حضور او از مقابلش رد شد. بند چادرش توجه  یصنم، ب ماه

 را از دور کمر باز کرد و وسط حرفش رفت.

 سوالت خطاست. یپرس یبه قول آقام چو دان _
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زد و  ی. نظام سکوت کرده بود. ماه صنم لبخند محوبرگشت

 ادامه داد:

هرجا  نایقی ن،ینه اشرف هست و نه دختر رحمت نورالد یوقت _

 رفتن با هم رفتن. 

کرد. ماه  یزیاو پرش ر ینظام به حاضر جواب یبروهاا جفت

نظام زد  یرضاخان یها نیبه پوت یصنم، پر دل و جرات اشاره ا

 و تذکر داد:

 نکهیبودم با کفش رو فرش عروس قدم بزنن. مگه ا دهیند _

 نکنه. یریفرش اتاق و سنگ مستراح براشون توف

 .دمشیمولود؟ ند _

خبر  شیو خط و خش صدا شده بود زیر شی. چشمهادیغر نظام

 نیری. ماه صنم که حس شدادیاز غرور لطمه برداشته اش م

 در جوابش گفت: کردیرا با تمام وجود درک م یروزیپ

 خبر ندارم. _

 خبر داره؟ یپس ک _
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را حس کرد. دلخور و پر غرور  دینگاه جاو ینیصنم سنگ ماه

 خسته و الغر او انداخت و در جواب یسمت چهره  ینگاه مین

 غرش نظام گفت:

 دیبع نکهی. ولو ادونمینم گهیخونه بود. بعدشو د میما که رفت _

 اشرفم بدونه. دونمیم

 یصورت او ثابت ماند و دم یرو ،یچند لحظه ا ینظام برا نگاه

را  شیدستها کهی. درحالستادیو پشت به آنها ا دیبعد، چرخ

را  شیشانه ها کردیم یپشت کمرش قفل کرده بود و سع

 نکهینشان دهد. ماه صنم از ته دل خوشحال بود. هم استوار

جوان  زن یو زبانش الکن بود برا ستادیا ینظام در مقابلش م

هم  یلیاز نظر ماه صنم خ گفتن،ی. نظام نظام که مکردیم تیکفا

اگر بعضا حرفِ حقشان را محکم  دینبود. شا یموجود ترسناک

موجود نبودند،   نیو دنبال منفعت از کنارِ ا اوردندیبه زبان م

باشند.  لشیهم نبود اضافه پر و بالش دهند و خوار و ذل یازین

ماه صنم  یگل انداخته  یچهره  ابدون وقفه ب دینگاه جاو
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به  یمنتظر تعارف عروسش نبود، قدم ایبود. نظام که گو ریدرگ

 :دیجلو برداشت و غر

 بیع یسالمو ب گهیبه گردنم بود ردش کردم. االن د ینیدِ  هی _

به  یپس چه گل نیز نمیو علته! سپردمش به دخترِ رحمت بب

 .زنهیسرش م

 بود. هیهمراه با خنده و کنا کالمش

بار برگشت و با  نیبود؟ ماه صنم ا دیجاو نیغرض از دِ ن؟یدِ

. آب زدیگونه و زرد م مارینگاه کرد. ب دیجاو یدقت به چهره 

 و با خودش نجوا کرد: دیدهانش را بلع

 ..گهیم نامرغوب بود. االن که دجنسش از اول _

ماه صنم رو به نظام برگشت و پرقدرت  کرد. یاخم تند دیجاو

 او شد. یانگشتان ضخم و در هم فشرده  ی رهیخ

 گهید یکیرو شونه  ویتحملش کن یکه خودت نتونست یبار _

 .دنیبه منزل نرس شهیاش م جهینزار. نت

 عروس! یزنیگنده تر از دهنت حرف م _
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 یهمه چ یترکش داد التی. به خگمیاما حق م گمیگنده م _

به من و والسالم! برگرد نگاش کن. اگه  شیتموم شد؟ سپرد

اگه باز زد به سرشو نصف  ؟یچ یدوباره رفت سراغ اون کوفت

جا کرد  یبدتر از دلربا رو دزدک یکیباز  ای د؟یعربده کش یشب

 ! نه به خاطریتو سرداب خونه؟ نه تو هنوز به من بدهکار

تباه  که ازم یداشت. به خاطر عمر یکه از اولشم زده گ یجنس

و بهار  یپدر ساده دلم نشست یپا ریز نکهی. به خاطر ایکرد

خودت  یاونم وقت ؟یکرد نیدِ ی. ادایعمرم خزون کرد

 آب از سرچشمه گل آلوده! یدونیم

 نامرغوب هان؟ یگفت ی. به کنمیصبر کن بب _

زن و  یختم دعوا ید. نظام براکر دیبه جاو یصنم اخم تند ماه

 رفتن از اتاق گفت: رونیصاف کرد و ضمن ب ییصدا ،یشوهر

 بعد! من برم نیبزار _

برداشته و چشمانش به جنگ  زیزخم خورده خ ریمثل ش دیجاو

 نگاه طلبکار ماه صنم رفته بود. نظام از اتاق خارج شد.
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 هیشب شتریکه ب یبا لحنهمانطور که پشتش به آنها بود،  و

 حسرت و طعنه بود لب زد:

 ! هیتار مو از خرّم داشته باشه کاف هی _

از لبخند  یکه رد یکرد و با لب یخال یا نهیکرد. سپس س مکث

 پشت سرش انداخت. ینگاه میداشت، برگشت و ن

 مشیپروار کرد تا از حر دیبا رُینکن پسر! ماده ش تشیاذ _

 حافظت کنه.

 ر؟یگفت ماده ش یاه صنم را مم ر؟یش ماده

آخر  یجمله  ایبرداشت. گو یزیر یانحنا دیلب جاو ی گوشه

نظام کار ساز افتاد و به مذاق مرد جوان خوش آمد. به محض 

درشت نظام از مقابل در کنار رفت، ماه صنم  کلیه نکهیا

 :دیباال برد و غر دیجاو یانگشت اشاره اش را برا
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 یدیت بهم بخوره پشت گوشت د! دستریماده ش ایماه صنم  _

 .یدیماه صنم د

 یباال داد و با تان ییشد. ابرو دهیاز دو سو کش دیجاو یلبها

 .دیکش نییانگشت ماه صنم را پا

 دیجان او دو دو زد. جاو یزرد و ب یچهره  یماه صنم رو نگاه

 کالمش کرد و گفت: یچاشن یگریلبخند د

 یمهره  ؟یزدنچه کتک  ر،یماده ش گهیم کدهیم ریپ یوقت _

که بشه جلوش جولون داد  ستین یصنم! نظام کس یمار دار

 . یدیتو م یول

 کرد. در ادامه گفت: یکوتاه مکث

 .دمیمنم م _

 اس!  گهید زینکن. حرف من چ اسیمن با خودت ق _

اون  یستیخَرِتم! وگرنه االن با یهمون چون با همه فرق دار _

 دستت! یکی نیرفت کنار ا یدستتم م
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به جا بود  دیپس داد. انگار که هوش جاو یصنم نفس راحت ماه

جنجال به پا کردن نداشت. انگشت اشاره اش را از  الیو خ

 و چادرش را از سر برداشت. دیکش رونیدست او ب انیم

 چند روز؟ نیا یکجا بود _

در جوابش  دیرفت. جاو واریکنار د یکمد کوچک چوب سمت

 دست به  کمر شد و با طعنه گفت:

به خودش  یمزبله که ه هیبرن؟  یجنس نامرغوبو کجا م _

 تو مَوال! زیبر اشویو ناخالص چهیبپ

 یباز ستیواسه نظام آرت یدار ای یختیحاال واقعا ر _

 ؟یاریدرم

 یکمد چوب یچند قدم به جلو برداشت. ماه صنم پا دیجاو

 یباال دی. جاوزدیتوجه به او چادرش را تا م ینشسته بود و ب

 شد و لب زد: نهیس سرش دست به

 که بودم.  میشم واسه تو همون خر ستیآرت یواسه هرک _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 لشیتحو یلبخند دی. جاودیصنم نگاه متعجبش را باال کش ماه

 داد و گفت:

نظامم باورت  یکه! حت یدیمهار کرد. د یستینبا رویماده ش _

 داره.

 دینگاهش را از جاو ی. به سختدیصنم آب دهانش را بلع ماه

 :دیپرس رکانهیگرفت و ز

دوباره سرش را باال گرفت و در چشمان  ه؟یخرّم ک یدونیتو م _

 ادامه داد: دیجاو

 د؟یجاو هیخرم! خرم ک یمو یتار هیآقات گفت  _

باال داد و گردنش را کج  یبا حفظ همان لبخند شانه ا دیجاو

 کرد.

 !یجوان امیا یاز معشوقها یکیبگم. حکما  یچ _

نظام  یال داد و به فکر رفت. معشوقه با ییصنم متعجب ابرو ماه

 یسخن م شیبه ماه صنم داشت که نظام از تار مو یچه ربط

خان و الطافش!  دیشده بود. جمش ریگفت. ذهنش به شدت درگ



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

که ماه صنم از او به ارث برده بود و ماده  ییمو ییخرّم و تار

 بیعجا ی. خانه ودرا خر خودش کرده ب ماریب دیکه جاو یریش

مغز ماه صنم  یآمد و کاسه  یم یخانه! هر دم از آن بر نیبود ا

 .کردیرا گرفتار خودش م

 

حساب  ایرنگ ماه صنم که بهم دوخته شد. در ینرم و ب یلبها

 دیامشبش را گرفته بود و با ی رهیج یعنیکار دستش آمد. 

 دیگذشته، آه کش ی. ماه صنم طبق شب هاکردیزحمت را کم م

 اضافه کرد: انیو در پا

کنه، تا  یدرخواست ایبزنه،  یحرف دیاون روز منتظر شدم جاو _

 ی. ولارمیرو باز کنم و خبط و خطاش به روش ب هیسر گال دیشا

بهش سخت گذشته  یلیچند روز خ نینگفت. انگار ا یچیه

ناله  کردمیگمون م زدیحرف م یوقت یرمق بود. حت یبود. ب

داشته  ییتقاضا نکهیحرف زدن. برگشت و بدون ا یجا کنهیم

طاقچه برداشت. بعد  ریرو از ز یاستوانه ا یاز بالشتا یکیباشه، 
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 یچ دونمیولو شد. نم نیزم یبالشتو وسط اتاق پرت کرد و رو

آرووم!  یلیخ ایمظلوم شده بود  ادیشد که دلم براش سوخت. ز

لحاف  هیرختخوابا  یکمد بلند شدم و از ال یاز پا اریاخت یب

تنش! لبخند زد. چشماش بسته  ور دمینازک درآوردم و کش

. بعد رفتم کنمیدارم بهش محبت م شدیم شیحال یبود ول

باز گذاشتم تا نور آفتاب تن و  مهیها و پنجره رو ن یسراغ اطلس

که بهش دارم از سر مهر و  یحس دونستمیبدنش گرم کنه. م

حکما  یبود. ول یاز سر ترحم و دلسوز شتری. بستیخواستن ن

 هیو مثل  زنمینم یاز سر عالقه اس که حرف کردیم الیخ دیجاو

 متیق یب د،یجاو الیحال فکر و خ نیمادر هواش دارم. با ا

که  یزیبودم. اون چ قتیبرام بود. من فقط دنبال حق زیچ نیتر

 کشفش کنم. دیشده و با یازم مخف کردمیحس م
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شالش را  یبه خودش داد. با انگشت لبه ها یمعذب تکان ا،یدر

 ی. در کنار نامفرستاد رونیصدا ب یش را بشل کرد و نفس

 .زندیدر قفس دست و پا م کردینشسته بود و حس م

گوشه  اطیبا احت ای. درامدیاما ساکت و راحت به نظر م ینام

دادن جو به وجود  رییتغ یبه مرد جوان انداخت و برا یچشم

 را صاف کرد. شیآمده، صدا

داشته  یزیچ یمرض نیدینکرده ترس یینکنه خدا گمم؟یم _

 افته؟یباشم، جون عمه صنم به خطر ب

برداشت  یزیر یسکوت انحنا یقیبعد از دقا یلب نام ی گوشه

 :دیپرس یو با تان

 ؟یکرد یفکر نیهمچ هیشد که  یچ _

#۵2 
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حد  نیکس به پرستار خونه اش تا ا چیبودم ه دهیخب ند _

 !بهیکم عج هیبرام  نیبده. راستش بخوا تیاهم

 .نیحاال بب _

 داد و در ادامه گفت: ایبه در یجواب کوتاه ینام

 یوجود نداره. همه چ یتیاهم یب زیچ چیخونه ه نیتو ا _ 

تا گلدون  ر،یعمه صنم که بزرگ خونه اس بگ یمهمه! از  سالمت

 صندوقچه! یرو یمصنوع

. منظورش از گلدون دیدرهم تن یلحظه ا یبرا نگاهشان

و دل نگران آب  رهیخ ایه چه بود؟ درصندوقچ یرو یمصنوع

 دهانش را فرو برد و آهسته لب زد:

 ه؟یمنظورتون چ _

انحنا برداشت و خونسرد نگاهش را از او  ینام یلبها بازهم

 گرفت.

 ؟یخوریداروهاتو م _

 ه؟یمنظورتون چ دمیپرس _
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 کی. با ردیبگ یشتریغلظت ب یباعث شد لبخند نام ایدر دیتاک

 شد.  یدستش چرخاند و وارد فرع ریحرکت فرمان را ز

انتظار او  یکه متوجه  ی. نامکردینگاهش م رهیخ رهیخ ایدر

 گفت: ادیتکان داد و با مکث ز یبود، سر

 یرو ،یکارتو شروع کرد یکه به شکل رسم یشب اول _

بود. عمه صنم به نظم اتاقش  ختهیصندوقچه عمه صنم بهم ر

 یپا ن،یزم یخونم روقطره  هیطور به نظافتش!  نیحساسه! هم

صندوقچه بود که به عصمت خانم گفتم زودتر پاکش کنه. 

 یحدس بزنم خاطرات عمه صنم کنجکاوت کرده، ول تونمیم

 .یبر شیو کم کم با خودش پ یصبور باش کنمیم هیصبهت تو

 من؟ _

 بالفاصله انگشت اشاره اش را باال برد و گفت: ینام

 هنوز حرفم تموم نشده.  _

 هش کرد.نگا دوباره
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رو با  یزیعادت ندارم تا چ یعنینکردم.  یقضاوت چیمن ه _

. اگه تا میکن یداور شیدر موردش پ دمیخودم ند یچشما

بوده.  نیهم یندادم فقط برا یتذکر اینزدم  یامروزم حرف

 هیعیاز نظرم طب هیقض نیرو ا تیکم حساس هیهرچند، 

گرانش بهم دوخته شده و نگاه ن شیالل شده بود. لبها ایدر

 ادامه داد ی. نامزدیاو سرگردان م یچهره  یرو

 بزار کنار و جواب من بده. یپس نگران _

 ؟یجواب چ _

 ریرا ز شیجفت لبها ی. نامزدیو مرتعش م فیضع ایدر یصدا

 و نفسش را پر صدا رها کرد: دیدندان کش

 ؟یخوریداروهاتو م دمیپرس _

 :را بهم زد شیتکان داد و سردرگم لبها یسر ایدر

 اگه.. یمونه ول ینم ادمیکه  شهی. همخورمی! مزهیدارو؟ چ _

. بود دیسف دِ یپوسته کرده بود و رنگ گونه اش سف نشییپا لب

 کالمش رفت: انیتکان داد و م یمتاسف سر ینام
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 ی. اونوقت میمورد سر به هوا باش هی نیتو ا زدمیحدس م _

. دمیبگم نترس دیبا ؟یداشته باش یزیچ یمرض دمیترس یگ

 .کردم زیو براش دارو تجو یدار یدادم کم خون صیتشخ

دندان گرفت و پوست خشک شده  ریلبش را ز یگوشه  ایدر

 ادامه داد: یداد. نام یباز یاش را باز

 شیبرمت پ ی! جوابش اومد همونجا مشیآزما میریم _

. سمینو یخودم بود که برات دارو م ی طهیمتخصص! اگه تو ح

 ..یی. ولکشهیحمتش ماگرم نبود که متخصص ز

 ا،یکنده شد. در ایکنار لب در ی دهیپوست خشک بالخره

 ادامه داد:  یو نام دیمضطرب انگشت کنار لبش کش

کنار! حاال که عمه صنم بهت دل  یبزار دیبا یسهل انگار _

 ؟یزنم نگرانت نشه. اک ریکه اون پ یخوریبسته، داروهاتو م

و دلگرم  نیلبخند دلنش یسرش را تکان داد. نام دییبه تا ایدر

 :دیداد و پرس لشیتحو یکننده ا

 ن؟یدیحاال به کجا رس _
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 دهیشد. ترس ریغافل گ کرد،یم ریس یگریکه در عالم د ایدر

 :دیتکان داد و پرس یسر

 ؟یچ _

 ؟یخاطرات ماه صنم یکجا گمیحواست با منه؟ م _

برگشت.  ایکرد. در دایراه خروجش را پ یبه سخت نفس

 پا در هم گره کرد و آهسته در جوابش گفت: یوانگشتانش را ر

ترک داده و ماه صنم براش  دی. تا اونجا که نظام جاودونمینم _

 .کنهیم یدلسوز

 دیدور لبش کش ی. آهسته و مردانه! سپس انگشتدیخند ینام

 و گفت:

 !یخب پس! حاال حاال ها مهمونه اتاقش _

 ن؟یدیشما؟ شمام خاطرات عمه صنم شن _

 لیبا همان لحن تحل ایکرد. در دیین سر حرفش را تابا تکا ینام

 :دیرفته پرس
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که تا امروز  یهراتفاق ن؟یدونیم یهمه چ یعنیتا آخر؟ پس  _

 براش افتاده رو؟

 ! مو به مو برام گفته.ویهمه چ _

خودش  یهنوز متالطم بود و ترس برا ایدر ی نهیس درون

داد.  رونیبو نگاهش را به  دیکش یآه بلند ای. دردادیجوالن م

چانه زد و  ریتا کرد. دستش را ز شهیش یسپس آرنجش را لبه 

 با خودش زمزمه کرد

دختر  هیهمه ظلم؟ اونم در حق  نی. اشهیم یجور هیدل آدم  _

 ؟یپونزده ساله! راست

 :دیداد و در ادامه پرس ینگاهش را به نام قی. دقبرگشت

 هی کنمیمن همش حس م ه؟یچ دینظر شما راجع به جاو _

 دونستهیدست و پاست بوده که خودشم نم یموجودِ بدبختِ ب

 فیچطور بگم. به نظر بالتکل دونمینم خواد؟یم یچ شیاز زندگ

 ... هیخودخواهِ عاشق!  هی. ادیم

 !یدو قطب ماریب هی _
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 یسکوت کرد. نام ایرفت و لبخند زد. در ایوسط حرف در ینام

 ادامه داد:

 هی دیجاو یمن برا صیتشخ ،ینظر من بدون یخوایاگه م _

 ه؟یچ یدو قطب یدونی! تو مهیدو قطب ماریب

 .دیآرنجش را گرفت و نگاهش را دزد ایدر

 تیکه دوتا شخص گنیم ییبه آدما دونمیم یکم! ول یلیخ _

 متفاوت دارن.

متفاوت  تیعمه صنم، دوتا شخص یزندگ دِی! جاونیآفر _

ه هر در اون زمان، باعث شد صیداشته که متاسفانه، عدم تشخ

. ستمیپروا باشن. من روانشناس ن یسرکش و ب تیدو شخص

چاک بوده و  نهیعاشق س یگاه دی! جاونهیا میتشخص یول

 دو سر! وید یگاه

 مدل آدما چقدر سخته! نیبا ا یو زندگ _

 متاسفانه! _
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نوع افراد  نیبه ا شهیدرست و به موقع، م صیبا تشخ امروزه

چند دهه قبل  ینرمال داشته باشن. ول یزندگ هیکمک کرد که 

 هیهم  دیاز جاو شهیکه م دیرس ینم نجایکس به ا چیفکر ه

 هیوسط در حق  نیا کنمیمنم حس م یساخت. گاه یمرد زندگ

 ..نفر. هیاون  ینفر ظلم شده. ول

 کرد و در ادامه گفت:  یکوتاه سکوت

 !دهیجاو _

به حرکت او زد  یلبخند یبه سرعت چشم درشت کرد. نام ایدر

 و اضافه کرد:

حرفو  نیچرا ا یکن تا بفهم یتعجب نکن. به جاش صبور _

 .زنمیم

نکنم؟ چرا به  یو من صبور نیبار فرجه بد هی نیا شهیم _

 به ماه صنم نه! یول نیدیحق م دیجاو
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را به  ایبلند شد و در ینام یمردانه  یخنده  یصدا بازهم

 گفت: بعد در جوابش یسکوت دعوت کرد. کم

. دمینگفتم به ماه صنم حق نم گفتم. من یچ یدقت نکرد _

 ی نهیشی! پکیظلم شده. حاال چرا؟  دیگفتم در حق جاو

خودش خارج بوده.  اریاز اخت نینداشته که قطعا ا یخوب یتیترب

 نینبوده. که بازم ا شیماریب صیدنبال درمان و تشخ یدو! کس

که  میرس یم جهینت نیخودش خارج بوده. پس به ا اریاخت

 نه متهم! یقربان هی دیجاو

 از نظر شما؟ ستین یقربان ؟یماه صنم چ _

پس داد و  یکرد. نفس متاسف رییتغ دیجاو یچهره  رنگ

 آهسته گفت:

و  یفرهنگ غلط و خودخواه هی یچرا متاسفانه! اونم قربان _

خودش  یتفاوت که نسبت به زمونه  نیعده اس! با ا هیترس 

 .خوادیم یچ شیاز زندگ دونستهیم یتاحد عاقل تر بوده و
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بار پر از  نیکرد و ا ی. مکثدیدوباره آب دهانش را بلع ایدر

 :دیپرس دیترد

 د؟یشیعمه صنم م یشمااا؟ برادر زاده  _

 زد و گفت: یآنکه نگاهش کند، لبخند یب ینام

 .یریبگ ادیکردن  یتا صبور دمیفرجه نم نباریا _

 ؟یچ یعنی _

 یکجا هیمن و بق یعمه صنم برو تا بفهم یاپا به پ یعنی _

 .میکنینقش م یفایا شیزندگ

 

 مارستانیب اطیح یها مکتیاز ن یکی یتک و تنها رو ا،یدر

دست  ی. نامدادیرا تکان تکان م شینشسته بود و دلنگران پاها

 شانیاتاقش، دخترک پر یو از پشت پنجره  ستادهیا نهیبه س

بود و همه  اوردهیخودش ن ی. هرچند که به روکردیرا تماشا م

او  یکنجکاو وظن  یمتوجه  ایتالشش را هم کرده بود که در

بعد از  ای. دردیتوانست دروغ بگو یبه خودش که نم ینشود. ول
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در رفتار و  نیبود و ا ختهیبهم ر یحساب ینام یجمله  دنیشن

 گفتارش کامال مشهود بود.

. دیکشصورتش  یپر کرد و کف دستش را رو یا نهیس ینام

دختر حال  نیحال عمه صنم با او خوب بود و رفتار مشکوک ا

. دستش را مقابل دهانش نگاه داشت و با کردیرا خراب م ینام

و  یحرکات عصب ی رهیخ شه،یاز پشت ش ،یشتریدقت ب

 او شد.  شانیپر

 یباتوجه به سابقه ا یبه در اتاقش خورد و نام یضربه ا همزمان

 برگردد اذن ورود داد. آنکه یکه از شهاب داشت، ب

سرخوش وارد اتاق شد و از همان بدو ورود با شلوغ  شهاب

 اعالم حضور کرد. یکار

 افتاده؟ یاتفاق ن؟یریگینم لیکه تحو نمیب یاحوال دکتر؟ م _

 تو اون درم پشت سرت ببند. ایب _

و  دیاش کش یشانیکنار پ یبه دور از نگاه او انگشت شهاب

 د.به زبان آور یظیغل "چشم"
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کرد و در  کینزد یآهسته آهسته خودش را به نام سپس

فرو  دشیروپوش سف بیرا در ج شیجفت دستها کهیحال

 :دیپرس برد،یم

 ؟یشیاند یبه چه م _

شد.  ایسمت او انداخت و دوباره رهسپار در یینگاه گذرا ینام

لب  هیباال داد و به کنا ییشهاب رد نگاه او را زد. متعجب ابرو

 زد:

 ...گممی! ماسینطوریا!پس یاک _

را با نگاه نشانه رفت و در  یرخ سفت و سخت نام می. نبرگشت

 :دیادامه پرس

 ها؟ ؟ینکرده عاشق شد یینکنه خدا _

آمد. شهاب  شیبرا یکرد و گوشه چشم یتند یاخم ینام

 سمت پنجره برگشت و خونسرد ادامه داد:

 ،یبهش، اگه عاشقشم نباش یکه تو زل زد نطوریخب آخه ا _

 .یقطعا روش کراش دار
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 یو ب دیخورد. آب دهانش را بلع یتکان واضح ینام ی نهیس

 شهاب لب زد: یربط به جمله ها

! رفت شینداشت. بهش گفته بودم فقط آزما یت یانتظار س _

 .ختیاسکن بهم ر یت یس یبرا

 ؟یجونِ شهاب؟ خب چرا بهش دروغ گفت _

 ش گفت:به او انداخت و در جواب ینگاه سرزنش وار ینام

مگه بچه اس بخوام گولش  ؟دروغ؟یگیم یمعلومه چ چیه _

 بزنم؟

 ؟یپس چ _

از سرش بده.  یت یس هیبود  نیبر ا صشیتشخ یدکتر منتظر _

 گرفته شد. شتریاون حالش ب یشدم. ول ریخودمم غافل گ

 گه؟ید استیمنظورت از اون در _

تکان  شیبرا یمتاسف سر ی. نامدینگاهشان در هم تن بازهم

 د و لب زد:دا
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 هیدنبال  شهیشهاب! هم یبزرگ ش یخوا یوقت نم چیه _

 .یبساز زیکه ازش دست آو یهست یزیچ

حوصله از او فاصله  یب ،یشهاب تا بنا گوش باز شد. نام شین

بزرگ اتاقش رفت. شهاب  یگرفت و قدم زنان سمت کتابخانه 

 :دیبود پرس ایدر ی رهیهمانطور که خ

 یت یتو حرفاش بود که س یخاصمورد  ؟یت یحاال چرا س _

 الزم شد؟

خودش  یمکرر! قبال بهم گفته بود. برا یخون دماغ شدنا _

 ما.. یبرا یول هیعاد

به صفحاتش  یاز کتابها را از داخل قفسه برداشت و نگاه یکی

 انداخت.

 هیعاد ریکامال غ _

خودش تکرار کرد و متفکر  یخون دماغ را برا یکلمه  شهاب

کتابش را بست و زمزمه  یال ،ی. نامدیکش به چانه اش یدست

 کرد:
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داد و تمام!  یم DNA هی نایا یهمه  یعمه نبود جا یپافشار _

که دست و پام بسته اس! عمه مطمئن اشتباه  فیح یول

 کنم دشیناام یخوام آخر عمر یمنم نم کنه،ینم
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 بود؟ یجوابش چ _

 عمه صنم؟ ؟یک _

 داد: یگرفت و به نام اینگاه از در شهاب

حواست بده من،  ن،یسوالم بود؟ اون کتاب بزار زم یعمه کجا _

 بود دانشمند!؟ یت ی. منظورم جواب سگمیم یچ یبفهم

 پس داد و گفت: ینفس ینام

 ی. منتظرشم. برانهیدکتر عمل داشت، فرصت نشد عکس بب _

 رو نگه داشتم. ایدر نمیهم
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تا دکتر  نهیجا بش نیال همبا ادیب یگفتیم اط؟یخب چرا تو ح _

 عملش تموم شه!

رفت. همزمان در  زشیبغل زد و سمت م ریکتابش را ز ینام

 جواب شهاب گفت:

 داد. منم اصرار نکردم. حیترج اطیخودش نخواست. ح _

. حاال من بودم، مگه دلم یکن یوقت اصرار نم چیتو که ه _

 شد؟یم یراض

د. شهاب از کر زیچشم ر شیو برا ستادیا زشیپشت م ینام

 ادامه داد: طنتیپنجره فاصله گرفت و پر از ش

 ایبسته، آ دیباور کن. خو گناه داره دختر مردم! به ما ام _

 م؟یکن دیناام دشیدرسته ام

 دونمیمورد بسپار به من م هی نیبرس، ا ایشما فعال به داد قبل _

 چطور ساپورتش کنم.
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را عقب  یصندل یشهاب نفوذ کرد. نام یتا پشت لبها خنده

 نهیس یرا رو شینشست. شهاب دستها نهیو با طمان دیکش

 قفل کرد و قدم زنان خودش را به او رساند.

 گه؟یبود د لوین ایمنظورت از قبل _

 مهمانش کرد. یسرش را باال گرفت و به لبخند ینام

مشخص  تونیزندگ فیتکل نیخوا یم ی! شما دوتا  کقایدق _

 هان؟ د؟یکن

 .ادیبا خودش کنار ب دیبا لوی! نمشخصه فمیمنکه تکل _

 یباال انداخت. سپس ال یزیر یکج کرد و شانه  یگردن ینام

 کتابش را باز کرد و پرمنظور گفت:

گرفت. چند روزه  ی. سراغتو مدمشید شگاهیتو آزما _

 ش؟یدیند

 یبود، پلک ستادهیا زیم یپا نهیهمانطور که دست به س شهاب

 .دیدندان گزرا به  نشییهم گذاشت و لب پا یرو

 گفت؟ یچ _
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. البته حال خودشم دینزد. فقط حالتو پرس یحرف خاص _

 نداشت. یفیتعر

را از هم باز کرد و  شی. قفل دستهادیکش یپوف کالفه ا شهاب

کرد و  چشم  ی. سپس مکث کوتاهدیکش شیموها یال یدست

 گفت: یدر چشم نام

درمن! ! خط قرمز من پدر و ماینام یدونیم یتو بهتر از هرکس _

شدم از صدقه سر همون مامان و  یبودم و هرچ یمن هرک

 لویعمه صنم بودن. حاال ن یخونه  داریعمر سرا هیباباست که 

بوسه  یشهاب م شهیهم یبرا ای اد،یکنار م هیقض نیبا ا ای

 کنار! زارهیم

 ؟یراحت نیبه هم _

که امروز به خاطر عشقش از پدر و  یراحتتر! اون نمیاز ا _

از  نایآسونتر از ا یلیگذره، شک نکن فردا روز خ یمادرش م

 گذره. یعشقش م
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وجود نداره؟  یواقعا راه بهتر یشهاب! ول کنمیم نتیتحس _

 که... شهیدل بسته بهت! نم دختره گناه داره. نیا

 . شهیم _

 نهیسپر کرد. دوباره دست به س نهیجمله س نیبا گفتن ا شهاب

 و محکم تر ادامه داد: ستادیا

 ی! خانواده گهیهرکس د ای لویاول به از صلح آخره! ن جنگ _

 ینم هیقض نیبا ا لویکه هستن. حاال پدر و مادرِ ن ننیمن هم

موضوع  نیتونه متقاعدشون کنه. ا ینم لوی. نانیتونن کنار ب

 .ستیمشکل من ن گهیچالش بزرگ براشون! اون د هیشده 

ش بجنگه. ها تهداش یبرا رهیبگ ادی دیبا لویمشکل اوناست. ن

مدتم  نی. استادمیو هنوز پاش وا خوامشیمنکه از اولم گفتم م

که خوب فکراشو بکنه که  نهیا یاگه نرفتم سراغش فقط برا

 نشه. مونیبعدا پش
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 یو نگاه جد ینام نیدرهم گره خورد. نگاه پر از تحس نگاهشان

زد و همزمان با پس   ینیلبخند دلنش یبعد نام یشهاب! کم

 دادن نفسش گفت:

 داشته هاش بجنگه. یکه برا رهیبگ ادی دیبا لویحق با توئه! ن _

 تونهیمنطق م کنه. یکش سیو گ سیگ نکهینه ا یالبته! ول _

باشه و  فیکه آدم ضع یامان از وقت یکوه به سجده بندازه. ول

 !ریمنطق ناپذ انشیاطراف

از  یکیآمد.  یو جال م ریج یتر شد. صدا دهیکش ینام لبخند

خصوصا  مارستان،یکادر ب یکه برا یشگیهم یاهمان صداه

درون ذهن  یزیبار چ نیا ی. ولنمود یم یبخش اورژانس عاد

کرد و آهسته با خودش  زیرا ت شیجرقه زد. گوش ها ینام

 زمزمه کرد:

 ه؟یچ یصدا _

در  الیخ یاتاق انداخت و ب یسمت پنجره  ینگاه شهاب

 جوابش گفت:
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 آوردن. یتصادف ای برنیه مجناز ایبابا! طبق معمول  یچیه _

از  یکی یرو ایبود. در یگرید یجا یول یو ذهن نام فکر

خواست  ینم یجا خوش کرده بود و نام اطیح یها مکتین

دلخراش خاطر دختر جوان را مکدر کند. با عجله  یصحنه ها

کنار آمد. شهاب متعجب  زشیرا عقب داد و از پشت م یصندل

 ایباز کرد و با چشم دنبال درقفل پنجره را  ینگاهش کرد. نام

 ،یبود و چشم نام یخال مکتین یرو ایدر یگشت. نبود. جا

. دل نگران دید یبه پا شده، دختر جوان را نم یآن بلبشو انیم

 پا تند کرد. یشد. به سرعت پنجره را بست و سمت خروج

 

. امدیباال م یاز رمق رفته بود و نفسش به سخت ایدر یزانوها

 یدر خون، رو دهیزبان بسته، غلت نِ،یریدخترک ش ا،یپر

صدا! پر درد!  ی. بدیدو یدنبالش م ایرفت و در یبرانکارد م

 شوک زده!
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 یو جان گرفتنِ دوباره  زدیبه سر و صورتش م ایپر مادر

 ایهم بود. در اری. روزبه بود. هوشدیطلب یدخترکش را از خدا م

و قدم رفت  یتوجه به حضور آنها دنبال برانکارد م یب یول

 .داشتیهوا برم یرا رو شیها

 یبخش به رو یوارد بخش اورژانس شد. درها برانکارد

بزرگ  ی شهیش یرو ایهمراهان بسته شد و کف دست در

 .دیبخش اورژانس خشک
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دور  ایاز مقابل چشمان در ش،یدخترک معصوم چند روز پ ا،یپر

 شهیش یدستش از رورفت. کف  یدیرو به ناام ایدر دیشد و ام

 ییفرو داد و با شانه ها یرا به سخت نشیافتاد. بغض سنگ

 ایمادر پر یو ناله زدن ها دیچرخ ن،یبار سنگ نیا ریز ده،یخم

به خاک و خون  اچادرش ر چارهی. زنِ بستادیرا به تماشا ا
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همه فغان اگر  نیچه سود از ا ی. ولزدیبود و ضجه م دهیکش

 گشت.  یقت برنمو چیرفت و ه ینفس دخترک م

 یرا تر کرد. متنفر از مادر ایچشم در یاشک گوشه  یا قطره

رها کرده بود، رو گرفت  ریفرزندش را در دهان ش نیچن نیکه ا

 چرخاند.  یگریو سمت د

تا  دیکشیسرک م ار،یبود و هوش ستادهیا یکنار درخت روزبه،

ا ر شیقدم تند کرد. دستها نهیپر از ک ایآرام شود. در اطیجو ح

 نیکه از شدت تنفر چ یتنش مشت کرد و با چانه ا نییپا

 برداشته بود خودش را به روزبه رساند.

طاقت بود.  یب یول ایرو گرفت. در ایطبق معمول از در روزبه

و صورت به صورتش  دیپسرک تخس را چسب ی قهیکه  نقدریا

 :دیغر

 ...یشده؟ روزبه به خدا اگه لب باز نکن یچ نمیحرف بزن بب _

 :دیکالمش غر انیدورگه، م ییزد و با صدا یتلخند وزبهر
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. گفتم از پسش ستیکاره ن نیگفتم ا نیتصادف کرد. به رام _

 ...ی. ولادیبرنم

 شد روزبه؟ حرف بزن. یچ ؟یچ یول _

 ناخواسته باال رفته بود. روزبه در جوابش گفت: ایدر یصدا

بسته فال حافظ داد  هی شیساعت پ هیگوش نداد.  یول _

 !نایستش، فرستادش وسط ماشد

! حواسم نیوسط اون همه ماش زدیم جیبود. گ دهیترس بچه

 ...هوی نکهیبهش بود تا ا

 ی. روزبه، عاجز از ادامه دادن، قدم کوتاهزدینفس نفس م ایدر

 گفت: هیبه عقب برداشت و به کنا

 باشه خوبه؟ ی! نفر سوم کای! پرلدای _

او رها کرد و  ی قهید شل شد. دستش را از بن ایدر یها پنجه

 . دیکش سشیپشت پلک خ

 با حفظ همان تلخند گفت: روزبه

 ! متنفررر!ایازت متنفرم در _
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 تنش مشت شد. نییپا ایدر یدستها بازهم

ساختمان جا خوش کرده بود و با دقت  یکنار درب ورود ینام

او  ی. شهاب که شانه به شانه کردیاز دور به صحنه نگاه م اد،یز

 :دیو پرس دیبه چانه اش کش ید، متفکر دستبو ستادهیا

 نه؟ ؟یشناس یپسر نم نیتو که ا _

 نه! _

 ستین یخانم ایخانم اون در ایدر نیجالب شد. غلط نکنم ا _

 .میشناسیکه ما م

 شهاب! یبرام بکن یکار هی دیبا _

 یکه متمرکز رو یا رهیبا همان نگاه خ ینگاهش کرد. نام شهاب

 بود گفت: ایدر

 کار داره. یچ ایو با در هیبفهمم ک دیپسره! با نیال ابرو دنب _

اقدام  دیبا نایزودتر از ا ست؟ین ریکم د هیاالن  یباشه. ول _

کردن عمه صنم کار کرام  یراض گهی. االن که دمیکردیم

 !نهیالکاتب
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 نیا نینباشه. تو فقط برو بب تی. به عمه کارستین ریهنوزم د _

 ه؟دار ایبا در یچه صنم ه؟یپسره ک

 بزنم بد نباشه به گمونم. یسر هیبه آدرس خونه اش؟ اونجام  _

و  دیبه صورتش کش یحوصله بود. متفکر و نگران دست یب ینام

 گفت:

صالحه انجام بده. فقط  یکنیفکر م یشهاب! هرکار دونمینم _

 نزار. یمن دست خال

 ؟یشیفرما یچشم قربان! امر _

زد و  یشخندینسمتش انداخت. شهاب  یدار ینگاه معن ینام

 گفت:

 !گهیفضا رو عوض کنه د دیبا یکیخالصه  _

 کیبعد از  یزنگ خورد. دکتر منتظر یتلفن همراه نام همزمان

رفت که  یم یبه اتاقش برگشته بود و نام زیآم تیعمل موفق

. بعد از اتمام تماس، شهاب ردیرا از دکتر بگ ایجواب اسکن در
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انداخت.  یت نامدس یرا کَند و رو دشیهمانجا روپوش سف

 و گفت: اختمتعجب نگاهش کرد. شهاب، شانه باال اند ینام

تا برم باال  یول ستیدر شان شما ن دونمی! مگهیشرمنده د _

 .دهیمرغ از قفس پر

 یشتریتکان داد و روپوش او با نظم ب یدر جوابش سر ینام

 .ساعدش جا به جا کرد یرو

 باهاته؟ چتیسوئ _

 چییش برد و خندان سوشلوار بیدست داخل ج شهاب

 را باال گرفت. نشیماش

 لحظه! هیبه جونم بنده! تو بگو  _

بعد شهاب انگشت  یزد. لحظه ا یتر عیلبخند وس ینام

 باال گرفت و گفت: تیشصتش را به عالمت موفق

 !نمتیب یم _
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مملو از  یا نهیعمه صنم را داد و با س یداروها ایبود. در شب

خانه کج کرد. امشب شب  اطیدرد و غصه، راهش را سمت ح

اش  نهیس ی. قفسه کردیبود. سرش درد م ینیو سنگ بیعج

بود حناق گرفته بود  دهیرو به انفجار بود و از بس بغضش را بلع

 ! ایگو

 دنیحالش خراب بود که دل و دماغ شن یبه قدر امشب

سرو صدا از سالن خارج  یخاطرات ماه صنم را هم نداشت. ب

 رساند.  اطیور الکس خودش را به حشد و بدون ترس از حض

 یم یوسط آسمان بود و ستارگان به دورش خوش رقص ماه

بار هزارم بغض  ی. برادیرا از تو گز نشییلب پا ایکردند. در

 یکشنده اش را فرو برد و قدم زنان، خودش را به دست سرما

 یبغل قفل شده بود و چشمان ریکه ز ییسپرد. با پنجه ها اطیح

 مقاومت نداشت.  تاب گریکه د

 لم،یف کیمتحرک  ریمثل تصاو ایجان پر یمعصوم و ب ی چهره

 یم شیبرا ی. گاهدادیمدام مقابل چشمش بود و عذابش م
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 ایدر یزانو یهم سرش را رو ی. گاهکردیبغض م یو گاه دیخند

را به نوازش دستان او  شینازک عروسک یگذاشت و موها یم

 سپرد.  یم

. دوباره سرش را رو به آسمان ستادیا اطیطاقت وسط ح یب ایدر

 . گرفت و از ته دل نام خدا ناله زد

با تلفن  یکرده بود، نام اریکه با هوش یاز جر و بحث بعد

 شده بود ریناگز ایهمراهش تماس گرفته و در
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و محل نزاع را ترک کند و خودش را به پزشک  اطیح ی صحنه

دا بود که تمام مدت از حال دلش فقط خ یجوان برساند. ول

که به خرمن وجودش زده بود و تا مغز  یباخبر بود. از آتش

 یکه در اتاق دکتر منتظر یسوزاند. تمام مدت یاستخوانش را م

از  یکیمرخصش کرده و با  یکه نام یزمان ینشسته بود و حت
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به خانه فرستاده بود، هوش و حواسش  مارستانیب یها یتاکس

که  یخاطرات کوتاهش با دختر انیم ییود. جاب یگرید یجا

 ینامراد را با همه  یایدن ای کشدیهنوز نفس م دانستینم

 ترک گفته است.  شیها یناسازگار

 فینتوانست حر گریرحمانه ترک برداشت. د یب بغضش

و  دیلرز شیشانه ها اط،یشود و همانجا، وسط ح شیاشکها

 سوزناکش را رها کرد.  یها هیگر

 نهیدختر بود. س یتاب یپشت پنجره، شاهد بغض و باز  ،ینام

سبک کرد. متفکر از پشت پنجره کنار آمد و تلفن همراهش را 

برداشت. سپس، قدم زنان تا پشت همان پنجره  زیم یاز رو

 شهاب را گرفت. یرفت و شماره  شیپ

 ساعت چنده؟ یدونیتو پسر؟ م ییالو! کجا _

 یب! با انگشت لبه سخنش با شها یبود و رو ایبه در نگاهش

 بعد در جواب شهاب گفت: یپرده را نگه داشت و دم

 باال تو اتاقم کارت دارم.  ایراست ب هی یخب! برگشت یلیخ _
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بعد از قطع  یکرد. نام دییاز پشت خط حرفش را تا شهاب

چانه اش گرفت و  یرو یزیضرب ر ،یگوش یتماس او، با کناره 

 آهسته با خودش لب زد:

 !یکاره ا یچ هممفیبالخره م _

 

 یمرد جوان را پر کرده بود. نام یمایس ،یو دلواپس یخستگ

 ی. سپس دستستادیبه دستش داد و متفکر مقابلش ا یآب وانیل

 :دیو پرس دیبه چانه اش کش

عمه  یها! االن پا هیاتیمسئله ح نیا ن،یشهاب؟ بب یمطمئن _

 دختر بسته. نیکه به ا یدیصنم وسطه و ام

. سپس به جلو خم دیآبش را سر کش وانیل از یمقدار شهاب

 داد. یباز یدو دستش باز انیآب را م وانیشد و ل

 بودم.  انیجر نیا یشک ندارم. فکر کن از ظهر تا حاال پ _

و مطمئن در چشمان او ادامه  می. مستقدیرا باال کش نگاهش

 داد:
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بهشون جا  ای کننیم هیباندن! ازاونا که بچه ها رو کرا هی نایا _

 میچند بار دمیو کارکشته! پرس و جو کردم، فهم یمی. قددنیم

 شروع کردن. دیجد ینقطه  هیهربار از  ی. ولجمعشون کردن

 ا؟یو در _

شک ندارم  یهوشنگه! پرونده نداره ول یدختر خونده  ایدر _

 .کنهیاون کار م یبرا

بعد سرش را رو به سقف اتاق  یشد. کم نهیدست به س ینام

 انیشده اش را پس فرستاد. شهاب م نیگرفت و نفس سنگ

 :دیاو رفت و پرس یسکوت و نگران

 ؟یشو از دکتر گرفت یت یجواب س ؟یکار کرد یتو چ _

 هوووف! آره گرفتم. _

 بود؟ یخب! چ _

بعد  ی. دمدیپاشنه چرخ یتکان داد و رو یمتاسف سر ینام

 رفت. زشیو سمت م دیکف دستش را به صورتش کش

 سرشه!خون تو  یلخته  هی _
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و  ستادیا زشیپشت م یمتعجب چشم درشت کرد. نام شهاب

و در ادامه  دیگز یآن گذاشت. سپس لب یانگشتانش را لبه 

 گفت:

. علت به ستیکه مهمه، وجود اون لخته ن یزیاالن چ یول _

 وجود اومدنشِ که مهمه!

 :دیافول کرده بود پرس بایکه تقر ییبا صدا شهاب

 ه؟یعلتش چ _

موافقم!  یمنم با نظر دکتر منتظر یتاسفم، ولضرب و شتم! م _

زد باال،  نشویآست یوقت شگاهمی. تو آزمادهید بیدختر آس نیا

اولم گوشه  یسالم نبود. خاطرت باشه روزا یدستش جا یرو

تو،  یطبق گفته ها کنمیکنارِ صورتش کبود بود. من حس م

 تحت شکنجه بوده.  یکه گفت یتو اون مکان ایدر

 نه بابا! _

رسم.  یم نیقیبه  شتریب کنمیبهش فکر م شتریب یچرا! هرچ _

 .دونمینم گهی. حاال چرا؟ اونش ددهیدختر آزار د نیا
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 :دیمکث پرس یباال داد و بعد از کم ییابرو شهاب

 کار کرد؟ یچ دیبه نظرت حاال با _

سر داد و  نینشست. دو دستش را به طرف یصندل یرو ینام

 گفت:

خودشه! حرفا  یگمشده  اینه که در. عمه صنم مطمئدونمینم _

. االن ادیعمه صنم جور در م یکه با گفته ها امیو اطالعات در

بهتر بگم رخساره سر از  ای ا،یفقط موندم چطور شده که در

 هوشنگ در آورده؟ یخونه 

 م؟یچطور به عمه صنم بگ نارویمن برعکس تو موندم ا یول _

 ید و بعد از کمتر کر یلب یکرد. نام یدر هم تالق نگاهشان

 مکث در جوابش گفت:

خونه  نیتو ا ایتا علت حضور در میداریفعال دست نگه م _

 مشخص شه!

 باشه؟ تونهیم یبه نظر تو علتش چ _
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 نهیس یرا رو شیزد و دستها هینفس گرفت. سپس تک ینام

 جمع کرد.

تو ذهنم عقب جلو  ییزایچ هیندارم. هرچند  یفعال نظر خاص _

 .دمینکنم بهشون بها نم دایپ نانیتا اطم ی. ولشهیم

 یصندل یدسته  یآب را رو وانیکمر صاف کرد. ل شهاب

 گذاشت و همزمان با پس دادن نفسش گفت:

 برم. گهیخب! پس من د یلیخ _

 :دیشد. کمر بند شلوارش را مرتب کرد و پرس بلند

 از اون دختره چه خبر؟ همون که بردنش اورژانس؟ یراست _

جواب  یادیخورد و با مکث ز یان واضحتک ینام یگلو بکیس

 داد:

 تموم کرد. _

 دونه؟یم ایدر _

 تکان داد و متاسف گفت: یسر یبه عالمت نف ینام
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فرستادمش خونه، رفتم اورژانس! البته! از  نکهینه! بعد از ا _

 یزیوقت چ هیخبره! حواست باشه  یخونم ب یلخته  انیجر

 !یبهش نگ

را  شیاتفاق پلکها نیمتاثر از اتکان داد و  یسر دییبه تا شهاب

 یگفت و از اتاق نام "یریشب به خ"هم گذاشت. سپس  یرو

 خارج شد.
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بعد  یپشت در بسته ماند. ساکت و متمرکز! کم ینام نگاه

به فکر فرو  یهم گذاشت و به مدت طوالن یرا رو شیپلکها

م درست صنم؟ آن ه یدر خانه  کرد؟یچه م نجایا ایرفت. در

. زدیگم شده اش بال و پر م افتنی یماه صنم برا کهیزمان

در پس آن وجود داشت؟  یداستان ایبود  یحضورش تصادف

گم شده  یبه دنبال گذشته   ایچه بود؟ ممکن بود در ستانشدا
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بود چه؟  یگرید زیچ انیخانه شده باشد؟ اگر جر نیا یاش راه

 یرا به خانه دخترک مرموز  یتوانست پا یم یزیمثال چه چ

 صنم باز کند؟

همه افکار درهم و برهم رو به انفجار بود. پلک باز  نیاز ا سرش

 میبلند شد و تصم شیو کالفه! سپس از سر جا یکرد. ضربت

 به مغزش استراحت بدهد. یگرفت کم

 

ماه صنم را آماده کرد و  یطبق روال هرشب ، داروها ا،یدر

در چهره اش  بتیبود و مص دهیاتاقش شد. رنگش پر یراه

داشت به طور کل از  اریکه با هوش ی. بعد از تماسکردیم دادیب

را به سمعش  ایرحمانه خبر مرگ پر یب اریبود. هوش دهیبر ایدن

رحم بود که  یبرده بود. و چه ب ایرسانده بود و تاب و توان از در

خواست که حواسش را  یم ایسخت بازهم از در طیشرا نیدر ا

 بگذارد.  تشیانجام مامور یتمرکزش را روجمع کند و تمام 
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انگشت، نم  یو با اشاره  ستادیپشت در اتاق ماه صنم ا ایدر

اشک حاصله از بغضش را گرفت. لعنت به هوشنگ و دار و 

قبل از  ایدر وجودشان نبود. در تیانسان یدسته اش که ذره ا

 ایسفارش کرده بود. گفته بود که پر ییکذا یترک آن خانه 

آنها  ی واستهتواند خ یسرعت نم نیه آموزش دارد و به اب ازین

 یهوشنگ و برادر بدتر از خودش، به قدر ی. ولاوردیرا به جا ب

طماع بودند که به خاطر منافع خودشان با جان عروسک 

 کردند.  یبود باز دهیند یرا به درست ایکه هنوز رنگ دن ینیریش

رد اتاق ماه صنم و وا دی. بغضش را بلعدیدماغش را باال کش آب

 شد. 

شاهد حال خراب او بود، دل نگران،  شیپ یکه از لحظات عصمت

و سرش را به تاسف تکان تکان داد.  دیکش یاز پشت سر آه

به غذا نداشت و کنج اتاقش  یلیدو روز بود که م چارهیدختر ب

گفت و سمت  یاهلل  ی. عصمت ال اله الختیر یاشک م

 آشپزخانه برگشت.
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 یماه صنم بود و اشکش ب یپا یرو ایر، سر درآن طرف ت یکم

 ختهیبهم ر یبه موها یرفت. ماه صنم، مادرانه دست یم اریاخت

 و آهسته لب زد: دیکش ایدر ی

خجالت نکش.  کنه،یحالتو خوب م هیکن مادر! اگه گر هیگر _

 .یمن ساکت نشستم تا تو خودتو سبک کن

 شیها پنجه انیماه صنم را م یمضاعف شد. پتو ایدر بغض

 مچاله کرد و ناله زد:

 یزیچ هی ،یدرد هیعمه صنم!  شهیقلبم داره از جا کنده م _

. به رمیبم خوادی. دلم مرهیگیجونم م زیر زیمثل خوره داره ر

 یکاش صدام به گوش خدا م یبرام. ا هیخدا که مرگ عروس

 .کردیاالن کارمو تموم م نیو هم دیرس

را پشت سر هم  یزد و نوازش ها ینیصنم لبخند غمگ ماه

 تکرار کرد.
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 یادیز یشد. حاال روزا و شبا شیدختر، دلم ر ینجورینگو ا _

. مرگ ستیتو ن یبرا . مرگیتجربه شون کن دیمونده که تو با

 تونم دردتو سبک کنم. یمنه که نم یبرا

غصه دار بود و ماه صنم  شیایصنم هم بغض کرده بود. در ماه

 عاجز از تسال دادن او!  چارهیب

ماه صنم  یپا یکنان سرش را از رو نیف نیف ایبعد، در یکم

 خش برداشته ناله زد: ییبرداشت و با صدا

 عمه جون؟ _

 جانِ عمه! بگو دخترم! _

 ..شهیم ی. ولستیحالتون خوب ن دونمیم دونم،یم _

انداخت و با انگشت  ریسرش را ز ایماه صنم منتظر بود. در نگاه

 گرفت. در ادامه گفت: یزماه صنم را به با یپتو یلبه 

 یداغ کوفت نیبلکه ا دی. از گذشتتون بگدیکن فیبرام تعر _

 فراموش کنم.
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هنوز  کهیشد. با وجود دهیماه صنم از دو سو کش یلبها

به  یدست ست،یچ زندیاز آن حرف م ایکه در یداغ دانستینم

و سخاوتمندانه درخواستش را اجابت  دیکش ایدر سیخ یگونه 

 کرد.

 

. دادیحوض نشسته بود و ظرف سبزه اش را آب م یپا صنم ماه

و قطره قطره، با انگشت،  داشتیمشت مشت از آب حوض برم

. لبخند به لب داشت. ختیر یتازه جوانه زده م یگندم ها یرو

 یتازه جوانه زده م یساقه ها یکه مثل شبنم رو یقطرات آب

ه بود ک ربا نی. اولکردیها دل خوشش م نیبه کمتر دندیدرخش

بابت  نیو چقدر از ا دادیپرورش م دیع یبا دست خودش سبزه 

طور بود. اگر قرار بود  نینظام هم یبود. در واقع خانه  یراض

 نیبه کمتر شد،یناچار م اوردیارواح دوام ب یخانه  نیدر ا یکس

 ها دل ببندد و خودش را قانع کند. 
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به  یزد و لحظه ا رونیتشت به دست از داخل مطبخ ب اشرف

 ی. ماه صنم حضورش را حس کرد و به روستادیا شیماشات

 ریکوچک را ز یآمد. تشت مس شی. اشرف پاوردیخودش ن

 :دیبغلش زد و پرس

 ؟یکنیکار م یدختر! چ یآ _

 رد،یآنکه سرش را باال بگ یشد. ب دهیلب ماه صنم کش ی گوشه

 از آب حوض پر کرد و در جوابش گفت: گرید یمشت

 .دمیسبزه آب م ؟ینیب ینم _

 داده؟ ادتی یک گهی. سبزه گذاشتنو  دیسالمتم که خورد _

سرش  یسر بلند کرد که اشرف درست باال یصنم زمان ماه

 زد و در جوابش گفت: یتر عیبود. لبخند وس ستادهیا

شگون داره سال نو به سبزه نگاه  گنیم ؟یخاتون! توام بلد _

 .ایکن
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تشت  کج کرد و کنار حوض نشست. سپس یلب و دهن اشرف

سر داد و  اطیکف ح یتخته سنگها یرا پر سر و صدا رو یمس

 گفت:

 

 [۱2.07.2۱ ۱۱:43] 

 

. سبزه رو تو ستمیاز جمع کردن ان و گوه نظام ن شتریمن ب _

 یو ناز و نوازشت م دهیبزار که ده روزه شوهرت ور دلت خواب

 کنه.

 اطی. ظرف سبزه را با احتشد هیماه صنم عاقل اندر سف نگاه

 .دیحوض رها کرد و سمت اشرف چرخ کنار

 هان؟ یهست یآدم بد ینشون بد یخوایچرا م _

زد و در  یتر عیابرو باال انداخت. ماه صنم لبخند وس اشرف

 ادامه گفت:
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. یستم کرد یلیخ یکی! چون حداقل به من یخوب گمینم _

 یخوش به کس یو رو یکنیم یبد دهن شهیهم نکهیا یول

 !بهیبرام عج یدینشون نم

 !بهیاوهوع! عج _

آب از داخل حوض برداشت  یجمله، کاسه ا نیبا گفتن ا اشرف

 :دی. ماه صنم با سماجت تمام پرسختیر شیلباس ها یرو

 گم؟یدرست م ینبود ینجوریتو از اول ا _

 نی. اشرف از اولم هم! غلط به عرضتون رسوندنرینه خ _

 بوده که بوده. یجور

سر و  ایزد. گو ییصدا یصنم به لجاجت اشرف تک خند ب ماه

بود.  ایدن یکارها نیتر هودهیاز ب یکیزن  نیکله زدن با ا

 شیپا یبرگشت. ظرف سبزه را از کنار حوض برداشت و رو

صاف  ییدار او بود، صدا یگذاشت. اشرف که شاهد سکوت معن

 :دیپرس دیکرد و پر از ترد

  کنه؟یکار م یچ دیننه ات واسه ع _
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انداخت  ریاشرف پر غرور سرش را ز .دیصنم ابرو درهم کش ماه

 مشت و مال داد. شیپنجه ها ریرا ز شیو لباس ها

سراغ داره  یواسه بند و ابرو؟ کس رهیکجا م گمینشو! م رهیخ _

 ؟باشه زیکه کارش تم

 یماه صنم به نرم یبعد لبها ی. کمسکوت برقرار شد یا لحظه

 شد و در جوابش لب زد: دهیکش

 مشاطه! قیصد _

 ش را باال گرفت. ماه صنم خوش رو در جوابش گفت:سر اشرف

. کارش رهیو م ندازهیخونه کار خاتون راه م ادیسر هر ماه م _

رو  زارهیم کنهیم یباهم قاط زیوقتام چندتا چ ی! بعضزهیتم

. آقام شهیبعد از رفتن من بشور! قشنگ م گهیخاتون، م یمو

 .ادیخوشش م یلیکه خ

بعد نگاه از او گرفت و با مکث  ی. کمدیآب دهانش را بلع اشرف

 :دیپرس ادیز

 کنه؟یکار م یصلوات ای ره؟یگیمزدم م _
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اراده بلند شد و نگاه تند اشرف را  یماه صنم ب یخنده  یصدا

 نیبار بود که بعد از مدتها، ا نیاول دیبه خودش همراه کرد. شا

 نکهیتحملش کرد، تا ا ی. اشرف کمدیخند یو از ته دل م نیچن

 خنده اش گفت: یه خودش آمد و با ته مانده ماه صنم ب

حرفا؟ واسه اسم و  نیو از ا ینظام باش یتو خونه  ؟یصلوات _

 ؟یگردیرسم نظام بد نباشه دنبال خر مرده م

 کرد. ماه صنم پر قدرت گفت: ظیغ اشرف

 هی( شگریمشاطه )آرا قی. صدکنهیکار نم یکس صلوات چیه _

با  ای دهیبهش پول م ای . خاتونمزارهیروز واسه خاتون وقت م

 .کنهیشو پر م سهیک ،یمحل ریو پن یگردو و روغن کرمونشاه

 یمقابل خودش را گرفته بود که حرف گنده ا یبه سخت اشرف

پر کرد. نگاهش را به تشت  نهیبار عروس زبان درازش نکند. س

 دستش داد و دوباره مشغول شد.  ریز
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خونه  ادیوز بر هیوقت داره، بگم  یک نیپرس و جو کن بب _

. فقط اگه سر و دمیبخواد بهش م یکارمو راه بندازه. بگو هرچ

 .دمیپاره کنه کوفتم بهش نم کهیصورتمو ت

 یدهانش گذاشت تا دوباره صدا یصنم پشت دستش را رو ماه

 خنده اش به آسمان نرود. اشرف پر غرور گفت:

به سرو صورتمون  یدست هی ومدیم اهیبار کوکب س هی یسال _

! یچیبه از ه یکاچ ینبود. ول زیرفت. کارش تم یو م دیکشیم

و  دیرحمت سر کش قیر شی. سه ماه پستیاونم ن گهیامسال د

 دست و بال مارو گذاشت تو حنا! 

که اشرف کارش به او افتاده  نیماه صنم بهم جمع شد. ا یلبها

 داد؟یم یدست به عصا رفتار کند، چه معن کردیم یبود و سع

اشرف نشست. با  یچانه اش زد و به تماشا ریماه صنم دست ز

لحظه  کیبود و  شیخشونت تمام در حال چنگ زدن لباس ها

 نیگل ا ورفت. انگار که خشت  یصورتش کنار نم یاخم از رو

نه! به قول خاتون،  یبودند. ول دهیزن را با جنگ و مجادله چ
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پاکِ پاک است.  شودیبسته م یآدمها وقت یهمه  ینطفه 

برّه! ماه  یگریسازد و از د یگرگ م یکیکه از  روزگار است

 :دیکرد و آهسته پرس یصنم فکر

 کنه؟یکارا م یچ گهیبهت بگم خاتون د یخوایم _

 به او انداخت و گفت: یینگاه سر باال اشرف

اون نرّه خرُ واسه من  یخواد. پاشو برو خونه ات تا صدا ینم _

 .یاوردیدر ن

 مزمه کرد:توجه به حرف او ز یب یصنم ول ماه

بدش  دیسف ی. آقام از موکنهیشبا گالب تو دهنش قرقره م _

براش  ادیمشاطه م قیصد ایحنا داره  ای شهی. خاتون همادیم

. به خودش عطر و گالب کنهیمدام لباسش عوض م .کنهیرنگ م

پشت سرش! با  ندازهیبافه م یم کنه،ی. موهاشو شونه مزنهیم

 وابشون. رختخکشهیخوابه. تو چشماش سرمه م ینم یروسر

صورت خاتون مو  دمیوقت ند چی. هدهیخوب م یبو شهیهم
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بلده آقامو تو دستش نگه  یول استیداشته باشه. با حجب و ح

 داره.

. رهیگیبه سرش م یبه من چه که خاتون چه گِل ه؟یغرضت چ _

 ؟یپز ننه تو به من بد نجایا ینشست

داد و پس  یاوج گرفته بود. ماه صنم نفس یاشرف کم یصدا

 دست از چانه اش گرفت.

. بَر و یرینظام تو دستت بگ یتونیگفتم که بگم توام م نارویا _

. زبونت تنده. لحنت یبه خودت برس یستیبلد ن یول یرو دار

 چرا نظام دوتا هوو سرت آورده؟ ی. تاحاال فکر کردستیزنونه ن

 برداشت و به طعنه گفت: ییانحنا یلب اشرف به تلخ ی گوشه

 ؟یجمع کن دیجاو یتون یچرا نم یبلد تو که _
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دارش را  نیزانو گذاشت و دامن چ یرا رو شیماه صنم دستها

 مرتب کرد.
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 یسراغ من، تو هر سوراخ سمبه ا ادیب نکهیقبل ا دیجاو _

 .دونهیخدام م دونم،یمنم م ،یدونیبود. تو م دهیسرک کش

 کرد. ادامه داد: نگاهش

از  کنمیبهش م ینداشتم. االنم اگه خدمت دوست دیمن جاو _

. با کنمیمن باور نم یترکش داده ول گهی! نظام مهیسر دلسوز

 .کنمینم میحال چون دستبند خاتون تو دستمه کم کار نیا

پاشو! پاشو زودتر  .کنهیبچه نشسته جلو من قُد قد م زهیر هی _

 جول و پالستو جمع کن با آب حوض کار دارم.

خونسرد شانه باال انداخت. اشرف غرغر کنان  یلیصنم خ ماه

برد و متنفر  شیبه جنگ تار و پود لباس ها شیپنجه ها

 رونیمولود از خلوتش ب ن،یح نینگاهش را از او گرفت. در هم

 ریکوچه شد. اشرف ز یداد و چارقد به سر راه یزیزد. سالم ر

 تذکر داد: منثار مولود کرد و رو به ماه صن یراهیلب بد و ب
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ازت  یمولود نفهمه چ کهیزن نی. اگمیم یچ نیبب ریگوش بگ _

. یاوردین یآورد ششیمشاطه رو پ قیخواستم. اسم صد

 ته؟یحال

توجه به  یبرداشت. اشرف ب یزیر یلب ماه صنم انحنا ی گوشه

 انداخت و با خودش غر زد: ریحرکت او، سرش را ز

نه بند سرش کجاها گرمه که تو خو یپا به دَر! معلوم ن کهیزن _

 .شهینم

 یزیتو بهش چ گم،ی! مدهیحتما اونم دنبال سور و سات ع _

 که اون شده جن و من بسم اهلل! یگفت

 من؟  _

جنبه!  یم دشیخونه زبون تهد نیتو ا یآره خب! جز تو ک _

 .زارهیکه ازم ب یگفت یزیچ هی یحتم

بعد کمر صاف کرد و کف  یاشرف گره کور خورد. دم یابروها

پاک کرد. سپس نگاه تند  شیدستها یون را از روحاصله از صاب

 :دیماه صنم کرد و غر یاش را روانه  رهیو خ
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مثل  یکیدو کلوم باهات حرف زدم هوا برت داشت نه؟ اونم  _

 باهاش حرف بزنم؟  نمینگاش کنم، بعد بش دمیتو! کفاره م

زبونتو  یاز کنارش رد ش نی. همینگاش کن ستیالزم ن _

 !هیکاف یبچرخون

بهش نگفتم. حکما عقلش کار انداخته، خودش  یزیمن چ _

کاسه کوزه شو سوا کرده.  ،یهست یچه مار هفت خط دهیفهم

 برو از خودش بپرس چرا! یهست یفکر یلیخ

انحنا برداشت. ماه صنم  یروزیلب اشرف، به عالمت پ ی گوشه

. سپس از به اکراه نگاهش کرد و ظرف سبزه را به دست گرفت

 تمام لب زد: یو با دلخور بلند شد شیجا

 خاتون! منتظر باش تا خبرت کنم. شیپ رمیم یعصر _

راهش را کج کرد و  اندازدیسمت اشرف ب یآنکه نگاه ی. بگفت

 یسمت اتاقش رفت. اشرف به تمسخر، از پشتِ سر گردن

 رقصاند و گفت:
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 اهیصد سال س ادیخبرت ب خوامیمنتظر باش خبرت کنم. م _

 .یخبرم نکن

به اتاقش را  یمنته یزد و پله ها یپشت به او لبخندصنم  ماه

زن از محاالت بود و حرف زدن با او،  نیباال رفت. درست شدن ا

افکار وارد  نیآب در هاونگ! ماه صنم با ا دنیهمانند کوب

اش  هیو قرآنِ جهاز نهیبهاره را کنار آ یاتاقش شد و سبزه 

راز شده اتاق د ططبق معمول وس دیطاقچه گذاشت. جاو یرو

 ی. ماه صنم برگشت. کمدیدیبود و پادشاه هفتم را به خواب م

زرد و  شیکرد. هنوز رنگ و رو شیو تماشا ستادیسرش ا یباال

به  یچند روز حساب نیماه صنم در ا کهیگونه بود. با وجود ماریب

پرستار کنار دستش  کیبود و مانند  دهیخورد و خوراکش رس

داشت. ماه صنم  یادیز یله فاص ذشتهگ دیبود بازهم با جاو

و کنار سماور جهازش جا  دیحال و روز، عقب کش نیمتاسف از ا

 یگل دوز دینمانده بود و با دیتا ع شتریخوش کرد. چند روز ب

ها  نیهم شی. فعال که دلخوشکردیرا تمام م شیها یرو پشت
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! هرچند همه شی. سبزه گذاشتن و نو نوار کردن حصار زندگبود

نشستن و  کاریماه صنم آدم ب یش نو بود. ولاتاق لیاوس ی

بند  یقینبود. پس دست خودش را به هر طر دنیخوردن و خواب

 تا سرنوشتش به آب راکد نماند. کردیم

 

با خانواده اش  دارید یرفت و هنوز اجازه  یم دیروز از ع پنج

و  کردیمقاومت م ینظام صادر نشده بود. ماه صنم ول قیاز طر

صدا در خانه به پا بود. به  یجور جنگ ب کی . انگارزدیدم نم

 یکار به کار کس یهمه در سکوت بودند و کس یبیطرز عج

 یرفت و آمد انهمه ابهت، چند نینظام با ا ینداشت. خانه 

و  انیگذاشتند اع یکه قدم به آن م ینداشت و تنها افراد

آمدند و شبشان را  یم یدنید دیع یبودند که به بهانه  یاشراف

جگر  ی. ماه صنم دندان روکردندیمنقل نظام صبح م یپا

 یچه کس دانیم نیا روزیپ ان،یدر پا دیگذاشته بود تا ببن

 . شودیم
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 دن،ی. بعد از روزها خوردن و خوابستادیا نهیمقابل آ دیجاو

زدن از خانه را  رونیو عزم ب دیبه سر و صورتش کش یدست

نگ شده بود خاتون ت یبود. دلش برا یفکر یکرد. ماه صنم ول

را  دشیقصد نداشت ضعف نشان بدهد و پرچم سف یو از طرف

 . ردیشکست باال بگ یبه معن

متفکر زن جوان  یبه چهره  ینگاه نهیداخل آ یاز پا دیجاو

 شد. دهیکش ششیانداخت و ن

 گالبتون؟ سیگ یدمغ ه؟یچ _

چرخاند و با حفظ همان  یسر دیماه صنم باال رفت. جاو نگاه

 لبخند گفت:

 .گمیدلت گرفته آره؟ خجالت نکش! بگو که دارم راست م _

تو که  اد؟یازت برم ی. چه کاریگیراست م یبه فرضم که دار _

 ؟یگفتن دار یبرا یچ ،یخور یاذن نظام آب نم یخودت ب

 هان؟
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باال انداخت و کامل  ییدست به کمر شد. خنده رو ابرو دیجاو

قدم  دی. ماه صنم، منتظر نگاهش کرد. جاودیسمت او چرخ

 رفت و مقابلش نشست. شیاوپ یزنان تا کنار پا
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ماه  یدستمال نخ اط،یبا احت دیدرهم گره خورد. جاو نگاهشان

 و لب زد: دیکش رونیانگشتانش ب نیصنم را از ب

 نما؟یس میبر یدوس دار _

 .دیصنم ابرو درهم کش ماه

 نما؟یس _

 یروزا! دوست دار نیه اخوب رو پرده اس واس لمیف هیآره!  _

 آالگارسون کن، تا من قارقارک روشن کنم.

 نیهم یمن ببر یخوای. اگه مستمیمن آال گارسون بلد ن _

 ببر. یجور
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. سرش را رو به آسمان گرفت و دیبلند خند یبا صدا دیجاو

خنده اش را سمت باال رها کرد. ماه صنم به اکراه چهره در هم 

 :دیو غر دیکش

چه  یخبر یب یکه بفهم یستین من ی. جایبخند دمیبا _

 !هیدرد

انداخت.  نییادامه دار بود. سرش را پا یول دیجاو ی خنده

داد و با ته  یباز یانگشتانش باز نیماه صنم را ب یدستمال نخ

 خنده اش گفت: یمانده 

بنداز سرت ببرمت  یزیچ هی. پاشو خوادیآالگارسون نم _

 هوا به کله ات بخوره. رونیب

 .نمیببر خاتونُ بب یتون یخوام. م ینم ونریب _

 یو ناراحت او فکر یجد یدر چهره  رهیسکوت کرد. خ دیجاو

 کرد و گفت:

سر راه  رون،یب می. بررهینظام امشب دعوته! خبر دارم کجا م _

 بابات! خوبه؟ یخونه  زارمتیم
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باز  شیکرد. کم کم گره از ابروها رییماه صنم تغ یچهره  رنگ

 :دیکرده بود پرس نیرا مز شیکه لبها یمحو شد و با لبخند

 آقام؟ یخونه  یمن ببر یخوایواقعا م ؟یگیراست م _

پا بلند شد و  یبعد رو یتکان داد. دم دییسرش را به تا دیجاو

 گفت:

 یبعدشم خونه  نما،یالله زار، بعد س میریعجله کن. اول م _

 بابات!

 ؟یچ دیاگه نظام فهم _

 آتو ازش دارم که ساکتش کنم. نقدرینباشه. ا تیتو کار _

 که من چادر دارم. آالگارسون کردنم ازم یدونیم دیجاو _

 یپا ینیبش یخوایاگه م کنم. ینگاه نم میزی. به هر چادینم

 یهمون اول من بزار خونه  ،ینگاه کن یلخت و پت یبه زنا لم،یف

 آقام و خالص!

نگش ابتدا س نیدختر! از هم نیداشت ا یجنم و جربزه ا عجب

که امروز  دیگذاشت. جاو ینم یبحث چیه یکرد و جا یرا حق م



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و  دیدور لبش کش یبود، دست یگریسرحال تر از هر روز وقت د

 :دیبا حفظ همان لبخند در جوابش پرس

 ؟یایالله زار که م _

 بشه؟ یکه چ _

 ؟ی. دوست داررمیبرات طال بگ خوامیم _

لحظه  کیعجبش ماه صنم بهم دوخته شده بود و نگاه مت یلبها

به  یسر دیرفت. جاو یکنار نم دیخندان جاو یاز چهره 

 سکوت او تکان داد و در ادامه گفت:

 یکه گفت نمامیبابات! س یالله زار! بعدشم خونه  میریپس م _

 .ادیخوشت نم

زد و پشت به او  یچرخ دی. جاودیصنم آب دهانش را بلع ماه

 گفت:

 م لِنگ در باش. روشن کن نیوقتو از دست نده. تا ماش _

جنم  دِی. جاودیو از جا پر دیصنم، ذوق زده به خودش جنب ماه

اگر  دیقلدر و خشن! شا دینشست تا جاو یم شتریدار به دلش ب
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بود ماه صنم به ادامه دادن با او  یشکل نیا شهیهم دیجاو

 دلخوش تر بود تا رها کردنش.

 

دست بود و غصه دار! رحمت و قاسم هم  دنیتاب د یب خاتون

 یگرید زیحال و روز خاتون چ یاز خاتون نداشتند. ول یکم

 یبود. ماه صنم فقط دخترش نبود. همدم و راز دار روزها

از  شتریبود که ب یبود. همان قشیبلندش بود. دوست و رف

. به شدیو قوت قلبش م کردیخاتون را درک م یهرکس

امشب را رخصت داد که خاتون  کیخاتون، رحمت  ستدرخوا

دخترش بماند و تا صبح راز دل کند. ماه صنم به کمک  کنار

دست ملحفه شده را کنار هم  کیپشم  یخاتون تشک ها

 یسرخوش خودش را وسط تشک م،یروزگار قد ادیانداخت و به 

که از ابتدا هم متعلق به او بود پهن کرد. خاتون که از حرکات 

تن  یبا محبت لحاف دست دوز را رو برد،یاو حض م ی کانهکود

و با عشق  دیکنار دستش دراز کش یدخترش انداخت. به آرام
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 ی. بدینشست. ماه صنم اما به سرعت غلت شیبه تماشا ادیز

خاتون سپرد و  یمحابا خودش را به آغوش گرم و مادرانه 

امان دور تن  یاو فرو برد. دست خاتون ب ی نهیسرش را در س

ماه  خوش رنگ یموها یرا رو شیو بوسه ها دیچیدخترش پ

 صنمش رها کرد. 

جفتشان گران تمام شده بود. انگار  یبرا یدور نیا چقدر

تلمبار گشته که تاب  کیدل هر  یاز ناگفته ها رو یکوه

 از جفتشان برده بود.  یصبور

خاتون رها کرد و  ی نهیس یبعد ماه صنم نفسش را رو یدم

 دستش را دور کمر او انداخت.

 یلبخند قشنگ دشیدج شیالنگوها نگیریج نگیریج یصدا

 لب خاتون نشاند. ماه صنم به دور از نگاه او لب زد: یرو

 یکنیخاتون! باور نم یدونیلحظه بود. نم نی ا ِآخ که دلم تنگ _

 .کردمیسرم بغل م ریتو بالشت ز ادیاگه بگم شبا به 
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و آهسته در جوابش  دیکمر او کش یرو یدست نوازش خاتون

 گفت:

ل و روز تو نداشت. هربار که قفل درُ حال و روز منم کم از حا _

مهمون پشت مهمو  یخودشه! ول گهیبار د نیگفتم ا دن،یکوب

 .ومدیاومد و ماه صنم ن

خودش را در آغوش خاتون گم کرد.  شتریو ب شتریصنم ب ماه

 :دیخاتون مادرانه پرس

با نظام و خلقِ  یسر به راهه؟ تونست دیخوبه؟ جاو تیزندگ _

 که آقات اجبارت کرد؟ یتیوزم اذهن ای یریاشرف خو بگ

و  یهر صبح، چشم باز کن شدیبود. مگر م تیکه اذ تیاذ

. خاتون چقدر ینباش تیو اذ ینینظام بب یخودت را در خانه 

خانه و  نیانس گرفتن به همچ کردیساده بود که فکر م

روز و دو روز است. و بازهم چقدر مظلوم بود  کیکار  ،ییآدمها

ن یاشرف به هم یآمدن با خلق و خو کنار کردیم الیکه خ

 هاست. یراحت
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را باز کرده و  هیبود که سر گال امدهیحال ماه صنم ن نیا با

 یتازه کند و برا یداریخاتونش را خون جگر کند. آمده بود تا د

آخر  یفقره  کی نی. وگرنه همردیبگ روین ریمس نیا یادامه 

واده را نداشت و تازه چند روز بعد از با خان دارید یکه اجازه 

محقق شده بود، خودش  دارشید دیآنهم به همت جاو د،یع

تکان داد و دم  ی. سرشد یم هیگال یهفتاد من یمثنو کی

 مادرش گرفت: ی نهیاز عطر س یقیعم

چند وقت  نیندارم. تو بگو ا هیگال خوبه خاتون! من یهمه چ _

هنوزم  ایست شد بالخره؟ کار و بار قاسم در ؟یکارا کرد یچ

 کنه؟یآقام بدو بدو م

سر او رها کرد و در  یدارش را باال یآه بلند و معن خاتون

 جوابش گفت:
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. یای! منکه گفتم بهت! چشمم به در خشک شد تا تو بیچیه _

 یامروز!  ول نینبود. دنبال کار قاسم گرفت تا هم کاریآقاتم ب

تو  ارهیو فردا مامروز  یکه ه ستیسر قولش ن ینظام انگار

 کارش!

به  یزیچ ای. ماه صنم که گوبرقرار شد نشانیسکوت ب یا لحظه

مادرش  ی نهیسرش را از س اطیذهنش خطور کرده بود، با احت

 شب، دو به شک لب زد: یکیتار انیو م دیکش رونیب

 خاتون؟ _

 جنباند و در جوابش گفت: ی. لبستادیخاتون از نوازش ا دست

 جانِ خاتون؟ _

 ؟یگیبپرسم ازت راستشو م یزیچ هی _

. ماه صنم  از خاتون فاصله گرفت. دیآب دهانش را بلع خاتون

را  شیتشک گذاشت و دستها یبعد، هر دو آرانجش را رو یکم

 : دیچانه برد. خاتون دو به شک پرس ریز

 بگم مثال؟ یچ _
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من  یتو گذشته  دیکه شا یکی ؟یشناسیاووم! تو خرّم م _

 باشم؟ هشیبش یلیبوده و من خ

اتاق روس  یکیخاتون بهم دوخته شد. نگاهش در تار یلبها

 یرمق از نوازش دادن او رو یماند و دستش، ب رهیصورت او خ

 :دیبه ناله پرس هیشب ییبعد با صدا یتشک نشست. دم

 آورده؟ شتیاسم خرم پ یک _

کار کرده که نظام با  یچ ه؟یتو فکر کن نظام! خاتون خرم ک _

 اره؟یحسرت اسمش م

 یخورد و ب یافتاده از آب تکان رونیب یخاتون مثل ماه یلبها

 یبه رو یزد. خاتون ول شیثمر ماند. ماه صنم دوباره صدا

 بست و پر از درد ناله زد: یدخترش پلک

 .یستینظام که  هنوزم دست بردار ن ینینب ریخ یاله _

دستش را از چانه گرفت و  کیصنم، کنجکاوتر از قبل،  ماه

 خاتون گذاشت. تن یرو

 خاتون؟ _
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به  یتکان زانیتاب و گر یپر شده بود. ب شیچشمها یول خاتون

 را پس زد. شیخودش داد و ناله کنان لحاف رو

آب بزارم دم دست آقات! شبا تشنه  وانیل هیپاشم برم  من _

 خودش پاشه. ادیم شیتنبل شهیاش م

 که ی! بلند شد و باهمان چشمانیراحت نیکرد. به هم فرار

ماه  یو سوال ریشدنش بود از مقابل نگاه متح زیبه لبر کینزد

مغزش  ی. او رفت و ماه صنم جوان را با هزارتوختیصنم گر

خاتون را  یرفته  ریشب مس یکیکرد. ماه صنم در تار ریدرگ

 نیشه! سر به بالیتر از هم یدنبال کرد. کنجکاوتر از قبل! سوال

و  دیتنش کش یورا ر میگذاشت. لحاف خوش عطر دوران قد

شد.  یبه سقف خانه ماند. رفت و برگشت خاتون طوالن رهیخ

ماه  یآمد که پلکها یصبر کرد. اما خاتون زمان یلیماه صنم خ

 .کردیشده بود و تنش را به خواب ناز دعوت م نیصنم سنگ
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بردن ماه صنم آمد. ماه صنم  یبرا دیغروب بود که جاو دم

 یق کرد و دم آخربازهم خودش را در آغوش مادرش غر

. خاتون از شب قبل دمغ دیکش نهیعطر تنش را به س یحساب

 یلی. ماه صنم خشدیبه سخن گفتن باز م شیو کمتر لبها زدیم

 الیخ ی. در ظاهر باوردیتالش کرده بود که خاتون را سر حال ب

خرّم و نسبتش شده بود بلکه خاتون هم فراموش کند و لحظه 

رفتنش با  رونیاز ب بشمارد. متیدر کنارهم بودن را غن یها

! از یطالفروش یالله زار و مغازه  ابانیگفته بود. از خ دیجاو

را گرفته بود تا ماه صنم!  دیچشم جاو شتریکه ب ییبرق النگوها

که از عطر زعفرانش  یخوبخوردن دو نفره و حس  یاز بستن

 یخاتون به هر در یدوباره  یایاح یگرفته بود. خالصه که برا

بسته مانده بود.  شیدرها به رو یبود و متاسفانه همه  زده

بود و ماه صنم  امدهیسر ذوق ن کی چیه دنیخاتون با شن

حرفهاست  نیتر از ا یبود که حکما، داستان خرّم جد دهیفهم

به  یلیو م ختهیبهم ر نینچنیا اتونکه با آمدنِ اسمش، خ
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و کرد  یگرم یبا اهل خانه خداحافظ یاطرافش ندارد. فکر

 نیشد. ماه صنم درشکه را به ا دیسوار قارقارک جاو یناراض

اصال معذب  .دادیم حیآسمان نما ترج یاتاقک پر سرو صدا

را به جان  گرانیزده د رتیو نگاه ح ندیبنش دیکنار جاو شدیم

 شانیپا ریز یکه حلب ییخودش بخرد. تک و توک بودند آدمها

تمام  دیگرفتند. جاو یجماعت باال م نیانداخته و دماغشان را ب

کر شده  یگوش ها لیکرد و ماه صنم با کمال م یراه پر حرف

 شیفکر و ذهنش پ یاما همه  اریاخت یاش را به او سپرد. ب

 یبیکه با آمدن اسمش، به طرز عج یخاتون بود و خرّم نام

توجه به حال  یب یول دیرو به آن کرده بود. جاو نیخاتون را از ا

. از دادیکالمش قهقهه سر م انیم یو گاه کردیم یاو چانه دراز

 یهایو مسخره باز گفتیپرده م یرو لمیف یها یشگفت

که همراه دوست  یمشد لیاز دختر خل نی! و همچنگرشیباز

و تا لحظه  ردهاو را اشغال ک یجلو فیرد یها یپسرش، صندل

 نرد عشق باخته بودند. گریکدیآخر، به  ی
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چانه دراز! مثال  دیجاو نیداشت ا یه حال و حوصله اکه چ واقعا

دامن  یمشد لیکه دختر خل کردیم یبه حال ماه صنم چه فرق

 شیموها نکهیا ایبه تن کرده است.  یپف نیدار و بلوز آست نیچ

بور  ی بهیغر کیرا چند طبقه درسته کرده و دوست پسرش 

 ریمردک ش فاتدهد، با هزار مکا یاحتمال م دیاست که جاو

 یاطراف تهران تور کرده باشد. ول یبرنج را از کوره پز خانه ها

 یمهم بود. همچنان با ولع از رفتارها یادیز دیجاو یانگار برا

گفت  یم یمشد لیدختر خل یزننده مردک و عشوه آمدن ها

پرده بهانه  یرو لمیتمام وقت نگاهش با آنها بوده و ف ایکه گو

قشنگ ال  یلیخ دیکه جاو . هرچنداستنبوده  شیبرا شیب یا

 یو بعض زدیپرده م یرو لمیهم به ف یگذر شیگفته ها یبه ال

. ماه صنم کالفه از کردیم فیتعر اتییرا با جز شیاز صحنه ها
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شد و  ادهیپ دیجاو یمقابل خانه از حلب ،یهمه پرحرف نیا

گذشت، از  یم دیجاو ییگو ادهیبه کمرش گرفت. از ز یدست

توانست راحت بگذرد. پر از اکراه  ینم تضاحشاف یرانندگ

 :دیسمت او انداخت و پرس ینگاه

 ؟یش ینم ادهیپ _

 و لبش پر خنده بود. دیدرخش یم یول دیجاو نگاه

 کار دارم. یینه! تو برو تو من جا _

سر خوش  یتر نگاهش کرد. شنگول بود و حساب قیصنم دق ماه

فته ر یگرید یبار سمت و سو نیکه ا ی. ماه صنم با فکرزدیم

برداشت و دست از کمر پر  دیجاو یسمت حلب یبود، قدم

 دردش گرفت. 

 د؟یجاو _

بود و  دارانهیفرمان تا کرد. نگاهش خر یآرنجش را رو دیجاو

شد و در  قینگران او دق یچهره  یرو یخندان! کم شیلبها

 جوابش لب زد:
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 شده؟ یباز چ _

اون سراغ  یباز که نرفت د؟یراستشو بگو جاو ؟یخورد یزیچ _

 اگه... نیبب ا؟یکوفت

 اووو! چه خبره دختر، امون بده.  _

آرنجش را برداشت و  دی. جاودیصنم ابرو در هم کش ماه

 داد. هیهمزمان با گرفتن نگاهش تک

 وسوسه نشدما، نه! نکهینرفتم. نه ا _

 نگاهش را به ماه صنم داد و در ادامه گفت: دوباره

چون  یب و برگشت. ولاتفاقا چندبار پام رفت دم سرداشدم. _

 به تو قول دادم فراموشش کردم.

 باور کنم؟ _

خونسرد شانه باال  یلیرا از هم باز کرد خ شیدستها دیجاو

 نه؟ ای یباور کن ستی. مهم نیدانیخودت م یعنی نیانداخت. و ا

 یو رها کرد. همه  دیدندان کش ریرا ز نشییصنم لب پا ماه

 یدروغ م ". زدیم ادیجمله را فر کیوجودش فقط و فقط 
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 نیاز ا ریگرفت و دل گ یخوش بهار یاز هوا یا نهیس "دیگو

آنکه  یزد. ماه صنم ب شیصدا دی. جاودیپاشنه چرخ یاتفاق رو

 برگردد و نگاهش کند در جوابش گفت:

 فرستم عقب سرت! ینظام م یکن ریشب زود برگرد. د _

 چشم او در خانه را گشود و خودش را شیرا کرد. پ دشیتهد

 پرت کرد. اطیداخل ح

نشده بود؟ پشت در  دیحال خوش جاو یاز ابتدا متوجه  چطور

 دیجاو دیداد و سرش را به عقب برد. بدون ترد هیبسته تک

داخل سرداب گرفته بود و ولو  یاز خمره ها یبازهم سراغ

را بست و  شی. چشمهاتر کرده بود. متاثر شد یاندک، لب

رفت. عجب روزگارش گ اطیح یصورتش را سمت سقف ورود

 دی. با چشمان بسته آب دهانش را بلعدادیبود و آزارش م رادنام

 قنایقیفشرد.  شیو صدف بایز یدندان ها ریرا ز شیو جفت لبها

 یخاتون باعث غفلتش شده بود. ول یخرّم و ناراحت الیفکر و خ

به  رتر؟ید ایداشت که ماه صنم زودتر بفهمد  یریبازهم چه توف
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 یهمه  یشعور، پا رو یب دیکار گذشته بود و جاو هرحال کار از

 گذاشته و تمام زحمات او را به باد داده بود.  شیوعده ها

از داخل  ییبه دو  با خودش بود که صدا یکیصنم در حال  ماه

 آمد و وادارش پلک باز کند.  اطیح

فاصله گرفت و قدم به قدم  اطیاز در ح اطیشد. با احت کنجکاو

 خانه رساند.  اطیخلوت ح یخودش را به فضا

تمام وارد سرداب شد و قدم  یپشت به او، و با عجله  مولود

به سرش زده بود.  ی. فکردیماه صنم را دنبال خودش کش یها

مولود را با خودش  فیحالش خراب بود، تکل یامروز که حساب

 نیتحمل ا گریخسته و کالفه بود که د ی. به قدرکردیروشن م

که روز اول،  دنبو یمولود، همان نیا ایآ فقره را نداشت. کی

تازه  ینظام را برا یخانه  یها بتیکنارش نشسته بود و مص

رنگ عوض کرده  ییهویعروس خانه بازگو کرده بود؟ پس چرا 

 رو به آن رو شده بود؟ نیو از ا
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افکار درهم و برهم وارد پا به سرداب گذاشت و مولود را  نیا با

 کرد. ریغافل گ

 هان؟تو چته  _

تند  یاز دستش ول شد و بو یترش ی شهی. شدیترس مولود

 ماه صنم زد. ینیب ریسرکه ز

 شیگرفت و با قدرت سرجا واریدست به د یصنم ول ماه

اش گذاشت  نهیس یقفسه  یبعد مولود دست رو ی. کمستادیا

 پس داد: یو نفس راحت

 ؟یایب گهیجور د هیشد  ی. نمدمیترس _

 ؟یمثال چه جور _

 .ترسهی! خب آدم مهوی یونم. مثل جن ظاهر شدد ینم _

چادرش را بهم جمع  یگوشه ها گرفت. واریصنم دست از د ماه

دامنش را که آلوده  نییکرد و کامل وارد سرداب شد. مولود پا

بود را تکاند.  یترش ی شهیموجود در ش یها یبه سرکه و سبز

 و پر قدرت گفت: ستادیا شیماه صنم رو به رو



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یجن و من بسم اهلل! چ یسوال منم هست. تو شد نیاتفاقا ا _

 هان؟ زنه؟یم بتیغ ینیب یم کارت کردم که تا من

بعد، چشم در چشم او لبخند  ی. کمدیکشنگاهش را باال  مولود

 لب گفت: ریزد و ز یمحو

نظام همه رو  ی. خونه یدختر! البته حقم دار یخواب نما شد _

 0کنهیمجنون م

 

 [۱2.07.2۱ ۱۱:43] 

 

. اتفاقا عقلم سرجاشه، خوبم سرجاشه! تو ستمیمن مجنون ن _

کرد  دتینظام تهد ایگفت  یزیچت شد؟ اشرف چ هویبگو 

 ؟یایسمتم ن

او گذاشت.  نهیس یزد و کف دستش را رو یتک خند مولود

 به او وارد کرد و گفت: یفشار اندک

 .ومدهیجمع کنم تا اشرف ن نارویبرو عقب ا _
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 ؟یترس یازش م نقدریا یعنی. ادیب _

 . سپس چشم در چشم او جواب داد:دیخند مولود

 کنه،یزر زر م ادیز نکهیترس؟ نه جانم حوصله شو ندارم. نه ا _

 بهتره! نهیهمون نباشه و نب

مولود هم  یبرداشت. حت یزیر یلب ماه صنم انحنا ی گوشه

نبود که از اخالق گند اشرف و  یگفت. وگرنه کس یدروغ م

 خبر باشد.  یاو ب مولود از دنیترس

 نه؟ ایشده  یچ یگیخب باورم شد. حاال م یلیخ _

 یگری. نگاهش را به جهت ددیکش یهوف کالفه ا مولود

 منحرف کرد و گفت:

 !بتیواسه مص کنهیسرش درد م _

 نگاهش کرد. چشم در چشم او ادامه داد: دوباره

 یخوش گمیتحمل کرد. م دیتو رو با ستیروزم که اشرف ن هی _

 خونه حرومه نگو نه! نیتو ا
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اشرف  یگفت نمیفقره باهات موافقم! بب هی نیتو ا گهینه د _

 ست؟یخونه ن

 زد و در جوابش گفت: یلبخند محو مولود

راه افتاد.  چیاونم بقچه پ یخواهرش! تو که رفت یرفته خونه  _

 .یدلت خواست بکن یهرکار یتونیم یفعال راحت

به عقب برداشت و  ی. مولود قدمدیصنم ابرو درهم کش ماه

 ادامه داد:

تو حواست خوب  ی! شرّش کم! ولمونهیم یمعموال دو شب _

 جمع کن.

 ؟یگفت یچ _

زد و کالفه ماه صنم را از سر  ی. پلکدیرا بهم کش شیلبها مولود

مولود را گرفت  ی. بازوامدیکوتاه ن یراهش کنار زد. ماه صنم ول

 :دیغر یو عصب

 شده؟ یچ یبگ یکنیمچته تو؟ چرا درست دهن باز ن _
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ماه  یبه بازو و انگشتان فشرده شده  ی. نگاهستادیا مولود

بعد  یلبش نشست. لحظه ا یگوشه  یصنم انداخت و تلخند

ماه صنم نشاند و به  ی نهیس یقفسه  یانگشت سبابه اش را رو

 گفت: یتلخ

 یاغی ادیم یخونه و آدماشه که هرک نی. از استیاز تو ن بیع _

 .شهیم

او  یپنجه ها انیرا از م شیکرد. مولود بازو زیم چشم رصن ماه

 و همزمان با پس دادن نفسش گفت: دیکش رونیب

 یچطور جلو دمی. دیماه صنم! جنم و جربزه دار یخوشگل _

 . امااا..یدیو جوابش م یایاشرف درم

 حرف بزن ؟یاما چ _

آنکه  یپر کرد  و ب یا نهیمتاسف س .دیآب دهانش را بلع مولود

و  فیمه دهد از کنار ماه صنم رد شد. ماه صنم بالتکلادا

سرداب باال رفت.  یسردرگم نگاهش کرد. مولود اما از پله ها
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طاقت  یو ب ستادیسوم ا یپله  یدوم را رد کرد. رو یپله 

 دیسمت او چرخ

تا خود صبح پلک رو هم نذاشتم. جا انداختم پشت  شبید _

خونه نبود. اشرفم که چماق گذاشتم کنار دستم! نظام  هیدر و 

 خواهرشو کرده بود یوقت هوا یب

ته دل ماه صنم را لرزاند. نگاهش تند شد و  یزیکرد. چ سکوت

گرفت و آهسته تر  ییخورد. مولود  رو یزیتکان ر شیلبها

 گفت:

 یتونیم یباز تو بهتر از هرکس ی. ولستین یقیمرد ال دیجاو _

 . یجمعش کن

 ؟یگیم یدار یچ _

 زد. مولود در جوابش گفت:صنم ناله  ماه

خواد دستم به خون پسر نظام آلوده  یتنهاش نزار. دلم نم _

 شه!
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و به دو از  دی. مولود چرخکردیم یصنم احساس خفگ ماه

انداخت و ماه صنم رفت. چنگ یزد. رمق از پاها رونیسرداب ب

در خانه  دیمولود با جاو شبیاش شل کرد. د یروسر یگره 

سرش  یچرا چماق باال د؟یترس یم دیاز جاو دیتنها بود. چرا با

افتاد.  ارهبه شم شیگذاشته و تا صبح پلک نزده بود؟ نفس ها

نه ماه صنم! حکما  کردیفرار م دیپس تمام مدت مولود از جاو

کردن از ماه صنم تن داده و  یبود که به دور دهیازش د یزیچ

رفت.  شیگرفت. تلو تلو زنان پ یمدام در اتاقش مامن م

مسخ شده از پله ها  یگرفت و مثل آدمها واریش را به ددست

را برداشته بود و  اطیح کناردسته بلند  یباال رفت. مولود جارو

به چهره  ی. نگاهستادیکنارش ا یعزم سرداب داشت. لحظه ا

 ماه صنم انداخت و محزون گفت: ی دهیرنگ پر ی

 شتینبودم. حرفام پ نجایکس و کار ندارم که اگه داشتم ا _

که رسوا  یبه گوش نظام برسه اون ایامانت بمونه. اشرف بفهمه، 

 !دیمنم نه جاو شهیم
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 یلیچشم ماه صنم را پر کرده بود. نفسش را خ یحلقه  اشک

را رهسپار مولود کرد.  سشیفرستاد و نگاه خ رونیب نیسنگ

 زد و وارد سرداب شد. شیبرا یتلخند یمولود به همدرد

دست داده بود. کشان کشان  تاب و تحمل از یصنم ول ماه

گرفت و سمت اتاقش رفت. همزمان  اطیح واریدست به د

رفت و گلوله  یامان م ی. اشکش بدیچارقدش را از سر کش

باز هم  دی. حق با او بود. جاوختیر یم شیگونه ها یگلوله رو

رفته و خودش را آباد کرده بود. قفل  شیها یسراغ زهرمار

 یقدم داخل گذاشت و رو یسختاتاقش را باز کرد. به  ردرس

 گرید یبلند! لحظه ا یافتاد. ضجه زد. از ته دل و با صدا نیزم

گرفت و متنفر از تمام  شیپنجه ها نیرا ب اهشیچادر س

 نگیریج یدور و برش، با تمام قدرت فشرد. صدا یمردها

 درشاما حواسش را پرت کرد. با نفرت چا شیالنگوها نگیریج

آنها  کیبه  کیافتاد.  شیبه جان النگوهابار  نیرا رها کرد و ا

گفت.  یبلند "اه"را خارج کرد و ضمن پرت کردن هر کدام 
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اش  هیو شمعدان جهز نهیبه آ یکیپرت شد.  ییبه سو کیهر

نظم  یرختخوابها افتاد. سوم یرو یگریبرخورد کرد و د

 یزغال سماورپر سرو صدا به  یها را بهم زد و چهارم یاطلس

 برخورد کرد.
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شده بود.  رهینامعلوم خ یبه نقطه ا ایبار نگاه محزون در نیا

تک تک صحنه ها را در ذهنش مرور کرده و با تمام وجود، رنج 

. درک کردیرا که  ماه صنم متحمل شده بود را درک م یو درد

 دهیرا سالها مقابل چشمانش د دیجاو یچرا که نمونه  کرد،یم

زمانه هم  یحت شدیم مکه هر بار سرش گر ین! همااریبود. هوش

 پناه! یکه جوان بود و ب ای. چه برسد به درکردیاز دستش فرار م

و  دیکش ایسرد در یگونه  یصنم پشت انگشتش را رو ماه

 زد: یلبخند محزون
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 !هیامشبت کاف یدخترم! برا یخسته ا _

خورد و لبخند  شیسر جا یبه خودش آمد. جا خورده، تکان ایدر

 زد: یومح

. نیگفتیم نی! خب داشتگهید یجا هیحواسم رفت  دیببخش _

 دعواتون شد؟ دیبعدش با جاو

شد.  دهیکش شتریب یدختر، کم یماه صنم، به حواس پرت یلبها

 زد و آهش را پس فرستاد. یپلک

نداشت. دلم  یبرام فرق بهیغر هیبا  دیجاو گهینه! بعدش د _

 گفتمیو م کردمیم سوخت. لب باز یم شیمولود و تنها یبرا

سر زن  ییتو سرشه، معلوم نبود چه بال یچه فکر دیجاو

که شب  یشدم همان ماه صنم ی. سکوت کردم. ولارنیب چارهیب

سرد،  ن،یداماد بسته بود. تلخ، سر سنگ یدرو به رو یعروس

 سردِ سررد!

 آخرش را با غصه به زبان آورد. ی جمله
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اطراتش شده و لب . ماه صنم غرق خکردیمنتظر نگاهش م ایدر

و  دیچرخ ایبه در خورد. سر در یفرو بسته بود. همزمان ضربه ا

 در داخل برد. یبعد شهاب سرش را از ال یکم

 ! کارت با عمه تموم شد برو باال دکتر کارت داره.ریشب به خ _

بود  یناگهان ی. حرکت شهاب به قدردیآب دهانش را بلع ایدر

توجه به  یب یماه صنم ول .سالم کردن از خاطرش رفت یکه حت

 و رو به او گفت: دیپشت کمر دختر کش یحال شهاب، دست

 ؟یستادیتو خب! چرا دم در وا ایپسرم؟ ب یخوب _

در قرار گرفت.  انیو م دیخوش رو خودش را تو کش شهاب

 کارش را باال گرفت و گفت: فیسپس ک

 خوب که خوبم!  _

گرفت و در  یزیچشمش نبض ر ریثابت شد. ز ایدر یرو نگاهش

 ادامه گفت:

 کوک نباشه. فمیو ک نمیشما رو بب شهیمگه م _
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زد و دوباره  یدار یمعن شخندیافتاد. شهاب ن ریز ایدر نگاه

 گفت:

 .امی. لباس عوض کنم، سرتون خلوت شد مدمیتازه رس _

 یرفتار ناگهان رییفشرده شد. تغ ایدر ی نهیدرون س یزیچ

 یِرا حال یزیا نگاه چنبود؟ انگار قصد داشت ب بیشهاب عج

نگاه  ریاو را ز یکند. نگران شد. شهاب چند لحظه ا ایدر

 بازخواست کرد و دوباره رو به عمه صنم گفت: قشیدق

 فعال! _

 ا،یدر یهم برا یچند حرف یکلمه  نینوع ادا کردن ا یحت

آخر  یداشت. دلشوره اش چند برابر شد. لحظه  یمتفاوت یمعان

 یمرد جوان مطمئن شد، راز ی رهیخسر بلند کرد و از نگاه 

 .نهفته است یناگهان رییتغ نیپشت ا

را جمع کرد و دلشوره اش را در  شیکه رفت، دست و پا شهاب

پنهان کرد. ماه صنم همچنان فارغ  شیپس لبخند محوِ مصنوع

صورت  ای. درخاطرات تلخ گذشته اش بود ریاز همه جا و درگ
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فت و کمک کرد تا دراز گ یری. شب به خدیماه صنم را بوس

را از  اروهاد ینیتن او مرتب کرد و س یبکشد. سپس پتو را رو

دلشوره را با  کهیکنار تخت برداشت. از اتاق خارج شد، درحال

داروها را به آشپرخانه برد و  ینی. ابتدا سدیکش یخودش م

 دوم شد. یطبقه  یسپس راه

صدش گذاشت و مق یپله ها م یبود که قدم رو یبار نیاول

. با دیدندان کش ریخشک شده اش را ز یباال بود. لبها یطبقه 

پله  کیبه  کیگرفت  یاوج م شتریکه هر لحظه ب یدلشوره ا

راه  واریحواسش را به د یکرد همه  یپا گذاشت و سع ریها را ز

 پله بدهد و افکار بد را از خودش دور کند. 

 یهم، رو نسبتا بزرگ رنگِ روغن، در فواصل کم از یتابلو دو

 خکوبیم یتفنگ شکار کیتابلوها،  انینصب شده و م وارید

. ستادیراه ا ی انهیم ای. درامدیم یمیشده بود که به نظر قد

انداخت و نفس  وارید یرو ی قهیبه تفنگ عت یمتعجب نگاه

 گرفت.  یقیعم
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نقطه از خانه نگاه  نیا واریگذرا به د یلیو خ نییاز پا شهیهم

 یها یو راحت از کنار دکور یسطح شهیهم . و البتهکرده بود

به تجمالت  یعالقه ا ایاش گذشته بود. در واقع در یمیقد

 ینداشت بداند در اتاق ها لیتما یخانه نداشت. حت نیا یمیقد

 کیهدف داشت.  کیفقط  ای. درگذردیعمارت چه م نیا گرید

 رفتهیجوانمرگ پذ یلدایبزرگ که آن هم به خاطر  تیمامور

خانه نفوذ کند تا حق خواهرش را  نیل کرده بود به ابود. قبو

 دانستیکه م ییلدایو هم روح  ردی. تا هم خودش آرام گردیبگ

روحش همه جا با اوست و  یول ستیخودش ن گریاگرچه د

خانه  نی. و اکنون که چند روز از سکونتش در اکندیکمکش م

همه  یورا یزیکرده بود. چ رشیپاگ یگرید زیگذشت، چ یم

 متیداشت و نه ق یکه نه جود خارج ی! آن متاعشیسته هاخوا

. خاطرات ماه ی. تلخ بود اما خواستنبا ارزش بود ی! ولیماد

روزها به شدت آشنا  نیمهربانش ا یکه  چهره  یصنم! همان

. شدیزن م نیشتر از روز قبل طالب ایهر روز ب ا،یو در زدیم
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به در زد  یاتازه کرد. با پشت دست ضربه  یپشت در نفس ایدر

 .ستادیو منتظر ا

 تو! ایدر بازه! ب _

چشم به  ایکه گو ی. نامدیرس انیزود به پا یلیخ انتظارش

بار  نیاول یبرا ایراهش او بود، به سرعت جوابش را داد و در

کار و  زیقدم داخل اتاق او گذاشت. اتاقش بزرگ و دلباز بود. م

 گریف دطر شیطرف و تخت و کمد لباس ها کیکتابخانه اش 

 قرار داشت.
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 واریکنار د یتک صندل یبه تعارف او، رو ایبعد، در یقیدقا

 ی. لباس هاستادیپشت به او، مقابل پنجره ا ،ینشست و نام

. نبود ییرایاز دفتر دستک و پذ یبه تن داشت و خبر یرسم

 یکرد. سکوت نام یبه شدت معذب بود و احساس گرما م ایدر
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خودش به  ارا ب ایدر یحساب نکهیشد. بعد از ا یوالنط یکم

 .ستادیرو به او ا نهیجدال وا داشت، برگشت و دست به س

 ؟یخوریداروهاتو که م نم،یکن بب فیخب! تعر _

او باال رفت و مضطرب  یمقدمه  یبه سوال ب ایدر نگاه

 گرفت. یپا به باز یانگشتانش را رو

 .خورمیم افتهیب ادمی اگه ونیدرم یکی! زهیبله؟ آها، چ _

قدم سمت او  کیبرداشت و  یزیر یانحنا یلب نام ی گوشه

 برداشت. 

 نقدریدارم. ا ادیز ماری. امثال تو بستین یحدسش کار سخت _

کنه و بعدش  دایپ خیکه کارتون ب یتا وقت نیکنیم یسهل انگار

 هست؟ یدیام گهید نیبپرس

 :دیباال داد و پرس ییابرو دهیترس ایدر

 ممکنه... یعنی ،یعنی ؟یچ یعنی _

 یم زشیسمت م نکهیزد و همزمان با ا یلبخند واضح تر ینام

 رفت وارد کالم او شد.
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 بهتر از درمانه! یریشگیبود که پ نیا هول نکن. منظورم _

 آن گذاشت. یو انگشتانش را لبه  ستادیا زشیکنار م سپس

 یپزشکاست. پس جا یمعروفم که شعار همه  یجمله  نیا _

 !یحواست به بده خودت که زودتر درمانش دنیرست

دل  دادیم یباز یپا باز یهمانطور که انگشتانش را رو ایدر

 :دینگران پرس

رو  یزیو اسکنم چ شیدکتر؟ جواب آزما یشده آقا یزیچ _

 .دهینشون م

 گفتم؟ نیمن ا _

 ای نیکن حتمیکه نص امیب نیکنم گفت یفکر نم ینه ! ول _

 نه؟ ای خورمیدارو م نیبپرس

خورد. لبخندش وسعت  یتکان واضح ینام یگلو بکیس

رغم سن و  ی. علدیگرفت و انگشتش را کنار لبش کش یشتریب

 یبا کلمات را نم یبود و گول باز یسال کمش، دختر باهوش

 خورد.
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 کنم. حتتیکه نص یای. نگفتم بیدرست حدس زد _

 زشیخودش را پشت م نهیپس داد و با طمان یسپس نفس 

 دهینگاه ترس ریرا جا به جا کرد و ز شیبعد صندل یکم. دیکش

 دختر، در ادامه گفت:

فشم! در  رهیم یراستش خواستمت که بگم عمه چند روز _

 لتویمالقات خانواده ات وسا یبر یباش که اگه خواست انیجر

 .یجمع کن

مجبور بود خانه را  ایرفت و در یجا خورد. عمه صنم م ایدر

تا  اوردیبه دست ب ینشانه ا ای یرنخس نکهیترک کند؟ بدون ا

اراده لب  یشد. ب رهیدست پر نزد هوشنگ حاضر شود. خ

 را به دندان گرفت و رها کرد. نشییپا

اونجا بره پرستار الزم  یعنی ،یعنی گرده؟یبرم یفشم؟ ک رهیم _

 نداره؟
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 یرا رو شینشست و جفت آرنجش ها زشیکامل پشت م ینام

 رهیچانه قفل کرد و با دقت خ ریزآن تا زد. سپس انگشتانش را 

 نگران او شد . یچهره  ی

کار کنه. آقا  یچ دونهینه! عصمت خانم هست، خودش م _

زود  یکنه ول یم شونیهست. البته شهابم همراه رمیقد

 .گردهیبرم

 :دی. دل نگران تر از قبل پرسدیآب دهانش را بلع ایدر

 یک نینگفت ،ینگفت. راست یزیپس چرا خودش بهم چ _

 گردن؟یبرم

که من گرفتم. توام  هیمیتصم نی. استین انیخودش در جر _

فصل  نیا شهی. همسازهیاونجا بهش م ینگران نباش. هوا یلیخ

 ینیقشالق کنه که خونه نش القیی یچند روز کنم،یم شیراه

 روش اثر نذاره. یلیخ

 چند روز؟ _

 ؟یازش دل بکن یتون ینم ه؟یچ _
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انداخت.  ریزد و سرش را ز یخجالت زده لبخند محو ایدر

 یکه حساب ایبود. در نیو سنگ قیبه شدت دق ینگاه نام قتایحق

 انگشتانش لب زد: یبه باز رهی. خزدینگاه او معذب م ریز

 دیکه بهشون عادت کرده باشم. باور کن هیعیخب! خب طب _

 بره. یکه برام از گذشته ها نگه تا صبح خوابم نم یشب

کنم.  یکه بتونم توام راه ستین یرطو طیشرا یفهمم. ول یم _

از خانواده  دارید یخودتم دلت نخواد بر دونمیم دیهرچند، بع

 ات!؟

تمام  یرکیباال داد و با ز ییابرو یبازهم باال رفت. نام ایدر نگاه

 :دیدر جوابش نال ایمنتظر پاسخ او شد. در

 ..یی. ولخوادیمن! من! خب معلومه که دلم م _

 یریفشم، شمام م رهیمونه. عمه م ینم یباق یحرف گهید یول _

 تا خبرت کنم. یکن دنیاز خانواده د

 د؟یخبرم کن _

 ؟یدونیم گرده،یبرم یعمه ک یدونیبله! تو که نم _
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 نه! _

 درست شد؟ ،یبرگرد یتا بگم ک یشیم پس منتظر تماس من _

 یداد. نام یفیضع ی"بله"و سردرگم در جوابش  جیگ ا،یدر

 دختر زد و در ادامه گفت: یچهره  بِیبه حالت غر یلبخند

چه  ستیمنم معلوم ن ه،یموندنت خطرناکه! خونه خال نجایا _

فقط  یاصرار دارم بر ینیب یاگه م .امیساعت از شب بتونم ب

 !نهیهم لشیدل

 درسته! _

 نشانیسکوت ب یهم مغموم! لحظه ا دیشده بود. شا مظلوم

فتار دختر بود، ر زیهمانطور که در حال آنال یبرقرار شد. نام

 را وارد کرد. ییزد و ضربه نها هیکامل تک

 تو؟ ؟یراست _

 یکه انگار از باز یکرد. نام یبا نگاهش تالق اینگران در نگاه

 :دیزد و پرس یشخندین برد،یدادن او لذت م

  ؟یبا اون دختره دار ینسبت _
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 در ادامه افزود: یشد. نام یسوال ایدر نگاه

که دنبال  دمیوردنش اورژانس! دکه آ یهمون دختر بچه ا _

 ش؟یشناختی. میرفت یبرانکارد م

 تیزد و در نها یبه سرعت برگشت. لب ایدر یچهره  رنگ

 :دیپرس صالیاست

 ن؟یدید _

مشرفم!  اطیح یآره! از پشت پنجره! من ازاون باال به همه  _

حد برات مهم باشه. بعد از  نیتا ا بهیغر هیبرام جالب بود که 

 نشد. رمیدستگ یزیچ یبه اورژانس زدم. ول سر هیرفتنت 
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 اورژانس؟ نیرفت _

مرد  شیو  هر بار، ناله ها زدیبه حال خودش نبود. ناله م ایدر

 .کردیم کتریقدم نزد کیجوان را به هدف 
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 کردم؟ یبله! به نظرت کار اشتباه _

سم. شنا یمن اصال اون دختر نم یعنینه! من، اشتباه؟ نه!  _

 چطور بگم...

 دهیو ترس ریغافلگ یکه حساب ای. دردیابرو درهم کش ینام

 میپس داد و همزمان با پس دادن آهش تسل یقی. نفس عمزدیم

 وار لب زد:

 شناسم. یم _

 یدرمانده نگاه ایشد. در نییباال و پا ینام ی نهیس ی قفسه

 و گفت: دیدزد

 ی. کلدهیم هیدخترش کرا دمیبار با مادرش دعوام شد. د هی _

خودش داشت. اون روز که تو  لیاونم دال یسرزنشش کردم. ول

! هنوز طعم چارهیشوکه شدم. دختر ب دمشید مارستانیب اطیح

 بست. ایچشم از دن دهینچش یزندگ

 ست؟یزنده ن گهید یدونیپس م _
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که  ایبود. در یمصمم و جد یول یچشم درشت کرد. نام ایدر

تپاچه تر از قبل، قفل داده است، دس یگاف بد کردیحس م

 انگشتانش را از هم باز کرد و با حرکت دادنشان در هوا گفت:

ازش شانس زنده  دمیکه من د یخب! خب با اون حال بد _

 شدم. دیمن زود ناام دمیشا د،ی. شادونمیموندنش کم بود. نم

 ؟یشناسیمادرش از کجا م _

 نگاهرفت. یفرو م یبود و آب دهانش به سخت دهیترس ایدر

 کرد و بغض کرده در جوابش لب زد: ینام یدرمانده اش را راه

که دخترش دست به  دمیبار د هیشناسم که! فقط  یکامل نم _

 هیقصدش چ دمیما بود. تا فهم یاطراف محله  .کنهیدست م

 بحثم شد باهاش!

سکوت لب  یو بعد از کم دیدور لبش کش یمتفکر انگشت ،ینام

 باز کرد.

. به یمن رو درک کن یتهایحساس یتونیم! حتما ایدر نیبب _

خونه و مهمتر از همه عمه صنم با منه!  نیا تیهر جهت مسئول
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 نکهیپرسم. اول ا یازت م یو سوال شمیم ریپس اگر سخت گ

برام مهمه  نکهیا یبزار پا نکهیدرست و کامل جوابمو بده. دوم ا

بزرگ خانواده ام  زداره ا یخونه راه دادم و ک نیرو به ا یک

 .کنهیم یپرستار

 .دمیبله! بهتون حق م _

که بفهمم حرفات مثل دارو  ادین یروز دوارمیخوبه! پس ام _

نرمش در  گهیروز د دروغ بوده. که اون ونیدرم یکیخوردنت 

خواهد  یو ضربت ینوع برخوردم قانون نیقی. قطع به ستیکار ن

 بود.

 ..دیکنیمن دروغ نگفتم. چرا فکر م _

 فت.کالمش ر انیم ینام

کدوم از گفته هات دروغ نباشه.  چیه دوارمیمنم که گفتم. ام _

سخت  تونمیتونم منعطف باشم، م یچون من همونقدر که م

 باشم.  رمیگ

 بله! _
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 نیزد هم رونیدختر ب ی دهیخشک یلبها نیکه ب یکلمه ا تنها

 یتکان داد و سپس با انگشت اشاره ا یسر دییبه تا یبود. نام

 زد. یبه خروج

 .یبر یتونی. حاال میکنیبه! ممنون درک مخو _

تکان داد و به  یحرف زدن نداشت، سر یبرا یینا گریکه د ایدر

نظر  ریهمچنان حرکات او را ز یپا بلند شد. نام یرو یسخت

گفت و  "یریشب به خ"ناله  هیشب ییبا صدا ایداشت. در

زد.  شیبالفاصله صدا یکج کرد. نام یراهش را سمت خروج

 یمفروغش را سمت او چرخاند. نا یو نگاه ب دستایا ایدر

 بغل برد و گفت: ریرا ز شیدستها

 شهایآزما گهیبار د هیکه  نهیا یدکتر منتظر شنهادیپ _

 تکرارشن.

 در ادامه گفت: یول ینداشت. نام دنیبه شن یلیتما گرید ایدر

 یایبا من ب دیبا گهیدور د هیآماده باش. عمه صنم برگشت  _

 !مارستانیب



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

بعد با  یدر جوابش فقط و فقط سرش را تکان داد. لحظه ا ایدر

 زد. رونیاو از اتاق ب نیب زیگفت و مقابل چشمان ر "یاجازه ا"

 یناتوان و افکارش مشوش بود. انگشتانش را رو شیقدمها

رفت. رفتار شهاب،  نییپله ها را پا یکی یکیسر داد و  وارید

به  گرید زیرچتا ه دادیطعنه م یبو شتریکه ب یجمالت نام

به عقب  ی. نگاهستادیپله ها ا نییشدت مضطربش کرده بود. پا

و نگران تر از  تدوم انداخ یبه طبقه  یپله منته نیسر و باالتر

و  یاتاقش شد. شهاب، شاهد درماندگ یراه یگریهر زمان د

در اتاقش را بست، قدم تند  ایدر نکهیاو بود. به محض ا یناتوان

 .رساند یمکرد و خودش را به نا

نشسته بود و شهاب با  زشیمتفکر پشت م یبعد نام یلحظات

 یضرب گرفته و گوشه  یصندل یدسته ها ینوک انگشتان رو

بار دست به  نیگرفت. چند یقینفس عم ی. نامدیجویلبش را م

 :دیپرس تیو در نها دیچانه اش کش

 ؟ینگفت یزیتو که به عمه چ _
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 .دیتنه اش را جلو کش همیو ن ستادیشهاب از کار ا انگشتان

 ؟ینام یبه نظرم بهتره! ول ینه! خودت بگ _

 :دیدر هم گره خورد. شهاب در ادامه پرس نگاهشان

دستت بهش  گهیبره د ی! دختره رو نفرستگهید یمطمئن _

 نرسه؟

 زد. هیپر کرد و کامل تک یا نهیدوباره س ینام

نباش.  کاره اس! نگران یدختره چ نیبفهمم ا دیمن باالخره با _

 .گردهیبرم

 ؟یپشت سرشم نگاه نکرد چ گهیاگه برنگشت؟ اگه رفت و د _

. ادیسرش ب ییبال هیبده بره تو اون خونه و  زیاحتمال ر هیاصال 

بعدش جواب عمه صنم  نکهیبه ا ؟یبه تبعاتش فکر کرد ؟ینام

 ؟یبد یخوایم یچ

کنار لبش  یجمع کرد و لبخند نهیس یرا رو شیدستها ینام

 نشاند.

 گفتم که نگران نباش.  _
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 ! هستم. یهستم نام _

 تمام گفت: تیگرفت. شهاب با جد یشتریوسعت ب ینام لبخند

 شتریو اون لبخند  ژکوند ب یهمه خونسرد نیا ه؟یچ یدونیم _

 تو سرته که منم آروم شم. یکنه. الاقل بگو چ یم میعصب

کج کرد و با همان لبخند به استقبالش رفت.  یگردن ینام

با سکوت سر به سرش  یکم یکرد. نام زیچشم ر شیبرا شهاب

 گذاشت و در
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 لب باز کرد. تینها

 گرفتم. یمرخص یچند روز _

 نههههه!_

 باور کن. _

 ؟یگرفت یکارو! تو؟ مرخص نینکن با من ا _
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 دنبالش! افتمیشخصا ب خوامیالزم بود. م _

 .دیرا باال کش شیزد و متعجب لبها هیتک شهاب

 یکه دکتر پژوهشو ب نهیپروژه چقدر سنگ نی! بببهیعج _

 شه.  انیجر ریگیشخصا پ خوادیکرده، م یکارو و زندگ الیخ

 گهیخونه وسط باشه د نیا یعمه صنم و آدما یپا یوقت _

 . ستین بیعج

خونه  نیهم یاز آدما یکی ایو اگه کاشف به عمل اومد که در _

 ؟یاس چ

منحرف کرد و متفکر چانه اش را  یگرینگاهش را جهت د ینام

 دو انگشت نوازش داد. نیب

دنبال  افتمیب دی. بعدش باکنهیفرق م هیقض گهیاونوقت د _

 چرا و چطور؟ نکهیا

مارو! نقد حساب کن داداش،  یگرفت یچرا؟ نصف شب یچ _

 .میداریخر
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. دیشهاب را به جان خر تیکرد و عصبان یقشنگ یخنده  ینام

خنده در جوابش  یداد و با ته مانده تکان  یبعد سر یاندک

 گفت:

سر از خونه گداها در  دیچرا با ده؟یکش نجایچرا کارش به ا _

زده؟ چرا زن  بشونیغ هویچرا رخساره و شوهرش  اره؟یب

 یسر خواهرش اومده؟ رخساره چ ییهوشنگ شده؟ چه بال

پدرش  ره؟یهوشنگ بگ لینام فام دیبا ایشده؟ چرا در

که روز اول بهمون گفت  ییه اس؟ حرفازند ایکجاست؟ مرده 

 بازم بگم؟ اینه؟ بسه  ایداره  قتیحق

 شیباال داد و لبها ییچشم درشت کرده بود. بامزه ابرو شهاب

باال برد  میرا به عالمت تسل شی. سپس جفت دستهادیجلو کش

 و گفت:

واقعا  گهیندارم. کامال متقاعدم شدم. پس د یحرف گهیمن د _

 !ریشبت بخ
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به سرو و  ی. شهاب بلند شد. دستدیخندیم زیر زیر ینام

 و با حفظ همان لحن گفت: دیلباسش کش

 الال! می! ما رفتتیموفق یبا آرزو _

 سر تکان داد. شیفقط برا ینام

 خبر نزار! یما رو ب _

 حتما! _

 است. شیکه سفر در پ میبر  _

 به سالمت. _

 یمنا یبرا یشد. در آخر دست دهیشهاب از دو سو کش یلبها

 از او جدا شد. "دکتر تیگود نا"بلند کرد و با گفتن 

 

سوار آژانس  ریبه در خانه انداخت و ناگز یبرگشت، نگاه ایدر

طرف و رفتن به  کیخانه  نیشد. دل گرفتن از ماه صنم و ا

 .دادیآزارش م گریطرف د کیجهنم هوشنگ از 
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جا به جا شد و ساک کوچکش را کنار دستش  یصندل یرو

به عقب سرش  ینگاه ن،یزمان با راه افتادن ماشگذاشت. هم

ساعات  نیتعارف بهتر ی. بدیاز ته دل کش یانداخت و آه

بود که کنار ماه صنم  یساعات ر،یچندسال اخ نیدر ا شیزندگ

انگار  یکرده و غرق خاطرات او در گذشته شده بود. ول یسپر

طعم زنده  ایکه در یهم با او سر جنگ داشت. درست زمان ایدن

 دیچیاز قبل برنامه م یجور کرد،یدندان مزه مزه م ریبودن را ز

نداشته  یو کوتاه آمدن چاره ا رفتنیجز پذ چارهیب یایکه در

 باشد.

 کیداد و سرش را رو به عقب برد. منتظر  هیکامل تک برگشت،

 یهوشنگ نبود. ول یخانه  یاستقبال با شکوه از جانب آدمها

را ببندد  ارید دهان گشاد هوشداشت که بتوان یکاش بهانه ا یا

و رو کش هوشنگ فرار کند. چند روز، فقط چند  ریو از نگاه ز

توانست  یم ایو در گشتیعمه صنم برم کرد،یروز تحمل م

 نفس راحت بکشد.  کیدوباره 
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 نیکه دوباره پا به ا یروز دنیرس دیرا بست. به ام شیها پلک

دست  هم گذاشت و خودش را به یپلک رو گذاردیخانه م

 سپرد.  ریتقد

 بعد سرش را بلند کرد و رو به راننده لب زد: یکم

 کرده. رییمقصدم تغ دیآقا ببخش _

سمت دختر پرت کرد و ابرو پراند.  ینگاه نهیاز داخل آ راننده

او نگاهش را از پنجره به  یبه حالت چهره  تیاهم یب یول ایدر

 .کرد کتهید شیرا برا دیلب آدرس جد ریداد و ز رونیب

 یباال داد و ب یشانه ا اوردیکه سر از کار دختر در نم راننده

دوباره  ایداد. در رییرا تغ رشیچهار راه، مس نیحرف سر اول

 میتصم ش،یزد. سرش را به عقب برد و ضمن بستن پلکها هیتک

 فکر نکند.  یگرید زیچ چیگرفت به ه

 ریمس رییرفت. تغ یو آهسته از پشت سرشان م اطیبا احت ینام

قدم به  کیلبش نشاند و  یگوشه  یراننده، لبخند یناگهان

سرنوشت ساز بود.  شیکرد. امروز برا کترشینزد ات،یحدس
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 یدخترک مرموز را برا نیدست ا یادیبود که تا حد ز یروز

 .شودگ یذهنش را م یاز گره ها یو گوشه ا کردیخودش رو م

 

حرف  یگذاشت و ب اطیکوچکش را وسط ح یساک دست ایدر

 . ستادیابل گارد مقاوم اعضا امق

در کنار هوشنگ و زمانه سد راهش شده بودند و هنوز  اریهوش

 یول ای. دربرگشت او بودند ییدنبال چرا دهیاز گردِ راه نرس

و حق به  ستادیا نهیبعد دست به س یخودش را جمع کرد. دم

 :دیجانب پرس

که انگار ارث پدر  نیهمه با هم سد شد یجور هی ه؟یچ _

 .دمیتون باال کشهم

سمت هوشنگ  یدار ینگاه معن مین اریزد. هوش شخندین زمانه

که مطمئن بود قبل از  ای. دردیکش یانداخت و هوف کالفه ا

تواند قدم از قدم بردارد،  یسه کله پوک، نم نیکردن ا یراض

 به تمسخر زد. یتکان داد و لبخند یسر
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 !نطوریعجب! که ا _

 ؟یا برگشتکالم، چر کی! اریادا درن _

سوال، بالخره سکوت جمع را شکست. لبخند  نیبا ا اریهوش

سه  نینگاهش را ب نکهیگرفت و همزمان با ا یشتریب ینما ایدر

 :دیپرس کردینفرشان جا به جا م

  ن؟یینجایا نیا یشمام برا _

تک  ایبود که در قبال سوالش گرفت. در یتنها جواب سکوت

 زد و در ادامه گفت: یخند

 شیآرا ییسه تا ی! خب معلومه! وقتیخودیل بچه سوا _

 سوال دارن. هیهرسه  یعنیگرفتن  ینظام
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 روباه؟ ای یریش _
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قدم شده بود.  شیباز خواست او پ یبار هوشنگ بود که برا نیا

 او متمرکز کرد و در جوابش گفت: یچهره  ینگاهش را رو ایدر

 ؟یشیخوشحال م رمیهان؟ بگم ش ؟یبشنو یچ یتوقع دار _

 ساعت برم تو اتاقم کپه مرگم بزارم؟ هیکنار  یریم

 ..یول ی. روباه باشیدستخوش دار یباش ریش _

 یب ریش هی یول رمی! شیکه تو منتظرش ینه اون ی! ولرمیش _

 و کوپال! الی

 :دیبالفاصله غر اری. هوشدیوسط حرف هوشنگ پر ایدر

 ؟یچ یعنی _

 چرخاند و گفت: اریرا سمت هوش بار نگاه متنفرش نیا ایدر

بعد با دست پر  یحتما دفعه  ی! ولهیفعال دستم خال یعنی _

 .امیم

 و کوپاال؟ االی یب ریش ؟یچرا برگشت هیدستت خال _

 در جواب تمسخر هوشنگ گفت: ایدر
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 یمجبور بودم، وگرنه سگ اون خونه شرف داره به آدما _

 !نجایا

 زیخ ایسمت در ،یعصب اریکرد. هوش یاخم تند هوشنگ

چنگال هوشنگ شد.  ریاس شیبرداشت که ناغافل بازو

فشار  شیپنجه ها نیبرادرش را ب یهوشنگ همانطور که بازو

 :دیغر ایرو به در داد،یم

ساعت  هی. جمع کن برو تو اتاقت، رمیگیم دهیبارو نشن نیا _

 کارت دارم. ایب گهید

شاره ا کیو منتظر  کردینگاهش م یزخم ریش کیمثل  اریهوش

تفاوت  یب ایاز سمت هوشنگ بود که سمتش حمله ور شود. در

برداشت و با  نیزم یموجود خم شد. ساکش را از رو طیبه شرا

 مسخره گفت: شخندیحفظ همان ن

 فعال! _
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راه افتاد. از کنار  ایحواله اش کرد. در ییلب ناسزا ریز زمانه

از به او زد. زمانه تعادلش را  یمحکم یزمانه گذشت و تنه 

 گفت: هیلب به کنا ریز ثانهیخب ایدست داد و در

 ذره حرص خوردن الزمه برات! هی. یچاق شد _

روزبه از اتاق کوچک و مخروبه  نیح نی. در همدیخروش زمانه

به همه داد.  یدندان ریسالم ز کیزد و  رونیب اطیح یگوشه  ی

توجه به حال خراب زمانه که تند و  ی. بستادیا یلحظه ا ایدر

 تیبه عقب سر روزبه انداخت و در نها ینگاه کردیزِر زر م تند

 اتاقش شد. یراه

 ی دهیخاطرات عروسک ترس یکه بو یو سرد کیتار اتاق

دخترک پر پر شده. ساکش را وسط  ا،ی. پردادیرا م شیپ یچند

و بغض کرده گوشه  دیاز ته دل کش یقیاتاق رها کرد. آه عم

دخترک با نگاه وجب  خاطرات اندک ادیاتاق را به  یگوشه 

وسط اتاق را روشن کرد  یدیتک المپ خورش گرید یکرد. دم

روزگار، کنج اتاقش مامن گرفت و سرش  یرحم یو خسته از ب
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وار در  نیگذاشت. جن واریکنار د یبالشت مچاله شده  یرا رو

پنهان کرده و تن  شیپاها نیرا ب شی. دستهادیچیخودش پ

 کرد.  لیسرد تحم نیخسته اش را به زم

محکم  ای. درامدیمشاجره و پچ پچ م یصدا اطیداخل ح از

هم گذاشت و دندان بهم فشرد. زمانه  یرا رو شیپلکها

 قیگفت و هر آنچه ال یم راهیهمچنان پشت سرش بد و ب

بود.  زاریزمانه ب یاز صدا ای. دردادیخودش بود به او نسبت م

 نیت اخانه تنفر داشت. خشت خش نیا یآدمها یاصال از همه 

در را داشت. غرغر  یزندان ب کی یحکم حصارها شیبرا خانه

و  یدیهمه پل نیاز ا زاریب اینداشت. در یتمام یزمانه ول یها

سرش گذاشت و  یبالشتش را برداشت. رو ،یوانیصفت ح

و گوش خراش  زیت یفشرد. کم کم صداها آرام گرفت. صدا

. دم افتاه یناخواسته رو ایدر یو پلکها دیزمانه به صفر رس

! شب گذشته، از یقبل ینیب شیاراده و بدون پ یخوابش برد. ب

مخوف خوابش  یخانه  نیرفتنِ ماه صنم و برگشت به ا یغصه 
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 یم یخواب شوازیبه پ شیبود اگر چشمها یعینبرده بود. و طب

 نداشت. یبرنامه ا شیرفت که برا

خورد و  شیسر جا یتکان لیم یب ا،یخش خش آمد. در یصدا

 انیرا گرفته بود. م بانشیگر ینیریش یایاز افتاد. روطاق ب

لبخند زد. کنار ماه صنم نشسته و سرش را  یداریخواب و ب

جان او گذاشته بود. ماه صنم با محبت دست  یب یپاها یرو

 یداریخواب و ب انیذوق کرد. م ایو در دیکش شیموها یرو

ماه صنم گذاشت.  ی دهیدست چروک یدست بلند کرد و رو

پلک باز کرد و چشم در  دهینگرانش کرد. ترس یآن ول یزبر

. وحشت زده دیکش یبلند ینیدر آمد. ه اریچشم هوش

 نشست و تشر زد: شیسرجا

تو؟  یاومد یهان؟ چطور ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا _

 هووشنگ! زماننهه؟

 اراده باال رفت و اهل خانه را صدا زد. یب شیصدا
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پا نشست.  یوت بود. روتفا یخونسرد و ب یول اریهوش نگاه

برد و با لحن  شیاو پ دهیانگشت دستش را تا کنار صورت ترس

 لب زد: یچندش آور

 دلم برات تنگ شده بود.  _

 :دیو غر دیمتنفر از حضور او صورتش را پس کش ایدر

 تا.. رونیگم شو ب ؟یتوسرت بود عوض یچ _

 زد و به تمسخر یکالم او تک خند انیافتاد. م اریهوش انگشت

 گفت:

 .ستیخونه ن چکسیجوش نزن بچه جون! ه _

دختر را پر کرد. وحشت زده آب  ی نهیس یقفسه  یبد درد

 :دیفروکش کرده پرس یو با لحن دیدهانش را بلع

 ؟ستیکس ن چیه یچ یعنی _

. برو دی. زمانه و هوشنگ رفتن خرستنیهمه رفتن. ن یعنی _

 !ابونایصف بستن تو خ نیبچه هام دنبال رام

 !رونیو ببر_
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کرد و  یبلند یدر جوابش خنده  اری. هوشدیغر گریبار د ایدر

 :دیپروا پرس یب

  ؟یکنیم رونیب یجور نیدکتر جونتم هم نم،یادب! بب یب_

 !رونیگفتم گم شو ب_

. دیخودش را عقب کش یبار کم نیدوباره صدا بلند کرد و ا ایدر

به  یشکار نشسته بود. لبخند نیکه مثل کفتار در کم اریهوش

انگشتانش  نیشالش را ب یاو زد و گوشه  یحرکت مذبوحانه 

 گرفت.

 پر از خشم و نفرت شد. ایدر نگاه

#۶۹ 
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به صورت  کیگذاشت و نزد نیزم یکف دستش را رو اریهوش

 او لب زد:
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 لحظه بودم؟! نیچقدر منتظره ا یاگه بدون _

 شرف! یکثافت! لجن! ب _

تبله  وارینشسته و د شیکنار پا اریبود. هوش بسته ایفرار در راه

با حفظ همان  اریکرده، پشت سرش را سد کرده بود. هوش

آب  ایرا بست و همزمان، در شیچشمها ادیلبخند، و با لذت ز

 صورت او پرت کرد.  یدهانش را رو

 :دیلب غر ریجا خورد. چشم گشاد کرد و ز اریهوش

 یجفتک پرون یهوا خور ی! دو روزه رفتیعوض یدختره  _

 ؟یکنیم

فشرده  شتریو ب شتریب اریانگشتان هوش ریز ایشال در ی گوشه

به در اتاقش  یبزند که ضربه ا یلب باز کرد حرف ایشد. در

 یجا ایبعد در یخورد و حواس جفتشان را پرت کرد. لحظه ا

در  یلبش نشاند و روزبه از آن سو یرو یروزیکلمات لبخند پ

 :دیپرس

  ؟یینجایما اش ار؟یآقا هوش _
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 یزیپلکش نبض ر ری. همچنان که زدیدندان بهم ساب اریهوش

 گرفت و سمت در چرخاند. ایگرفته بود، نگاهش را از در

 ؟ینرفت نیتو مگه با رام ه؟یچ _

 اومده دم در کارتون داره. یکیلحظه آقا!  هی _

 کار داره؟ یبا من؟ چ _

 یرعت گوشه از فرصت استفاده کرد و به س ایفاصله، در نیا در

. روزبه در جواب دیکش رونیاو ب یپنجه ها انیشالش را از م

 گفت: اریهوش

جلو  ستادهیوا دمید ییآقا! اومدم خونه برم دستشو دونمینم _

 بگم بره؟ ای نیای. مرهیگیدر سراغتون م

نشست. هرچند  یم ایبه دل در بیروزبه عج یدو رگه  یصدا

وجودش در  ی. ولدادینشان نم ایخوش به در یکه در ظاهر رو

و سرنوشت ساز واقع شده و  دیمف اریسخت، بس یلحظه  نیا

در جواب روزبه سکوت  اریممنونِ او بود. هوش تینها یب ایدر

 :دیغر ایکرد. سپس برگشت و چشم در چشم در
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 .گردمیبرم _

پا بلند  یهمانطور که رو اریمتنفر نگاهش کرد. هوش ایدر

 و ادامه داد: دیکش صورتش یرا رو نشیپشت آست شد،یم

 طلبت! یکی _

اش را  هی. تکدیبعد عقب کش یبا نفرت بدرقه اش کرد. کم ایدر

قلب هزار تکه  یپشت سرش داد و کف دستش را رو واریبه د

 چی. ابتدا روزبه را سوال پستادیمقابل در ا اریاش گذاشت. هوش

در اتاق  انیم یکرد و سپس سمت در خانه راه افتاد. روزبه ول

 شخندین شیبرا ای. درکردینگاه م ایبه در یبود و عصب ادهستیا

 تکان داد و گفت: یزد. سپس سر

 .یدیممنون! به موقع رس _

 ی. اصال واسه چیپاشو جمع کن برو همون جا که بود _

 هان؟ یبرگشت

 اطیدر ح ینگاه نانیاطم یمتعجب ابرو پراند. روزبه برا ایدر

 :دیغر ایرو به در یآهسته تر یچرخاند و با صدا
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جهنمه! بجنب، تا من سرشو  نیبهتر از ا یبمون ابونیتو خ _

 فرار کن. کنمیگرم م

 دره؟؟ یجلو یکه گفت یپس اون نمیصبر کن بب _

 :دیغر ایحرف در انیم روزبه

جفتمون  ومدهی. پاشو تا ن. دست به سرش کردمگمیدِ پاشو م _

 شَل و پَل کنه.

 اریو ناموس او به هوشنجات جان  یگفته بود. روزبه برا دروغ

 یحواسش به او بود. قهر بود ول ،یعنی نیدروغ گفته بود. و ا

 گذاشت. ینم شیتنها

 ؟یپس خودت چ _

و سمت او  دیخودش را داخل کش یناله زد. روزبه عصب ایدر

 برداشت و گفت: واریتند کرد. سپس ساک او را از کنار د قدم

 یگرد. اگه برگشتبرن گهی. دیبپر واریاز رو د کنمیکمکت م _

 رو من حساب نکن.

 آخه! _
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 برسه. اری! االنه که هوشایپاشو در _

جمع  نیزم یاو خودش را از رو دیلب فرو بست. به تاک ایدر

کرد و دنبالش راه افتاد. شک نداشت که  بعد از رفتن او روزبه 

 یو جذبه  رتیانگار غ ینخواهد بود. ول منیا اریاز دست هوش

 یکه ب دیچرب یده ساله به سن و سال او ممرد هف مچهین نیا

 کرد. احرف دنبالش راه افتاد و فرمانش را اجر

 

 یخانه  کی انیتک و تنها م ،یغروب کرده بود و نام دیخورش

خودش قهوه دم کرده و آماده بود که نوش  یدراندشت، برا

بود. امروزش را متفاوتر از  یخسته و فکر یجان کند. حساب

کرده بود و به شدت احساس  یش سپرعمر یروزها یهمه 

 . کردیم یسردر گم

را داخل ماگ  یآشپزخانه نشست. قهوه جوش دست زیم پشت

 چانه گذاشت. ریکرد و متفکر دست ز ریسراز
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 کی یشهاب ط ش،یکه چند روز پبود  یهمان ایشواهد، در طبق

گزارش کامل کارش را به او داده بود.  ق،یدق یدانیم قاتیتحق

همان باند مخوف و سابقه دار  ای ان،یگدا یبه خانه  متعلق ایدر

سوال  ایدن کیمانده بود و  یهوشنگ بود. و نام یبه سر کردگ

افکار  نی. خسته از استادفر رونیجواب! نفسش را پر صدا ب یب

باال داد و پنجه اش را دور ماگ قهوه حلقه  ییدرهم و برهم ابرو

 کرد. 

 یمدت، و پس از جدال ها یطوالن یرو ادهیپ کیبعد از  ا،یدر

انگشتش  ادیز دیو با ترد ستادیمکرر با خودش، پشت در خانه ا

دانست.  یرا سمت زنگ خانه برد. درست و غلط کارش را نم

خسته  یجواب قدم ها یکینماند و  یدست خال کردیدعا م یول

باشد و  الکساگر آن موجود زنده  یرمقش را بدهد. حت یو ب

 س کند. پار شیفقط و فقط برا

ذوق  شیخشک بود و کف پاها یو گرسنگ یاز تشنگ دهانش

 نیزنگ گذاشت و با آخر یانگشت رو تی. در نهاکردیذوق م
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که  نقدریوقفه! ا یموجود در بدن آن را فشرد. ممتد و ب یقو

کرده بود که  دیتاک ینام نیاز ا شیبه خنده نشست. پ شیلبها

 یباز کی هیشب شتریب ایکار در نیو ا ستیدر خانه ن یکس

 نیوجود ا نیانسان بالغ! با ا کیکودکانه بود تا رفتار معمول 

 لیکش داد که لبخندش تبد نقدریکودکانه را ا یباز
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 یکه تمام یمتعجب از زنگ ،یشد. نام یعصب یخنده ها به

 ایقدم تند کرد. در فونیبلند شد و سمت آ زینداشت از پشت م

 !نییزنگ بود و سرش پا یگشتش همچنان روپشت در بود. ان

و بعد سمت  ستادیا نهیدست به س ی. ابتدا کمدیدرهم کش ابرو

 پا تند کرد.  یخروج

از همه جا، دست از سر زنگ  دیبعد، ناام هیچند ثان ایدر

 نیزم ی. رواش را به در داد. همانجا سر خورد هیبرداشت و تک
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خسته بود که  درنقیگذاشت. ا شینشست و ساکش را کنار پا

جا قد ندهد. خسته و البته نگران!  نیبهتر از ا ییفکرش به جا

 ایبود و در دهیرس سر ارینگران روزبه بود. هنگام فرار او، هوش

روزبه را  یو ناله ها اریهوش یعربده ها یصدا واریاز پشت د

گرفته بود برگردد و روزبه  میو چندبار تصم نیبود. چند دهیشن

هربار نگاه مصمم  ینجات دهد. ول اریهوش یو پا دست ریرا از ز

 شده بود.  مانیآورده و پش ادیو ملتمس آخر روزبه را به 

کرد و خودش را به  یبلندش ط یرا با قدم ها اطیطول ح ینام

 رساند.  اطیدر ح

 لیتعادلش را از دست داد و رو به عقب متما ایباز شد. در در

سرش بود و  یدرهم باال یبا ابروها ،یبعد، نام یشد. لحظه ا

دست  یاو! نام ینگاه پرسش ی رهیزده خ رتیح یبا نگاه ایدر

جمع  نیزم یبه سرعت خودش را از رو ای. درستادیا نهیبه س

فشرد. در  شیاپنجه ه نیساکش را محکم ب یکرد و دسته ها

گفتن  یبرا یحرف چینگاه حق به جانب ه نیمرد و ا نیمقابل ا
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را  بانشیکه از صبح گر یداخت. بغضان رینداشت. سرش را ز

 و خجالت زده لب زد: دیگرفته بود را بلع

 تو؟ امیاجازه دارم ب _

و با  دیسکوت او را د ایکرد. در زیدر جوابش چشم ر ینام

او  یمنتظر عکس العمل بعد یسرش را بلند کرد. نام اطیاحت

 :دیبه پشت سرش زد و نال یبا التماس اشاره ا ایبود. در

 برگردم.  تونمیکه م شهیماگه ن _

اش را با زبان تر کرد  دهیلب خشک ایتر شد. در ظیغل ینام اخم

 و ادامه داد:

پارک!  مکتیبود و ن ابونیامشب، خ یبرا میبعد یها نهیگز _

 اگه...

بعد از سر راهش کنار  یبست و لحظه ا یکالم او پلک انیم ینام

رد. لبخند قلب دختر را روشن ک دیاز نور ام یرفت. بارقه ا

 او گفت: یزد و در جواب جوانمرد یمحو

 ممنون! _
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داخل گذاشت  یخجالت زده قدم ا،یفقط نگاهش کرد. در ینام

 و گفت:

که  خوامیجا م هیتو دست و پاتون نباشم. من فقط  دمیقول م _

 نمونم. ابونیشب تو خ

 :دیدر پرس انیم ایخورد. در یتکان واضح ینام یگلو بکیس

 چرا برگشتم؟ نیسبپر نیخوا ینم _

او تک  یبه خود دار ایسبک کرد. در نهیدر جوابش س ینام

 انداخت. نییزد و در ادامه سرش را پا یخند

پرستار  هی. دعوام شد. اگه رهیجوب نم هیآبم باهاشون تو  _

. من بهتون دیخوره تعارف نکن یبه دردتون نم هیپرحاش یِفرار

 که... دمیحق م

 دم.درو ببن خوامیتو! م ایب _

را ساکت کرد.  ایکه کم از غرش نداشت در ینام یصدا

و نگاه خجالت  ینگاهشان درهم گره خورد. نگاه پر از سوال نام
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شد و  اطی! سپس به دستور او کامل وارد حایدر یزده 

 در جوابش گفت.  یزیر "دیببخش"

را پشت سر او بست و خودش سمت اتاقک  اطیدر ح ینام

 ستادهیهمانجا ا فیر و بالتکلمنتظ ایکوچک الکس رفت. در

رفت صدا بلند کرد و خطاب به او  یهمانطور که م یبود. نام

 گفت:

 .امیخودتو گرم کن تا ب ی! خواستزهیتازه دم رو م یقهوه  _

 یمرد درخانه، مثل حضور روزبه در آن لحظه  نیا حضور

از پشت رفتن او را  ایبه معجزه بود. در هیدرست شب ،یبحران

 یشتریخدا زد و با شجاعت ب یبه بزرگ یلبخندنگاه کرد. 

 :دیپرس

 شهه؟؟یم _

به عقب سرش  یو نگاه ستادیمقابل اتاقک الکس ا ینام

 و خجالت زده ادامه داد: دینگاه دزد ایانداخت. در

 عمه صنم زود برگرده؟ _
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 کرد و در جوابش گفت: یتامل یشد. نام جادیا یاندک سکوت

 .گردهیبرم _

از سر  یلبخند ایدلگرم کننده بود. در اریسکوتاه اما ب جوابش

را سمت ساختمان  شیحرف اضافه قدم ها یسپاس زد و ب

هوشنگ جا  یرفت، اما قلبش را در خانه  ی. جسمش مدیکش

فکر و ذکرش شده بود روزبه! از ظهر همه  یگذاشته بود. همه 

مانده بود و قلبش  جهینت یبا تلفن همراه او ب شیتماس ها ی

 ی. وارد ساختمان که شد، ابتدا مقابل وروددادیمبد  یگواه

دور در سالن  کیکرد و نگاه پر از حسرتش را  یعمارت تامل

کننده و خلوتش آزار دهنده  ریچرخاند. سکوتش دلگ یخال

 یراه کراستیفرستاد و  رونینفسش را پر صدا ب ایبود. در

 آشپزخانه شد. 

کنار ماگ!  یبود و قهوه ساز فلز زیم یرو ینام یقهوه  ماگ

سمت  یو خلوت مرد جوان زد و قدم ییبه تنها یشخندین ایدر

است.  زیم یتازه دم رو یگفته بود قهوه  یبرداشت. نام زیم
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 ریتصو کرد،یبه خودش جلب م شتریب ایکه نظر در یزیچ یول

 یشتریب دقترها کرد و با  زیماگ بود. ساکش را کنار م یرو

و چشم نواز بود.  بایرفت. زانگشتانش باال گ نیماگ قهوه را ب

 زیپشت م د،یخاص، از پزشک جوان، با روپوش سف ریتصو کی

 کارش! 

 کیاز جانب  هیهد کی هیشب شتریکارِ خالقانه، ب نینظرش ا به

 یافکار انیم ا،ی! درگرید زیآمد تا چ یمیصم یآشنا ایدوست 

دستانش  انیماگ را م خ،یبه م یکیو  زدیبه نعل م یکیکه 

 نگاه کرد. کم کم یشتریرا با دقت ب یبعد ریتصوچرخاند و 

به خنده  شجان یو ب دیسف یوسعت گرفت و لبها شخندشین

 یدست جمع ریتصو کینشست. 
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به مناسب تولد  یپزشکان و پرستاران بخش، که همگ یتمام از

 کیک یاو، دورش را گرفته بودند و منتظر فوت کردن شمع رو

  تولدش بوند.

گذاشت و  زیم یزد. ماگ قهوه را رو ییصدا یتک خند ب ایدر

 یشد. از نام دهیشهاب کش یذهنش سمت و سو یلحظه ا یبرا

خودش را  ریبرود. تصو ینیچن نیا یها یبود دنبال فانتز دیبع

اتاقش را از عکس ها و پوستر  واریدر و د ایماگ چاپ کند  یرو

کامال  یاو با نام اتیاز شهاب نه! روح یخودش بپوشاند. ول یها

شهاب منعطف  زد،یو سرسخت م یجد یمتفاوت بود. هرچه نام

 بود و آرام!

از  ییبایز ریناخودآگاهش تصو ریبود که در ضم بیعج و

و  یمتانت و مردانگ دیهر دو جوان داشت. شا تیشخص

به  شیمدت کوتاه، برا نیدر طول ا کیهر یمجزا تیشخص

 داشت.  یارادت خاصبود و به هر کدام  دهیاثبات رس
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گذاشت و از  زیم یهرحال ماگ را دست نخورده رو به

خوردن قهوه و  یآشپزخانه خارج شد. دل و حوصله 

به اتاقش پناه برد و  یمعطل یبازخواست شدن را نداشت. پس ب

 را گرفت. اریهوش یشماره  یقبل از هر کار

 

شد.  دختر رو به رو یخال یپا به آشپزخانه گذاشت و با جا ینام

دست نخورده  یو متفکر به قهوه  ستادیا زیسر م یهمانجا، باال

ماه صنم  یمهر برگشت خورده بود. به خانه  ایشد. در رهیخ

باز کرده بود. دست به چانه اش  هیپناهنده شده و لب به گال

همراهش را از  تلفنکرد و  یخال یا نهیبعد س یگرفت. کم

 آورد. رونیشلوارش ب بیج

را  زیم یبه ماگ بود و نوک انگشتانش لبه  همچنان نگاهش

داد.  رییرا تغ طیشرا یشاداب شهاب ول ی. صدادادینوازش م

 شلوارش فرو برد. بیبالفاصله انگشتانش را برداشت و داخل ج

 .یبرگرد یتونیکرد. م رییالو شهاب! برنامه تغ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ر،ی! شما با صد و ده تماس بگهیشماره شخص نیا دیببخش _

 خدا!  دیبه ام افتهیکارت راه م

 زد و گفت: یشهاب پلک یدر جواب شوخ ینام

فرق کرده. زودتر  طیشرا گهیبرگشته. االن د ایدر گمیبامزه! م _

 کارت دارم. ایب

مگه کشِ تمبونه که نرفته برگرده؟ شرمنده جناب سرهنگ،  _

 راهم، تازه ام ولو شدم. یمن هنوز خسته  یول

 گه؟ید یاینم _

کم بخوابم، موتور مغزم که راه افتاد راجع  هیر . بزادمیقول نم _

 .کنمیبهش فکر م

بعد انگشتانش را خارج کرد و  یسکوت کرد. لحظه ا ینام

 گذاشت. سپس در جواب شهاب گفت: زیم یدوباره لبه 

 ایساعت وقت اح هیساعت شهاب! فقط  هیخب قبول!  یلیخ _

 م!رو ه میزیتا فکرامون بر یایم یافتی. بعدش راه میدار

 !ایشینکن دادا، ورشکست م یساعت؟ ولخرج هی _
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 ی. شهاب که از پشت خط متوجه دیکش یهوف صدا دار ینام

به  کینزد یاو بود، با لحن یفکر یو مشغله  یحوصلگ یب

 خنده گفت:

 ساعت! فقطط! هیترش نکن بابا، همون   _

 ؟یفقط چ _

 .امیحواست باشه دختره دَر نره تا من ب یچهار چشم _

 برداشت و گفت: یزیر یانحنا یلب نام ی گوشه

خواست فرار کنه  ی. اگه مدهینه انگار واقعا موتور مغزت خواب _

 برگرده ها؟ دیچرا با

ساعت بخوابم راه افتادم.  هی! می! آقا من تسلایگیاوه! راست م _

 ؟یندار یکار

 فعال! _

از قطع تماس، تلفن همراهش را کنار ماگ قهوه گذاشت و  بعد

 . دیدندان کش ریرا ز نشییلب پا
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به خوردن آن  یلیتما یاز دهن افتاده بود و نام بایتقر قهوه

باال انداخت و سپس ماگ قهوه  ینداشت. لبش را رها کرد. پلک

 کرد. یخال نکیرا داخل س

تخت نشسته، رو به جلو خم شده بود و سرش را  یلبه  ایدر

 یرحمانه  ی. چشمش از هجوم بدادیدستانش فشار م نیب

از پشت خط  اریبود و قلبش هزار تکه! هوش سیاشک خ

 یول . ناسزا گفته بود.زده بود ادیکرده بود. فر دشیتهد یحساب

و  ردهآن جماعت رشد ک انیم اینبود. در نیا ایدردِ در یهمه 

شده بود. در حال حاضر دردش روزبه بود و دست  دهیفوالد آبد

. اندیم یدر گچ ممدتها  دیبا اریهوش یکه به گفته  ییو پا

وارد کرد و  شیها قهیبه شق یشد. فشار مضاعف میبغضش حج

 نی. در ادیآب دماغش را باال کش ش،یهمزمان با بستن پلکها

به آن خانه  رگشتنشکه مطمئن بود عدم ب یزیلحظه از تنها چ

بود.  اریمثل هوش ییو رو به رو شدن با الشخورها یجهنم ی

 کیاندن داشت. و به همان زنده م یبرا لیدل کیفقط  ایدر
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ماه صنم گذاشته بود. به  یآشنا یهم دوباره پا به خانه  لیدل

 یو اثبات سالمت عقل لدای یپرونده  یانداختن دوباره  انیجر

رفت و  یشهر م نیاز ا شهیهم یاخواهرش! بعد از آن بر

جا با هم تمام  کیخاطراتش را  یو همه  اریهوشنگ و هوش

 شتریداشت. هرچه ب شیهم در پ یسخت . البته که راهکردیم

و سخت تر  شدیخانه بدهکار م نیبه اهل ا شتریگذشت، ب یم

فشار خون در  کردیتوانست نارو بزند. به نارو زدن که فکر م یم

واقعا داشت چه  ای. درکردیرفت و مغزش داغ م یباال م شیرگها

و  ی! با ماه صنم دوست داشتنشیبا خودش! با زندگ ؟کردیکار م

 یآن طرف، رنگ و بو یکه عکس الشخور ها ییبا آدمها

قابل احترام و  یو همگ دیبار یاز سرو شکلشان م تیآدم

 بودند. یستودن

 

دو مرد در گرفته بود. عرق از سر و شکل  نیب یسخت نبرد

فضا را پر کرده بود.  شانینفس ها یو صدا دیباریجفتشان م
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نظر داشت و  ریرا ز فیحر ادیشهاب گارد گرفته، با دقت ز

 دفاع بود.  یآماده 

راستش کنار صورت شهاب نشست و  یحمله کرد. پا ینام

 .دیچیغرش مردانه اش در فضا پ
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او را دفع کرد و نفس زنان  یبه سرعت حمله  یول شهاب

 :دیپرس

  ؟یکار کن یباهاش چ یخوایحاال م _

 یشانیپ یرو نشست. ساعد دستش را نیزم یرو ینام یپا کف

شد. شهاب در  لیبه عقب متما یو قدم دیعرق کرده اش کش

 پس داد و گفت: یادامه نفس تند

تو سرشه بزاره  یدر اتاقتو بزنه و هرچ ادیب یاگه منتظر نیبب _

 ! گفته باشم.یکف دستت کامال در اشتباه



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 گرفت و در جوابش گفت: یلبخند زد. حالت دفاع ینام

 دارم؟ یوقعت نیهمچ یچرا فکر کرد _

 مارستانی. بیخور یتو خونه جُم نم یدو روزه بسط نشست _

که تو رو خونه  ستیبشر ن نیواقعا واجب تر از ا یعنی! چیه

 کنه؟ نینش

 یضربه دست او را رد کرد و ب یبار شهاب حمله کرد. نام نیا

 مقدمه گفت:

 .اریفردا برو عمه ب _

 ؟یچ _

 شهاب! وجودش الزمه! ارشیب _

او کرد و ناله  ی. نگاه متعجبش را راهستادیا شیسرجا شهاب

 زد:

 حالت خوبه؟ _
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 زیر یو دانه ها دیبار مچ دستش را کنار صورتش کش نیا ینام

اش را پاک کرد. سپس چشم در  یشانیعرقِ راه گرفته از پ

 چشم شهاب لب زد:

خوره. بدجور رفته تو خودش! اگه بنا  ینم یچیدو روزه ه _

 نداره. ینظر گرفتنش سود ریزبره که  نیباشه از ب

باال انداخت و نگاهش را  ییلب فرو بست. متفکر ابرو شهاب

 منحرف کرد. نیزم یرو

 اگه عمه صنم... ی. ولدونمینم _

 یسرما گهیباهاش حرف زدم. م شبی! دهیعمه صنم راض _

 . کنهیم تمیاذ نجایا

 شه؟یبهتر م ایعمه برگرده حال در یگیتو م یعنی _

رنگش را خارج کرد و گره کمر بند  یآب یادستکش ه ینام

 سمت شهاب برداشت و گفت: یرا گشود. سپس قدم اهشیس

 موثره! یلیهم صحبت خوب خ _
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و در ادامه  دیمرد جوان کش یبه بازو ی. دستستادیا مقابلش

 گفت:

 هست تو نگران نباش. یحواسم به همه چ _

 باال انداخت و یزیر یشانه  یلبخند زد. شهاب ول ینام

بعد، با فاصله گرفتن  یلب زمزمه کرد. لحظه ا ریز "یدونمینم"

 :دیسرش را بلند کرد و پرس ینام

 ؟یدیادامه نم _

رنگش را  یآب یدستش را باال برد. لباسش را کند. حوله  ینام

 کهیبرداشت و در حال واریکوچک کنار د ی لهیم یاز رو

ر س یآن را رو کرد،یپرت م نگیر یرا گوشه  شیدستکش ها

 . سپس در جواب شهاب گفت:دیو صورتش کش

 حرف بزنم. یبا دکتر منتظر دی! باهیامروز کاف یبرا _

 لباسش را گشود. یرا کند و گره  شیهم دستکش ها شهاب

 عع! برگشته مگه؟ _
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گرفته بود در جوابش  شیهمانطور که راه خروج را در پ ینام

 گفت:

 !شیاگه بشه برم مطب شخص خوامی! مگهیدو روزِ د _

 ؟یبریام م ایدر _

 باال کارت دارم. ای. توام دست دست نکن بنمیتا بب _

شد. همزمان با خروج او، کنار  دهیشهاب از دو سو کش یلبها

 و با خودش زمزمه کرد: دیصورتش را با انگشت مال

 ام داره. ینیدکتر! المصب چه ضرب دست سنگ یچشم آقا _

زده بود، از  رونیب شییقدم زدن از مامن تنها یکه به هوا ایدر

او را  یفرار ی هی. شهاب بالفاصله سادیپشت پنجره کنار کش

به سرعت خودش را جمع  ایو سمت پنجره پا تند کرد. در دید

در آمد و  ینام یکرد. قصد فرار داشت که ناغافل، رو در رو

 . دیرنگ از صورتش پر
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منتظر  یشد و با نگاه نهیدست به س ادیز یبا تان ینام

. سرش را دیرا گز نشییخجالت زده لب پا ای. دردازش کردبران

 انداخت و ناله زد: ریز

 نداشتم. ی. قصد فضولدیببخش _

 ایکه منتظر حرف  ایشد. در دهیکش یبه نرم یلب نام ی گوشه

از جانب او بود، در مقابل سکوتش سر بلند کرد و  یسرزنش

 مظلومانه ادامه داد:

کنجکاو  اد،یطرف صدا م نیاز ا دمیحوصله ام سر رفته بود. د _

 چه خبره! نمیشدم بب

 .میکرد یم نیتمر _

پنجره را باز کرد  یآمد. شهاب ال هیحاش یکوتاه و ب ینام جواب

جفتشان رد و  نیب ینگاه ایدر .ستادیجفتشان ا یو به تماشا

 :دیبدل کرد و نال

 بله! متوجه شدم. _
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قط چند تا . فگردهیغذات دست نخورده برم ینیدو روزه س _

! نییپا یدیقاشق، از کنار بشقاب که مطمئنم اونم به زور م

گفتم شهاب عمه صنم برگردونه. حالت که بهتر شد آماده شو 

 درمانت!  یادامه  یبرا

با شهاب تکرار کرد.  شیاز گفتگو یا دهیپرقدرت، چک ینام

را از  دیو هر گونه ترس و ترد زدیدر کالمش موج م استیس

 دهیاو کش یرکیشهاب به ز یگرفت. لبها یمخاطب جوانش م

او شد و شهاب  ینگاه نافذ و جد ی رهیاراده خ یب ایشد. در

 همزمان با بستن پنجره گفت:

تو تا جفتتون  نیجلسه رو ببر هیدادا! بق یشیعرق چا م _

 .نینشد ضیمر

 لب زد: یتوجه به حرف شهاب در جواب نام یب یول ایدر

 .رهیدرگ بیندارم. فکرم عج لیم _

عمه برگشت  ی. ولیمعلومه! اصرارت نکردم که معذب نش _

 . یبد حیعلتش برام توض دیحتما با
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 نهیس یول ینشست. نام هم یخورد و رو یتکان ایدر یلبها

را از هم باز کرد و با اشاره به  شیسبک کرد. سپس قفل دستها

 :دیسمت ساختمان پرس

 ؟یقدم بزن یخوا یهنوز م ای یایبا من م _

 زد و بدون فکر لب زد: یخال اطیبه ح یزی. گردیچرخ ایدر هنگا

 .امیم _

. دیحرف چرخ یاز لبخند به خودش گرفت. ب یینما ینام یلبها

کم او را با  یقدم زنان سمت ساختمان راه افتاد و با فاصله 

او با شهاب را  یگفتگو ایبود در دواریخودش همراه کرد. ام

 نیبا ا نکهیا ایباشد. و  دهیشنحداقل کامل ن ایباشد. و  دهینشن

کرده و از اصل  رتپ یآخر حواسش را تا حد یچند جمله 

 دورش کرده باشد. انیجر
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 "فصل دوم"

 

گذشت و زن جوان  یمشترک ماه صنم م یماه از زندگ شش

بداند. هر  یزندگ نیتوانست خودش را متعلق به ا یهمچنان نم

. از بعد از اعترافات شدیه تر از قبل متر و دل مرد نیروز غمگ

مولود که اوضاع بدتر هم شده بود. ماه صنم خودش را درست 

از هر  شپهناور، که آت یدرّه  کی. کردیوسط جهنم حس م

کرد.  یو جان و تن زن جوان را جزغاله م دیکشیطرفش زبانه م

 یو مولود از سو دیجاو الیطرف و فکر و خ کینظام و اشرف از 

 کجایو روح و تنش را  زدندیخرمن م نینفت به آتش ا گرید

 کردند. یباهم نابود م

و  زدیها پرسه م خانهیدر م دیشده بود. طبق معمول جاو شب

و تنها خورده  بانهیماه صنم در اتاقش تنها بود. شامش را غر

هم  یو ب ییتنها یبود ول یغربت راض نیبود. اگرچه به ا

 یاضافه شده بود. از وقت شیها یگرفتار یهم به همه  یصحبت
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 ارید یاهرحمت جواب داده و قاسم ر یوقفه  یب یتالش ها

کرده و کمتر به  شهیپ ینیغربت شده بود، خاتون هم عزلت نش

 .کردیم یسر کش رشیدخترک تنها و اس

که  شیصنم نگران قاسم هم بود. برادر تپل و شکمو ماه

بد  یبرخ ی. بزدیصورتش موج م یدر گوشه گوشه  یمهربان

از اقوام نظام در  یکیبود. رحمت گفته بود قاسم را به  یدرد

 یم شیرا هر ماه برا لشیفرنگ سپرده و خرج و مخارج تحص

نگران شکم قاسم بود.  یزیاز هرچ شتریماه صنم ب ی. ولفرستد

قوم و  یعنی. شدیتلف م یپسرک بدون خاتون از گرسنگ

ساده دلش را  شکم برادر یخاتون هوا ینظام اندازه  شیخو

 داشتند؟ 

کرد. از کنار سمار  یاش م وانهیکم کم داشت د الیو خ فکر

نصفه،  مهیرا ن یگلدوز یحوصله، پارچه  یبلند شد و ب یزغال

اتاق و از سکوت خفه  نیرها کرد. دلش از ا نیزم یهمانجا رو

 یزیخواست و چ یباز م یکننده اش کَنده شده بود. دلش هوا
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سمت در  ار شیقدم ها اریاخت ی. بکه فکرش را سبک کند

 زد. رونیبرداشت و از اتاق ب

پشتش را به در مطبخ کرده بود و هول زده مشغول  اشرف،

 :دیحوصله پرس یهوا وارد شد و ب ی. ماه صنم ببود یانجام کار

 ؟یکنیکار م یچ _

 انیگالبِ م شهی. شتابزده به عقب برگشت و شدیترس اشرف

و  ی. عصبدیسر و صورتش پاش یخورد و رو یدستش، تکان

 :دیمعترض دستش را سمت او دراز کرد و غر

 یاومد نییپا یهو جن بو داده سرتو انداخت نی! چته؟ عیهو _

 تو؟

برداشت. دستش را به  یزیر یلب ماه صنم انحنا ی گوشه

سقف کوتاه مطبخ گذاشت و از همانجا، با نگاهش اشرف را به 

نظر  ریرا ز شیرفتارهابود که کارها و  یسخره گرفت. مدت

و دست پر  زدینظام سر م ی. مشاطه ماه به ماه به خانه داشت

 دوباربار به  کی ی. حمام کردن اشرف از هفته اگشتیبرم
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 ریتا آسمان توف نیکرده بود و سرو لباسش با گذشته زم رییتغ

 داشت. 

به هر جهت به  گر،ید زیهر چ ایماه صنم بود  یحرفها ریتاث

هم غوطه ور  وریکرد. اشرف اگر در زر و ز ینم یحال او فرق

بازهم همان موجودِ  کرد،یبه تن م شمیو لباس تمام ابر شدیم

بودند و به محض  یبود که همه از دستش عاص یدک و دهن یب

را مشمئز  آدمعالم و  شیها یگند فحاش یباز شدن دهانش، بو

 .کردیم

به تمسخر  سکوت لب باز کرد و در جوابش یصنم بعد از کم ماه

 گفت:

همه  ایداره  میمرحبا! حاال ثمره ا ؟یرس یخوب به خودت م _

 باد هوا؟ شهیزحمتت م ی

 :دیتنش فشرد و غر نییگالب را پا شهیش کیگردنه بار اشرف،

 خاله سوسکه! یزنیگنده تر از دهنت زر م _
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او وارد مطبخ شد  یتوجه به فحاش ی. بدیصنم با صدا خند ماه

 نشیکرد. پشت آست ظی. اشرف غستادیف او درست مقابل اشر

 :دیلب غر ریو ز دیلبش کش یرا رو

 !دیچشم سف یدختره  _

 ...یییبارم کن. ول خوادیدلت م یهرچ _

 گالب زد و در ادامه گفت: ی شهیبه ش ینگاه اشاره ا با

 کرد. ریتطه شهیگالب نم ینره که ذات بدُ با چشمه  ادتی _

ادامه  شخندیم با حفظ همان نماه صن .دیدندان بهم ساب اشرف

 داد:

 از کوزه همان برون ترواد..... _

 چه خبره؟ نجایا اد؟یم ییچه بو _

با ورودش وسط حرف ماه صنم رفت و توجه هر دو زن را  مولود

و مولود با  دیبه خودش جلب کرد. ماه صنم به سرعت چرخ

 . دیتمام دوباره بو کش یکنجکاو

 ؟ادیم یچ یبو دمیپرس ن؟یساکت _
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درزش را  یبزند که اشرف، دهان ب یصنم لب باز کرد حرف ماه

 باز کرد و بالفاصله مولود را خطاب قرار داد:

نخود آبگوشت  یهااا! هرکه به دَر کرد خودش خبر کرد. حتم _

 .یکرده که به زبون اومد یادیسر دلت ز

چشم درشت کرد. ماه صنم که به زور با  ریمات و متح مولود

گالب  ی شهی. برگشت و با اشاره به شکردیم لبخندش مقابله

 خطاب به اشرف گفت:

 گالب بود نه گنداب! یمنظورش بو _

 رفت. ینم ییوقت هرجا یاگه شل نبود ب نی! ایهرچ _

سمت مولود انداخت.  ینگاهمیباال داد و ن ییصنم ابرو ماه

 و ناله زد: دیرا بهم مال شیمولود من من کنان کف دستها

 !نیهم ن؟یگرد یبرم یخواستم بدونم کمن، من فقط  _

 یبار روانه  نیرا ا شی. نگاه سوالدیصنم  ابرودرهم کش ماه

 اشرف کرد و لب زد:

 ؟یبر یخوا یم ییجا _
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 یگالب را داخل گنجه  ی شهیش ی. به سختدیچرخ اشرف

 پشت سرش جا داد و غرغر کنان با خودش زمزمه کرد:

دست به  رمیرم مفضول بردن جهنم! به تو چه؟ فک کن دا _

 دعاشم، اجاق کور تو رو روشن کنم.

 ؟یچ _

کنار  یمعنادار شخندیو ن دیصنم خروش کرد. اشرف چرخ ماه

 لبش نشاند.
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 نم،یامامزاده بسط بش رمینظام دراومده. م یصدا ،یکرد رید _

 مردم بسته شه! نیبلکه دهن ا

 ؟یت به دعاشامامزاده واس من دس یریتو؟ م یگیم یچ _

به جلو برداشت و با انگشت  یتر شد. قدم قیاشرف عم لبخند

 به شانه ماه صنم نواخت. یسبابه ضربه ا
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. میمردم نشد نیدهن ا یبهت گفتم دست بجنبون تا لقلقه  _

 .دیآخرش حرف به گوش نظام رس یامروز و فردا کرد یه

 . اشرفشدیدر هم م شتریو ب شتریماه صنم هر لحظه ب ی چهره

 زد و در ادامه گفت: یدوباره ا شخندین

چاره  ی. نشسته تو خونه، جاشهیگرم نم یاز ننه ات که آب _

کردن واسه درد دخترش، غمبرک قاسمُ زده. نظام گفت منتظر 

خنده زار  نیاز ا شتریدنبال چاره تا ب افتیزن رحمت نباش! ب

 .میمردم نشد

 .یگیم ونیهذ یخدا که دار ی. به خداوندیگیم ونیهذ _

  ون؟یهه! هذ _

لحن پر از تمسخر  و با همان دیبه شکم ماه صنم کش یدست

 ادامه داد:

 پ کو شکمت؟  _

پروا ادامه  ی. اشرف بدیصنم با نفرت خودش را عقب کش ماه

 داد:
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 ؟یبپزه. پنهونش کرد ارونهیخاتون راه به راه برات و دمیند _

 ؟جماعت کور کنه نینظام که چشم ا یکو؟ کجاست نوه 

نظام چه  یتحفه  ننیب یجماعت چشمشون کوره، نم نیا _

! اگه چشم سر داشتن تعجب داشت. ندارن که پچ پچه هیجونور

 راه انداختن و نظام دستپاچه کردن.

کرد و در جوابش  یصنم حرص کرده بود. اشرف اخم تند ماه

 :دیغر

 ؟یبگ یخوایم یچ _

را  لب ماه صنم را پر کرد. نفرت نگاهش یگوشه  تلخند

 مضاعف کرد و به تمسخر لب زد:

وقت بغل من  چیه دیجاو ی! بچه یفهمیخوام م یخودم نم _

 مرده باشم. نکهیمگه ا کنهیگرم نم

 ی. ماه صنم تلخند واضح تردیاشرف درجا باال پر یابروها جفت

 زد و بحثِ در گرفته را با چند جمله خاتمه داد:
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خونه گوش  نیابگو که پشت در  ییبه اونا نویحاال برو ا _

خوابوندن. بگو منتظر نباشن. بگو اون ممه رو لو لو برد. عروس 

. چه برسه که بخواد پا بزاره شیقدم هیتو  دیجاو زارهینظام نم

 بخونه. ییواسه بچه اش الال

 رونیاز مطبخ ب یو بدون معطل دیدندان بهم ساب ی. حرصگفت

 یف ولبود. اشر ستادهیا نشانیحرف و ساکت ب یزد. مولود ب

شد و  ریتوجه به حضور مولود، دنبالش سراز ی. بتحمل نکرد

 انداخت. رشیگ اطیگوشه ح

 دیجاو یاالن؟ بچه  یبود گفت ی. چدهیورپر نمیصبر کن بب _

 من؟ دیبا جاو یکرد یچه غلط نمیزر بزن بب ؟یخوا ینم

را  یبود و نور مهتاب تا وسط حوض بزرگ سنگ کیتار هوا

اش را  نهینشسته در س نینم درد سنگروشن کرده بود. ماه ص

شده  یشیآت بیلبخند نشاند. اشرف عج شیپس زد و به جا

 زد و چشم در چشم او گفت: یپلک یبود. ماه صنم ول

 که خودش سر خودش آورده. هیینکردم. بال یمن باهاش کار _
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 حررفف بززنن. _

نه! برو از  یگیکار دستش داده. ناتوونه! م یگفتم که! دله گ _

 دش سوال کن.خو

 سگ! نیع یگی. دروغ میگیدروغ م _

. ماه صنم ستادیجفتشان ا یمطبخ به تماشا یورود انهیم مولود

 با حفظ همان لبخند در جواب اشرف گفت:

 یهمه  یحرفا خوش کن. ول نی. تو دلتو به اگمیآره دروغ م _

قبراق باشه و اجازه بده زنش ازش  یکه محاله مرد دوننیم ایدن

 .رهیفاصله بگ

به  یادیماه صنم شد. فشار ز ی قهیاشرف بالفاصله بند  دست

 :دیزن جوان وارد کرد و حق به جانب غر یگلو

. مگه دست خودته! نون یریگیازش فاصله م یتو غلط کرد _

 یم ؟یکنیواسه پسرش پشت چشم نازک م یخورینظام م

 اد؟یکه جات سواست و صداش در نم یکار کرد یچ نمیخوام بب
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رو  خونهی! مخونهیم ایمن  ایخودم دفاع کردم. گفتم از حق  _

 ...یول منم گفتم به سالمت. به من صلح کرد.

 ؟ییچ یول _

 ایبراش شرط بزارم؟  ذاشتیتو بگو اگه پسرت سالم بود، م _

 و مارو به سالمت؟ ریو بگم تو رو به خ رمیفاصله بگ

و شجاعت  یهمه حاضر جواب نیاشرف از ا یچشمها جفت

خونسرد  کردیم ی. ماه صنم که سعزدیم رونیز حدقه بداشت ا

دست او گذاشت و در جواب  یدست رو یجلوه کند، به آرام

 سکوتش لب زد:

با  ی. حاال برو کنار که خوب شبم خراب کردذاشتینم _

 حرفات!

بغض  یقدم به عقب برداشت. ماه صنم ول کیتعادل  یب اشرف

 یتا لحظه  کردیم یسع نکهیو همزمان با ا دیمزاحمش را بلع

کند از او فاصله گرفت. همه  شخندیآخر، با نگاهش اشرف را ر

 یاش گلوله  نهیس یو قفسه  دیلرز یوجودش از داخل م ی
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را  ودشطاقت خ یشد. ب ریامان سراز یب شیآتش بود. اشکها

 نشست. هیداخل اتاق پرت کرد و پشت در بسته به گر

 کیو  دیبلع یم قایتک تک کلمات ماه صنم را با اشت ا،یدر

زد و  ی. ماه صنم لبخند قشنگداشتیلحظه نگاهش را از او برنم

پنهان  یبرا یلیدل چیکه ه ای. دردیگونه دختر کش یدست رو

به دست  یزد و بوسه ا یکردن  بغضش نداشت. لبخند محزون

ماه صنم را  یخال یجا ر،یچند روز اخ نیمهربان او نواخت. ا

نداشت لحظات با  مید و تصمحس کرده بو شیدر زندگ بیعج

 دیکش یفیاز دست بدهد. ماه صنم آه خف یاو بودن را به راحت

 و لب جنباند:

نباشم به  دونستمیدختر! م یشد دهیچقدر الغر و رنگ پر _

 .دادمیگوش نم یحرف نام یرس یخودت نم

 نیماه صنم را ب ی دهیبرد. دست چروک ریسرش را ز ایدر

گرفت و خجالت زده در  یانگشتان کوچک خودش به باز

 جوابش گفت:
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از وجودم  کهیت هیانگار  ن،یبدجور بهتون عادت کردم. نبود _

 کم شده بود.

 تر شد. قیماه صنم عم لبخند
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موجود در هوا گرفت و در ادامه  ژنیاز اکس ینفس پر ایدر

 گفت:

 کی یپرداز الیخ دمی. شاادیحس از کجا م نیا دونمینم _

 ..یباشه. ول یر احساساتدخت

 و گفت: دیتا نگاه مشتاق ماه صنم باال کش یرا به نرم نگاهش

 عمه صنم! دییبه چشمم آشنا یلیخ _

توجه به حال او  یب ایکرد. در ریینگاه ماه صنم بالفاصله تغ رنگ

 گفت:



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

تو گذشتم حضور  م،یتو زندگ ،یزمان هی ،ییجا هیانگار  _

نوع حرف زدنتون،  یم. ولدون ی. زمان و مکانش نمنیداشت

به چشمم  بیطرز محبت کردنتون، عج یشکل نگاهتون، حت

 .زنهیآشنا م

چشمان نم دار و  یصنم لب فرو بست و در سکوت به تماشا ماه

به  یدوباره ا یبوسه  ایبعد، در یمعصوم دختر نشست. دم

 دست او نواخت و با تمام احساساتش لب زد:

 !یلی! خدوستتون دارم عمه جون یییلیخ _

اش جا داد و  نهیس انیرا م ایکرد. سر در یتاب یماه صنم ب قلب

. افسوس که فعال زبانش دیبا تمام وجود عطر تنش را باال کش

گفت آنچه  یو م کردیقاصر بود و دستش بسته. وگرنه لب باز م

 یاش پنهان کرده بود. م نهیس یصندوقچه  انیرا که سالها م

غصه، از عذاب وجدان!  ازاز درد، . کردیگفت و خودش را رها م

صد  یسالها آزارش داده بود. ول نیآنچه تمام ا یو از همه 

تا  کردیم یصبور دیبود. فعال با دهیکه فعال زمانش نرس فیح
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که  یقتیکند. حق قتیحق دنیشن یکم کم دختر را آماده 

همان ماه صنم  ایدر یبعد از باز گو شدنش، بازهم برا دانستینم

 ا نه!یهد بود محبوب خوا

 .شمینم ریس شنومیم ی. هرچنیبازم برام بگ _

 :دیزد و پرس یصنم، به دور از نگاه او لبخند محزون ماه

 ؟یخسته نشد _

امشب تا  خوامی. اصال مشمیوقت از شما خسته نم چیمن ه _

 صبح کنارتون بمونم.

 بشه؟ یکنارم که چ ینیازون حرفا بود. تا صبح بش گهید نیا _

 .دینگاتون کنم و شما برام حرف بزنکه فقط  _

 یخورد. نوازش وار دست رو یزیماه صنم تکان ر ی نهیس

 کودکانه اش گفت: یو در جواب نجواها دیاو کش یموها

تو اتاق  یبر دیبعدش با یول گمیبرات م گهیکم د هیباشه.  _

 .یخودت که راحت بخواب
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رد. ماه ماه صنم فرو ب ی نهیدر س شتریو ب شتریخودش را ب ایدر

فرزندش لذت  دنیکه از آغوش کش یهمچون مادر یصنم ول

 اش جا داد و لب باز کرد. نهیبرد، او را در س یوافر م

 

ساز( گوش فلک را کر کرده بود.  ی) نوازنده یمزقون چ یصدا

 شیگوش ها یسرداب مامن گرفته، دست رو یماه صنم گوشه 

 نیا ریر استا کمت دادیهم فشار م یرا رو شیگذاشته و پلکها

 سرسام آور شود.  یصدا

خودشان شده بودند و  تیو نظام، روز قبل عازم وال اشرف

شمرده و سور  متیهم به محض رفتن آنها فرصت را غن دیجاو

 دیفهم ی. ماه صنم تازه تازه میدنیبه راه انداخته بود د یو سات

منفور  یو نظام با آن چهره  یحضور اشرف با آن همه تلخ زبان

و همزمان، هم  آمد یساز م ی. صداستینه چه نعمت بزرگدر خا

قبل از ورود  یهم چند زن! ماه صنم ول دیچند مرد! شا یخوان

اش را برداشته بود، تا در  هیجهز یچراغ موش د،یمهمانانِ جاو
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خودش  ینکند. حت یسرداب قالب ته یکیتار انیدل شب، م

نبرده است. چرا در خانه مانده و به خاتون پناه  دانستیهم نم

 شیپ یکه چند یخانه و هشدار نیدر ا دانگار تنها ماندن مولو

نبود.  ریتاث یشدن ب میماندن و تسل نیبه زبان آورده بود، در ا

آغوش گرم مادر،  یمجبور شده بود که به جا چارهیو ماه صنم ب

همه  نیو ا اوردینمناک و چندش آور سرداب پناه ب یبه گوشه 

 کند.  لیتحمرا به خودش را  یسخت

که از پشت  یتق تق یآمد و گاه یها م انهیقرچ قرچ مور یصدا

. ماه صنم هر لحظه هزار بار به دیرس یخمره ها به گوش م

کاش هرچه زودتر  ی. اشدیو در خود جمع م دیلرزیخودش م

 طیشرا نیخودش را از ا چارهیو زن ب شدیم دهیبساط برچ نیا

رفت،  یم شیپ شتریبهرچه زمان  ی. ولدادیاسفبار نجات م

گوش خراششان  یو صداها کردندیداغ م شتریاهل خانه ب

 . زدیم رونیزندان مخوف ب نیا یوارهایاز د شتریو ب شتریب
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که متحمل شده بود به نم  یهمه خفت نیماه صنم از ا چشمان

دو زانو گذاشت و آرزو کرد  یسرش را رو وارینشست. کنار د

کثافتها را  نیا یود و همه نازل ش یآسمان یبال کیکه حداقل 

 با خودش بشورد و ببرد. 

تق تق  یکردن با خودش بود که صدا هیصنم در حال واگو ماه

گردن  دهیکرد. ترس ارشیو هوش دیبه گوشش رس ییناآشنا

و روشن سرداب چشم چرخاند و پا  کیتار انیراست کرد. م

. ناگهان قلبش فرو دیتارش را مال یپشت انگشت چشمها

گرفت  واریدستش را به د دهیو ترس دیکش یبلند ینی. هختیر

 شد.  لندو ب

 نجا؟یا یایگفت ب یک رون،یبرو ب ؟یهست یتو ک _

کرد.  یسرداب را ط یمست، تلو تلو خوران پله ها مردک

زن جوان،  یدر چهره  دهیلبخند زنان و بدون توجه به ترس دو

 کرد. میرا از سر برداشت و مقابل ماه صنم تعظ شیکاله فرنگ

 بونژور مادام!  _
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 .رونیبندازه ب نویا ایب یکی! مولووود؟ دییی! جاورونیگم شو ب _

 ادیفر یشده بود. صدا ختهیو ترس ماه صنم بهم آم بغض

 دیرا ناام دشیبلند ساز گم شده و ام یِصدا انیلزرانش م

. سرش را رو به سقف سرداب دیخند ی. مردک اجنبکردیم

را به سخره  شیدفاع یدختر بپرده مقابل چشمان  یگرفت ب

و بغض  دیپلکش کش یدست رو ده،یترس یگرفت. ماه صنم ول

 :دیالکرده ن
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. خدا ینداشته باش یکه با من کار دمیتو رو به خدا قسمت م _

 آره؟ ؟یرو که قبول دار

شد و نگاه  قیلبخند عم کیبه  لیمرد، کم کم تبد ی خنده

 یو محجوب دختر دوخت. لبها دهیترس یرا به چهره  شیدایش
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را رو به او  شیماه صنم بهم دوخته شد. مرد جوان، کاله فرنگ

 لب زد: ظیغل یگرفت و با لهجه ا

 !بایز یلیکِ  یلی(! کِی) شرقیشرگ یبانو کی _

 ؟یتو خدا رو قبول دار _

به او  گریقدم د کی یصنم باز هم ناله زد. مرد جوان ول ماه

ماه  ی دهیرنگ پر یگونه  یکالهش را رو یشد و لبه  کینزد

و پر از نفرت رو گرفت. مرد  دهی. ماه صنم ترسدیصنم کش

 در جواب حرکت او لب زد: یجوان ول

_magni f i queجذاب( اری)بس 

 

او سر داد و خونسرد ادامه  یها قهیکالهش را تا کنار شق ی لبه

 داد:

 ش! امشب را با من با کیها،  یرانیشما، ا ،یبه گفته   _

 !یخفه شو عوض _
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 ی. ماه صنم که فاصله دیبلند خند یجوان بازهم با صدا مرد

 :دیتوانش را جمع کرد و غر یبا مردن داشت. همه  یکم

 افتهیخونم ب کشمیخودمو م رونیب یخدا اگه نر یبه خداوند _

 گردنت.

با  باینداشت. ماه صنم که تقر یتمام یمرد ول یزدن ها قهقهه

 یشده بود، حرص کرده آب دهانش را رو یکیپشت سر  وارید

 :دیصورت مرد پرت کرد و غر

 .دهیدستت بهم برسه، نظام دودمانتو به باد م _

به خشم شد. کنترلش را از  لیتبد کبارهیمرد به  ی خنده

دستش به ماه صنم  نکهیو قبل از ا دیخروش یدست داد. عصب

 یخشک شد. ماه صنم وحشت زده پلک رو شیبرسد، سرجا

 ریدستان او اس انیگذاشته و هر لحظه منتظر بود که مهم 

چشم باز کرد و  اطیشد. با احت یانتظارش طوالن یشود. ول

 نییسقوط مرد شد. مولود نفس نفس زنان چماقش را پا دشاه

 او و مرد جوان چرخاند. نیگرفت و نگاه هراسانش را ب



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 .ومدهین یبجنب! جَلد باش تا کس _

تکان داد و  یود. وحشت زده سرخشکش زده ب یصنم ول ماه

 :دینال

 .شیکشت _

 .دهیمارو ند ی. زودباش تا کسمرهیم ینترس نم _

حال خراب او بود  یصنم تعلل کرد. مولود که متوجه  ماه

 برد. رونیو او را به دنبال خودش از سرداب ب دیدستش را کش

 دیدو یرا از دست داده بود. دنبال مولود م شیپاها اریاخت انگار

از سرداب  دهیدو رونینور ب ی کهیبه بار اطیح یکیتار انیمو 

سقوط کرده بود. با  شیمقابل پا ی. مردک اجنبکردینگاه م

گفت نمرده،  یباز! مُرده بود. مولود م یوق زده و دهان یچشمان

بلند ناگهان ساکت شود  بتیکرد، آن ه یماه صنم باور نم یول

 ند؟و زنده بما افتدیب نیزم یو مثل درخت رو

اراده وسط اتاق مولود پرت شد. خم شد. نفس زنان دست  یب

 اش گذاشت و ناله زد: نهیس یقفسه  یرو
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 کار کنم؟ یخدا، حاال چ ی. اشیکشت _

سمارش  زیاو، به سرعت م یتوجه به ناله زدن ها یب یول مولود

آن قرار داد. ماه  یرا پشت در اتاق گذاشت و چماقش را رو

. مولود کردیبود و با خودش نجوا م و مات جیصنم همچنان، گ

در اتاقش چرخاند. ماه صنم  ینظر فیشتابزده برگشت و بالتکل

 دوباره ناله زد:

 گفتم؟ یچ یدیشن _

را به دندان گرفت و رها  نشییبود. ابتدا لب پا یفکر یول مولود

 کرد. سپس در جواب او گفت:

 نگو بزار حواسم جمع شه. یچیه _

 مُررد؟ ؟یدی! شنششیکشت گمیم _

 یواریچهار د ادشیفر یبود. صدا یو عصب دهیصنم ترس ماه

لرزان او را  یگذاشت. شانه ها شیپ اتاق را رد کرد. مولود قدم

 و با درک درست از حالش لب زد: دیچسب
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جون  ی. برهینزدم که بم یجور هی. گمینمرد! باور کن راست م _

 !نیشد. فقط هم

 یاشک از گوشه  یا. قطره دیلرزیم یماه صنم ول یلبها

 شد و ناله زد: ریچشمش سراز

 اگه، اگه... _

 یبه شانه ها یلب مولود نشست. فشار اندک یرو یمحو لبخند

 :دیاو وارد کرد و پرس

 ؟یخورد یزیچ _

 یو محزون نگاهش کرد. لبخند مولود نما رهیصنم خ ماه

 گرفت و در ادامه گفت: یشتریب

 شیپ یو نرفت یوندتو سرداب! تعجبم چرا م یرفت دمتید _

بدم دم  یزیچ هی نیبش ری. بگگذشت ریخاتون! حاال که به خ

 .رهیدلتو بگ

 مولود؟ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

او را در  یلحظه ا یزن جوان را گوش گرفت و برا یناله  مولود

کرد و خودش  تشیاتاق هدا یبعد گوشه  ی. دمدیآغوش کش

 دست به کار شد. 

برداشت و سپس  نان یکنار طاقچه، تکه ا ینخ یاز سفره  ابتدا

خشک، داخل بشقاب  ریانج یسمار، تعداد یاز کمد کوچک پا

 و کنار آن تکه نان گذاشت. ختیر

غم بغل گرفته بود و مو به مو حرکات او را دنبال  یصنم زانو ماه

ماه  یرو شینشست. بشقاب را پ شیمولود مقابل پا .کردیم

 صنم گذاشت و خوش رو لب زد:

 هیارم. بخور دلت از حال نره. تا صبح تو خونه د نارویفعال ا _

 برات بکنم. یفکر

به سکوت او زد و  ی. مولود لبخندکردیصنم فقط نگاهش م ماه

رفت و  شیبلند شد. سپس سراغ رختخوابها شیاز مقابل پا

زده  رتی. ماه صنم حختیر نییپا کبارهیآنها را به  یهمه 
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 ریرا از ز ی. مولود تخته چوب بزرگکردینگاهش م

 و همزمان لب زد: دیکش رونیب شیخوابهارخت

 واسه روز مبادا گذاشتم.  نویا _

 سر داد و در ادامه گفت: نیزم یچوب را رو یتخته  ،یسخت به

به  دیاتاق، تا صبح مثل ب نیهم یقبل که گوشه  ینوبه  _

 کار کنم.  یچ دیدستم اومد با دمیخودم لرز

سماور  زیم ی. به زور رودیچوب را با خودش کش ی تخته

 داد. هیگذاشت و به در اتاق تک

لباسش  یتازه کرد و کف دستش را به کناره  ینفس سپس

 .دیکش

 

 [20.07.2۱ 22:۵0] 

 

 نویا ز،یاوس عز یکه اومد دستم رفتم نجار یخرج نیاول _

 گرفتم.
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 به ماه صنم انداخت و گفت: ی. نگاه مهربانبرگشت

 یکردم. ول یم پس انداز دی. بادهیم یخرج ریبه د رینظام د _

 .ستیمثل حفظ آبروم ن یچیه دمید

ربط به حرف او  یفرو برد و ب یصنم آب دهانش را به سخت ماه

 لب زد:

 به خاطر تو نرفتم. _

 تر شد. ماه صنم گفت: قیمولود عم لبخند

من االن خونه  یرفت ی. اگه توام با نظام میتو خونه تنها بود _

 آقام، تو بغل خاتون بودم. ی

 یخورد و از رو شیسرجا یبا حفظ همان لبخند تکان مولود،

 بلند شد.  نیزم

سرداب  یریگمون کردم به خاطر من باشه. اولش گفتم م _

. بعدش یزنیاتاق م نیدر هم ،یگردیبرم یشیخودت خسته م

که سرداب نمورُ  ییحرفا نیتر از ا بهیبا من غر ینه! انگار دمید

 .یکنیبه اتاق دنج مولود صلح م
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 وبالت شم. ادیخوشت ن دیکردم. گفتم شاصلح ن _

ماه صنم  یمقابل پا ینیبه جلو برداشت و به س یقدم مولود

 اشاره زد. 

 .ستیبخور! قابل دار ن _

 نهیسر خورد. مولود دست به س ینیس یماه صنم رو نگاه

 و گفت: ستادیا

آغوش گرم خاتون به خاطر من پس  یدختر! وقت یستیوبال ن _

 نه وبال! یشیم زی. عزیزنیم

زد و پر  یصنم سرش را باال گرفت. مولود لبخند قشنگ ماه

 گفت: یانرژ

 ندازمیتموم شد. نونتو بخور، تشک  م گهیبود د یهرچ _

بو گندوام از  یبخواب. فکر اتاق خودتو و اون فرنگ نجایهم

 خورنیحاال حاالها کار دارن. تا دم صبح م نایکن. ا رونیسرت ب

 .خوابنیم شنیا لنگ ظهر دراز م. ازاون ور تزننیو عر م

 خبر داره؟ دیجاو ینظام از کارا _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 گرفت و گفت: یشتریب یلب مولود انحنا ی گوشه

و  مونهیم دیبعدش جاو .کننیخبردارش م یخبر که نه! ول _

 نظام! یگوشمال

 کنه؟یکارش م یچ _

 باال انداخت و گفت: یشانه ا مولود

اومد  مهی، سراسخبر دار شد یقبل وقت یبگم. نوبه  یچ _

کرد جلو دارش نشد. پدر و پسر  یسروقتش! اشرف هرچ

از خونه  دیاز خجالت هم دراومدن. بعدشم نظام، جاو یحساب

 نویزد زم اطیوسط ح شمیکوفت یو خمره ها رونیانداخت ب

 شکست.

حرکات مولود شد.  ی رهیبرقرار شد. ماه صنم خ یاندک سکوت

نازل شده  کهویفرشته، که مثل  یا دهیرنگ پر یزن جوان، ول

 یهم ب یلیبود. خ دهیکش رونیو او و نجابتش را از دهان گرگ ب

دست و پا نبود. ماه صنم باخودش فکر کرد در مورد مولود 

عرضه  یو ب خور یزن تو سر کیجهت او را  یاشتباه کرده و ب
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فرض کرده است. مولود از سکوت او استفاده کرد و مشغول 

خش و پال شده در وسط اتاق شد. پ یجمع کردن رختخوابها

دست برد و  اریاخت یآرام گرفته بود، ب یماه صنم که قلبش کم

خشک را به دهانش گذاشت. از امشب  یها ریاز انج یکی

 ریز ریانج زیهاب ر نه. دادادیم رییتصوراتش را نسبت به او تغ

 یاو م یبه جان خسته  شینیریو ش شدیدندان ماه صنم خرد م

دانه ها گذاشت.  یدندان رو شتریم با قدرت بنشست. ماه صن

 یدر خانه  نایقیکه  یمولود بود. زن شیهمچنان پ یفکرش ول

اتاق  نیا یبسته  ینظام زنده به گور شده بود. پشت درها

 کوچک! 

خودش!  یبود. ساده بود. ساده تر از اتاق تر و تازه  زیتم اتاقش

ان گذاشت. دوم را به ده ریداشت. ماه صنم انج تیامن یول

. ماه صنم گونه اش دیچ یمولود دانه دانه رختخوابها را سرهم م

 او شد.  یچسباند و مشغول تماشا شیرا به زانوها
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 فیده سال! ح تیسال از او بزرگتر بود؟ پنج، هشت، نها چند

نظام  یدر بند خانه  شیجوان نینچنیبود که ا فیبود. واقعا ح

 یشاهانه  یمثل غذا شود. یم لیو بعد م فیشده و ابتدا ح

 یم لشانیو م فیبودن ح یادیو اشراف که از فرط ز انیع

که  تهسرنوشت سوخ کیبود.  نیکنند. عاقبت مولود هم هم

 یم نیاتاق خاکسترش به خورد زم نیهم یپشت درها دیشا

 رساند.  ینم یاحد چیرفت و باد به گوش ه

زانو  یوافکار نگران کننده مچاله شد. سرش را از ر نیاز ا دلش

از مولود نگران خودش  شتریپس داد. ب یبرداشت و نفس بلند

نظام از  یمولود در خانه  شد؟یشد. پس سرنوشت خودش چه م

 نیا ریتفس نی! با ادیجاو یرفت و ماه صنم در خانه  یدست م

بود  اهیس جفتشاننوشت  یشانیباهم نداشتند. پ یفرق چیدو ه

نظام و تَرَکه  یت و پادس ریشدن ز لیو م فیو عاقبت هر دو ح

 اش! 
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افکار  نیاش گذاشت. قلبش از ا نهیس یقفسه  یرو دست

 دنینفس کش یاتاق برا یضربان گرفته بود. حس کرد هوا

اتاق رفت.  یبلند شد و سمت پنجره  اریاخت ی. بستین یکاف

بود.  دهیرا پشت آن د چارهیکه بارها مولود ب یهمان پنجره ا

رختخوابش بود،  یرو یلحفه م دنیمولود که در حال کش

 و با عجله سمتش پا تند کرد. گشتبر

 ؟یکنیکار م یچ _

نشسته بود که متوقف  یفلز ی رهیدستگ یماه صنم رو دست

 یشد. مولود دل نگران خودش را به او رساند و دست رو

 دستش گذاشت.

 ! بسته بمونه بهتره!شهینم زتیشب چ هی _

 خورد. یزیماه صنم تکان ر یلبها

 .ادیرمه! نفسم باال نمگ _

 .دیکش نییدست او را پا اطیزد و با احت یلبخند مولود
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 کنمیاالن جاتو درست م نیبش ایتنت داغ شده. ب یهول کرد _

 بخواب!  ریبگ

 کرد و گفت: تی. مولود او هدادیصنم آب دهانش را بلع ماه

 . یمثل من عادت کن دیکم کم با _

نشاند و در  شیرا سرجا . مولود اوکردیصنم فقط نگاهش م ماه

 ادامه گفت:

سوراخ سمبه اس  یهرچ دمیعروس دوماهه بودم که فهم _

 کنم. پیک دیبا

 

 [30.07.2۱ 0۶:۵۸] 

 

را بغل گرفت. مولود  شیصنم نشست و بازهم زانو ها ماه

 مقابل او لب زد: ستادهیا

 حالت داره.  هیفقط  یاریدووم ب یخوایاگه م نجایا _
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به اطراف  یکرده بود که مولود اشاره ا صنم دوباره بغض ماه

 صورتش زد و با لبخند گفت:

 !نی. همیکر و کور و الل باش _

 ر،یو گلو گ شدیکه کم کم داشت بزرگ م یصنم به زور بغض ماه

داد  یهوا تکان یاز تشک ها را رو یکی. دیفرو برد. مولود چرخ

 و کف اتاق پهن کرد. 

د و زن جوان بعد از چند رفتن یکنار م یکی یکیپرده ها  ایگو

بود.  نی. اصل داستان همبردیم یماه تازه تازه به عمق فاجعه پ

او، که کس و کار داشت و پشت و  نیب یفرق چیخانه ه نیدر ا

بود  ییگورستان زنها نجاینبود. ا اوری یب یپناه، و مولود تنها

خود  انیاطراف یخواه ادهیز ای وضعف، ترس  ،ینادان ،یِکه قربان

چشم ماه صنم را تر  یشدند. اشک بازهم آمد و گوشه  یم

و  دنیخواست. ماندن و پوس یکرد. زنده به گور شدن را نم

خواست. اول حق درس خواندن و بعد  یخاکستر شدن را نم

را از او گرفته بودند. ماه  دنیحق انتخاب و اکنون حق نفس کش
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 عمرش را یمابق دیبا نکهی. فکر اکرد یم یصنم احساس خفگ

را با خودش به گور  شیاهایرو یکر و کور و الل بماند و همه 

توجه به حال او تشک  یب ی. مولود ولدادیببرد عذابش م

به  ختهیآم یخودش را کنار تشک ماه صنم پهن کرد و با لحن

 مزاح گفت:

رختخوابا آدم به  نیراحت! ا التیتشک خودم. خ نمیا _

 .دهیخودش ند

 حزون دختر زد و ادامه داد:م یبه چهره  ی. لبخندبرگشت

مهمون داره که اونم جاش جداست. سپس  هیفقط  نجایا _

 اتاق زد و گفت: گرید یبه گوشه  یاشاره ا

 رهیم ی. وقتکنمیپهن م ادیم یگذاشتمش اون جا! وقت _

 .افتهیاون پشت که چشمم بهش ن زارمشیم

امه مولود در اد نظام بود. ماه صنم رد نگاه او را گرفت. منظورش

 گفت:
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 ادیروز خبر مرگش ب هی. منتظر نشستم دهیگند تنباکو م یبو _

 بزنم. شیآت اطیح نیتا همه رو باهم وسط هم

 

چهره اش را  ییبایز یشده بود و خمار نیسنگ ایدر یها پلک

 یکرد. ماه صنم سخن را کوتاه کرد. نگاه خسته  یدوچندان م

 دختر جوان را با لبخند پاسخ داد و گفت:

 وقت خوابه! گهید گنیات مچشم _

 بازم بشنوم. خودیدلم م یول _

تونه خوب حرفو  یکن دختر! آدم خسته نم یکیچشم و دلتو  _

 جمع کنه.

 عمه صنم؟؟ _

آغوش گشود. او را  شیبرا یبا التماس ناله زد. ماه صنم ول ایدر

تمام  اقیبا اشت ای. دردیتنش را کش یدر بر خودش گرفت و رو

شب را در  کیبار،  نیاول یپاسخ داد و برادعوت ماه صنم را 

 .دادیآغوش مادرش را م یبو تینها یکه ب دیخواب یآغوش زن
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لشکر شکست خورده  دنیصنم، پا به اتاقش گذاشت و با د ماه

 نشست.  شیعق به گلو اش،یع ی

به دست، خواب  یطرف غش کرده بودند و بطر کیکدام  هر

 . دندید یپادشاه هفتم را م

 ی. بغض مزاحمش را فرو برد و بستادیدر ا انیمصنم  ماه

رفت. شب گذشته تا  شیلباس ها یسمت صندوقچه  یمعطل

هم نذاشته بود. فکر کرده بود. کنار مولود،  یخود صبح پلک رو

 مهیبه سقف ن رهیسر قالب کرده و خ ریرا ز شیجفت دستها

 ترهرچه زود دیبود که با دهیرس جهینت نیروشن اتاق، به ا

که زنگار  ینجات دهد. بند یبند اجبار نیرا از اخودش 

 شیها یو تن و بدن زندان شدیم شتریروز به روز ب شیحصارها

کرد. مولود گفته بود نظام همه جا نوچه  یرا آلوده به  خودش م

را  دیجاو یخبر گند کار ش،یزود نوچه ها یلیدارد. گفته بود خ
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از آنچه  زودتر شودیرسانند و نظام مجبور م یبه گوشش م

 قصدش را دارد برگردد. 

 نیلحظه ام ا کی یحت گریصنم اما آب سرش گذشته بود. د ماه

رفت. بند و بساطش را  یم .کردیرا تحمل نم شیخانه و آدمها

! شهیهم یبرد. برا یپدرش پناه م یو به خانه  کردیجمع م

 تا آخر عمر!  دیشا

را  شیلباس ها یکی یکیصندوقچه نشست و  یپا اطیاحت با

 گذاشت. رونیب

و التماسش کند، حتما  افتدیرحمت ب یبود به دست و پا شده

 یپدر یخانه  یپستو یبه گوشه  ی. حتکردیکار را م نیا

مثل  دنیو پوس یواریچهار د نیتر بود تا ماندن در ا یراض

 مولود! 

 شدیخانه زنده به گور نم نیوقت در ا چیوقت! ماه صنم ه چیه

ثمره خاکستر شود.  یقبتش بسوزد و بکه عا دادیو اجازه نم

تواند و  یمولود گفته بود نگران او نباشد. گفته بود اگر م
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قدرتش را دارد هرچه زودتر خودش را نجات دهد و منتظر 

از لباس  ینشود. ماه صنم حرص کرده تعداد آمدن نظام هم

که مثل  ییرا داخل بقچه چپاند و متنفر از همه آدمها شیها

، گوشه و کنار اتاقش پهن شده بودند از اتاق خارج گاو یتاپاله 

نگاه کند. مگر شوهرش  دیجاو یبرنگشت به چهره  یشد. حت

جانور نکرده بود؟  نینبود؟ مگر شش ماه از عمرش را حرام ا

همان  دیبا او دارد؟ جاو یتچه نسب دیاصال مگر مهم بود جاو

بود. ماه صنم گذاشته  ینظام بود که به زور دست رو یترکه 

زنش  یبرا یکه اجازه داده بود آن مردک اجنب یرتیغ یهمان ب

خودش،  پدر بزرگش  یکه به گفته  یکند. همان زیدندان ت

 یرفت و پدرش، پر یعروس م یبه حجله  یزودتر از هر داماد

خود، آب توبه به سرش  الیو به خ ردهک غهیخوش صدا را ص

 بود. ختهیر
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ولود از پشت همان پنجره . مستادینظام ا یخانه  اطیح وسط

و  دیدست بلند کرد. ماه صنم چارقدش را به سر کش شیبرا

 مولود زد. یبه رو یلبخند محزون

#7۹ 
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 شد،یزن آشنا نم نینقطه از زمان با ا نیو در ا نجایاگر ا دیشا

 یتوانستند دوستان خوب یو در زمان مساعد تر، م گرید یجا

مقطع  نیدر ا ییآشنا یافسوس که قرعه  یلهم باشند. و یبرا

 نیریش یرابطه  کیبه نامشان خورده و جفتشان را از داشتن 

 محروم کرده بود. مانهیو صم
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و زن  کردیدستِ ماه صنم نگاه م یزده به بقچه  رتیح خاتون

و منتظر بود که  دهینگاه دزد یخبر یهمه ب نیجوان، دلخور از ا

 شود.خاتون کنار رود و او وارد 

 آقات؟ یقهر خونه  یخدا مرگم بده. اومد _

زد و آه  یخاتون، تلخند ینیب شیصنم در جواب پ ماه

 فرستاد. رونیرا ب نشیسنگ

که  یجا برگردم برم همون بزرخ نیاز هم ایتو؟  امیب تونمیم _

 بودم؟

کرد و راه  یدر را خال ی انهیبه خودش آمد. به سرعت م خاتون

 اشت.ورود ماه صنم را باز گذ

پا  اطیدرهم وارد شد و مقابل در ح یصنم با همان چهره  ماه

 جفت کرد.

در بود و نگاه پرس و جو گرش با او! ماه  یخاتون به لنگه  دست

 مقدمه گفت: یبه تلخندش داد و ب یشتریصنم کشش ب
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خبر از  هیو زنش  نیکه چرا رحمت نور الد ه،یگال ومدمین _

 . نیریگ یدخترشون نم

توجه به حال او ادامه  ین باز و بسته شد. ماه صنم بخاتو یلبها

 داد:

شب تا صبح  نکهی. از اامیکس یبگم. از ب امیاز بدبخت ومدمین _

نمونده  یزیپلک روهم نذاشتم و چ دیجاو یوسط مطرب خونه 

خدا نشناس  یِ اجنب هیسرداب اون خونه،  یبود که گوشه 

 نجابتمو لکه دار کنه.

 ماه صنم؟ _

زد. ماه صنم برگشت و با حفظ همان لبخند، تلخ  ناله خاتون

 نگاهش کرد.

پستو  نیهم یوجب جا، گوشه  هیبمونم.  شهیهم یاومدم برا _

 ؟ی. دارکنهیم تیبرام کفا

. زدیم نیمثل کوه سنگ شیکه برا ییمانده بود و حرفها خاتون

 نگاه او گفت: رتیماه صنم در جواب ح
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 ...ستیاگه جا هست که بمونم. اگرم ن _

 آخه؟ یدیشد که از خاتون رنج یدردت به جونم! چ _

و پر  دی. بغض کشنده اش را بلعدیکش ریصنم نگاهش را ز ماه

 غرور لب زد:

 تموم شه. یگرو کش نیا دیجا با هیبه گمونم  _

 پس داد و گفت: یرا باال گرفت. آه دوباره ا سرش

ن اَمو گهی. ددیرس شیقلب یقاسم که رفت. آقامم به خواسته  _

 کنه. شویماه صنم زندگ دیبد

که از زبان  ی. در پس هر کلمه ادیچشمان خاتون لرز مردمک

بود. دست  دهیخواب هیاز درد و گال یانبار زد،یم رونیماه صنم ب

ماه صنم را  شیدر را رها کرد و به جا یخاتون شل شد. بدنه 

در آغوش گرفت. ماه صنم به زور اشک مزاحمش را پس 

 مادرش گذاشت. یشانه  یش را روفرستاد و چانه ا

 شه؟یم یاگه بگم طالق، آقام برزخ _

 و بغض کرده لب زد: دیتنگ او را در آغوش کش خاتون
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 .امیدفعه خودم جلوش درم نیا _

کرد. خاتون فقط  نیماه صنم را مز یآمد و لبها یمحو لبخند

عمل که برسد،  یکه به پا دانستی. ماه صنم خوب مزدیحرف م

 نیهم ی. ولکندیو سکوت م اوردیابل رحمت کم مخاتون در مق

 یآمد، برا یرا م تیکه لفظ حما نیبود. هم یکاف شیهم برا

. مادر و دبو ابانی، همچون آب در بچون ماه صنم یتشنه ا

کرد و سپس جدا شدند.  یدر آغوش هم همدرد یدختر لحظات

باز از تنها دخترش استقبال کرد. دلش پر از غم  یخاتون با رو

خواست ته  یم دیاز لبخند داشت. شا یود و لبش ته مانده اب

که ماه صنم احساس  زدیدل دخترش را قرص کند. لبخند م

نه از در باز! خاتون  شودباز وارد  یبودن نکند. که از رو یادیز

. به دیرس ینم یبود. آزارش به کس ایر یساده بود. مظلوم بود. ب

با خاتون  دشیعقا یدختر خودش که اصال و ابدا! رحمت ول

قابل قبول نبود.  شیکرد. طالق برا یم ریتا آسمان توف نیزم

خفت بود که دخترش برگردد و  ی هیبود. ننگ بود. ما حیقب
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او دختر  ی دهی. به عقردیماوا  بگ درشپ یخانه  یگوشه 

. امدیم رونیرفت و با کفن ب یبخت م یبه خانه  دیباچادر سف

 نیداشت. مگر هم ادیز یدو بلن یبود. پست نیهم یزندگ

بود که حاال،  دهیکش یرحمت سخت یخاتون کم در زندگ

 نیرحمت نورالد یدخترش ساز نخواستن کوک کرده و با آبرو

شد. ماه صنم  یسخت سپر یلیاول خ یا. روزهکردیم یباز

به تخته بخورد و رحمت از  یکنج اتاق منتظر نشسته بود تا در

بود.  ریده بود. از دخترش دلگشود. مثال قهر کر ادهیسر غوز پ

خبر آمده است؟ چرا منتظرِ آمدن  یبود که  چرا ب نیبهانه اش ا

و پدر بدتر از خودش داده  دینظام نشده و گزگ دستِ جاو

 یرفت و م یسرو صدا م یبود که رحمت ب یچند روز ست؟ا

. ماه صنم افتدیماه صنم ن یکه نگاهش به چهره  یجور آمد.

. افکارش دیفهم ی. رحمت را نمر از قبل بودت یروزها فکر نیا

 ییاز نظر او فقط بهانه بود. بهانه ها شی. حرفهادیپسند یرا نم

 خورد. یو فقط خونِ دل م دانستیکه ماه صنم علتش را نم
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 یول از خانه نداشت. رونیهم ب یرفت. کار ینم رونیخانه ب از

با رحمت  یپچ پچ کردن ها و خط و نشان ها یتلخ بود وقت

تصورش  ینداشت. حت ییو توان پاسخگو دیشن یخاتون را م

به چشم پدر  نگونهیحقش ا یمطالبه  یهم سخت بود که برا

 بارود و  یکرد که با خودت م یم دیخار شود. رحمت تاک

 یکند مگر برا ینم رونی. سرش را از خانه بدیآ یخودت م

د. رو یخانه باخودت م ضیرود. مر یواجبات! حمام با خودت م

عروس نظام را دنبال  یحق ندار ی. ولاوریبه خانه ب بینشد طب

 .یبگذار شیکوچه و بازار به نما ی انهیو م یخودت دراز کن

#۸0 
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. پس حرف و خواسته دید یهمچنان او را عروس نظام م رحمت

 . دیارز ینم ینارید شیماه صنم برا ی
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زانو گذاشت و به حال  یاتاق سرش را رو یصنم گوشه  ماه

چه بر سر رحمت آمده که  دیفهم یخودش تاسف خورد. نم

نبود  یمرد همان نیمگر ا .ردیگ یم دهیدخترش را ناد نینچنیا

که به ماه  یگفت دخترش را دوست دارد؟ همان یکه خاتون م

از  ممحک لیدل کیتحمل کند تا رحمت با  یصنم گفته بود کم

را فراموش  شیقول و قسم هاآن خانه نجاتش دهد؟ پس چرا 

همه  نیا یرحمت برا یکرده بود. قاسم که رفته بود. پس بهانه 

 چه بود؟ یمهر یب

از جنس درد و  نیسکوت سنگ کیصنم سکوت کرد.  ماه

 حسرت! 

با خودش کنار  رزنیحالت، لب فرو بست تا پ نیمحزون از ا ایدر

شت در دا میآمده و دوباره لب به سخن باز کند. امشب هم تصم

 یکه تا صبح بو ی. مثل شب گذشته. شبجوار ماه صنم بخوابد

 مهیبود. شب از ن دهید ایو رو دهیبه مشام کش قایاو را عم

 یم یبودند و خاطره باز داریگذشته بود و هر دو همچنان ب
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کرد  یکه حس م ایشد. در یطوالن یکردند. سکوت ماه صنم ول

زن کند،  ریالتهاب پبه فرو نشاندن  یکمک دیآب شا وانیل کی

 وانیتخت برداشت. ل یعسل یبلند شد و پارچ آب را از رو

بهم  زیآن همه چ کی! ریدستش بود و پارچ آب سراز انیم

بعد از آن اهل  یکم وپارس کردن الکس آمد  ی. صداختیر

 خانه به تالطم افتادند.

نصفه را  وانیل ایگفت و در یلب بسم اهلل  ریز دهیصنم ترس ماه

 زن داد. ریت پبه دس

 وقت شب؟ نیشده ا یچ یعنی _

که  ایگرفت. در ایرا از دست در وانیصنم دو به شک ل ماه

وارد  رزنیبه دستان پ یگل کرده بود فشار شیکنجکاو یحساب

 کرد و گفت:

 .گردمیمن االن برم _

 ا؟یدر _

 پا تند کرد و در جواب ماه صنم گفت: یسمت خروج ایدر
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 ودم هستم.. مواظب خدینگران نباش _

و دل نگران و  دیمال یرا بهم م شیاز اتاق، عصمت دستها رونیب

 نیزد. چند رونیبود. شهاب با عجله از اتاقش ب ستادهیمنتظر ا

توجه به  یو ب دیآشفته اش کش یموها یو چند بار پنجه ال

 :دیپرس ایحضور در

 کو پس؟ ینام _

 در جوابش ناله زد: عصمت

 !رونیاز در زد بنگفت. تفنگ برداشت،  یزیچ _

 ینصب شده رو یاراده سمت راه پله و تابلوها یب ایدر نگاه

 . دیآن چرخ وارید

. شهاب زدیم یاهیبود و قاب دور آن به س یتفنگ خال یجا

آب  ای. دردیدو یو سمت خروج دیکش یهوف نسبتا بلند

 به عصمت انداخت و لب زد: ینگاه دهی. ترسدیدهانش را بلع

 چه خبر شده؟ _
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صدا ها غالب بود. عصمت لب  یالکس همچنان بر تمام یصدا

و سرش را به عالمت ندانستن تکان  دیرا به دندان گز نشییپا

 داد.

! خدا خودش به رونیب دی. تا به خودم بجنبم پسره پردونمینم _

 بگذرونه. ریخ

 دزد اومده؟ یعنی _

 در جواب او زمزمه کرد: عصمت

بچه ها  نیشب ا هیخدا!  ی. اکنهیپارس نم لیدل یکه ب ونیح _

 خونه بودنا! گفت و سرش را رو به سقف سالن گرفت.

او، حرکت کرد و سمت  یبه گله گزار تیاهم یب یول ایدر

 رفت. یخروج

 .انیکجا دختر؟ خطرناکه، بمون تا پسرا ب _

نگاه به عمه صنم بنداز به  هیزحمت  یحواسم هست. شما ب _

 .دهیگمونم ترس
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به  ی. دستستادیپله ها ا یزد. باال رونیب یو از در خروج گفت

 اطیح یکیتار انیم قینگاه دق کیو از همانجا  دیشالش کش

شد. ابرو  قیکرد. دق ستیچرخاند. ناگهان مردمک چشمانش ا

 رفت.  نییاز پله ها پا اریاخت یو ب دیدرهم کش

و لوله  ستادهیا یسر شخصِ ناشناس یباال ادیبا قدرت ز ،ینام

قدم به قدم به  ایاو گذاشته بود. در ی قهیشق یتفنگش را رو ی

 :دیشد. شهاب آهسته پرس کیآنها نزد

 س؟یزنگ بزنم پل _

چند قدم مانده  ایحرف او سرش را تکان داد.  در دییبه تا ینام

چهره  دنِیعادت کرد و همزمان با د یکیبه آنها چشمش به تار

 ینیبود، ه یدستِ نام ریافتاده و اس نیزم یکه رو یشخص ی

 دهانش گذاشت.  یو دست رو دیکش

 یکیتار انیم ،یاو شد. نام ینگاه ها متوجه  یهمه  همزمان

 :دیکرد و رو به او غر زیچشم ر اطیح

 رون؟یب یایگفت تو ب یک _
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 ی. سوال نامدیچرخ یبود و زبان به کامش نم دهیترس یول ایدر

به  رهیشد و خ کیبه آنها نزد یگریجواب گذاشت. قدم د یرا ب

 با خودش زمزمه کرد: نیرام یچهره 

 شرف! یب  _

 نیب یسر یادیتر شد. شهاب با دقت ز قیدق ینام نگاه

 :دیجفتشان چرخاند و پرس

 ش؟یشناس یم _

اش  دهینگاه ترس ایپر از ترس و خواهش بود. در نیرام ی چهره

 و در جواب شهاب ناله زد: دیرا باال کش

 .بشناسم نویا دینه، نه! من از کجا با _

بعد  یرا شکست. دم نشانیسکوت ب ینفس گرفتن نام یصدا

 به شهاب زد و گفت: یاشاره ا

 که گفتم بکن.  یتو برو کار _

بار رو کرد به  نیا یکرد. نام دییبا تکان سر حرفش را تا شهاب

 و دستور داد: ایدر
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 ؟ی. اکامیتا ب ینیشیتوام برو اتاق من! م _

 ن،ی. رامدیکوب یم نهیار سبه حص ر،یاس یمثل پرنده ا ایدر قلب

 دیافتاده بود. شهاب با شک و ترد نیزم یرو شیمقابل پا

مجرم  کیبه او، کم از نگاه قانون به  یو نگاه نام کردینگاهش م

بغضش را فرو برد و در  یبه سخت ایافتاده را نداشت. در ریگ

 یاکتفا کرد. نام فیضع ی "بله" کیفقط به گفتن  ،یجواب نام

 کرد به شهاب و پر قدرت اشاره زد:بار رو  نیا

. من دیپر واریاز رو د شونیکیبا خودت ببرش. تا برسم  _

 .ادیب سیهست تا پل یکی نیحواسم به ا
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 !میبر _
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و  دهیرا وادار کرد نگاه از چشمان ترس ایشهاب در دیتاک

شود. قدم  ریو دنبال مرد جوان سراز ردیبگ نیملتمس رام

 دادیتعادل! هر آن احتمال م ی. اما لرزان و بداشتیمبر

بلرزد و سقوط کند. وارد ساختمان که شدند عصمت  شیزانوها

همان  فظبه استقبالشان آمد. نگران بود و هول زده. شهاب با ح

اشاره زد که برود و سپس مشغول  اینگاه مشکوک ابتدا به در

 مادرش شد. 

 زیماند تا چ یتن اردک مبه قدم برداش شتریرفتن دختر ب راه

از پشت سر  کرد،ی! شهاب همانطور که عصمت را مجاب مگرید

ماه صنم و اتاقش را  ایاو بود. در یشاهد تلو تلو زدن ها

پر دردش گرفت و  یشانیراه دست به پ ی انهی. مفراموش کرد

 وارد اتاق خودش شد. 

پشت در  یرفت. کم یم برهیهمراهش از همان بدو ورود و تلفن

 نهیدردناک س یاستخوانها ی. سپس دست روستادیاتاقش ا
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مخاطب پشت خط چه  دادیاش گذاشت و از آنجا که احتمال م

 اقدام کرد. لشیجواب دادن موبا یباشد، با نفرت تمام برا یکس

کوچه خودش را پنهان کرده و  چینفس نفس زنان در پ اریهوش

 .بود ایمنتظر پاسخ در

 و بدون مقدمه تشر زد: دیتماس را کش کونیآ ایدر

 هان؟ یکن یچه غلط یخواست یم _

 یچسباند و مجددا داخل کوچه  واریپشتش را به د اریهوش

را پر  ایاما گوش در شینفس ها ی. صدادیسرک کش کیتار

 بعد گردن راست کرد و در جوابش گفت: یکرد. کم

. خوب گوش دیکش نجایکه کار به ا یدست دست کرد نقدریا _

 یاریاز من و هوشنگ ب یاسم ی. لب باز کنگمیم یچ نیکن بب

 فهم شد؟ ریخونِت حالله! ش

بدبخت  نیشرففف! رام یخفه شو کثااافتت. ببند دهنتو ب _

 ؟یتو هچل دنبال نجات خودت یانداخت
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خودم  یدو دوست امیبدن؟ ب تیکار کنم شازده خانم رضا یچ _

 اونوقت؟! شنیم یمخدره راض ایکنم، قبوله؟ عل میتسل

فقط خفه شو! حرف نزن که حالم از تو و اون هوشنگ و  _

 ..یهرچ

 :دیغر یو عصب دیکالمش پر انیم نیرام

. اون پَخمه ممکنه وا بده همه گمیم یچ نیزر نزن بب یادیز _

کرده. تو  سیاالنشم مطمئنم خودش خ نیرو لو بده. هم یچ

 ؟یشنفت ،یریگ یگفت گردن نم یهرچ یول

 ریاگه لب باز کنه، ز ؟یاز من ببره چ یاسماگه  رم؟یگردن نگ _

 تو سرم کنم، هان؟ یوسط، چه خاک زیو زبرمو بر

. بگو از قبل شیشناس ی! تو فقط انکار کن. بگو نمیچیه _

 . دونستهیمزاحمت شده. بگو اسم و رسمت از قبل م

 اری. هوشدیرا محکم به دندان گز نشییبست و لب پا یپلک ایدر

 گفت: گرفت و در ادامه ینفس
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شد کَکِ  ی. بهش گفتم هرچیخواد نگرانش ی! اصال نمنیبب _

 تشیشم نگزه! گفتم مخارج خونواده اش  با من! گفتم نها

اگه منو لو بده،  ی. ولگردهیبرم خورهیآب خنک م رهیدوسال م

 .افتهیچشمش به خانواده اش ب دهیبرگرده بع

 احمقه اگه به تو اعتماد کرده باشه. _

. فقط انکار، یگفت انکار کن نیرام ی! هرچنهیا . کارتوبماند _

 ته؟یحال

 !یلی! خیفیکث یلیخ _

بعد تماس را قطع کرد و  یدر جوابش پوزخند زد. دم اریهوش

 ی. دمادم بود که سر و کله دیمجددا از خم کوچه سرک کش

بدبخت را کت بسته با خودش ببرد.  نیشده و رام دایپ سیپل

 یبود. وگرنه االن به جا دهیکرده بود. جنب یزرنگ اریهوش

بود. نفس  نیشده و سرنوشتش با کرام الکاتب ریاس ن،یرام

 واریاز د نیبه سرنوشت رام تیاهم یپس داد. ب یراحت و بلند
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آمده بود. راهش را گرفت و  یدزد یکه برا یکَند و خالف جهت

 شب گم شد. یاهیدر س
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را باال  یاز دلهره، طول و عرض اتاق نامپا بند نبود. پر  یرو ایدر

 ی. آمدن نامدیساب یرا بهم م شیو کف دستها کردیم نییو پا

کم مانده بود که دختر جوان را  ال،یشده بود و فکر و خ یطوالن

 یگوشه  ینشست و گاه یم یصندل یرو یکند. گاه وانهید

 . دییپا یرا م اطیو داخل ح زدیپرده را کنار م

کوچه را روشن کرده بود  یمحوطه  س،یپل نیماشگردانِ  چراغِ

 نداشت.  دنیخواب الیخ اطیداخل ح یو سرو صداها

 یمحاکمه  کی یخودش را برا شان،یو دل پر دهیترس ایدر

توانست تمرکز  ی. آنقدر آشفته بود که نمکردیآماده م یحساب
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را با خودش مرور کند.  ینام یو جواب سواالت احتمال ردیبگ

 زیاز او برد همه چ یاسم نیکه رام یبود در صورت گفته اریهوش

داشت، به  ایدر هک یحال نیبا ا ؟یچه جور یرا انکار کند. ول

به انکار کردن  یازین گریرفت و د یلو م زیخود همه چ یخود

 نداشت.

بار چندم کنار پنجره قرار گرفت و آشفته بازار به  یبرا ایدر

 . ستادیوجود آمده را به نظاره ا

که از پشت بسته بود، از  یتوسط دو مامور، با دستان ،نیرام

محو شد و آه از نهاد دختر جوان درآورد.  ایمقابل چشمان در

همه اتفاق بد، لبش را به دندان  نیاز ا ری. دلگرا بست شیپلکها

 لب با خودش زمزمه کرد. ریز یگرفت و آخ نسبتا بلند

به عقب  یبرگشت و نگاه ینام اط،یبا خلوت شدن ح همزمان

 یپشت پنجره سنگر گرفته بود. نام ایسرش انداخت. در

خودش  دهیترس ایکرد و در زیاو چشم ر دنیبالفاصله بعد از د

. شهاب که تمام مدت شاهد ماجرا بود و تا دیرا عقب کش
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 یبود، رد نگاه نام ستادهیا ینام یلحظه، شانه به شانه  نیآخر

 :دیرا گرفت و پرس

 ؟یرش دارکا یچ یبگ یخوا ینم _

شب پر درد  کیاتاقش بود. خسته از  یپنجره  ی رهیخ ینام

 .دیبست و کف دستش را به صورتش کش یسر، پلک

 !نیدارم ازش! هم کی! چند تا سوال کوچیچیه _

 ...گممیم ؟ینام یمطمئن _

 نگاهش کرد. شهاب دو به شک ادامه داد: ینام

 م؟یدید مارستانینبود که تو ب یپسره همون نیا _

پر  یا نهیبه عالمت مثبت سرش را تکان داد. شهاب س یمنا

 :دیکرد و پرس

 ؟یازش بپرس نویکه هم یبر یخوا ینم _

 یگلو بکی. سدیدر هم تن اطیو روشن ح کیدر تار نگاهشان

و  دهیکش "نه" کیخورد و در جوابش  یتکان واضح ینام

 ممتد داد. 



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 تکان داد و گفت:  یبعد سر یسکوت کرد. دم شهاب

 . امیقفل کنم ب اطیشه. پس تو برو، تا من در حبا _

سمت در  یکرد. شهاب قدم دییدر سکوت حرفش را تا ینام

متوقف شد. سپس رو کرد به  یلحظه ا یبرداشت و برا اطیح

 زد: شیصدا ینام

 ؟ینام _

 برگشت. شهاب دلسوزانه گفت: ینام

پسره اعتراف کنه بعد برو سر  نینکن. بزار اول ا تشیاذ _

 نه! ایداشته  انیجر نیبه ا یدخل نیببوقتش 

بعد  یجان گرفت. دم ینام یلبها یآمد و رو یمحو لبخند

 :دیو با حفظ همان لبخند پرس ستادیا نهیدست به س

 سوزه؟ یدلت براش م _

و  دیپشت گردنش کش ی. دستشد دهیلب شهاب کش ی گوشه

 جواب داد: ریسر به ز

 ناهه!گ یب گهیحسم م ی. ولستیعلتش مشخص ن _
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نشه. فقط چند کلمه  ریندارم. به حسّت بگو درگ شیکار _

 حرف، که الزمه گفته شه.

 واقعا الزمه؟ _

 . پس الزمه!شهیم اتیاگه االن نگم بَ _

 خسروان دانند. شیبگم. صالح مملکت خو یچ _

بلند کرد و پشت به  ینام یبرا یجمله دست نیبا گفت ا شهاب

 .دیاو چرخ

 

چشم به در دوخته بود و از درون  نشایمستاصل و پر ایدر

 . خوردیخودش را م

و  رهیپا به اتاق گذاشت و با نگاه خ یطوالن یقیبعد از دقا ینام

 . او مواجهه شد یآشفته  یچهره 

و  دیرا بهم مال شی. درمانده کف دستهادیآب دهانش را بلع ایدر

 از پنجره فاصله گرفت.  یقدم

 شد؟ بردنش؟ یچ _
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در اتاق را  اطینشست. با احت یلب نام ی گوشه یمحو لبخند

 بست و سرش را به عالمت مثبت تکان داد.

 :دیپرس ادیز یدیبه جلو برداشت و با تر یگریقدم د ایدر

 شه؟یم یحاال چ _

شلوارش برد و  بی. با فاصله از او، دست داخل جستادیا ینام

 سپر کرد. نهیس

 شه؟یم یبه نظرت چ _

را به دندان  نشییو لب پا دیزدخجالت زده نگاهش را د ایدر

 گرفت. 

 دهیدزدُ ند هی کی. واقعا ترسناک بود. تا حاال از نزددونمینم _

 بودم.

 واقعا؟ _

صورت او  یرو ایباال بود و نگاه در ینام یابرو یتا کی

از  یتکان داد و تک خند یو مضطرب سر دهیسرگردان! ترس

 زد: یسر ناچار
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 ..فهمم. نکنه شما. ینم ؟یچ یعنی _

برد و  نییگرفت. سرش را پا یشتریب یانحنا یلب نام ی گوشه

همزمان با باال بردن انگشت اشاره اش او را دعوت به سکوت 

 کرد. سپس در جوابش گفت:

 .یش مونیکه بعدا پش ینگ یزیچ هیباشه  ادتی _

تکان داد و درمانده تر از قبل  یسر ای. دردیدر هم تن نگاهشان

 گفت:

. دیدیم یمن باز دی. شما دارامیمن ب نیتشما گف مون؟یپش _

 بعد ممکنه..

! هیمیخونه قد نی. ایباش انیمن فقط خواستم در جر _

که  ییباشن آدما رون،یاگه اون ب هیعی! پس طبقهیاجناسشم عت

 ..یبه سرشون بزنه. ول االتیخ

گرفت و با  ینفس یبود. نام یدر سکوت منتظر آن ول ایدر

 تمام ادامه داد: یرکیز
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 یبرا یداتی. حتما تمهمیستین یفکر یب ییمام آدما یول _

 .میحفاظت از اموالمون دار

 د؟یگیبه من م نارویچرا ا _

 یلبخند واضح تر یاز بغض نداشت. نام یدست کم ایدر ی ناله

 زد و گفت:

 یبه بعد هر اتفاق نی. از ایکه مواظب خودت باش خوامیم _
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 هیفقط  نجایه افتاد خودتو داخل نکن. تو اخون نیا یجا هر

 رو بسپار به ما!  زایچ هی! به کارت برس. بقیپرستار

 من فقط کنجکاو شدم. _

فکر  نیلحظه به ا هی ی. ولحق تو بود یدرسته! کنجکاو _

 داشته باشه؟ یچه عواقب یکنجکاونیکه ممکنه ا یکرد
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 ؟یچه عواقب _

فرو برد و استوار تر از شلوارش  بیدوباره دست داخل ج ینام

 او گفت: یقبل در مقابل ناله 

خونه  نی. گفتم که! ایشیم ییکه شناسا نهیاز عواقبش ا یکی _

امشب، چند ماه قبل اتفاق  انیداره. مشابه جر ادیخواهان ز

خوام برات دردسر درست  ینم یاش مفصله! ول هیافتاد. قض

 دته!کمتر بشناسنت به نفع خو یکه؟ هرچ ی. متوجهشه

و دلش  دیفهم یمرد را نم نیا یسردرگم بود. واقعا حرفها ایدر

 رشیو گلوگ نیبه حال خودش زار بزند.  بغض سنگ خواستیم

به  یها سر یسردرگم یفرو برد.  با وجود همه  یرا به سخت

 در جوابش داد.  یآهسته ا ی "بله "عالمت مثبت تکان داد و

شت سرش زد و به پ یسبک کرد. سپس اشاره ا نهیس ینام

 گفت:

 یلیآب بخور! رنگت خ وانیل هی. فقط قبلش یبر یتونیحاال م _

 .دهیپر
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خودش بند نبود.  یپا ی. انگار که روکردیاحساس ضعف م ایدر

 یقدم ایاز سر راهش کنار رفت. در یکرد. نام دییحرف او را تا

 شد. یخال شیپا ریبرداشت که ناگهان ز یسمت خروج

تا به خودش بجنبد و  ینام رخ داد. و در لحظه عیسر اتفاق

کف اتاق بود و خون از کنار  ایرا جمع کند، در شیدست و پا

کرده بود.  یشالش را رنگ یصورتش راه گرفته و گوشه 

زد و سپس  شیصدا یسرش نشست. چندبار یباال دهیترس

 دست به کار شد. 

بود و شهاب  دهیدراز کش یتخت نام یرو ایبعد در یقیدقا

پشت به هر دو، دست به چانه  یول یسرش بود. نام یاالمتفکر ب

 بود.  ستادهیشب ا یاهیس یگرفته و از پنجره به تماشا

دفاع مقابل چشمش  یب یلیبود. دختر خ یدلخراش ی صحنه

جز درد و عذاب  یزیمرد جوان چ یسقوط کرده بود و برا

را بست. به دور از چشم  شینگذاشته بود. پلکها یوجدان باق
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و دردش را فقط با خودش  دیرا از تو گز نشییلب پاشهاب 

 کرد. میتقس

و همه  زیکند که حواسش به همه چ یقصد داشت به او حال مثال

بزند و  ایبه در یکه هم تلنگر ی. جوردیجا هست. در لفافه بگو

داستان ناغافل  ریهم قدرت خودش را به رخ بکشد. اما مس

هرچه رشته بود پنبه  ا،یحال در یکرده بود. ترس و ب رییتغ

 بود.  ندهنما شیبرا یزیچ یمانیکرده و اکنون جز پش

اتفاق  نیانگشتانش فشرد. خودش را بابت ا نیاش را ب چانه

نسبتا  یقیپس داد. شهاب که دقا یلعنت کرد و سپس نفس پر

جان  یکرده بود نگاه از دخترک ب یرا در سکوت سپر یطوالن

 :دیپرس یگرفت و رو به نام

 روز افتاد؟ نیکه به ا یگفت یشد پس؟ چ یچ _

 ییبه تاسف تکان داد و با صدا ینامحسوس سر یلیخ ینام

 خسته لب زد:

 ؟یخوا یامشب مهمون نم _
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 ؟یبهش گفت یچ دمیپرس ؟یبا تو بودم نام _

 یبا تان یول ی. نامزدیو حق به جانب م یشهاب جد لحن

 او کرد. یبرگشت و نگاه خسته اش را روانه 

 یباال هوا ادی. به عصمت خانم بگو بیتحملم کن دیشب باام هی _

 رو داشته باشه. ایدر

کامال واضح بود. شهاب  نیو ا کردیجواب دادن فرار م ریز از

 یبعد، نام یرا بهم فشرد. لحظه ا شیگرفت و پلکها ینفس

برداشت و بدون نگاه به  ایبالشت خودش را از کنار سر در

 :دیشهاب پرس

 ؟یکنیخر و پف که نم _

کمر راست کرد و لبخند  یفقط و فقط نگاهش کرد. نام شهاب

 لبش نشاند. یگوشه  یمحو

 یفکر هیبگو  ،ی. اگه سرو صدا دارکنهیم تمیفقره اذ هی نیا _

 به حال خودم بکنم.
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پر  یجان نام ینگاهش کرد. لبخند ب یدلخور و پر معن شهاب

در اتاق  به یرنگ تر از قبل شد. همزمان، عصمت با پا ضربه ا

 .زد و دل نگران وارد شد

. دیدو یم ایدر یقند به دستش بود و نگاهش در پ شربت

شد. از سر راه مادرش کنار رفت و در  ینام الیخ یشهاب ب

 گفت: یجواب نام

توام  نجا،یا مونهیعصمت خانم! عصمت خانم م یجا رمیمن م _

 برو تو اتاق من!

 ؟یپس خرو پف دار _

رو دره! تو برو منم االن  دیندارم. کل یزمهمون نوا یحوصله  _

 .امیم

دو جوان کنار تخت نشست و  یگفتگو یال به ال عصمت

به  یجان بود و توجه یب ایبرد. در ایسر در ریدستش را ز

 ی دهیتک یبه چهره  یاتفاقات اطرافش نداشت. عصمت نگاه



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

او چسباند و دلسوزانه  دیسف یرا به لب ها وانیاو کرد. سپس ل

 دش لب زد:با خو

 مردم!   یافتاده بچه  یبه چه روز نیبراش! بب رمیبم _

 از کنار نگاه تند شهاب گذشت و در جواب عصمت گفت: ینام

 !مارستانیبرمش ب یامشب حواستون بهش باشه. فردا م هی _

 :دیدو جوان رد و بدل کرد و پرس نیب ی. نگاهدیچرخ عصمت

 دیخبرو د یز خدا باون ا اط،یبچه حتما اومد تو ح نیا گمیم _

به  هوینبود که  شیزیخودش باخت. وگرنه حالش خوب بود. چ

 .افتهیروز ب نیا

 نباریو ا رد و بدل شد یشهاب و نام نیب یدار ینگاه معن بازهم

 به بالشتش وارد کرد. یفشار مضاعف ینام

ندارم تا فردا اول وقت  ینظر چیداره. فعال ه یا نهیزم یماریب _

 !یمنتظر دکتر شیببرمش پ

 بعلههه! _
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باال داد و نگاه  ییگفتن شهاب عصمت را کنجکاو کرد. ابرو بعله

کرد و شهاب  زیچشم ر شیبرا یپرسشگرش را به او دوخت. نام

پشت گردنش  یدست ،یشیبحث فرسا نیجمع کردن ا یبرا

 کرد. یرا پر و خال شیو لپها دیکش

 از امشبمون! نمیخب! ا _

#۸4 
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 د؟یندار یبرم، کار گهید نم

باال داد و  یجفتشان بود شانه ا یپنهانکار یکه متوجه  عصمت

تر بود و چشمانش بسته. با  ایدر ی. لبهادیچرخ ایرو به در

 در جواب پسرش گفت: یدلخور

شه! به زور قرص  داریب یحواست به بابات باشه. سرو صدا نکن _

 سر شب خوابوندمش!
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 ست؟ین یا گهیحواسم هست. امر د _

 برگرداند و گفت: شیرا سر جا ایدر عصمت

 !شیپ ریخ _

سمت در هلش داد و  یکتف او گذاشت. حرص یدست رو ینام

 عصمت کرد. یحواله  یریشب به خ

پس داد و پشت سرشان لب  یاز رفتن آنها، عصمت آه بلند بعد

 زد:

 .گذرهیم یدوتا چ نیتو سر ا یچ ستیمعلوم ن چیه _

انداخت و زمزمه  ایمعصوم در یبه چهره  یبرگشت. نگاه سپس

 کرد:

مشت آدم،  هیکه  یچه کرد نیخدا رحمتت کنه رخساره! بب _

 !رتنیهمه سال اس نیا

تکان خورد.  شیآشنا آمد. پلکها ایرخساره به گوش در ی کلمه

 به تنش داد و لب زد: یحرکت کم

 عصمت خا.. _
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 ؟یخوایجانم؟ بازم آب م _

. ردیدنبال حرفش را بگ اید درعصمت اجازه ندا ی عجله

 شیرا به لبها وانیسرش گذاشت و ل ریعصمت مجددا دست ز

 چسباند.

 

 

بود  یاعصاب نام یاندازه رو یب ایدر ی دهیخسته و تک ی چهره

 ی. دختر جوان، ساکت و مظلوم کنج صندلکردیو کالفه اش م

خسته و  ،یکرد. نام یخشک شده بود و لب از لب باز نم نیماش

خودش  یانداخت و برا لشیاتومب ی نهیبه آ ینگاه نمایپش

ا یاز در یتاسف خورد. سر و شکل خودش هم دست کم

 رنگ و رو، آشفته!  ینداشت. خسته، ب

اتاق شهاب را وجب کرده و  یگذشته تا صبح چهار گوشه  شب

با گوشه زدن  نکهیبود. از ا مانیبا خودش کلنجار رفته بود. پش

خودش را به رخ  یت و حواس جمعکرده بود قدر یبه او سع
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 نیاز ا ییرها یبرا ی. حتکردیاحساس ندامت م بیبکشد عج

 یا جهیکه نت وداتاق شهاب را تا انتها باز کرده ب یعذاب پنجره 

 نداشت.  شیبرا یجز بدن درد و سرماخوردگ

افکار درهم و  ی. نامشدیم یداشت طوالن یادیز نشانیب سکوت

خسته اش را از داخل گلو  یصدا شیبرهمش را پس زد و به جا

 رها کرد.

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم _

به خودش آمد. سرش را بلند کرد و نگاه مظلومش را به او  ایدر

 سپرد.

 ندارم. یبگم مثال! حرف یچ _

به مقابل لب  رهیبرداشت و خ یزیر یانحنا یلب نام ی گوشه

 زد:

 مثال بگو االن حالت چطوره؟  _

 کرد. ادامه داد: نگاهش
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نگرانت بود. گفتم  یلیخ رمیرفتم اجازه تو از عمه صنم بگ _

 انگار اشتباه کردم. یحالت خوبه که نگران نباشه. ول

 زد: یانداخت و لبخند محو نیی. سرش را پادینگاه دزد ایدر

 . فقطط..ستمینبد بدم یاگه بگم خوبم که دروغ گفتم. ول _

 حرفتو کامل بزن. ؟یفقط چ _

 باال انداخت. یزیر یو شانه کج کرد  یگردن ایدر

 که باعث دردسر شما شدم.  نمیاز خودم ناراحت ا شتریب _

 و آهش را پس داد. دیرا باال کش نگاهش

 .نیعصمت خانم، شما، آقا شهاب! همتون زابراه شد _

 :دیگرفت و پرس یشتریعمق ب ینام لبخند

 ؟یچ گهید _

آخرش  موقع یب یخون دماغ شدنا نیشرمنده! ا نکهیا گهید _

 کار دستم داد.

 خجالت زده ادامه داد: ایدرهم گره خورد. در نگاهشان
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شده. تو رو خدا  فیکث تونیرو بالشت دمیصبح پاشدم د _

 دایهمون براتون پ یلنگه  یکی گردمی. خودم مدیببخش

 .کنمیم

 شیاز پشت لبها ینام دیدست سف کی یدندان ها خالصه

 شد و نگاه از او گرفت. انینما

 نه؟یهم یبرا تینگران ی! واقعا عمده نیهم _

 خب آخه! _

 دستش را باال برد و وسط کالمش گفت: ینام

 هیو  هییلباسشو عیحرفشم نزن. چاره اش چند قطره ما گهید _

 !یحساب یاتو

 نگاهش کرد. دوباره

که نگرانم کرده  یزیعادت دارم. االن تنها چ زایچ نیمن به ا _

 حال و روز توئه؟

در جواب سکوت او دوباره  یهم فاصله گرفت. نام از ایدر یلبها

 تکرار کرد:
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 حالت خوبه؟ _

مقدمه در جواب او  یبعد، ب ی. کمدیآب دهانش را بلع ایدر

 :دیپرس

 ن؟یخودتون خوب ؟یشما چ _

 دل نگران ادامه داد: ایکرد. در یزیپرش ر ینام یابروها

کرده ن ییخدا کنه؟یدرد نم تونییگونه هاتون گل انداخته. جا _

 وقت؟ هی نینداشته باش یزیچ یتب

پر درد و مهربان او شد.  یچهره  ی رهیخ یلحظه ا یبرا ینام

 اریاخت یرا کنجکاو کرد. ب ینام یاش ول ینیب یزیو ر ینگران

خودش را  نیماش ی نهیینگاه از او گرفت. دوباره  از داخل آ

 دقت و صحت حرف او شد.  یرصد کرد و متوجه 

 یبه قرمز شیگل انداخته بود و تخم چشمها شیگونه ها واقعا

 نییخورد. نگاهش را پا یتکان واضح شیگلو بکی. سزدیم

 و آهسته جواب داد: دیکش

 خوبم! _
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 یلیخ شیبه کنار، حال روح شیخوب نبود. حال جسم یول

هم وجود داشت که جف پا  یگرید یخراب بود. البته مسئله 

 یتوجه و نگرانبود.  دهیپر شیو جسم یوسط حال خراب روح

 شدیم ینگران کس دیداشت. چرا با یبیعج یکه رنگ و بو ایدر

 یکه شب گذشته تا سر حد مرگ او را ترسانده بود؟ دل بزرگ

نه! نگاه و حالت چهره اش  یول کرد؟یم یباز لمیف ایداشت 

 دیبه صورتش کش یدست ی. نامکردیم دییصداقت کالمش را تا

 یبود. دلسوز ینشدن یول کرد افکارش را کنار بزند. یو سع

اراده!  ی! بکبارهیاش را لزرانده بود. به  نهیوسط س ییجا ایدر

 !یقبل ینیب شیپ بدون

بار مورد استقبال  نیکه ا یشد. سکوت یراه در سکوت ط یمابق

 کهیشده بود. طور ایدر ریسخت درگ یجفتشان بود. ذهن نام

 به او انداخته و ناباورانه یهربار گوشه چشم

#۸۵ 
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لب فرو بسته بود  ،یبعد از جواب نام ایانداخت. در یباال م ابرو

با  یول یمامن گرفته و در خودش بود. نام یو بازهم کنج صندل

 سخت و کالفه کننده. یریدرگ کیبود.  ریخودش درگ

 

سابق  مکتیهمان ن ینانوشته، رو یطبق روال ا،یبعد در یساعت

ها  شیبود. بازهم عکس ها و آزما ینامنشسته و منتظر  اطیح

 تا خبرش کند.  ندیگفته بود بنش یتکرار شده بود و بازهم نام

دو  نیمشغول بود. سر  پردردش را ب یگرید یجا یول ینام

شهاب  یدر مقابل سرزنش ها کردیم یدستش گرفته بود و سع

 خودش را حفظ کند و تند نرود.  یخونسرد

اتاق او زد و  یبه کتابخانه  هیتک دلخور و حق به جانب، شهاب،

 شد. نهیدست به س
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 شهیم یچ کنمیدارم با خودم فکر م شبی! از دنهیحرف من ا _

و دل  رهیگیدستش م یمثل دکتر پژوهش، تفنگ خال یکیکه 

خبر داره که من  یزیافتاده؟ از چ یاتفاق خاص ترکونه؟یم

 یبرا ه،یساختگ شِینما هیفقط  ایندارم؟ واقعا الزمه مانور بده 

 .ادیب ایحساب کار دست بعض نکهیا

 شهاب؟ یکنیبس م _

جمله سرش را باال گرفت و چشمان سرخش  نیبا گفتن ا ینام

 او کرد.  یرا روانه 

 :دیپرس یشتریزد و با آرامش ب یپلک شهاب

! هنوز که دهیاز تو بع یبهش که پس افتاد؟ نام یگفت یچ _

که خودتم  یکن یکار هی دی. تو چرا باستیمشخص ن یزیچ

 ؟یش مونیپش

 یم بیعج شیزد. سرش رو به انفجار بود و چشمها هیتک ینام

دو انگشت  نیرا بست. تخم چشمش را ب شیسوخت. پلکها

 خسته اش را رها کرد. یفشار داد و صدا
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 اون خونه و عمه صنم دست من امانته!  _

شد و همزمان با پس دادن  نهیبعد دست به س یباال داد. کم ابرو

 فسش ادامه داد:ن

خودم  یکردم که به قول تو، حداقل با اصول اخالق یاگه کار _

که  ی! عمه صنم و امانتنهیفقط و فقط هم لشیدل ستیسازگار ن

 برسه به دست صاحبش! دیبا

 ست؟یدست تو امانت ن ایدر ؟یچ ایدر _

کتابخانه فاصله  یکرد. شهاب از بدنه  یزیپرش ر ینام یابروها

 شد.  کین به او نزدگرفت و قدم زنا

 ینیچه بار سنگ دونمیفهمم، خب! م ی. من حرفاتو منیبب _

 ...ی. ولشیو چقدر سخته که به مقصد برسون یبرداشت

و  ستادیسرش را تکان تکان داد. شهاب کامل مقابل او ا ینام

 گفت:
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 یعنی. یکه دنبالش هیهمون ایدرصد احتمال بده در هی یول _

و  نیو تبارش ک ریاز کجا اومده و ت. فراموش کن میهمه دنبالش

 کاره ان.  یچ

سمت او خم شد و  یگذاشت. کم ینام زیم یدستش را لبه  دو

 آهسته تر ادامه داد:

 هیقانع کننده داشته باشه. کاف حیتوج هی تونهیم نایا یهمه  _

چرا و چطور از  یتا بفهم یدور تو گذشته اش سرک بکش هی

 ی...خطاییحساب اگه...جا نیسر در آورده. با ا ییجا نیهمچ

 ینم گهیبلرزه، بعدا د یامانت نیازت سر بزنه که دل ا یکیکوچ

 . یخودتو ببخش یتون

برد و  نیینشست. سرش را پا ینام یلبها یرو یمحو لبخند

 :دیآهسته پرس

که  یتو بود نیا شیچند روز پ نی! انگار نه انگار تا همبهیعج _

 حواسم جمع کنم. یاصرار داشت
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حواستو جمع کن. خوبم جمع کن.  گمیمن بودم. هنوزم م آره _

به  یدخل چیه ایبچه ترسش نکن. من شک ندارم در یول

 یتا دم مرگ نم ینداشت. که اگه داشت اونجور شبید انیجر

 رفت و برگرده.

 . شهاب لب زد:شد گریکدیقفل  نگاهشان

روشن شد،  قتیحق یکن وقت یکار هی! یگناه داره نام _

 نه خجالت زده! یشسربلند با

ضربه وارد  یشهاب مثل خنجر بر روح و جان نام یحرفها

افزود. بازهم پلک  یو هر لحظه بر عذاب وجدانش م کردیم

را به دندان گرفت و لب  نشییبار لب پا نیهم گذاشت. ا یرو

 زد:

 حق با توئه! _

آنکه چشم باز کند  یب یشد. نام دهیشهاب از دو سو کش یلبها

 گفت:

 .کنمیمراعات م شتریبه بعد ب نیاز ا _
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چانه اش زده بود.  ریخسته از انتظار، خم شده و دست ز ا،یدر

نداشت. هر چه  یحکم سرگرم شیبرا گریرفت و آمد مردم د

آمد و شد ها کالفه  نیاو کسل تر و ا شد،یتر م یزمان طوالن

 .شدیکننده تر م

 میپس داد و تصم یحوصله نفس یاز چانه اش گرفت. ب دست

. ردیبگ شیماریب یو حواش یاز دکتر نام یگرفت خودش سراغ

برداشت و قبل از  یصندل یرا از رو فشیدست انداخت. ک

متعجب سر  ایکنار دستش نشست. در یشخص زدیبرخ نکهیا

سر و صدا کنارش پهن  یکه ب یبه زن رهیبرگشت و خ شیجا

 شده بود با مزه گفت:

 !کمیسالم عل _

 گوشیباز یلبها یفاصله از رو. لبخند بالدیزن چرخ صورت

 کنار رفت و خودش را جمع کرد. ایدر
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 یا بهیلحظه فکر کردم غر هی دیببخش ن؟ییشرمنده شما _

 سر زده.. هو،یکه  هیزیچ

 ؟یتو پرستار عمه صنم _

تکان  ایرفت. در ایدر یجمله  انیسوال م نیا دنیبا پرس زن

عد ب یپا گذاشت. کم یرا رو فشیخورد و ک شیسرجا یزیر

 :دیپرس ادیز دینگاه از او گرفت و با ترد

 ؟یشناسیشما عمه صنم از کجا م دیآره! چطور مگه؟ ببخش _

ندارد پر غرور از  ایبه در یجوان که مشخص بود حس خوب زن

 او رو گرفت و نگاهش را به مقابل داد.

 یضمانتتو کرده؟ چه ارتباط یک ؟یچند وقته اونجا مشغول _

 با...

 جوابتون بدم؟ دیشما؟ من چرا با دیکن. ببخش صبر کن، صبر  _

 نگاه کرد. ایزد و دوباره سمت در یشخندیجوان ن زن

 ؟یبد دیچرا نبا _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

بگم خدا  تونمیازتون ندارم فقط م یشناخت چیازونجا که ه _

 حواله کنه. گهید یجا تونویروز

 ؟یشناس یتو واقعا منو نم _
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 نه! _

باال داد و  ییکم و بدون ترس بود. زن جوان ابرومح ایجواب در

 گفت:

نرفته  ادتیحتما  ی. ولیو تو دار نیام نقدریخوبه که ا یلیخ _

 خودم ازت خون گرفتم. شیساعت پ هی

 یشما از هرک ی. ولهی! سوال احمقانه ادایببخش ؟یخب که چ _

 د؟یکنیاستنتاقش م دیریگیخون م

 داد. یو نگاهش را فراربرداشت  یزیر یلب زن انحنا ی گوشه

 . یستین یتو هرکس یمسلما که نه! ول _
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اخم کرد. زن جوان پر قدرت  ای. دردینگاهش را باال کش دوباره

 ادامه داد:

 رو اعصابم!  یروزا بدجور رفت نیکه ا یدختر جوون هیتو  _

 :دی. زن جوان پرسشدیتر م ظیهر لحظه غل ایدر اخم

هدفت از  ای یستار عمه صنمواقعا پر ه؟یرابطتت با شهاب چ _

 اس؟ گهید زیاومدن به اون خونه چ

 یقشنگ و با دقت به چهره  ایسکوت برقرار شد. در یا لحظه

شد و وجب به وجب صورتش را برانداز کرد. کم  رهیزن جوان خ

از هم فاصله گرفت.  شیاخم نشست. لبها یکم لبخند آمد و جا

 "آهان"بود حق به جانب او  یچهره  ی رهیهمانطور که خ

 انداخت. ریگفت و سرش را ز یا دهیکش

 !ی! بدم خاطر خواهیبگو پس! خاطر خواه نویا _

 کرد و گفت: یجوان اخم تند زن

 ..جواب منو بده. با شهاب _
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! یو چه کاره ا یهست یشما ک دونمیخانم جون! من نم نیبب _

اجازه  یدمت گرم. ول ،یازم خون گرفت نجایاومدم ا یدوبار

نوش  ،یباش! عاشق ی. خاطر خواهیکن نیبهم توه دمینم

 .امیتهمت نزن که بدجور برات م ی. ولجونت

کدام قصد  چیبه جنگ هم رفت. ه یلحظات یبرا نگاهشان

بعد، زن  یآب دهانش را فرو برد. کم ایکوتاه آمدن نداشتند. در

 و همزمان با پس دادن آهش گفت: دیجوان نگاهش را پس کش

 ! لوامیمن ن _

 ؟یوشبختم. که چخ _

 انداخت و گفت: ایسمت در یگرید ینگاه مین لوین

 یتو، تو اون خونه زندگ دونمیخودتو به اون راه نزن. من م _

دارم که دنبالتو  یمن چه حس یدی. توام االن فهمیکنیم

 سوال؟ هیگرفتم. فقط 

 سرش را تکان تکان داد. ایدر

 ست؟یو شهاب ن نیکه ب یزیچ _
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که کنارش نشسته  ییبای. زن جوان و زشدیمن نیتر از ا مسخره

از دو طرف  ایدر یشده بود. لبها وانهیبود از فرط عشق د

به خنده شد و مقابل  لیبعد لبخندش تبد یشد. کم دهیکش

مات و مبهوت  لوی. ندیخند ریدل س کیچشمان متعجب او 

 گفت: شیدل دل زنان وسط خنده ها ای. درکردینگاهش م

 قایدق کیو  ستیو مجنون قرن ب یلیل! نهیخوشم اومد. ا _

 !نهیهم

 خنده گفت: یبا ته مانده  ای. دردیبه اکراه چهره درهم کش لوین

 .یپاشو خانم دکتر! پاشو که آدرستو اشتباه اومد _

 ؟یندار یبا اونم صنم ؟یدکتر پژوهش چ _

نداشت. دوباره سرش را رو به آسمان  یتمام ایدر یها خنده

 ای. دردیدر هم کش یشانیپ لوین. دیگرفت و غش غش خند

 او زد و گفت: یبه زانو یدست
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. آخه من؟ دکتر دمیخند ریدل س هی یخدا بعد عمر یا _

عاشق دلخسته  هیتونه به سر  یفکر فقط م نیپژوهش؟ نه نه! ا

 خطور کنه.

در  ردیبگ ایاز در یتواند جواب درست ینم کردیکه حس م لوین

و رو به جلو خم شد.  دینمغموم انگشتان را در هم ت ت،ینها

و حسرت زده با  نیغمگ لویرو به اتمام بود. ن ایدر یخنده 

 خودش زمزمه کرد:

 . رهیگیازم فاصله م _

 ایمنتظر در یرا به چشمها نشیرا کج کرد. نگاه غمگ سرش

 سپرد و ادامه داد:

مخالفت  ی. چند ساله! ولمی. قرار ازدواج دارگمیدکتر مجد م _

. حاال من موندم تو رهیوصلت سر بگ نیکه ا رهزایخانواده ام نم

 یچ یفهمیطرف! م هیطرف و خانواده ام  هیبرزخ! شهاب 

 گم؟یم

 حرف!  یو ب رهیساکت شده بود. خ ایدر
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که تمام چهره اش را پر کرده  یرغم غرور یبود. عل بایز لوین

خنده  ایبود. در یبود، مالحت و وقار چهره اش انکار نکردن

 :دیتکان داد و پرس یکرد. آهسته سر را فراموش شیها

 چرا مخالفن؟ _

! ی! بابام استاد دانشگاس! مادرم پزشک عمومیسطح طبقات _

 تنها دخترشونه! قیمملکت ال ریاونا تنها پسر وز ی دهیبه عق

تموم و  ینداره. همه چ ریدکتر مجدم کم از پسر وز یول _

 ..نکهیبرازنده اس. مگه ا

 لوین و عصمت واهمه داشت. ریسم قداز به زبان آوردن ا ایدر

 و کمر راست کرد.  دیکش یآه

 ..ی. وللهیبد یدونه اس! تا نداره. ب هیبه من باشه شهاب  _

 حتما خانواده اش با خودش فرق دارن؟ درسته؟ یول _

باال انداخت و  یخونسرد شانه ا یلیخ ایتند شد. در لوین نگاه

 گفت:
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آقا  ،یود. شما موافقب نیبرداشت من از حرفتون ا گهید _

 خانواده مخالفه ان؟ چرا؟  یدونه اس! ول هیشهاب 

 سکوت کرد و دوباره گفت: یکم

و مادرش خونه  ستین ریچون پدرش وز گه،یعقل ناقص من م _

 ه؟یدار. حاال چاره چ

 . دادیتکان م دنیبود که سرش را به عالمت شن لویبار ن نیا

را  فیبلند شد و بند کرا برداشت. درجا  فشیلبخند زد. ک ایدر

 شانه اش جا به جا کرد. یرو

دختر  هیعاشقه که تحمل  نقدریا یکی ی! وقتیجد میتصم هی _

عشقش بجنگه. که بعد  یمثل منو نداره. الزمه که برا یمعمول

 یدستش پشت پنجره  رهینگ ییفنجون چا هیچهل ساله 

 نداره. یچیداره و ه یو فکر کنه همه چ نهیاتاقش بش
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 ؟یچ یعنی _

 در جوابش گفت: ایناله زد. در لوین

. پس الزمه با یاالن اعتراف کرد نیدکتر مجد تا نداره. هم _

. خب باشن. نی. خانواده اش معمولیخانواده ات صحبت کن

 یخوب یلیخ یاجتماع ی. هم وجهه ستین یخودش که معمول

رسه. هم  یدستش به دهنش م یداره، هم از نظر اقتصاد

 مرده.  ییییلیخ

 انگشتش را باال برد. دوباره گفت: کی

 از همشون مهمتره! یآخر نیکه البته ا _

 ه؟یمنظورت چ _

زد و سرش سمت او خم کرد. سپس آهسته تر  یتک خند ایدر

 در جوابش گفت:

تا فرق  یکن ریچند تا نامرد گ نیعمر مثل من ب هی د،یبا یعنی _

 .ادیمرد و نامرد دستت ب نیب
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شانه جا به جا کرد  یرا رو فشیراست کرد. دوباره بند ک گردن

 و با حفظ همان لبخند ادامه داد:

! شتریداستان ب نیضرر ا رترید یوقتو از دست نده. هرچ _

دسته گل گرفتم، خودم رفتم  هیزد به سرم  یدید هویوگرنه 

 !شایخواستگار

باال  یا شانه ایاز فرط تعجب گشاد شده بود. در لوین یچشمها

 تفاوت گفت: یانداخت و ب

کنار دکتر مجد! اصالنم برام مهم  ،ی. منِ پاپتستین میفکر بد _

 نه؟ ارزهیو چه کاره ان؟ م نیپدر و مادرش ک ستین

 تو؟ یگیم یچ _

  گه؟ید شیپام برم خواستگار ریغرورم بزارم ز نکهیا _

 درمانده لوی. ندادیمزاح م یپر از خنده بود و کالمش بو لبش

 یبه شانه  یخم شد. دست ای. درهم گذاشت یرا رو شیپلکها

 گفت: تیاو زد و در نها

 !بایجمع کن. خانم دکترِ ز یلیحواستو خ _
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چشم باز کرد. ابتدا لبخند و بعد رفتن او را به چشم دنبال  لوین

بار به  نیشد. ا یگرفت و راه یپشت به او نفس سخت ایکرد. در

که تازه در وجودش جان گرفته بود.  یو با فکر یمقصد اتاق نام

شهاب! از نظرش درست  یریو کناره گ لویلبخند زد. به عشق ن

به دکتر جوان  دیمختصر ومف  یلیرفتار کرده بود. خ یو منطق

 نیبزند و خودش را از ا ینشده حرکت ریفهمانده بود که تا د

 برزخ برهاند.

 

 یاشده اش را کنار چشمه یگلدوز دیصنم دستمال سف ماه

 و بغض کرده گفت: دیتارش کش

بدتر از قهر و غضب آقام نبود. مونده بودم سر کاسه  یچیه _

 جور! هیجور عذاب بود و نرفتنم  هیچه کنم. رفتنم  ی

 :دیکج کرد و نال یدلسوزانه گردن ایدر

 !زمیعز _
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 شیپلکها یرا رو دی. دوباره دستمال سفدیصنم آه کش ماه

 و در خاطراتش گم شد. دیکش

 

اتفاقات  نیتر یاز باور نکردن یکیصباغ و دفتر بزرگش  اجح

نظام با همان  ینبود. ول دیاز جاو یماه صنم بود. خبر یزندگ

دوش به دوش حاج صباغ آمده بود تا طالق  یشگیهم بتیه

 دختر رحمت را بدهد و خالص!

سخت بود که نظام  یلیماه صنم خ یباورش برا شد؟یم مگر

داده بود. علتش  یان طالق بدهد. ولو تن به داست دیایجلو ب

گذاشته بود  شیبود که نظام خودش قدم پ نیمهم نبود. مهم ا

 را از بند زندان مخوفش نجات دهد.  چارهیتا ماه صنم ب

. گوش به در زدیپستو دل دل م یصنم پشت در بسته  ماه

پچ پچ ها  یاز ال به ال کردیم یسع یگذاشته بود و به سخت

بم و  ی. صداکردندی. مردها گفتگو مشود رشیدستگ یزیچ

 یو از آن همه فقط کلمه ا دیچیپ یخش دارشان در خانه م
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صداها  نکهی. تا ادیرس یناقابل به گوش ماه صنم جوان م

گفت و رحمت جوابش را  یزی. حاج صباغ زمزمه وار چدیبخوا

 داد. 

از در فاصله گرفت. هنوز  ستادنیصنم خسته از فال گوش ا ماه

در  کردیبود و حس م جیا باور نکرده بود. هنوز گر شیآزاد

را  شیرود. از در فاصله گرفت. نگران کف دستها یخواب راه م

از  نیباشد و بعد از ا قتیحق نهایا یو دعا کرد همه  دیبهم مال

 و بس!  ندبما شیخاطره برا کینظام فقط  یخانه 

ا برگشت و ب دهیدرِ پستو باز شد. ماه صنم ترس نیح نیهم در

 در رو به رو شد. ی انهیدلخور پدرش در م بتیه

را به دندان گرفت و  لشیسب یبه او، گوشه  رهیخ رحمت،

 :دیغر

 ورقو انگشت بزن. ریجلو ز ایب _

و سردرگم بود. از کنار تحکم رحمت به  جیصنم هنوز گ ماه

 :دیعبور کرد و آهسته پرس یراحت
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 واقعا تموم شد؟ _

رحمت جا خوش کرد و قدم لب  یگوشه  یدار یمعن تلخند

 داخل گذاشت.

که،  رهیدامن قاسمو تو غربت  نگ ،ییرسوا نیکنه افقط خدا _

 . ستیبند ن ییبه جا گهینجات دادنش دستم د یبرا

 آقاجون؟ _

او دفتر را مقابلش گرفت و  یتوجه به ناله  یآمد. ب شیپ رحمت

 اشاره زد.

 انگشت بزن. _

 دلخور ادامه داد: ماه صنم نشست. رحمت یگلو خیب بغض

. حاال یکرد یبزار به وقتش! نااهل گریبهت گفتم دندون رو ج _

 .یبخش یبشه حکما خودتو نم شیزیاگه برادرت چ

 آقا جون شما رو به خدا قسم... _

 که!  ستنیما ن ریجماعت اس نیانگشت بزن دختر! ا _
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بازهم تحکم کرد و اجازه نداد ماه صنم قسمش را کش  رحمت

فرمان او را اجرا کرد. انگشتش را داخل  ریصنم، ناگز بدهد. ماه

 برگه نشاند. یدوات فرو برد و بغض کرده پا

شد. رحمت دفتر حاج صباغ را بست و ماه صنم از بند  تمام

چندان هم به جانش  ییرها نیا ی. ولافتی یینظام رها یخانه 

اش  نهیدر س یی. رحمت آمد و با گفتن چند جمله بلوادینچسب

فکر و ذکر ماه صنم شد قاسم! رفت به  یا کرد که نگو. همه به پ

 دهیبه چشم ند زکه هرگ ییفرسنگها آن طرف تر! رفت آنجا

 جهنم؟ ایبهشت است  دانستیبود و نم

چه  داشت،یرا از سر قاسم برم تشیاگر نظام دست حما واقعا

 امد؟یبه سر برادرش م ییبال

 ش تجسم کرد.چشم شیمهربان و مظلوم برادرش را پ ی چهره

#۸۹ 
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وسط پستو  اریاخت یتر شد و ب میاز تصور آن حج بغضش

 غم بغل گرفت. ینشست و زانو

 

 ی. ماه صنم از گوشه شد یسپر یهفته در عذاب و دلواپس کی

شده بود و  دیتبع یپدر یخانه  یپستو یزندان نظام به گوشه 

 دادیم نییخاتون پا وعده آب و غذا، که آن هم به زور کیجز 

و نه لبخند  دیدی. نه رنگ آفتاب مدید یبه خودش نم یزیچ

 یبه رو خاتونروزها!  نیا دادیغم م یپدر. خانه رنگ و بو

از قاسم  یادی زانشیدر پس هر نگاه گر یول اورد،یخودش نم

گفتن نداشت. نه  گریمهربانش نشسته بود. رحمت هم که د

وسط،  نیام ا چارهیصنم بو نه اخمش! ماه  شدینطقش باز م

پستو درحال دق مرگ شدن بود و ذره ذره جان  یگوشه 

 . دادیم
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نبود. آن هم پسر  از قاسم کم یخبر یهرحال پنج روز ب به

همه روشن بود به خاطرش  یبرا گریرحمت که د یکرده  زیعز

 یرا پرپر کرده است. پنج روز از موعد نامه  یچه دسته گل

بود.  دهیخواب شیصدا سر جا یدر بگذشت و کلون  یقاسم م

آن  ازکوچک هم  یتقه  کیانگار به خواب مرگ رفته بود که 

 یحال سرش را رو یظهر بود. ماه صنم، ب کیشد. نزد یبلند نم

کرد. تنها  یمتکا گذاشته بود و با دلشوره اش مبارزه م

خاتون و  یشده بود نجواها شیروزها  نیکوچک ا یدلخوش

نبود، بالشک در همان  ت! که اگر آن هماصوات نامفهوم رحم

به گوش  خبرشو فقط  دادیشد از پستو، جان م نینفر ینقطه 

 . دیرس یم هیبق

در  یتقه  یصنم، صدا ی نهیبه پا شده در س یبلبشو انیم

بالفاصله گوش  یآمد. ماه صنم بعد از ساعتها و روزها انتظار

رسرا پچ . خاتون و رحمت وسط سدیکرد و ابرو درهم کش زیت

صدا به گوش ماه صنم برسد.  دادندیکردند و اجازه نم یپچ م



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

کرد و بعد از  لندبار سرش را ب نیتاب و کالفه شد. ا یماه صنم ب

 متکا برگشت.  یدقت دوباره رو یکم

قاسم فکر  یشده بود انگار! از بس به کلون در و نامه  یاالتیخ

 !یوجودش شده بود وهم و دلواپس یکرده بود، همه 

سرش گذاشت و اجازه داد قطرات اشک  ریبار دستش را ز نیا

 یشده ا نیو نفر ینکبت ریگونه اش روان شود. عجب تقد یرو

توانست  ی. چقدر مدیفکر لرز نیداشت. چانه اش از ا

در اوج  توانستیخوشبخت باشد و نشده بود. چه کارها که م

 ان،شیانجام دهد و نداده بود. و چه آرزوها که برا یخوشبخت

دفنشان کرده و از همه  ایبافته بود و در همان رو ایهرساعت رو

محو در پس ذهنش مانده بود و  ریتصو کیآنها فقط و فقط  ی

 دلش!  یکوه حسرت رو کی

مدت تنها همدم روزها و  نیکه ا یترک برداشت. بغض بغضش

صورتش را داخل متکا  ییبود. ماه صنم، از ترس رسوا شیشبها

را رها کرد. بلند و دلخراش! از ته دل و با  شیفرو برد و صدا
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متکا  یصورتش در تار و پود مخمل شتریتمام وجود! هرچه ب

 شیاو ضجه ه شدیدردش بلندتر م یِرفت، صدا یفرو م

 جانسوز تر!

خبر از همه جا  یشانه اش نشست. ماه صنم، ب یرو یدست

 شیو ضجه ها دیکش ینی. هدیشد. وحشت زده غلت ریغافل گ

 خفه کرد.  نهیس را در

اشک پنهان شده بود و  ینگران خاتون پشت پرده  ی چهره

. ماه زدیلبخند م شیبود و به رو ستادهیا ایآن طرف تر ثر یکم

 نیزم یخودش را جمع کرد. کف دستش را رو یصنم به سخت

. خاتون به حال و دیتنه اش را باال کش میگذاشت و سرگردان ن

 ی گونهبه  ی. دستدیبلع روز دخترش تاسف خورد. بغضش را

 و بغض کرده ناله زد: دینازدانه کش سیخ

 راحت شه؟ التیخ یخاتون بکش یخوایم _
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 یرا رو نشیصنم آب دهانش را فرو برد و پشت آست ماه

بلند شد. اشاره  شی. خاتون بالفاصله از کنار پادیصورتش کش

 زد و در ادامه گفت: ایبه ثر یا

 از قاسم خبر آورده.بده  رشیدوستت اومده. خدا خ _

 ایصورت ثر یماه صنم، ناباورانه رو رانیو ح سیخ نگاه

 ییزد و ماه صنم با صدا شیبرا یدل نگران لبخند ایبرگشت. ثر

 گرفته لب زد:

 قاسم؟ _

سرش  یاو نشست و دوستانه دست رو یآمد. کنار پا شیپ ایثر

 .دیکش

 آره دردت به جونم. قاسم.  _

بود و التماسش  ایثر یلبها ی هریامان خ یماه صنم ب نگاه

به عقب سرش و خاتون  ینگاه میبرگشت. ن ای. ثرکردیم

 انداخت و ادامه داد: 
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 هی. خاتونم نهیب یم یمادرجون خاتون تو قصاب شیچند روز پ _

و از خونه  دیهمتون نگران قاسم گهیم کنه،یکم براش درد دل م

ن آقام خونه دست به دام ادی. مادرجونم تا مدیاینم رونیب

 که طاهر خبر کنه. زنهی. آقامم به عمو رو مشهیم

به هم متصل شده، ماه صنم فقط دنبال  ریهمه زنج نیا انیم

 از جانب قاسم بود. یدیام یروزنه 

 زد و گفت: یتر عیدر ادامه لبخند وس ایثر

. عمو رفته مخابرات با طاهر حرف گمیحالش خوبه. قاسم م _

ه حالش خوبه. رفته بهش سر زده. طاهرم امروز خبر داده ک

 زده. هم جا و مکانش خوبه، هم خورد و خوراکش.

 را باال برد. شیسرش را رو به سقف گرفت و دستها خاتون

مجددا  ایشکر! خدا عمر باعزت به پدر و مادرت بده. ثر یاله _

 سمت خاتون انداخت و گفت: ینگاه مین
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درسامو ممنون خاله. تازه طاهر باهاش حرف زده. گفته هم _

. حاال چرا نامه اش سمینو یهم هرشب براتون نامه م خونم،یم

 ده؟؟یبه دستتون نرس

 شیدار و پر از حرف! خاتون، پر درد پلکها یکرد. معن سکوت

 هم گذاشت و ناله زد: یرا رو

 .شویخدا لعنت کنه باعث و بان_

ماه صنم بعد از ساعتها  یمتاسف سرش را تکان داد و لبها ایثر

 شد. دهیکش یبه لبخند محو ،یتحرک یرخوت و ب

#۹0 
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گفت. طاهر داشت  یچه م ایمهم نبود که ثر گریاز آن د بعد

 ایثر یحالش خراب بود و عمو یکم نیریشد. ش یبچه دار م

باز گرداند تا در  رانیدخترش را به ا یمدت یداشت برا میتصم
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 یرا سپر یباردارنظر مادرش دوران سخت  ریکنار خانواده و ز

گفت و ماه صنم  یم نیریش یخانواده  یها تیاز حما ایکند. ثر

کرد. حال قاسم خوب بود. و چه  یخودش سر م یایدر رو

کنارش  یخیآن روز خوب تار ایباالتر. ثر نیاز ا یو سرور یشاد

نهار  کی ،یلیم یو ب یخواب یماند و ماه صنم بعد از روزها ب

و پر. با  ریاش نوش جان کرد. س یمیدوستانه در کنار همدم قد

بابت  نیاز ا خاتون یکس اندازه  چیه دی. شاادیز اقیاشت

  یاز خرسند یرحمت هم رنگ یچهره  یخوشحال نبود. حت

بود. آن روز  یدر کنار ماه صنم راض ایاز بودن ثر ایداشت و گو

زد  رونیاز پستو ب یشتریماه صنم با جرات ب ا،یبعد از رفتن ثر

 کی لیبجنگد و از شما شیدیجد یزندگ یگرفت برا میو تصم

 بزند.  رونیب هزن شکست خورد

 

. شد یم یرحمت سپر یماه از حضور ماه صنم در خانه  کی

 یرفت که برا یبود و زن جوان آسته آسته م یمعمول زیهمه چ
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بپروراند.  ایو در سرش رو ردیبگ دیجد ماتیخودش تصم

دختر خانه بود و هزارو  که یدرست مثل سابق! مثل آن زمان

 ددر سرش داشت. هرچن ندهیگذراندن آ یبرا بایز یایرو کی

از  رونیتوانست ب یبسته. کمتر م شیکه مطلقه بود و دست و پا

در خانه  شیها یگلدوز یوقتش پا شتریشود و ب یخانه آفتاب

باوفا کنارش بود. چند  اری کیمثل  ایخب ثر یگذشت. ول یم

 یو ب ییاو را از تنها یو ساعت زدیرا م بار در خانه کی یروز

 . دادینجات م رونیاز عالم ب یخبر

چشمش را باز کرده بود.  ایآمدن ثر دیروز ماه صنم به ام آن

و مشق خط کردن  اوردیگفته بود با خودش دوات و ورق م ایثر

پدرش آموخته بود  عقوبیرا از  یخطاط ایدهد. ثر یم ادشیرا 

هنر  نیتوانست در کنار او ا ینم هم مبود که ماه ص بایو چه ز

 . اموزدیرا ب بایز

هنر تازه، صبح زود تمام  یریادگیاو و  دنیصنم به ذوق د ماه

و بادقت انجام داده بود. که بعد از آن  یکی یکیخانه را  یکارها
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 یآن دوره  یفراموش یبرا یباشد و قدم ایثر اریتماما در اخت

به  دنیرس یسوبه  یبردارد و قدم شیسخت از زندگ

 . شیآرزوها

چشم  شیپ یدر خانه به صدا درآمد. ماه صنم که از ساعت کلون

و رو به خاتون  دیزده از جا پر جانینشسته بود ه ایبه راه ثر

 گفت:

 اومدش. من برم در باز کنم. _

دستش گرفت و به  یدرحال گلدوز ینگاه از پارچه  خاتون

آرامش  یرنگ بو بود که خانه ی. لختدخترش لبخند زد یرو

حرف خاتون آرام  یمظلوم و ب شهیهم یگرفته بود و چهره 

. با عجله و ذوق دی. ماه صنم چادر گلدارش را به سر کشزدیم

. پشت دیورا تا مقابل در د اطیزد و کل ح رونیزده از سرسرا ب

تازه کرد. ابتدا بر خودش مسلط شد و بعد قفل در را  یدر نفس

 انداخت. 
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لبانش کم کم  یگل کرده رو یبایزد. لبخند ز خیاما  نگاهش

حرف سرش را  یجمع شد و همانجا مقابل در وار رفت. رحمت ب

پر پشت  یها لیبیانداخت و لبخند نظام از پشت آن س ریز

 شد.  انینما شیخاکستر

 ؟یبه پدر شوهرت سالم بد یخوا ینم _

به  یدل ماه صنم آوار شد. دلخور نگاه یرو کبارهیعالم به  غم

پدرش انداخت و متوقعانه سرش را تکان تکان داد. نظام 

 .دیکش یخط و نشان م شیو برا زدیم یروزیهمچنان لبخند پ

در گرفت. بغض کرده پا تند کرد و  ی وارهیماه صنم دست از د

بود و دقتش  ری. خاتون که هنوز سرش زدیسمت عمارت دو

 زد. شیگل پارچه، متعجب سر بلند و صدا یرو

 کو پس؟ ایشد مادر؟ ثر ی؟ چماه صنم _

سمت  شانی. بغض کرده و پردیصنم چادرش را از سر کش ماه

 پستو پا تند کرد و در جواب مادرش گفت:

 .ادینم گهید_
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دور پارچه را  ی. متعجب قاب چوبدیرا باال کش شیلبها خاتون

از حال خراب دخترش  یگذاشت و آماده شد که سراغ نیزم

 یاهلل  ایه خودش بجنبد، رحمت ب نکهیقبل از ا ی. ولردیبگ

نظام  یبایگفت و چشم خاتون، از پشت پنجره، به جمال ناز

 یرا رو شیروشن شد. شل شد. از تک و تا افتاد. همانجا پلکها

 :دیلب نال ریهم گذاشت و ز

 تو. یدار یدختر برنم نیمرد. چرا دست از سر ا ینینب ریخ_

ه نداد که ناله و اجاز یرحمت ول یاهلل گفتن دوباره  ای یصدا

را کنار  ی. بساط گلدوزدی. به خودش جنبردیپا بگ نشینفر

 .دیپشت در کش رهیرها کرد و چادر گلدارش را از گ شیپا

خانه چمباتمه زده بود و دلنگران  یصنم بازهم کنج پستو ماه

. دلشوره داشت. نظام مانند مرغ دیکوب یرا بهم م شیزانوها

ت تر و تلخ تر از قبل با خودش سخ یبود که هربار خبر یشوم

شده  یبر وجود زن جوان مستول یبا تمام قو یشانی. پراوردیم

 یصدا رونی. از بدیشدندان ک ریرا ز شیبود. ماه صنم لب باال
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گرفت. سر آخر  یآمد و ذره ذره توان ماه صنم را م یپچ پچ م

قرارش چسباند  یب یاش را به زانوها یشانیطاقتش طاق شد. پ

 نیسرش گذاشت. ناتوان بود وگرنه ا یرا رو شیستهاو جفت د

کرد که  یم ریپدرش را قل و زنج یمنحوس از خانه  یگوشه 

. ماه صنم کنج به آن باز نشود یشرب یبن چیه یبعد از آن پا

بود از  زارینکرده بود. ب یدخمه چه روزها و شبها که سپر نیا

تمام  ایگو ی. ولمنیُنمور و بد طیبود از مح ینقطه. فرار نیا

 زده بودند نقطه قلم نیرا در ا شیها یبدبخت

#۹۱ 

 

 [30.07.2۱ 0۶:۵۸] 

 

 از آن نداشت.  یزیراه گر که

، دردمندانه و با وسواس تمام به کنج که ماه صنم همچنان

 یادیخانه مشغول بود، در باز شد و نور ز یپستو یشده  نینفر
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ته سرش را بلند . قلب ماه صنم از جا کنده شد. آشفدیداخل دو

در مواجه شد. همچنان آن  انینظام، م هیکر بتیکرد و با ه

ماه  ی. دستهانگاهشدر  یروزیلبخند زهرآلود به لبش بود و پ

 ادیصنم افتاد. رحمت از پشت نظام کنار رفت و نظام با قدرت ز

 قدم به پستو گذاشت. 

و در دلش عزا گرفت. نظام قدم به قدم  دیصنم آمدنش را د ماه

نشست و  شیهراسان زن، مقابل پا یبه چهره  رهیآمد. خ شیپ

تباکو  یگرفت. بو شیپنجه ها نیاو را ب ینخ یروسر یگوشه 

 ی. نظام ولدیچیماه صنم زد و دل و روده اش بهم پ ینیب ریز

 زد و آهسته نجوا کرد. یتر عیوس شخندین

 ماه و چند هفته. هیروز، دو روز! نه  هی یمهمون _

 . نظام با همان قدرت ادامه داد:دیدهانش را بلعصنم آب  ماه

 .تیسر زندگ یبرگرد دیجمع کن با _

سر ماه صنم خراب  یقطور سقف پستو را رو یکه الوارها انگار

 تکان داد و گفت: یشد. درمانده سر خیکردند. مو بر تنش س
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 .زارمیپامو تو اون خونه نم گهید من _

با نگاه او را به سخره  خرد و یزینظام تکان ر ی نهیس ی قفسه

تکان داد و  یگرفت. ماه صنم در حال جان دادن بود. نظام سر

 با حسرت و تاسف گفت:

 کالم و لجباز. هی. یشیخرم م هیشب شتریب گذرهیم یهرچ _

 می. سر جدت دست بکش از من، بزار به زندگرونیبرو ب _

 برسم.

ا او ر یروسر یبا همان حسرت نگاهش کرد. گوشه  یول نظام

 یصورت او رها کرد. سپس رو یرها کرد و نفس بو دارش را رو

 کرد:  دیپا بلند شد و تاک

 دم در. ادیعجله کن. گفتم درشکه ب _

 .امیکجا نم چیمن باتو ه _

 .دیرا به رخ کش شیسپر کرد و بازهم دندان ها نهیس نظام

 .یایکه ب ی. مجبوریایم _

 .ستمین _
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 .ارهیچه به روز آدم م ینیببکه  یبه رحمتم گفتم. غربت نرفت _

 نشسته بود و دلش باز هم شیگلو خیب قایماه صنم دق جان

 لب جنباند. ادیزد و با مکث ز ی. نظام پلکدادیبد م یگواه

 ی. گفتم هواهیکسِ غربت زده، مرگ براش زندگ یآدمِ ب _

 یاگه چموش باز یداشته باشن تو غربت. ول شتریقاسم ب

 چارتویتونه برادر ب یحکومتم نم گهید چ،یطاهر که ه ،یاریدرب

 .رهیپر و بالش بگ ریز

طاهر که آمد بند دل ماه صنم پاره شد. پس نظام از همه  اسم

قاسم را  یطاهر هوا دانستیتمام مدت م یعنیباخبر بود.  زیچ

رحمت از چه بابت است.  یخانواده  یدر غربت دارد و آسودگ

به عقب برداشت و  یمماه صنم از رمق افتاد. نظام قد یشانه ها

 گفت:

 یایو با من م نییپا یندازیسرتو م یاگه برادرتو دوست دار _

 .تیسر زندگ

 ؟یکنیکارو م نیچرا؟ چرا بامن ا _
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داد و با  لشیتحو یشخندیصنم ناله زد. نظام بازهم ن ماه

 حسرت لب زد:

عمر با حسرت نداشتن خرّم سر  هی دمیخوام جاو یچون نم _

 کنه. 

 دیفرستاد. نظام دوباره به تاک رونیهش را پر صدا بصنم  آ ماه

 گفت:

. سراغتو ریبهونه گ یهو بچه ها نیترکش دادم. شده ع _

سمت اون  گهیتا د ستایباال سرش وا ری. برگرد مثل شرهیگیم

 نره. یزهرمار

زن جوان  کیاز  شدیبود که م یفیتعر نیبرتر نی!؟ اریش نیع

 ریخواست ش یدلش نم کرد. ماه صنم دهیرس ییتازه به رها

باشد.  یگرید وانیح چیه هیخواست شب ی. اصال دلش نمباشد

داشت که آدمها به لقب  یو علت بیمگر انسان بودن چه ع

 کردند.  یداشتن افتخار م یوانیح



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

سقف در حال  یالوارها کردیو روزش خوب نبود. حس م حال

 کهیاست و ماه صنم توان حرکت ندارد. خاتون، در حال زشیر

در حاضر  انیصورتش گرفته بود، م یچادرش را رو یگوشه 

. از دیزد. پر درد و مادرانه. نگاه ماه صنم چرخ شیشد و صدا

. ختیآمنظام باال رفت و با نگاه تر مادرش در هیکر یچهره 

 ایاز سرسرا  یگوشه ا ،ییجا ،ینبود. حتم شیدایپ یرحمت ول

نباشد.  مطبخ مامن گرفته بود تا با دخترش چشم در چشم

لب ماه صنم  یگوشه  یآن حال خراب لبخند تلخ انیم

 هم گذاشت و نجوا کرد: یرا رو شینشست. پلکها

که آرزوهاشو با  یکن به حال دختر هیکن خاتون. گر هیگر _

 خودش خاک کرد. یدستا

هق هق خاتون به  یشد وصدا دهیکش شیاز پ شینظام ب شین

 لویز یرا روناتوان کف دستش  ی. ماه صنم ولدیگوش رس

 پا بلند شد.  یرو یگذاشت و به سخت

 همونجا که بودم. گردمی. برماریزحمت بقچه مو ب یب _
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لرزانش را سمت  یهق خاتون اوج گرفت. ماه صنم، قدم ها هق

 .ستادیدر برداشت و کنار نظام ا

 پسرت شم. زیکن ینیبه خواب بب ی. ولگردمیبرم _

 یب یماه صنم ول رجز خواند. شیچشم برا یاز گوشه  نظام

 تفاوت از کنارش گذشت و دوباره رو به خاتون گفت:

دفتر صباغ  یدست بجنبون خاتون. تا انگشت ماه صنم پا _

 شه. یخونه حتم نیکه رفتنش از ا اریخشک نشده بقچه شو ب

 یبا رحمت بود تا خاتون. خاتون که گناه شتریحرفش ب یرو

رحمت  نیبرو دار. ابود. مظلوم و آ اریاخت یوسط. ب نینداشت ا

 نیکتریو به خاطر ترسش به نزد دیترس یم شهیبود که هم

 سمان،یاگر آن ر ی. حتزدیچنگ م شیرو شیپ سمانیر

جانِ نخ  کیو  دهیروح پوس کیروزها جز  نیدخترش بود که ا

 یب انیم نیقاسم هم ا ینمانده بود. حت شیبرا یزینما شده چ

پدرش شده بود و  یبه جانا  یخواسته ها ریگناه بود. او هم اس

 فرسخ ها دورتر از خانواده چشمش
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#۹2 

 

 [30.07.2۱ 0۶:۵۸] 

 

 ماه صنم بود تا در غربت زنده به گور نشود.  یفداکار به

 

همان آدمها! ماه صنم سفت و  شیهمان خانه بود و آدمها خانه

 اط،یو وسط ح دیرا در آغوش کش شیلباس ها یسخت بقچه 

و  دینظام را شن یگام ها یاشرف صدا رو بنده اش را باال زد.

نگاهش نکرد.  یزد. ماه صنم ول رونیهراسان از داخل مطبخ ب

زهر نگاه او را حس کند.  یتوانست تلخ یهم م دهیند یحت

. ماه دیبار یپنجره بود و از نگاهش تاسف م یمولود اما بازهم پا

به نظام  تیاهم یو ب دیپاش یمولود لبخند تلخ یصنم به رو

پشت  یرا سمت اتاق خودش تند کرد. اشرف ول شیهاقدم 

 کرد و گفت: یبلند یسرش عطسه 
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تو خوابت ببره. بهش بگو سَرم از خودم  یدختر؟ نر یه _

 مطبخ ور دست من. ادی. چادرش بزاره بستین

 یزیلب چ ریکرد. نظام ز دیدومش را رو به نظام تاک ی جمله

 . ختیو ماه صنم سمت اتاقش گر دیغر

 خ،یو ملحفه را تا ب دهیملحفه تمرگ ریاتاق ز یگوشه  د،یجاو

بود. ماه صنم با نفرت نگاهش کرد. جلوتر از  دهیسرش کش یرو

زده بود که خبر مرگش به  رونیحاج صباغ ب یاز حجره  ه،یبق

شده بود. درست مثل بار  یو مردن فیخوابش برسد. بازهم ضع

تاده چشمش گود اف ریرا ترک کرده و ز شیکه زهرمار شیپ

لباس  یبعد بقچه  ینگاهش کرد. دم ادیبود. ماه صنم بانفرت ز

 :دیپرت کرد و غر واریرا کنار   د شیها

 بر وفق مراده؟  یهمه چ یگمون کرد _

 به جلو برداشت و ادامه داد: یقدم

 یبرم یو ماه صنم قپون یبندیچون بابات نظامه، خرتو دراز م _

 دخمه؟ نیتو ا یگردون
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به ملحفه زد و  ی. با نوک انگشت ضربه ادستایا شیپا کنار

 :دیتر غر یحرص

اون ماه  گهیماه صنم د نی. ادی. با توام جاویکور خوند یول _

 .ستیصنم سابق ن

و  رتیغ ی. چقدر بو پشت به او کرد دیحوصله چرخ یب د،یجاو

نبرده بود که در اوج  یاز مردانگ ییزبون شده بود. انگار که بو

شد. ماه صنم  یزبان بسته و معترض نم ،یحکومت مرد ساالر

. نظام گفته بود دیزد و کنار کش یاو تلخند ی رانهیبه رفتار حق

نگفته بود خوار و تو  یلشده است. و ریمثل بچه ها بهانه گ

هم شده  لیو ذل ریگ نیخور هم شده است. نگفته بود زم یسر

 است.

 

 قتایقچانه زده بود. ح ریرا درهم برده و ز شیپنجه ها ،ینام

 نکهی. ایکننده بود و باور نکردن ریغافل گ یجواب دکتر منتظر

به  ،یمعجزه رخ داده و دخترک از خطر جسته، در علم پزشک
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 یگرفته بود برا ادی یسرعت قابل قبول نبود. حداقل نام نیا

هر  یبگردد و به راحت یمحکم علم لیدل کیدنبال  یزیهرچ

ام اتفاقات دور و برش با تم یکی نیا ی. ولردیرا نپذ یاتفاق

به شکل  ا،یخون النه کرده در سر در یمتفاوت بود. لخته 

معتقد بود  یشده بود و دکتر منتظر دیناپد ییمعجزه آسا

 شیلپها یاتفاق باشد. نام نیتواند علت ا یجز معجزه نم یزیچ

رون فرستاد. معجزه را باور داشت. یب زیر زیپر از باد کرد و ر

. فقط در کتابها از آن کینزد نقدرینه ا شکل، نینه به ا یول

از آن، که بشود اسمش را  ینیع ینمونه  چیخوانده بود و ه

هم به قول  دیبود. شا دهیچشم خودش ند شیمعجزه گذاشت پ

هنوز جوان بود و کم تجربه. هنوز فرصت داشت  یدکتر منتظر

 نیقیدست را تجربه کند و به معجزه هم  نیاز ا یادیتا موارد ز

و  ایهم وجود داشت. آرامش در یگریامکان د ی. ولاوردیل بکام

مدت کوتاه! خوب به خاطر داشت روز  نیدر امانش بودنش در ا

به  یخانه گذاشته بود. نه رنگ و رو نیپا به ا ایرا که در یاول
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مطمئن  ینام ی. ولیسالم و سرحال یداشت و نه چهره  ییجا

کرده است. و  یمدت را حداقل در آرامش سپر نیبود که ا

 ...ایآرامش، و  نیهم دیشا

 یممکن بود دعاها یعنیذهنش سمت معجزه پرواز کرد.  بازهم

 شیرا ب ایکه در یباشد. ماه صنم لیاتفاق دخ نیماه صنم در ا

 داد؟یجان م شیاز همه باور کرده بود و برا

بعد، شهاب از  یبه در خورد و لحظه ا یافکارش ضربه ا انیم

 ریدست از ز یچشمک زد. نام شیو برا دیکش یدر سرک انیم

از سر  یچانه اش گرفت. شهاب در را پشت سرش بست و نام

 بلند شد. شیجا

 زیم یآمد و تلفن همراهش را لبه  شیآهسته پ شهاب

 گذاشت.

 شده؟ یزیکه باز؟ چ یتو فکر _

 یشلوارش فرو برد و از درز پرده نگاه بیدست داخل ج ینام

 :دیاب مجددا پرسانداخت. شه اطیبه داخل ح
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 وار؟یور د نینفر بپره ا هیباز  یترس یم ه؟یچ _

کرد. شهاب  یقشنگ یاخم شیبالفاصله برگشت و برا ینام

 باال انداخت و بامزه گفت: یشانه ا

آدم هزارتا فکر به سرش  یزن ی. بس که حرف نمدونمینم _

 .زنهیم

 بیرا داخل ج گرشی. دست ددیسبک کرد. چرخ نهیس ینام

 فرو برد و گفت:شلوارش 

 . بخونش.استیدر شیجواب آزما _

زد و حواس شهاب را پرت کرد. شهاب  زیبه م یچشم اشاره ا با

برگه ها را برداشت و  اطیحرف و با احت یرد نگاه او را گرفت. ب

 داخلش انداخت. ینگاه

به  ،یگ دهید بیخون، نه آس ینرماله. نه لخته  شیهمه چ _

 ست؟ین بینظرت عج

برگه گرفت  یرا بلند کرد. نگاه متعجبش را از روسرش  شهاب

 و لب زد:
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 پسس؟ _

 برد. نییزد و سرش را پا یلبخند ینام

کردم فقط منم  یچرا فکر م دونمی. نمبهیتوام عج یپس برا _

 .فهیضع مانمیکه ا

برگه ها ته کاره  نیا یعنی داد. ینظر قطع یدکتر منتظر _

 گه،ید

ه جلو برداشت و در جوابش ب یبا حفظ همان لبخند قدم ینام

 گفت.

 ته تهش. _
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. صاف و ستادیاش ا نهیبه س نهیرفت و س شیبعد پ یدم

 مستعد در چشمانش زل زد و در ادامه گفت:
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 باشه به نظرت؟ تونهیم یمخاطب پسند، چ ویسنار هیته  _

 زد و گفت: یتر عیلبخند وس یابرو باال داد. نام شهاب

 نه؟ گهید افتهیاتفاق م لمایه. فقط تو فمعجز _

 شد. آهسته و متعجب لب زد: نییشهاب باال و پا یگلو بکیس

 شبشیمکرر و حال خراب د یحساب خون دماغ شدنا نیبا ا _

 گذاشت؟ دیبا یچ یپا

 داشته باشه اال... تونهیم یلیهر دل گهیاالن د _

 خون. یاال اون لخته  _

 کهیکرد. سپس در حال لیرا تکم یخودش جواب نام شهاب

 گرداند متعجب با خودش زمزمه کرد: یبرم زیم یبرگه ها را رو

 امشب. هیعجب شب _

و دوباره  دیبا دقت نگاهش کرد. شهاب نگاهش را باال کش ینام

 گفت:

 تماس گرفت. لویاالن ن _

 تکان داد و گفت: یکرد. شهاب سر یزیپرش ر ینام یابروها
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مسخره  نیبه ا خوادیه. گفت مگفت با خانواده اش حرف زد _

 بده. گففت.. صلهیف یباز

پس داد و انگشت  ی. شهاب نفسزدیمنتظر و مشتاق م ینام

 بعد به حرف آمد لبخند زنان ادامه داد: ی. دمدیدور لبش کش

 یای. گفت اگه نیخواستگار یایروزا ب نیگفت آماده باش هم _

 .امیخودم م

 ؟یکنیم یشوخ _

خورده. بعدش  ییکر کردم سرش به جاجونِ تو! منم اولش ف _

 .هیام مصمم و جد یلی. خستیحرفا ن نینه بابا ا دمید

را پشت  شیبایدندان گرفت و لبخند ز ریرا ز شیلب باال ینام

 یبا لحن یآن پنهان کرد. شوکه بود و خوشحال. شهاب ول

 :دیبه خنده پرس ختهیآم

 ها. شهیداره دوماد م قتی. رفیبگ کیتبر یخوا ینم _

آغوش گشود و  شیبعد برا یبه خنده افتاد. دم ینام تیدرنها

 اش راه داد. سپس کنار گوشش دم زد: نهیس میشهاب را به حر
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 نیمبارک باشه. بهتر شه؟یدرست م یگفتم همه چ یدید _

 .یبهم بد شدیبود که م یخبر

 به کتف او زد و بامزه در جوابش گفت: یضربه ا شهاب

 .قیرف کشمیتعصبتو م _

 .فتهیوظ _

 خنده سر داد. شهیو بلندتر از هم گفت

 

بود. ماه صنم امشب  یگرید ییاما حال و هو نییپا ی طبقه

خاطراتش را پشت هم انداخته بود  یخستگ یغوغا کرده بود. ب

 رفت.  یم شیشده و پ دانیتاز م کیو 

 

 ینظام م یشده  نینفر یواریروز از آمدنش به چهار د چند

با  ید. با همه قهر کرده بود. حتش یگذشت و نطقش باز نم

خبر نجاتش  یاز خدا ب یمولود که بار آخر از دست آن اجنب

خانه باهم قهر  واریدر و د ی. وقتداده بود. دست خودش نبود
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. دادیم یردتعفن و درد و دلس یخشت به ختش بو یبودند. وقت

خانه  نیاز ماه صنم جوان که به زور و ارعاب دوباره پا به ا

 ینبود. حال اشرف خراب بود. سرفه ها یبود توقع گذاشته

 امان.  یخشکش پشت سر هم شده بود و ب

( را ایاُلوَر)نخود،لوب یصنم پشت به او مشغول بود و دانه ها ماه

 گرفت.  یرا م نشانیب یزهایکرد و سنگ ر یم شیپس و پ

کرد و  ی. همزمان سرفه مدادیتاب م ازیداخل ظرف پ اشرف

. ماه صنم خسته از ختیر یاه صنم را بهم مم ییسکوت و تنها

که تمام مدت، مزقون ناکوک روزگارش  یگوش خراش یصدا

 :دیشده بود برگشت و غر

 .یاُکو اُک نکن نقدریکاسه آب بخور ا هیخب  _

برگشت. صورتش کبود شده بود و همچنان مشتش را  اشرف

 کرد. یمقابل دهانش گره کرده و سرفه م

زد و به تمسخر در  یتلخند یول. اشرف دیصنم ترس ماه

 جوابش گفت:
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 بهم؟ یکنه، پشتتو کرد ریواگ ینِگرون _

زد  یکرد. حال اشرف خوب نبود. حرف م زیصنم چشم ر ماه

شود و  یم شتریصورتش هر لحظه ب یمتوجه نبود که کبود یول

 دلخراش تر. شیسرفه ها

کنار  شیپا ی. مجمعه را از رودیصنم دست از کار کش ماه

 و سمت او رفت. گذاشت

 .چارهیب یریمیم یمالقه رو. دار نیبده من ا _

تر شد. ماه صنم به زور مالقه را از دست  دهیاشرف کش تلخند

وقفه  یاشرف ب یاجاق گذاشت.سرفه ها یو گوشه  دیاو کش

. ماه صنم کردیو کمرش را خم م بردی. توانش را مامدیم

و  دیچیاو پ یدستپاچه شد. دل نگران دست دور شانه ها

 کرد. تشیمطبخ هدا رونیغرغرکنان تا ب

واسه اون  دونمی. نمیکن ینم بیخرج طب ،یهمه پول دار نیا _

 وارث حضّش ببره. یزاریم ای یبریم اتیدن
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که واقعا درمانده و عاجز شده بود، به کمک ماه صنم  اشرف

پله مطبخ نشست و پشت سر هم سرفه زد. سپس  نیاول یرو

 زد و گفت: یلبخند شیسرفه ها انیم

کس. گذاشتم بعد خودم موشا بخورن واسم فاتحه  چیواسه ه _

 بفرستن.

 صنم تلخند زد. ماه

 موشا؟ _

فردا به قبرم م*ر*نه. الاقل  خورهیوارث کوفت بخوره. االن م _

 .دلم نسوزه ایموشا بخورن که اون دن

تر شد و سرش را تکان تکان  دهیمتاسف ماه صنم کش لبخند

 داد.

 ؟یحرف خوبم بزن یتو بلد _

 که خوب بگم. دمیخوب نشن _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و  ستادنی. ماه صنم که اکرد یهر کالمش سرفه م انیم اشرف

او صدا  یاجازه  یدانست، ب یثمر م یدهن به دهن گذاشت را ب

 بلند کرد و مولود را خواند.

 تو اتاق. مشیکمک ببر ایمولود ب یمولود؟ آ _

 ت:کرد و گف یوسط آن همه درد خنده ا اشرف

 اونم االن اومد؟ التیچه حرفا؟ به خ _

 هواتو نداره. یکه کس یدونیخودتم م ،یبس که تلخ و بد زبون _

از آمدن مولود  دی. ماه صنم خم شد. ناامدیبازهم خند اشرف

 نیسنگ ی.اشرف ولبغل او را گرفت و زور زد که بلندش کند ریز

خودش. بود و هم ناتوان از کمک کردن به  ادیبود. هم وزنش ز

 پله نشست. یشد و دوباره رو زیخ مین
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کمر صاف کرد و  زد،یرمق م یصنم که واقعا خسته و ب ماه

 دوباره مولود را صدا زد.

 .ستیاشرف حالش خوب ن ایتو، ب ییمولود؟ کجا _

 .دیاسم خودش را به تمسخر زمزمه کرد و خند اشرف

 یدیبعد، در اوج ناام یحظه اصنم با اکراه نگاهش کرد. ل ماه

 آمد و با اکراه خودش را به آن دو رساند. رونیمولود از اتاق ب

 شده؟ یچ _

صورتش بود لبخند  یکه رو یصنم ذوق کرد. با وجود اخم ماه

 زد و گفت: یمحو

 یاریب بیطب یتو. من هواشو دارم تا تو بر مشیکمک کن ببر _

 باال سرش.

ه اشرف نگاه کرد. اشرف همانطور ب رهیخ رهیبا نفرت و خ مولود

 کرد، گفت: یمقابل دهانش بود و سرفه م یروسر یکه گوشه 

 نجایبرو بزار هم یتون یخودت ببر. نم یتونی. مادیجلو نم _

 .ادیجونم در ب
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. زل زد در دیتر شد. نگاهش را باال کش ظیماه صنم غل اخم

 چشمان پر از نفرت مولود و لب زد:

 چرا؟ _

 از جفتشان رو برگرداند و گفت: ی. عصبدیهم سابدندان ب مولود

 از خودش بپرس. _

 انی. اشرف مدیصورت اشرف دو یماه صنم باز هم رو نگاه

 کرد و گفت: یسرفه خنده ا

 ادیترسه ب ی. مرز داره. مادیتخته سنگ جلوتر ن نیگفتم از ا _

 شب تو خواب خفه اش کنم.

 اشرف؟ گهیم یتو؟ مولود، چ یگیم یچ _

 و کالفه دست به کمر زد و گفت: یبرگشت. حرص مولود

 الیتا من و تو رو کفن نکنه خ نی. ادلت براش نسوزه یالک _

 مردن نداره.

و  اوردیآنها سر در نم یصنم کالفه شده بود. از حرفها ماه

سمت اشرف  یقدم یمولود ول .گشت یدنبال جواب سوالش م
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 یا دانهروزمنینشست. سپس لبخند پ شیبرداشت و کنار پا

 .دیکنج لبش نشاند و صورت به صورت او غر

 دزده؟ یما. ردش کردم. حاال بگو ک نیمرز ب نمیا _ 

پروا! مولود سر بلند کرد و در چشمان  ی. بلند و بدیخند اشرف

 :دیماه صنم غر

همه اش حقه اس.  نیباور نکن. ا نویا گمی. بهت میدید _

هزارتا  ره،یجون بگ .خندهیبرات م ضهی. نگاه نکن االن مربهیفر

 که خاکت کنه. زارهیو علت روت م بیع

 تو؟ یگیم یچ _

 در جواب مولود گفت: یصنم ناله زد. اشرف ول ماه

کار  یمن چ ینبود نصفه شب سر گنجه  یاگه قصدت دزد _

هان؟ خودم مچتو گرفتم. مثل موش خرچ خرچ  ؟یداشت

 .یریکه با قفل گنجه ور م دمتی.دیکردیم
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گنجه  ته؟یرفت حال یم سهی. دلم رمه نون بودملق هیدنبال  _

اون  یشده گوشه  تیزندگ یات بخوره تو سرت که همه 

 کنم. ریخواستم شکمم س یمطبخ. من فقط م

 پا در آورده خودش بره؟ کرد؟یکار م یمن چ ینون تو گنجه  _

 یبازهم طعنه زد و او را به تمسخر گرفت. مولود عصب اشرف

 و گفت: دیکش یهوف

گنجه  زن مگه تو خدا رو قبول  گهیگنجه، باز م گهیز مبا _

لقمه  هیگنجه  یحالم خوب نبود. نشستم پا گمیم .یندار

 . یدیزهرمار کنم که تو سر رس

. دیاشرف دوباره خند آن دو کالفه شده بود.  نیصنم ب ماه

 به سرعت بلند شد و رو به ماه صنم گفت: یمولود ول

 .شهیخودش خوب م نجایمخودتو خسته نکن. ولش کن ه _

دلدار و زبان دراز شده  نهمهیا یصنم ابرو پراند. مولود از ک ماه

پاتند  تیاهم یب یبود.؟ اشرف باز هم به سرفه افتاد. مولود ول

 .دیکرد و ماه صنم به خودش جنب
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اگه بمونه  ی. ولبوده یشما چ نیب دونمیباشه برو. منکه نم _

 .مثل خودش یشیم یکیاون وقت توام  ره،یو بم نجایا

تنش مشت  نییرا پا شیو دستها ستادیا اطیوسط ح مولود

بعد مولود  یاو بود. دم یکرد. ماه صنم منتظر رفتار بعد

دوباره سمت  دیساب ی. همانطور که دندان بهم مدیچرخ

 تند کرد و گفت: آنهاقدم

 وقت. چیحاللش ه ی. ولکنمیباشه کمکش م _

خودش نبود. رفتارش مثل  . انگار دستدیبازهم خند اشرف

 یزیو چ دندیمقصد رس یشده بود که به انتها یتمام کسان

 از دست دادن ندارند.  یبرا

بغلش را چنگ زد و رو به ماه  ریخم شد. ز شیکنار پا مولود

 :دیصنم غر

 .میبلندش کن ریاون طرفش بگ ایب ؟یکنیرو نگاه م یچ _

گرفت و به  اشرف را گریسمت د یصنم به خودش آمد. جلد ماه

 زن را به اتاقش بردند.  یشده  نیکمک مولود، تن سنگ
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 ینفرت یتشک پهن کرد و مولود، با وجود همه  شیصنم برا ماه

 سرش حاضر کند. یباال بیکه از اشرف داشت، رفت تا طب

 

سوخت و لحظه به لحظه  یتب داشت. تنش مثل کوره م اشرف

و دستپاچه. . ماه صنم دلواپس بود گشتیرنگ چهره اش برم

خواست  یهرچه بود که دلش نم ی. ولدانستیعلتش را نم

که در  ییها یبا وجود تمام بد .ردیاشرف مقابل چشمانش بم

 زرا ا ینبود. ظرف مس یحقش کرده بود، به رنج و مردنش راض

 یباال یکرباس یآب خنک حوض پر کرد و همراه با تکه پارچه 

کرد.  یلب ناله م ریباز بود و ز مهیسرش نشست. پلک اشرف ن

 اطیپارچه را داخل آب ظرف چالند و با احت یماه صنم تکه 

. اشرف به خودش اشرف گذاشت یگر گرفته  یشانیپ یرو

 .زدلب صدا  ریخورد و مادرش را ز ی. تکان واضحدیلرز
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گفت.  یم یبیعج یزهایلب چ ریاشرف ز .صنم کنجکاو شد ماه

 زیبود گوش ت یکرباس یخم شد، همانطور که دستش به پارچه 

 :دیکرد و پرس

 شنوم بلند تر بگو. یمن نم ؟یگیم یچ _

خورد و نامفهوم کلمات را  یتند و تند بهم م یاشرف ول یلبها

. ماه صنم کمر صاف کرد و دوباره اوردیپشت سر هم به زبان م

 به حرف آمد.

 بلند تر بگو. یدار یکار ؟یخوایم یزیچ _

#۹۵ 

 

 [30.07.2۱ 0۶:۵۸] 

 

 ماد..ماد..مادرم. _

 کار؟ یچ یخوایمادرت؟ مادرتو م _
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زد و تکه تکه در جوابش  یشخندیتب و التهاب ن انیم اشرف

 گفت:

 .رمیکمک..کمکم کنه.. بم..بم _

دوا  ادیم بی. بخواب االن طبیگیم ونیهذ یتب دار ؟یریبم _

 .کنهیدرمونت م

 گم. ینم ونیهذهذ.. _

آب چالند و  یدر کاسه صنم بازهم دستمال داغ شده را  ماه

 زن گذاشت. اشرف با همان حال خراب ناله زد: یشانیپ یرو

اجازه آب  ی..بیعروس...عروس که شدم. جرات نداشتم ب _

 بخورم. 

کرد. اشرف با همان حال خراب ادامه  زیصنم دوباره گوش ت ماه

 داد:

. قد شدمیخونه فلک م نیزم ریتو..تو ز زدم،یحرف..حرف م _

خوردم. سکوت کرد.  یم یروز شکیقد گنج دم،کریخر کار م

 زد و ادامه داد: یسپس تک خند
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 یخوری. کتک میحرفتو بزن یتو..تو وضعت از من بهتره. بلد _

 زبونتم درازه. اما من.. یول

دندان  ریز نشییصنم با دقت نگاهش کرد. سپس لب پا ماه

که  ییگفت. حرفها یم ییزهایگرفت و رها کرد. اشرف چ

 گفتن.  ونیبود تا هذ کینزد قتیحقبه  شتریب

 ؟یتو چ _

 تمام لب زد. اشرف در جوابش گفت: یصنم با کنجکاو ماه

. شهینظام آت ونیهنوز..هنوز گُله گُله تنم از خاکستر قل _

پا  نمیشی. منم منمیبب ریخ می. نذاشت از زندگیخدا..خدا لعنت

 .کنمیم نشینفر شمیم

 ؟یچرا تحملش کرد _

ازم  یکار یخان بود. چ تِیار بودم. بابام رعکس و ک ی.. بیب _

 ومد؟یبرم

 ؟ی نظام شد ِبه زور زن _

 .دیبه زور کتک و تهد _
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کنجکاو او  یبه چهره  ییپلک باز کرد. نگاه گذرا اشرف

 انداخت و دوباره به حرف آمد.

بهت بها  یکس نجای. ایکجا اومد یگفتم ملتفت باش نارویا _

و زبونت جلوتر از  یباش نیورالداگه دختر رحمت ن ی. حتدهینم

 بره. کلتیه

 یگفت. تب دار بود ول یبار به پدرش ناسزا نم نیکه ا عجب

شده بود  یزبانش را داشت. رحمت جگرک یاز قبل هوا شتریب

حرمت قائل بود. هرچند  شیو انگار اشرف برا نیرحمت نورالد

روزها ماه صنم سخت از ترسو بودن رحمت در رنج بود  نیکه ا

 در دل با او قهر کرده بود. و 

تمام  یرکیرا داخل آب فرو برد با ز یدستنمال کرباس دوباره

 :دیپرس

 ؟یگیازت بپرسم راستشو م زیچ هیخب حاال که زبونم درازه،  _
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 اطیبرداشت. ماه صنم با احت یزیر یلب اشرف انحنا ی گوشه

اشرف گذاشت و منتظر شد. اشرف  یشانیپ یدستمال را رو

 به خودش کرد و ناله زد: یدیز شددوباره لر

 یعاجز شدم، گفت یدی. دیحرفتو بزن یبلد گمیکه م نهیهم _

 .رمیزبونش حرف بگ ریوقتشه از ز

 ؟یاریحرف تو حرفم م ای یدینه؟ جوابمو م ایحاال بگم  _

 شد و لب زد: دهیکش یاشرف بازهم به لبخند کمرنگ یلبها

 .یو از کجا بپرس یبپرس یتا چ _

 ش؟یشناسیتو م ؟هیخرم ک _

آمد. اشرف بالفاصله پلک باز کرد  یماه صنم تند و ضربت سوال

شد. ماه صنم، فقط و فقط نگاهش  رهیو در چشمان مصمم او خ

 یبعد اشرف نگاهش را از او گرفت و چرخش کم یکرد. لحظه ا

کرد،  یم دادیکه تاسف در آن ب یبه گردنش داد. سپس با لحن

 اند:پس داد و لب جنب ینیآه سنگ
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به  یکه چ یدونیاز گذشته ها دخترر. چه م یدونیتو چه م _

 گذشته. به من..به خاتون...به.. هیبق

کرد و دوباره  یفیخف ی. اشرف ناله دینگاهشان درهم تن دوباره

 لب زد:

نبود که از دست نظام در امان باشه. نظام، پسر  یدختر _

ح با کرده بود. صبح به صب یهمه رو از دم عاص دخان،یجمش

و شب به شب با صدتا خاطره از  دیچرخ ینوچه هاش تو ده م

 یکرد تو آخورش. مردا یفالن کَسَک و بهمان کسک سرشو م

 ادراو م نیبدبخت خونه نش یشده بودن. دخترا یرتیده همه غ

 دنیترس ی. مچه کنم چه کنم دستشون بود یکاسه 

و  ومدیاز پس پسرش برنم دخانیهمشون.حقم داشتن. جمش

 کرد.  یم نیریرش تو ده گوساله بپس

آمد. سکوت کرد و اجازه  نیریاشرف به نظر ماه صنم ش داستان

 آه و ناله لب زد: انیراحت ادامه دهد. اشرف م الیداد با خ
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 گهیعده رفتن شهر عارض شدن. اونا که شناس رفتن د هی _

بست و  لشویکه ناشناس رفت، شبونه بارو بند میبرنگشتن. اون

.دهمون سوت و کور شده رونیخان از ده زد ب دیشاز ترس جم

که مونده بود جرات نداشت  میبود. در خونه ها بسته بود. اون

 خواستگار راه بده تو خونه.

به  یرا باال برد. اشرف لبخند محو شیصنم متعجب ابروها ماه

 تعجب او زد و گفت:

 نظام عاشق خرم بود. خرم خاتون، خواهر ناز خاتون مادرت. _

تر  قیخورد. لبخند اشرف عم یثمر یماه صنم تکان ب یالبه

 شد و در ادامه گفت:

 ادیبچه بود اون موقعها. خرم خواستگار ز یلیمادرت خ _

ده،  ومدنیم یکه گاه ایاون شهر یده، باال ده، حت نییداشت. پا

. شدنیحساب کتاب محصولشون کنن خواستگار خرم م

 قشنگ بود قشششنگ! 

 ده؟من بو یخرم خاله  _
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 تکان داد و گفت: یدر جواب اوسر اشرف

کالم. نظامم بهش  هیو  رینظامو جواب کرد. شجاع بود. دل یول _

که  یکیاون همه دختر، دست گذاشته بود رو  نیبرخورد. ب

خان چندتا واسطه  دیخوام. جمش یگفت نم یقرص و محکم م

. تو ده چو افتاد که وعده کرده یخواستگار یفرستاد برا

سوا براش دست و پا  یده به نامش بزنه و خونه  نییپا ینایزم

چو  شتریمردم ب ی. هرچومدیراه ن دیخرم با جمش یکنه. ول

و کمتر جلو چشم  ستادیرو حرفش وا شتریانداختن، خرم ب

 ...نکهیجماعت ظاهر شد. تا ا
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 اش بگو. هیاش... بق هیبق ؟یچ نکهیتا ا _

 زد و در جوابش گفت: یگریدلبخند محو  اشرف
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روز صبح خبرش اومد که خودشو کشته. چرا و چطورش  هی _

خاکش کردن. بعدشم در  بانهیغر یوقت درز نکرد. ول چیه

 کس راه ندادن. چیخونشونو بستن و ه

کرد. امروز  یاشرف نگاه م یبه لبها رانیصنم مات و ح ماه

اتون. خواهرِ برادشته بود. راز خرم خ یاشرف پرده از راز بزرگ

که بارها از زبان  یخودش. پس خرم یناز خاتون مادرش. خاله 

که سالها  یکیبود، هم خون خودش بود.  دهینظام اسمش را شن

ا باز کند، بار سفر یماه صنم چشم به دن نکهیقبل از ا ش،یپ

و تبارش نجات داده  لیبسته بود و خودش را از شر نظام و ا

 چیفرو برد. خاتون ه یبه سختبود. ماه صنم آب دهانش را 

که قرار بود ماه صنم  یزمان یوقت از خواهرش نگفته بود. حت

کارش داشت.  یبرا یقرص لینظام شود. حکما دل یخانه  یراه

به دخترش  یراز، چه صدمه ا نیا نبا نگفت دانستیم ایآ یول

بود دخترش  دی. وگرنه از خاتون بعدانستیقطعا که نم زند؟یم
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 یحرفها نیب یسخت یصلح کند. اشرف ناله  یزیرا با هرچ

 خودش و افکار ماه صنم زد و پر درد ادامه داد:

کنار  ن،یبرا هم. سر زم میبود یخوب یمن و خرّم دوستا _

قطره  هی گهیزن نظام که شدم د ی. ولیدار قال یچشمه، پا

 .ختمیاشکم براش نر

اشرف شد. اشرف بازهم  یماه صنم باز هم جمع گفت ها حواس

 زد و گفت: یلبخند محو

تو سرم که  زدی. بس که ماوردیاسمش م یبس که نظام، نکبت _

 اوردیو خرم م زدیکتکم م خورمیتو کجا و خرم کجا؟ جنب م

شدم.  زاریزن بود و خوشگل بود ب یجلو چشمام. منم از هرچ

نداشتم. نه برو رو دار بودم  ییرایمن از اولم گِل گ ؟یدونیآخه م

 هیگفت اشرف  یبهم م هرفتم تو د یاال. راه مو نه خوش قد و ب

 مُغور. غوریو  . گنده بودمیکت

 زد دوباره به حرف آمد. ی. سخت و پردرد. سرفه ادیخند
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با  یدست گذاشت روم. حتم نیهم یخان برا دیگمونم جمش _

خب  ی. ولادیاز پس شاه پسرش برب تونهیم نیخودش گفت ا

د. ناخلف و سرکش. منم به حرفا بو نی. نظام چموش تر از انشد

بابام، زبونم کردم تو حلقم و سرمو انداختم  میتیخاطر چهارتا 

که اونم با بابام راه  مساخت یبا نظام م دی. چاره نداشتم. بانییپا

 . ادیب

اشرف جا  یشانیپ یبود که رو یادیمدت ز سیخ دستمال

. خوش کرده و از خاطر ماه صنم رفته بود. اشرف دست برد

 ال را برداشت و به دست ماه صنم داد.دستم

دستمال را گرفت و داخل ظرف آب فرو  ره،یو خ جیصنم گ ماه

 برد. اشرف گفت:

شد که خدا تو رو به خاتون داد.  شتریب ینفرتم از خرم وقت _

پدر سگُ  دِیو چهله گرفتن، جاو ازیبعدِ چند سال نذر و ن

شد که  یوش مخ یزیچ هیبودم. تازه تازه داشت دلم به  دهییزا

خرم. اسم خرم که اومد،  نیع دهییزا یکیخبر اومد خاتون 
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کرده بود.  عتازه مکتب شرو دی. جاوشیشدم چوب دو سر آت

نبود.  یدیکه ام رشیخ یب یمنم آرزوها داشتم براش. به بابا

که اونم شده دنبال  کنه،یم یو پسر مونهیبرام م نیا نیقیگفتم 

 برام گذاشت. شیرو خما شویگور به گور یرو بابا

 ؟یاز منم متنفر نیهم یپس، پس برا _

 اشرف چسباند و ناله زد. یشانیصنم دستمال را به پ ماه

 نازک کرد و گفت: شیبرا یپشت چشم اشرف

گرفت. چشمش  ینظام همش سراغتو م یکه رو اومد زهیر هی _

رفت  یچپ م دیوقت. جاو هی یغُربا نش بیدنبالت بود تا نص

با اسم تو بزرگ  دی. جاوگفت ماه صنم یظام مرفت، ن یراست م

 الیاسمتو تو گوشش کرده بود که خ یجور هیشده بود. نظام 

نداشت که  برقل دو قل راحته. خ هی نیبا تو ع یزندگ کردیم

 هی دیبا جاو یول .دونستیصنم کم از خرم نداره. البت نظام م

 بدون تو خودشو کم دیکه جاو یجور هیتا کرد.  گهیجور د

 .نهیبب
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زده بود. مثل  رتیبود. ح دهیماه صنم خشک یپشت لبها حرف

 کر و کور و الل مانده است. ایمسخ شده که گو یآدم

 یزن جوان و حرفها یاهویمولود آمد و پس از آن ه یصدا

. فرصت اشرف تمام شده بود. به خودش بیعجوالنه اش با طب

 دست ماه صنم گذاشت و ناله زد: ی. دست رودیجنب

 .یچدن کیقفل کوچ هی نهییشت قاب آپ _

زد و  یو گنگ نگاهش کرد. اشرف تک سرفه ا جیصنم گ ماه

 گفت:

خودت بمونه. بعد مردنم بده به مولود بگو همش مال تو.  شیپ _

 بگو اشرفُ حالل کن.

 یاز خون به جا یبار از کنار لبش رد نیکرد و ا یسرفه ا بازهم

آخر  ینکرد و لحظه تامل  ی. اشرف ولدیماند. ماه صنم ترس

 گفت:

من..من بدبخت تر ازاون  یسوخت. ول یدلم براش م شهیهم _

 بودم.
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 خو..خون _

 زد و اشرف پشت بند حرف او گفت: یصنم ناله ا ماه

داره.  رونیبه ب ک،یراه بار هی ،یتخت چوب ریسرداب خونه، ز _

. بگو هر وقت و ساعت از دونهیازش نم یجز من و نظام کس

 نقدری. بگو بره رد کارش. ارونیاجز شد بزنه بع دیدست جاو

. بره که عصمتش لکه دار ارهیطاقت ب ییبراش گذاشتم که تنها

 نشه. 

 بیشده و به شماره افتاده بود. طب نیماه صنم سنگ یها نفس

 پشت در اتاق بود. اشرف دوباره لب زد:

کدومتون  چیخونه برا ه نیا گهیتوام برو ماه صنم. من برم د _

 .ستیامان ن امن و

دانست. از نگاه منظور دار پسرش به  یرا م زیاشرف همه چ پس

 مولود را داشت. یخودش با خبر بود و تمام مدت هوا یهوو

#۹7 
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چشم ماه صنم نم برداشت.  یآن همه التهاب گوشه  انیم

 یبار ول نیاشرف دوباره به سرفه افتاد. سخت و طاقت فرسا. ا

سرش نشسته و تمام لباس اشرف را خون برداشته  یباال بیطب

 بود. 

. ختیر یصدا اشک م یبود و ب ستادهیصنم، کنار مولود ا ماه

کرد. حال مولود هم  نهیاشرف را معا ادیز یبا حوصله  بیطب

بود و متاسف به جان  ستادهیاز ماه صنم نداشت. ا یدست کم

سرش  یاالکرد که سالها مثل اجل معلق ب ینگاه م یدادن کس

زبانش را به تن او فرو  زیت یها زهیچندبار ن یپر پر زده و روز

آن را  دادیحس مرموز اجازه نم کی یبرده بود. بغض داشت ول

 نهی. دکتر بعد از معازدیزندان بانش اشک بر یبشکافد و برا

 یاشرف سمت آن دو برگشت. ماه صنم به سرعت اشک گوشه 

 به تاسف تکان داد. یسر بیچشمش را پاک کرد و همزمان طب
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 .ستیاز من ساخته ن یکار گهیمتاسفم. د _

ماه صنم را برد. مولود دستپاچه  یرمق زانوها بیطب تاسف

 سر اشرف نشست و ماه صنم همانجا زانو زد.  یباال

به ماندن اشرف  یدیام چیه گریکه د یدرست لحظه ا االن،

او در به وجود  یزیاز هرچ شتریب کردینبود، ماه صنم حس م

دارد. اشرف تلخ بود. بد زبان بود. سر و شکل  ازیخانه ن نیا

ته دلش با همه صاف بود. که اگر  ینداشت. ول یدرست و درمون

و  یبدبخت سالهمه  نیمولود را نداشت. ا یهوا ینبود پنهان

کرد تا عصمتِ مولود لکه دار  ینظام را تحمل نم ینکبت خانه 

 یوارث بود و نه برا یبراپس انداز اشرف نه  ینشود. همه 

که در  دیمولود گذاشته بود. شا یآنها را برا یموش ها. همه 

نادرستش  یرفتارها یهمه  دی. و شاکردیم یخفا با او همدرد

خوش به او نشان نداده و  یوقت رو چیبود که ه یاز بد روزگار

 کرده بود. یناسازگار
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زنان به  ونیش ینظام باز بود و صدا یهمان روز درِ خانه  عصر

از مجلس نشسته بود و  یساکت گوشه ا یآسمان. نظام ول

. خاتون به کمک مولود و ماه صنم آمده زد یحرف نم یکالم

هم دست به دست داده بوند تا  هیبود. و چند تن از زنان همسا

تا قبل از  چاره،یمجلس اشرف آبرومند برگزار شود. اشرف ب

بود که بعد از  دهیندعزت و احترام به خودش  نینچنیمرگش ا

محض شمائل خلق بود و  نهایا ی. البته که همه دیدیمرگش م

و  یاز ناراحت یو نه نظام اثر د،یحفظ اعتبار نظام. وگرنه نه جاو

 شد.  ینم دهید شانیغم در چهره ها

 یچرا! بدجور در خودش فرو رفته بود و سکوتش ب یول مولود

کرد. خاتون در حال  یاندازه ماه صنم را کنجکاو و دلواپس م

بود. رو کرد به ماه صنم و نجوا  یتفت دادن آرد داخل ظرف مس

 زد:

 ام خاموش کن.  رهیاون ش ریگالب و زعفرون بزار دم دستم، ز _
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کوچک  یسکو یکرد. از رو دییصنم، حرف خاتون را تا ماه

خودش  یبرنج را به جا یو مجمعه  دیپر نییپا واریکنار د

 یکی یکید رد شد. مولود ساکت و متفکر گذاشت. از کنار مولو

انداخت.  یم خیگرفت و داخل ظرف آب  یرا پوست م ازهایپ

 کرد: هکرد و کنار گوش مولود زمزم یماه صنم تامل تیدر نها

 حالت خوبه؟ _

. پشت دهیبرگشت. چشمانش سرخ بود و رنگش پر مولود

 و گفت: دیگونه اش کش یدستش را رو

 ؟یدار یاوهوم. کار _

 ؟یبرا اشرف ناراحت _

و چاقو را نشانش داد و پر غرور  ازیکرد. پ یزیاخم ر مولود

 گفت:

 ؟ینیب ی. نمرمیگیپوست م ازیپ _
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. هم گذاشت یرا رو شیزد و پلکها یصنم لبخند محو ماه

بعد ماه  یپوش اشرف بودند و ناراحت. لحظه ا اهیس یهمگ

 تکان داد و گفت: یصنم سر

رو  نجایا گهیتو بودم د یمن جا برات گذاشته. یارث خوب _

 کردم. یتحمل نم

و رو به ماه صنم  دیتر شد. دست از کارش کش قیمولود عم اخم

 .دیچرخ

حرفاشو؟ ماه صنم اون همه ننگ و نامه به  یکنیتو باور م _

 ..ییهویدامنم بست، بعد 

 و گفت: دیصنم وسط حرفش دو ماه

ده توام حق . خبط کررمیگ یهمش سر زبونش بود. هواشو نم _

کوتاست. حاللش  ایدست مرده از دن ی. ولیباش ریدلگ یدار

 کارش جبران کرده. نیزده با ا میکن. اگه حرف
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مطبخ  یگرفته و پر از رنگ و بو یاز هوا یقیدم عم مولود

بعد در جواب ماه  ی. لحظه افرستاد رونیگرفت و پر قدرت ب

 صنم گفت:

نگار داشت نگام بستم. ا ایبگم. خودم چشمشو به دن یچ _

 . ماه صنم؟دیخندی. انگار بهم مکردیم

 نگاهش کرد. مولود بغض کرده گفت: یصنم به گرم ماه

 شه؟یمشنگم، اگه بگم دلم براش تنگ م یکنیفکر نم _

. خاتون زد که نگاه همه را به دنبال داشت یصنم تک خند ماه

. ماه دیاخم کرد و لبش را گز شیبرا یچند قدم یاز فاصله 

به سرعت خودش را جمع کرد. مولود که ترس از حرف و  صنم

رود. برگشت و  شیپ نیاز ا شتریب دادیمردم اجازه نم ثیحد

 آهسته نجوا کرد.

بهش عادت کرده بودم. صداش، حرفاش، غرغراش. بد بود.  _

 بدشم خوب بود. یول
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 زیکه ر ییمولود گذاشت. شانه ها یشانه  یصنم دست رو ماه

. خاتون کردیم یصدا خال یبغض زن را ب و خوردیتکان م زیر

. ماه صنم با نگاه دوباره به ماه صنم تذکر داد که به کارش برسد

 حرف مادرش گذاشت و با عجله کنار گوشش گفت: یپا یدییتا

 بدشم خوب بود. ی. بد بود، ولشهیمنم دلم براش تنگ م _

سمت ماه صنم انداخت و لبخند  ینینگاه گذرا و غمگ مولود

از اشرف شده بود  یداد. به هر حال خانه خال لشیتحو ینمحزو

 .خوردیرقم م یگریو سرنوشت اهلش بعد از او، به حتم جور د

#۹۸ 
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قرارتر از قبل. خالصه  یخانه در تب و تاب بودند و شهاب ب کل

که مد  یو سخت، به هدف یطوالن یدوره  کیبعد از گذراندن 

نفس راحت  کیکرده بود و اکنون  دایپ ینظر داشت دسترس
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شکسته بود و پدر و مادرش را مجبور  لوی. مقاومت ندیکش یم

اطرافشان  ههم ب یکرده بود از موضع خود کوتاه آمده و کم

 توجه کنند. 

شهاب بودند. و شهاب هرگز اجاز  یتمام زندگ ریو قد عصمت

 لوین نیاو اهانت کند. هرچند، بعد از ا یبه زندگ یاحد دادینم

قسمت عمده و مهم از  کی. شدیم یزندگ نیاز ا یهم قسمت

و  ستادیا یاز او هم م تیشهاب، که تمام قد به حما یزندگ

خود  ی انهو دستان مرد رتیدژ محکم از غرور و غ کی شیبرا

 ساخت.  یم

غافل نشود.  ایصنم در خفا به عصمت سپرده بود که از در ماه

 یم یانگشتر نیثل نگم دیدر مراسم عقد شهاب با ایدر

کرد. ماه صنم آه و  یرخساره را پر م یخال یو جا دیدرخش

و  یریخواست. گوشه گ یرا نم ایدر یحسرت و دلشکستگ

 قتاز هر و شتریخواست. ماه صنم امروز ب یاو را هم نم ییتنها
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با خودش مطمئن بود و هرگز  ایدر یبه نسبت خون یگرید

 از دستش برود.  بار دوم یرخساره برا دادیاجازه نم

سالم  یهمگ شاتیدر عالم خودش بود. جواب آزما یول ایدر

. دیتاب یم یبه زندگ دیاز ام یآمده بود و ته دل او، روزنه ا

 نیا دادیاجازه نم اریهوش گاهیگاه و ب یامکهایهرچند که پ

وزنش را  ینیو سنگ امدی. هرچند مثل بخت مردیروزنه جان بگ

دست و پا  دشخو یاز آرامش برا ایکه در یسبک ی هیسا یرو

 ینور هم برا ی کهیبار نیخب هم ی. ولکردیکرده بود پهن م

کنار پنجره،  یبود. مثل گلدان خسته  یسرپا نگه داشتنش کاف

که رد نورِ راه گرفته از درز پرده را دنبال کرده و با ولع سرش را 

 .کردیراه، فتوسنتز م نیا یادامه  یچرخاند و برا یرو به آن م

مدت  نیا یط ایبود. تالش و تالش و تالش. و در نیهم یزندگ

ماه صنم با  یگرفته بود. وقت یاز زندگ یادیز یکوتاه درس ها

را  ایحال در ،ینام ی. وقتزدیلبخند م شیدرد ها یوجود همه 

 ینم دیو ترد یاز نگران یاو اثر یدر چهره  ایو در دیپرس یم
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اش را وسط سالن  یمیعصمت با عشق چمدان قد ی. وقتدید

پارچه ها و  یهمه  یخواست که از ال به ال یو از او م کردیم ازب

کرده،  یداریعروسش خر یسالها برا نیکه تمام ا ییلباس ها

عروسش  یرا انتخاب کند، تا برا نشانیو فاخرتر نیقشنگ تر

 یکه برا دادیاو قرار م اریچمدانش را در اخت یببرد. وقت یخلعت

 دنیچیاو را مسئول پ یتا انتخاب کند. وقر نیخودش هم بهتر

شهاب بلند تر و پر شور  ی. وقتکردیها م یکردن خلعت نییو تز

 ی. وقتگذاشت یو سر به سر اهل خانه م دیخندیم شهیتر از هم

 یو با ذوق به قد و باال ستادیا یم یدر سکوت گوشه ا ریقد

 داشت. و در پس انیهنوز جر یزندگ یعنی. کردیپسرش نگاه م

آرامِ شکل  انیجر نیا خوشحال بود در ایآنها، در یهمه 

را از وسط راه  یداشته و سنگ بزرگ یگرفته، نقش کوچک

اگر  دانستینم یکه نه، قطعا کس دیشا د،یبرداشته است. شا

شهاب و  نیب فیهنوز هم بالتکل لوینبود، ن ایدر یحرفها ریتاث

 چیه دیعا یسرانجام چیو ه زدیخانوده اش دست و پا م
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گرفته بود.  کیاتفاق را به فال ن نیا ای. و دردش یکدامشان نم

کور  یکند و گره ها یکار خوب نظر نیخدا بابت ا دیکه شا

 او هم از هم بشکافد. یزندگ

 

پاساژ  انیم دنیرفتن و چرخ رونیفصل ب نها،یا یاز همه  بعد

بود که خاطرات ماه  یبود. مدت یلوکس مجلس یها کیها و بوت

چهار قفله شده بود تا مراسم شهاب  شیحصار لبها صنم پشت

 یقشنگ استیسکوت و امتناع، س نی. و حتما پشت اردیپا بگ

 ینیریش ،خاطراتش یخواست تلخ یبود. ماه صنم نم دهیخواب

و ذوق کردن  ی. او خوشحاللحظه را در خودش حل کند نیا

م هم ک ایو در خواست یم ایدن نیدر ا یاز هرکس شتریرا ب ایدر

. شانه به بردیاستفاده را م تیفرصت نها نینکرده و از ا یکار

و با وسواس تمام، در  زدیعصمت بازار را شخم م یشانه 

نفع  یخودش هم ذ انیم نی. البته اکردیانتخاب به او کمک م

بنا سرو  ریبود. عصمت به خواست ماه صنم، دختر جوان را از ز
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و  فیتا ک ر،یبگ یسامان داده بود. از شال و شلوار و روسر

حضور در  یبرا یو صد البته لباس مجلس یکفش و لباس خانگ

 مراسم شهاب. 

 یهم از آن طرف در تدارک مراسمشان بودند. نام لویو ن شهاب

گذاشته بود و عجب بود که  ارشانیرا در اخت یمیعمارت قد

. پس فقط چون و چرا قبول کرده بودند یب لو،یپدر و مادر ن

 معمول قبل از مراسم. یدهایو خر ییبایزسالن  ماندیم

 یسو نیو عصمت ا ایو در کردندیشهر را متر م یآن سو آنها

 شهر را. 

رفت. عصمت  یم یرو به خراب ایشلوغ بود و حال در کیبوت

 یفرانسو اهیساتن س ای پوریگ یانتخاب پارچه  انیهمچنان م

 بیعج ن،یمدرن و بزرگ پاساژ نگ یپارچه سرا داشت. دیترد

 ایرفتند. انتخاب در یباال م وارشیغلغله بود و مردم از در و د

 یرنگ بود که با پوست عصمت هم هم خوان یا روزهیف پوریگ

 لویبود. مادر ن یگرید زیعصمت نگران چ یداشت. ول یقشنگ
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بود، در عوض عصمت تپل مپل و بانمک. دلش  کیو بار یترکه ا

. هرچند دیاینظر ب به یفربه و قلقل نیاز ا شتریخواست ب ینم

پارچه  یو با طرز فکرش موافق بود. ول دادیبه او حق م ایکه در

 چشمش را گرفته بود ربدجو یا روزهیف  پوریگ ی

#۹۹ 
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 یشود و پارچه  میعصمت تسل تیکه در نها کردیدعا م و

 ن،یح نیقرار دهد. در هم دشیرا داخل سبد خر یا روزهیف

 نیکالفه شده بود و نگاهش هر آن از ا یعصمت که حساب

 ایبرگشت و درمانده رو به در د،یچرخ یپارچه به آن پارچه م

 :دیپرس

 دیخر نقدریبگو. خاک بر سر تنبلم کنن که ا یزیچ هیتو  _

 رفته. ادمینکردم، انتخاب کردن از 
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 عصمت خانمم؟ _

کرد و عصمت، درمانده پلک برهم  یدر جواب او اعتراض ایدر

 کمک به او گفت: یپس داد و برا ینفس ایت. سپس درگذاش

 .دیخب به نظر من جفتش بخر _

را باال  شیو آهسته شانه ها یلبخند زد ایابرو پراند. در عصمت

 یشانیکنار پ ی. سپس در جواب حرکت او، بامزه انگشتدیکش

 و گفت: دیاش کش

 شیکی. دیهردو رو برار گمیجفتش قشنگ آخه. من م _

 کنار. دیبزار مشیکی د،یبدوز

 کنار کنم؟ یبزارم کنار که چ _

دور مردمک چشمانش را در حدقه  کیکرد و  یفکر ایدر

 رقصاند.

 پسرتون. یکیاون  یواسه عروس دیمثال بزار اووم. _

 زیچشم ر یمنظور و از سر مزاح گفت. عصمت ول یرا ب حرفش

 زد و آهسته نجوا کرد: یطنتیکرد. لبخند پر از ش
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 ه؟یظورت ناممن یکیاون  _

 کج کرد و گفت: یساده لوحانه گردن ا،یدر

درکار  یجز دکتر نام یا گهیپسر د داستیکه پ نجوریا _

 نباشه.

سر  ریز ویکس یتو واسه نام یکارم کرد. ول نیا شهیخوبه. م _

 ؟یدار

 تعجب کرد. ایدر

 من؟ _

من خبر  کهیی. واال تا جاینام یعروس ی. خودت گفتگهیآره د _

 یدونیم یزیتو چ نکهی. مگر استیحرفا ن نیاهل ا یدارم نام

 .میدون یکه ما نم

خورد و لبخند  شیسر جا یتکان بالفاصله به خودش آمد. ایدر

 .دیلبش پر کش یبه سرعت از رو

 مثال؟ من..من فقط.. ینه، نه. چ _
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 زیچ هی ی. منم مثل مادرت. ولیحاال خجالت بکش خوادینم  _

 هیفقط  پسر قلق داره. قلقشم نیگوشت کن. ا ی زهیآو گمیم

 .ستادهیباهاش، همه جوره پات وا ی. صداقت. صادق باشزهیچ

 زد و گفت: یتک خند درمانده ا ایدر

 عصمت خانم؟ من..منظور من.. یگیم یچ _

داشت،  طنتیاز ش یکه رنگ یعصمت برگشت. با همان چهره ا 

 رفت. ایو وسط حرف در دیپارچه ها کش یرو یدست

بچه  می. ناممینکرد دیسف ابیموها رو تو آس نیما ا خالصه که _

کنار شهاب  خونه. نی. خودم بزرگش کردم. تو همهیخوب ی

بگه. صبور و  خوادیم یچ فهممیلب تر کنه م گهیخودم. االن د

نگاهش  یول .رهیگینم یرو شوخ ایمثل شهاب من دن کم حرفه.

 یچ ینام دنیپرس یماگه ازم  شیده روز پ .زنهیبا من حرف م

سَرِ  هی گمیپزشک متخصص. اما االن م هیگفتم  یکاره اس؟ م

 قرار. یقلب ب هیآشفته، 
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 ای. سرش را باال گرفت و بدون دقت به حال خراب دربرگشت

 ادامه داد.

به شما دوتا بود. از خدا که  یحس خوب هیاز اولم ته دلم  _

 نیگفتم، غلط نکنم ا ریاز تو چه پنهون، به قد ستیپنهون ن

 بده. یبه نام یتکون هیدختره 

 نهیخشک. س شیشده بود و راه گلو نیسنگ ایدر یها نفس

نبود. ضربان قلبش به  نیحال خرابش ا یچاره  یسبک کرد. ول

بعد  یباال بود که تمام تنش به عرق نشسته بود. لحظه ا یقدر

عرق  یشانیپ ینگاه از عصمت گرفت و پشت دستش را رو

 .دیکرده اش کش

تا شما به  رونیب رمیعصمت خانم. من گرمم شده. م دیببخش _

 .دیبرس جهینت

خجالتش  یتر شد. حرکت او را به پا قیعصمت عم لبخند

توجه به حالت  یب ایسر تکان داد. در شیبرا دییگذاشت و به تا
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گفت و به سرعت از او فاصله گرفت.  "یدیببخش"نگاه او، 

 :عصمت پشت سرش با حفظ همان لبخند زمزمه کرد

 .ریبخ ادتیکه  ییکجا ی! جوونیهع _

 

مقابل  یبایز یسنگ یپله  یپاساژ، رو یاز محوطه  رونیب ایدر

 ریکه مس کردیکمک م شینشسته بود و به نفس ها ،یورود

 یمانع بزرگ یعصمت ول یکنند. حرفها دایرفت و آمدشان را پ

برداشت غلط عصمت از  ،ینام ا،یبود. در یکمک رسان یبرا

 ی. گفته بود نامعصمت بود یمهم تر از همه جمله حرف او، و 

دستش را  ای. درقرار است یقلب ب کیسَرِ آشفته و  کیاکنون 

 فشرد.  شیپنجه ها نیقلبش گذاشت و شالش را ب یرو

 ا؟یدر ؟یک یقرار و آشفته؟ برا یقرار بود؟ ب یب ینام قلب

را  ینام کردیم الیکرد. خ یامکان نداشت. عصمت اشتباه م

گذرد باخبر است.  یرگ کرده و از تمام آنچه در سرش مبز

. خوردیم یبه درد نام ایمرد دلبستن بود و نه در یوگرنه نه نام
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از سر  واقعا؟کس و کار. مسخره نبود  یدخترک آس و پاسِ ب

در  یروح، به هر حال عصمت فکر خطرناک یبزرگ ایبود  یسادگ

 یاز مرزها رونیافکار به ب نیمورد آنها کرده بود.  و اگر ا

 یم ی. و اگر که به گوش نامشدیم الیکه واو کردیذهنش درز م

فکر باال گرفت.  نیاز ا ایکه فاجعه بود. ضربان قلب در دیرس

خانه و نگاه کردن در  نیماندن در ا یرو ایدر گریبعد از آن د

 را نداشت.  یچشمان نام

. غلبه کند یو جانا گرفت بلکه بر افکار منف قینفس عم کی

 زهیو ر کردندیم یهوا هم با او شوخ یانگار مولوکول ها یول

 یم نییخوردند و پا یسر م شیها هیدهان تا ر ریاز مس زهیر

. ستادیپا ا یحوصله شالش را رها کرد و رو یب ای. دررفتند

 یروزها هم پا نیا ثالکند. م هیو گال دیایدمادم بود که عصمت ب

چرخ روزگار به طور  یلاو شده بود که کمک دستش باشد. و

 گرفته بود.  چارهیب یایقفل کرده بود و حال در یناگهان
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غافل  ایکنار دستش نشست. در یبلند شد و همزمان کس او

 شد. ریگ

#۱00 
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آنکه  یب ،یشگیچرخاند و روزبه با همان اخم هم یاراده سر یب

 به او نگاه کند زمزمه کرد.

 کارت دارم. نیبش _

پنجه  نیرا ب فشیچشم درشت کرد. همانطور که بند ک ایدر

 حفظ کرده بود، متعجب لب زد: شیها

 روزبه؟؟ _

 سر برسه. اری. وقت ندارم االنه که هوشایدر نیبش _

 یا دهینگاه ترس ایرا هراسان کرد. در ایآمد و در اریهوش اسم

 به اطراف چرخاند و روزبه در جواب حرکت او گفت:
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 .یبشنو دیهست که حتما با ییزایچ هی نی. بشاالنو نگفتم _

حرف و شوک زده.  یبود. نشست. ب رانیهمچنان مات و ح ایدر

اش را دراز  دهید بیآس یخورد و پا شیسر جا یروزبه تکان

 کرد.

 ایچشمش کبود. در یدستش وبال گردنش بود و پا هنوز

 :دیدلسوزانه پرس

 ؟یتیاذ یلیخ _

 ایبرداشت و نگاهش کرد. در یزیر یلب روزبه انحنا ی گوشه

 دوباره به حرف آمد و لب جنباند.

 اریمن شد. اگه به خاطر من نبود اون هوش ریهمه اش تقص _

 کثافت...

 .رونیمن ازون خونه زدم ب _

کالمش را در نطفه خفه  یو ضربت دیدو ایحرف در انیم روزبه

 قیباز درآمد. روزبه لبخند عم مهیبه حالت ن ایدر یکرد. لبها

 زد و در ادامه گفت: یرت
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. روزا هی. آدم خوبکنهیهست که گفته کمکم م یکیمکان هی _

 .خوابم یشبام همونجا م کنم،یبراش کار م

 شوک زده لب زد: ایدر

 ...تو، تو..اریپس، پس هوشنگ، هوش _

 نگاهش را از او گرفت و به مقابل داد. روزبه

 نیاز ا شهیهم یبه سرم زده بود که برا شیوقت پ یلیخ _

بود که  ییزایچ هی ی. ولمیجهنم بِکنم برم دنبال زندگ

 پام بسته بود. یخواستم ول یتونستم. م ی. نمذاشتینم

 چرا؟ _

 پس داد و گفت: یناله زد. روزبه در جوابش نفس ایدر

 گهیاز طرف تو راحت شده د المیبه خاطر تو. االن که خ _

 . ستیموندنم ن یبرا یلیدل

تو اون خونه؟ تو که..تو که  یخاطر من موندمن؟ روزبه تو به  _

 شهیتو که هم .یمنو نداشت دنیچشم د یحت لدایبعد از مرگ 
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که به خاطر  هیپس چطور لدام،یمن مسبب مرگ  یکرد الیخ

 ؟یمن اون خونه رو تحمل کرد

 . ییلدایتو مسبب مرگ  گمیهنوزم م _

 ی. فکش تکاندیو حق به جانب سمت او چرخ یروزبه عصب نگاه

 :دیخورد و در ادامه غر

االن زنده  لدایبه سرت نزده بود  دنیو پر شرفتیپ یاگه هوا _

 بود. 

 تو؟ یگیم یچ _

 دوباره ناله زد. روزبه در جوابش گفت: ایدر

تحمل  یصدا بود. به خاطر بچه ها هر خفت یمظلوم بود. ب لدای _

. از پس خودت ی. حرف زن بودیتو زرنگ بود ی. ولکردیم

 ذره بچه بودم.  هی. من..من فقط یومدیبرم

 یرو شیکه در پس غرور مردانه اش ماند و پ یکرد. بغض بغص

 گرفته ادامه داد: ییو با صدا دینکرد. روزبه نگاهش را دزد
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. ادتهیدونم چقدر ازاون روزا  ی. نملدایمادرم من سپرد به  _

من لحظه به لحظه اش تو خاطرمه. اول خاله رخساره،  یول

. شدن مادر و خواهر نداشتم. میزندگ ی. شدن همه الدیبعدشم 

 شدن همه کس و کارم. 

. روزبه آه کردیو گنگ به صورت روزبه نگاه م جیگ ایدر

 پس داد و دوباره گفت: ینیسنگ

شد. مهربون  ادیز لدایمن به  یرفت، وابستگ ایخاله که از دن _

. شست ی. لباسام مکردی. باهام خوندن و نوشتن کار مبود

خواهر  هی کردمیفکر م شهی. منم هماوردیبرام غذا م یپنهون

 بزرگتر و دلسوز دارم که هوامو داره. 

 روزبه؟ _

 داد. ایزد و دوباره نگاهش به در یلبخند محو روزبه

درواقع اون روزا دوتا خواهر داشتم. هر دوتون برام مهم  _

 ...نکهیتا ا نیبود
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 یرا بست. دم شیهاتکان داد و روزبه پلک یدرمانده سر ایدر

 بعد لب زد:

 لدایرفت سراغ  یلعنت اریهوش ی..وقتیمن اونجا بودم. وقت _

مدرسه، از  یرفت ی. تو که مکردیم تشیمن تو خونه بودم. اذ

. اون روز، اون روز، کردیخونه سواستفاده م یسکوت و خلوت

بخرم  یقرقره مشک لدای یبرا رونیساعت رفتم ب میمن فقط ن

 که...

جمله  نیرفت و تک و توک از ب یم یاهیکم کم س ایرد چشمان

توجه به حال خراب  یگرفت. روزبه ب یروزبه، کلمات را م یها

 او ادامه داد:

بودم.  دهیشده بودن. من ترس ریخونم درگ دمیرس یوقت _

کس نبود. فقط من بودم و  چیکار کنم. ه یچ دیبا دونستمینم

شدم و گوشامو  می. از ترس پشت بشکه ها قااریو هوش لدای

کم که  هیبهم نرسه.  ییصدا چیسفت که ه نقدری. ادمیچسب



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

بسته شدن در،  یو صدا رونیاز خونه زد ب اریگذشت، هوش

 ترس به جونم انداخت. به خودم که اومدم...

 کرد و پر از خجالت ادامه داد: یمکث

گوشام  یکرده بودم. پشت همون بشکه ها. وقت سیخودمو خ _

 رو نشنوم. لدای یکه صدا سفت گرفته بودم

 ینی. روزبه، آب بدیچک ایچشم در یقطره اشک از گوشه  کی

 و پر غرور گفت: دیاش را باال کش

تنها  لدای. لدایبره سمت  کردیجرات نم اریهوش یاگه تو بود _

 . ادیبرب اریشد که نتونست از پس هوش

 یرا مثل موج ژنیخورد و اکس یتکان ایدر ی نهیس ی قفسه

 . روزبه در ادامه گفت:هاش کرد هیو دردناک وارد ر نیسنگ

کم  هی. لدای شیپ برم طیبا اون شرا دمیکش یخجالت م _

تو  نمینشستم تا لباسم خشک شه. بعدش بلند شدم برم بب

کاش همون  ی. اکاش زودتر رفته بودم یخونه چه خبره. که ا
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 رفتم و اجازه یم رون،یاز خونه زد ب یلعنت اریوقت که هوش

 .ارهیاون بال رو سر خودش ب دادمینم
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سر  ایصورت در یتعارف رو یاشک گلوله گلوله و ب قطرات

 .روزبه گفت:دیچک یچانه اش م نییو از پا خوردیم

کارو با خودش کرد.  نیا لدایبود چرا  میحال یبچه بودم ول _

 اون کثافت... شرف،یب اریاون هوش

 ه زد:بغض کرده نال ایدر _

 خودشو کشته بود؟ لدای _

نشست و در  هم یروزبه رو یبلند و مردانه  یمژه ها بازهم

 زمزمه کرد: ایجواب در

که لکه دار شد  یاز ترس نجابت لدایباعثش شد.  اریهوش _

 خودشو کشت.
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 دروغه _

مدت داشتم با  نیا ی. باور کن من همه ایدر گمیراست م _

رو به تو  یمهم نیوضوع به ام شهیچطور م کردم،یخودم فکر م

نبود. من  چشینبود. اصال ه مینبود. روان ضیمر لدایگفت. 

رفت  یم اریکه هوش دمیخودم د ی. با چشمادمیخودم د

 یبار آخر تبر زد به ساقه  یرفت. ول یم شهیسراغش. هم

 و جونش گرفت. نجابتش

 خدا! یا _

 یست روزد و د یسخت ی. ناله امدیداشت از پا درم بایتقر ایدر

به حال  ی. روزبه هراسان نگاهاش گذاشت نهیس یقفسه 

 خراب او انداخت و گفت:

پرونده  زارنیوقت نم چیاونا ه ایبه اون خونه برنگرد. در گهید _

همونجا بمون. اگرم  ی. حاال که رفتافتهیب انیدوباره به جر لدا،ی

که  ییبچه ها یخودت، من و همه  لدا،یحق  ،یروز تونست هی

 .ریتلف شدن رو، از همشون بگ اریدست هوشنگ و هوش ریز
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 [0۵.0۸.2۱ ۱۹:07] 

 

 ریپاساژ سراز یورود یبزرگ از پله ها لونیبا چندتا نا عصمت

 میگشت. روزبه نگران حال وخ یم ایبود و با چشم دنبال در

 یبه قفسه  یخم شد. فشار ایاز رفتن. در ریو ناگز بود ایدر

 نیزم یرو شیه اشک مقابل پاقطر کیاش وارد کرد و  نهیس

کرد و  دایپرا  ایدر یچند متر ی. عصمت از فاصله دیچک

. روزبه به سرعت بلند شد. همانطور دیمتعجب ابرو درهم کش

 نجوا کرد. اطیکه نگاهش به عصمت بود با احت

به اون  گهی. دگفتم ینره چ ادتی. ادیصاحب خونه ات داره م _

 خونه برنگرد.

. قطرات اشک همراه با قطرات خون بود نییاسرش پ یول ایدر

بر تمام  یو درد و درماندگ دیچک یاش م ینیاز چشم و ب

و کنجکاو، سمتشان  یشده بود. عصمت عصب یوجودش مستول
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شمرد و  متیآخر فرصت را غن یقدم تند کرد. روزبه لحظه 

 گفت:

 .برم. مواظب خودت باش دیبا گهیمن د _

فرار گذاشت و عصمت از همانجا . روزبه پا به دیجنب عصمت

 :دیغر

 ؟یهست یپسر؟ تو ک نمیبب ستایوا _

و  ستادیا ایدر یفرار کرد. عصمت دل نگران کنار پا یول روزبه

دختر را گلکون کرده بود  یپا ریکه ز یبه قطرات خون دهیترس

 چشم دوخت.

 .نمیسرتو بلند کن بب ا؟یشد در ی. چنیامام حس ای _

 یخورد و از حال خودش ب یتکان م زیزریر یول ایدر یها شانه

گذاشت و  نیزم یرا رو دیخر یها لونی. عصمت ناخبر بود

بود و رنگش  سینشست. صورت دختر خ شیهمانجا کنار پا

او گذاشت. سرش را  یچانه  ری. عصمت دست زدیسف تیمثل م

 :دیبلند کرد و نگران در چشمان مرطوب او پرس
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گفت  یچ ادیت داره خون مدماغ ا،یبود؟ در یاون پسره ک _

 بهت؟

 نیبرداشت و قطرات اشک، ا یتلخ یانحنا ایلب در ی گوشه

. عصمت لبش را دیگونه اش چک یتر رو یبار، تند تر و هجوم

 یرا خارج کرد و رو یدستمال فشی. به سرعت از داخل کدیگز

 ینشست. سپس، دستش را دور شانه  ایکنار دست در مکت،ین

او نگه  ینیب یرا، محکم مقابل حفره ها او حلقه کرد و دستمال

 داشت. 

گرفت و باال رفت. سرش را رو به  سقف آسمان یول ایدر نگاه

 اجازه داد طعم خون تمام دهانش را پر کند. 

خواهرش  یو برا ندیجا بنش کیبود.  نیکارش هم نیاز ا بعد

رفته  ایگناه بود و ناکام از دن یکه ب ییلدای یکند. برا یسوگوار

کرد درس  یم قشیتشو شهیکه هم یخواهر دلسوز ید. برابو

به تمام  دنیکه اگرچه در رس یکند. خواهر شرفتیبخواند و پ

داشت.  یادیز یهااو آرزو یبرا یمانده بود ول شیخواسته ها
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 نیشده بود. بعد از ا اریهوش فیذات کث یکه قربان یخواهر

. عصمت ودب ایدن نیدر ا ایکار در نیتر دیکردن، مف هیخون گر

 یو دخترک درمانده را از رو ردیبگ نیتوانست ماش یبه سخت

 جمع و جور کرده و به خانه ببرد.  مکتین

 سرش بود و سرم به دستش. یباال یبعد، نام یساعت

با دقت  ،یگفت و نام یاز اتفاقات امروز م زیبه ر زیر عصمت

 یساز ریتمام آنچه عصمت گفته بود را در ذهنش مرور و تصو

 کرد. یم

. عصمت پچ پچ کرده بود ایکه کنار دست در یجوان پسرک

بود پسر پا به فرار گذاشته بود و بعد از آن حال  دهیرس یوقت

نگفته  یچیه گرید ایرو به وخامت رفته بود. بعد از آن در ایدر

 دهیهم ترس دی. شاکلمه. انگار شوکه شده بود کی یبود. حت

سوال  نیا ؟یبود. ازچ هکرد دیبه طور کل قطع ام دی. و شابود

را به خودش مشغول کرده  یبود که به شدت ذهن نام یمهم

 ایسر در یباال ینسبتا طوالن یقیدقا یبود. عصمت که رفت، نام
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 چاره،یاتفاق تمرکز گرفت. دختر ب نیا یایتمام زوا یماند و رو

نمانده بود. معلوم نبود جوانک مرموز،  یباق یچیاز صورتش ه

خوانده بود که در عرض چندساعت،  گوشش ریز یبتیچه مص

 گوشت تنش آب شده و صورتش شده بود دو بند انگشت. 

لب  ریرا ز لدایخورد و پر از درد، نام  یدر خواب تکان ایدر

 زمزمه کرد.

برد و با دقت به کلمات  نییکنجکاو شد. سرش را پا ینام

 گوش سپرد. زد،یم رونیب ایکه از دهان در ینامفهوم

 . ما..ما..مامانلدای..لی..لی _

سمت  د،یدیکه م یشانیخواب پر انیرا بلند کرد. م دستش

 .دیناشناس دراز کرد و ناگهان از خواب پر یشخص

نگاه  ایبه سرعت قد راست کرد و از او فاصله گرفت. در ینام

 به اطرافش انداخت و ناله زد: یهراسان و گنگ

 ؟یکار کرد یرو چ لدایکو؟  لدای _
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کنار دستش قرار گرفت و  اطی. با احتدیب دهانش را بلعآ ینام

 کرد. میسرش را تنظ ریبالشت ز

 یخوایصنمه. م یعمه  یخونه  نجایخانم. ا ایدر یدیخواب د _

 ...اریب یزیچ هیبگم عصمت برات 

 عمه صنم؟ _

هم  دیشناخت. شا یبود. انگار عمه صنم را نم جیگ جِ یگ ایدر

 ی. ناماوردیشنا را به خاطر بنام آ نیا یچهره  کردیتالش م

 :دیکرد و پرس یدوباره قد راست کرد. نگران و متعجب اخم

 ی. مرونیب یبا عصمت خانم رفته بود اد؟یم ادتی یزیچ _

گفته که حالت  ییزایچ هینشسته کنار دستت  یپسر هیگفت 

خراب شده. بعدش زنگ زد من خودمو رسوندم خونه. خاطرت 

 گفت که.. یچ شده؟ اون پسره بهت یهست چ

 ی. ملحفه شدیم نییسخت باال و پا ایدر ی نهیس ی قفسه

 یکی یکیمچاله شد و  شیپنجه ها نیدستش، ب رینازک ز

 کرد. یرا به حافظه اش راه یجمالت نام
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 [0۵.0۸.2۱ ۱۹:07] 

 

از  یخستگ یبه بهانه  ایبعد از آنکه در یآمده بود. کم روزبه

 یتیعد مدتها پرده از جناعصمت جدا شده بود. آمده و بود و ب

 ی. روزبه آمده بود و جانش را برده بود. همه بزرگ برداشته بود

 . شیتمام زندگ دش،یام

چشمش به اشک نشست و با  یکرد. باز هم گوشه  بغض

 خش دار ناله زد: ییصدا

 من خوبم. _

به  چ،یخوب که نبود ه ایمطمئن نبود. حالش در یول ینام

و  دیبه صورتش کش ی. کالفه دستشدت هم نگران کننده بود

بعد همان دستش  یگرفت فعال راحتش بگذارد. لحظه ا میتصم

 چانه نگه داشت و گفت: ریرا ز
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 یباشه. استراحت کن. منم برم به عصمت خانم بگم برا _

 جداگانه بزاره. یزیچ هیشامت 

 یجداگانه نم یرا چرخاند. غذا نشینگاه غمگ یول ایدر

را  یزندگ ی. حتخواست یو توجه نم تیخواست. احترام، و اهم

خواست. خارج شدن از  یدلش مرگ م ایخواست. در یهم نم

 نیبار ا ری! روح و روانش زایاز حصار تنگ دن ییقفس تن و رها

از  ارپودشرفته بود. ت نیله شده بود. از ب یهمه نکبت و سخت

جز مردن فکر  یزیبه چ کردیرا وادار م ایبود. و در ختهیهم گس

 ند. نک

 

 هفته بعد. کی

 

بلند عمارت تجاوز کرده و  یوارهاید یارکست تا آن سو یصدا

و جوان، خرد و کالن،  ریرنگارنگ بود. پ نیخانه مملو از مدعو

 والیو فست ختهیهمه و همه، درهم آم ک،یزن و مرد، ساده و ش
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از تفاوت ها را در کنارهم راه انداخته بودند. عصمت  یباشکوه

و  خوردندیانشان وول میاتفاق، م نیحال از اهم خوش ریو قد

 یپسرشان در لباس داماد دنیمنتظر د لو،یمانند پدر و مادر ن

 یگریتر و سرحال تر از هر وقت د کیامروز ش ریبودند. قد

 شیاز خود واقع کردی. انگار به خاطر پسرش تالش مزدیم

آراسته، سر و  یموها ،ی. کت و شلوار مجلسردیفاصله بگ

بود که شان و  نیا شانگرمرتب شده، همه باهم نصورت 

 دهدیمهم است و اجازه نم تینها یب شیشهاب برا تیشخص

 او اهانت کند. تیبه موجود یاحد

بود. کنار  یگرید یو در حال و هو زدیکماکان دمغ م یول ایدر

موجود نشسته بود و نظاره  یتک صندل یعمه صنم، رو لچریو

 یتحرک. افسرده و ب یاکت و ببود. س بایز والیفست نیگر ا

 یدر گوشه ا یو بعض دندیرقص یارکست م یبا صدا یحال.بعض

 نیتر هودهی. و بزدندیخودشان بشکن م یدنج مامن گرفته و برا
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 یبود. چه دلِ خجسته و سر آسوده ا نیهم ایاز نظر در ایکار دن

 ها.  یبعض نیداشتند ا

ود و شربت داخل دستشان خوش ب وانیبه همان ل دلشان

به  یول ای. دردیرس یکه از هر سو به گوش م یمیآهنگ مال

و  خیاز م یتلّ یاجبار در جمعشان حضور داشت. انگار رو

 نیهفته را به هم نی. تمام اکردیم یقرار یسوزن بود و دلش ب

. بودکرده بود. به زور عصمت لباسش را پرو کرده  یحال سپر

ود. و بازهم به ب دهیبازهم به خواست عصمت در بازار چرخ

 یدرخواست عصمت، دست به دستش داده بود تا خانه را برا

 یبرا ی. ولنبود ینیامروز آماده کنند. هرچند کار سخت و سنگ

 ستیتنها کار ،یتحرک یو ب ینیآدم افسرده که گوشه نش کی

 .کردیجلوه م نیسنگ د،یایکه از او برم

 ریرا ز و متفکر دختر نیغمگ یکه چهره  شدیم یقیدقا ینام

دنج سالن. کت و شلوار  ینظر گرفته بود. از همان گوشه 

به تن کرده بود و مانند همه منتظر حضور عروس و  یکیش
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که در جمع حضور نداشت فقط  یانگار، تنها آدم یداماد بود. ول

 ی گوشهتنگ  یبه فضا رهیخ ی. به شکل تعجب آوربود ایدر

 . زدیسالن بود و پلک نم

به چانه اش  یپس داد و دست یکوتاه یمتفکر نفس ،ینام

همه  نیو ا یناگهان رییتغ نیبود. ا ای. تمام مدت نگران دردیکش

سکوت به شدت دلواپس و متفکرش کرده بود. دستش را از 

و در  دیکش ایرا سمت در شیقدم ها تیچانه گرفت. در نها

. سرشناس ادها را د یلیجواب سالم خ ادیراه، با احترام ز انیم

مجبور بود  یگریاز هر زمان د شیو قابل احترام. و امروز ببود 

را داشته  انشیاطراف یبزند و هوا رونیخودش ب ی لهیاز پ

 یتنگ یهمان گوشه  ی رهیتوجه به حضور او خ یب ای. درباشد

بلند،  یطوس راهنیرا به شدت حساس کرده بود. پ یبود که نام

 یورده خ نیچ یها نیآستو سر دهیپوش ییها نیبا آست

 یمخصوص، که با پارچه  یکلوش. و البته شال و هدبند

 دیمروار یریداشت  و به شکل چشم گ یلباسش هم خوان
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 ی. و نامزدیشده بود. صورتش اما ساده و دخترانه م یدوز

عصمت  ی قهیمحصول سل بایساده و ز یایدر نیا دانستیم

 است و خواست عمه صنم.

و با  دیه صنم را چسبعم لچریو ی. دسته ستادیا کنارشان

 شیبرا یشد. ماه صنم دلنگران سر ایرا جو ایچشم، حال را در

دست به کار  ی. نامدیتکان داد و نگاهش را سمت دختر کش

 رفت. ایاو فاصله گرفت و سمت در لچریاز و یشد. قدم

 ساعته؟ هی یکنینگاه م یبه چ _

 یبرگشت و لبخند ب یبه خودش آمد. هول زده سمت نام ایدر

 داد. لشیتحو یجان

 . دیببخش دمتونیعع! ند _

اس، معلومه نه  گهید یجا هیحواست  ی. وقتینیبب دمینبا _

 ا؟ی. حواست کجاست دریشنویم یزینه چ ،ینیب یم یزیچ

را  شی. پنجه هادیکش رینگاهش را ز ایبود و مقاوم. در یجد

 و آهسته نجوا کرد: دیپا درهم تن یرو
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 کردم. نگرانتون دیخوبم. ببخش _

. من، عمه صنم، ایدر میماهمه نگرانت ؟یکه خوب یمطمئن _

 . هیعصمت خانم و بق

نشست  ایدست در یرو ینام یماه صنم همزمان با گفته  دست

 به آن وارد کرد. یو فشار اندک

 

 [0۵.0۸.2۱ ۱۹:07] 

 

 در ادامه گفت: تیباهمان جد ینام

 نیا ری. در غیکه حرف بزن یمجلس مهلت دار نیتا آخر ا _

 صورت..

هم گذاشت و  یرو یپلک یباال رفت. نام یتند و ضربت ایدر نگاه

 گفت:
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. االن وقت حرف یکه خوب فکر کن یهفته فرصت داشت هی _

 حیباال، واضح و شفاف برام توض یایزدنه. مجلس تموم شه م

 شده. مفهومه؟ یکه چ یدیم

تان ماه و فشار انگش دیرا از تو گز نشییاو لب پا .بغض کرد ایدر

پس داد و ماه  ینفس پر یشد. نام شتریدستان او ب یصنم رو

 گوشش نجوا کرد. ریصنم ز

 میخوا ی. ممیدخترم. ما همه برات نگران خوادیم رتویخ ینام _

 ..یاما اگه تو حرف نزن م،یکمکت کن

 ندارم. یحرف _

پر بغض. چشمان کم فروغ و  شیبود و صدا ریز ایدر نگاه

کرد.  فیو کسب تکل دیچرخ یسمت نام ماه صنم، یدرمانده 

کتش را باال داد و دست  یبعد گوشه  ی. لحظه اتامل کرد ینام

 یبود و سرش را باال نم یهمچنان فرار ای. درستادیبه کمر ا

 به سماجت او تکان داد و گفت: یسر ی. نامگرفت

 .یکه بزن یدار یادیز ی. حتما حرفایدار _
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کف و سوت  ی. صداهم فشرد یرورا  شیپلکها ریسر به ز ا،یدر

کائنات به کمک دختر آمد.  یو هلهله بلند شد. انگار که همه 

هجوم بردند و  یبعد، جماعت داخل سالن سمت خروج یدم

 یسر ریناگز ی. نامافتیآنها خاتمه  نیبحث در گرفته ب بایتقر

 چرخاند و لحظه آخر لب زد:

 .نمتیب یآخر شب م _
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را تکان داد و بازهم نگاه ملتمسش را  ایدر یآخر نام ی لهجم

 نیا انیداشت و م دنیبه بار لیم بی. چشمانش عجدیباال کش

 ی. دل ماه صنم ولکردیم یباز شیحاکم بر فضا با آبرو یشلوغ

که در  یحواس به حالت یب یحال خراب او خون بود. نام یبرا

ز شهاب و عروسش شده بود، به استقبال ا انینما ایدر یچهره 

 و ماه صنم را به حال خودشان گذاشت. ایرفت و در
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. ارکست آهنگ شاد و امدیکف، و سوت و شادباش م یصدا

تمام، عروس و داماد  یو مهمانان با انرژ زدیرا م یگریمتنوع د

 کردند.  یطوافشان م ایرا دوره کرده و گو

را  خوب یتماشاچ کیاز دور نشسته بود و فقط نقش  یول ایدر

جماعت حاضر شده  نیب کیساده و ش یلیخ لوی. نکردیم یباز

همراه با تاج گل  ده،یبلند اتو کش یموها د،یبود. لباس سپ

 حیمل یجا خوش کرده بود، از او عروس شیموها یکه رو ییبایز

به شرکت در  یلیتما چیه یول ای. درساخته بود یو خواستن

مختلط کنار هم  جمع آنها نداشت. زن و مرد، بزرگ و کوچک،

شهاب  یروبه رو لوی. نکردندیم یجشن گرفته بودند و شادمان

و لبخند  دیرقص یاو م ینرم، پا به پا یلیقرار گرفته بود و خ

 دنیرقص نیهم ایاز نظر در ایکار دن نی. حوصله سربرترزدیم

داشت و نه مهارت قر  دنیرقص یبود و بس. نه حال و حوصله 

 یادیسالن تفاوت ز نیا یعالم آدمها با ایدادن. اصال عالم در
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و  دندیخند یم یریو شکم س یکرد. آنها از سر دلخوش یم

را در خودش  شیو غصه ها ختیر یاشک م یاز سر بدبخت ایدر

 .کردیحل م

 لویتوجه ن یلحظه ا یبرا ا،یمنظور در یو ب رهینگاه خ ان،یم نیا

د. ش انینما شیابروها نیب یزیرا به خودش جلب کرد. اخم ر

کنج لبش  ییبایو لبخند ز ستادیاز حرکت ا شیبعد دستها یدم

 اینشاند. شهاب متعجب از توقف او، رد نگاهش را گرفت و به در

لباسش را باال  نییپا تعلل یتر شد. ب قیعم لوی. لبخند ندیرس

رو به جمع حاضر گفت. سپس دست  "یاجازه ا"گرفت و با 

 رونیشده ب جادیا یحلقه  انیشهاب را گرفت و به سرعت از م

به اطرافش انداخت و در  یزده، ابتدا نگاه رتیح ایزد. در

بلند شد.  یصندل یاز رو ری. ناگزافتیخودش را تنها  تینها

زد و با همان لبخند  یمحو خندسپس به احترام آنها لب

 به استقبالشان رفت. یساختگ
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گم شد و چهره  لویدر آغوش پر مهر ن ایکه در دینکش هیثان به

 بایتقر لوین یاز خجالت گرفت. رفتار گرم و خودمان یاش رنگ

توجه همه را به خودش جلب کرده بود. چه آنان که در مرکز 

 یسالن به انتظار بازگشت عروس و داماد بودند و چه مرد جوان

 یو با دقت همه  ودب ستادهیسالن، متفکر ا یکه همان گوشه 

در  ینقش چیه ایدر هم مانند ینظر داشت. نام ریاتفاقات را ز

 یشکل گرفته نداشت. ساکت و محترم گوشه ا ی رهیدا

رفتار  ریی. از تغکردیبود و با خودش دو دوتا چهارتا م ستادهیا

احساس خودش نسبت به او. مسئله  رییتا تغ ریبگ ایدر یناگهان

بار  نیآخر یبرا ایدر یاز وقت درستشده بود.  دهیچیپ یکم

به او عوض  یه بود، نوع نگاه نامرفت مارستانیهمراهش به ب

 یتحول اساس کیدرونش با پا شده بود.  یشده بود. انگار انقالب

که البته تذکرات شهاب و بعد از آن درخواست ماه صنم هم در 

 زبعد ا ینبود. ماه صنم خواسته بود که نام ریتاث یتحول ب نیا

به  هیشب یزیرا تنها نگذارد و درخواست او چ ایوقت در چیاو، ه



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یشده بود و نام انیکه در لفافه ب یشنهادی. پبود شنهادیپ کی

 زن را گرفته بود.  ریبه سرعت لپ کالم پ

خورد.  یرقم م یگریداستان د یاو، ول یچند متر یفاصله  در

 یرو لوین فیفاصله گرفت و انگشتان ظر لویاز آغوش ن ایدر

 یمیماو جا ماند. شهاب همچنان متعجب از برخورد ص یبازوها

 رو به شهاب گفت: ادیز اقیبرگشت و با اشت لویآنها بود که ن

 ا،یدر یشهاب، فرصت نشد برات بگم که حرفا یدونینم _

 داشت. ریما به هم تاث دنیچقدر تو رس

درهم  یلحظه ا یبرا ایمتعجب شهاب و نگاه پر از شرم در نگاه

 لویلبش را به دندان گرفت و ن یخجالت زده گوشه  ای. دردیتن

 حرفش گفت: یدر ادامه  اقیبا همان اشت

 قتیچشممو به حق مارستانینبود، اگه اون روز تو ب ایاگه در _

 . شدیم یما دوتا االن چ فیکرد، معلوم نبود تکل یباز نم

مدل حرف  نیا لی. به هر دلزدیحرف م یسخت و کتاب یکم لوین

آنها  نیو احساس معذب بودنش ب کردیرا سخت م ایزدن کار در
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چند  یکالفه و سرگشته  یلویآن ن گرید لو،ین نی. اشتریا بر

خانم دکتر متشخص بود  کیاکنون  لوین نینبود. ا شیهفته پ

گفتن نداشت و  یبرا تشیدر مقابل شان و شخص یحرف ایکه در

 لوی. ندیکش یو اظهار فضل کردن خجالت م ستادنیاز کنار او ا

بود که حس و  ایدر یانبود. نه ج زهایچ نیو بند ا دیدر ق یول

 یشهاب که حساب یو نه جا درک کند یحالش را به خوب

 . دیدیم ایدر ونیخودش را بدهکار و مد

 خانم بدهکارم.  ایبه در یتشکر حساب هیپس  _

 و لب زد: دیکش ریدر جواب شهاب نگاهش را ز ایدر

 نکردم که. ی. کارکنمیخواهش م _

 یصحنه نگاه م نیبه ا ادیبود که با ذوق ز یصنم تنها ناظر ماه

 گفت: لویدوباره رو به ن یکرد. شهاب ول

که  کردمیجمعش م یجور هی ه،یچ هیقض یگفتیزودتر م _

االن مجبورم شرمنده  ی. ولامیاز خجالتشون درب یکهکشان

 .رشهیمجلس ختم به خ نیبمونم تا ا
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 دکتر؟ یآقا _

زد  یب همزمان لبخند قشنگ. شهاباال رفت ایاعتراض در یصدا

 و گفت:

عروس خانم که  مهیباشه جر نمیحرف حساب جواب نداره. ا _

 شوهرشو تو آمپاس نزاره. نیبعد از ا

زد و  ایدر یبرا یپلک ی. شهاب ولدیو با احساس خند زیر لوین

 خاتمه داد. نیریش یقائله  نیبه ا یبه راحت

 یت رواز پشت، دس یمرد جوان و خوش پوش نیح نیهم در

 گذاشت و توجه جمع را به خودش جلب نمود.  لوین یشانه 

او، لبخند  یریبه سرعت برگشت و پارسا در جواب غافل گ لوین

 زد.  ینیقشنگ و مت

 طرف چه خبر؟ نیا نمیجان. کنجکاو شدم بب لویمنم ن _
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به  لویتکان داد و ن ییبه خوش آمد گو یپارسا، سر یبرا شهاب

 برگشت. ایسمت در جانیه

جان پرستار عمه صنم  ایکنم. پارسا، در تونیبزار بهم معرف _

 بنده. ییدا یجان، جناب دکتر پارسا بالد ای. دربایز

 یول ینام یانجام شد. اخم ها دیمختصر و مف یلیخ لوین یمعرف

فاصله  نیپارسا از ا ی دارانهیاز همان فاصله درهم شد. نگاه خر

 اریاخت ی. بکردیشوب مرا آ یبود و ته دل نام صیهم قابل تشخ

فاصله، پارسا که در حال برانداز کردن  نیقدم تند کرد. در هم

تکان داد  شیبرا نیبه تحس یدختر مجلس بود، سر نیساده تر

 و گفت:

 یرقص دو نفره  هیدارن  لیخانم تما ایدر ایخوشوقتم. آ _ 

 م؟یآرووم اون وسط داشته باش

را ابتدا به شهاب و شد. نگاه بهت زده اش  یخال ایدل در ته

 :دیسپس به پارسا سپرد و پرس

 من؟ _
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 یساکت و ب یلیبله شما! از ابتدا حواسم بهتون بود. خ _

مثل شما  ییبایدختر جوان و ز ط،یشرا نیتو ا بهی. عجنیتحرک

 به جنب و جوش نداشته باشه. یلیتما

آنها  یبه گفتگو ادیز اقیهمچنان لبخند داشت و با اشت لوین

که با اخم  ینگران بود. نگران مرد یرد. عمه صنم ولک ینگاه م

بزند که  یلب باز کرد حرف ایآمد. در یدرهم سمتشان م یها

کنار  یکرد. ابتدا انگشت یدست شیشهاب، در جواب دادن پ

 و سپس پر منظور گفت: دیلبش کش

که  یشما از کجا حدس زد یپارسا جان با عرض معذرت، ول _

 ما مجرده؟ یایدر

منگه  یال یکه  وسط آنها حساب ایدر .دیسر پارسا پراز  برق

و پارسا، متعجب  دیاز ته دل کش یقرار گرفته بود، آه سخت

 . دیکش اینگاهش را سمت در

گفتم  دییتنها دمیخوام خانم، د یواقعا؟ من واقعا عذر م _

 ...دیشا
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 به رقص ندارند. یلیجناب دکتر. تما ستندیتنها ن _

جان  یب ایدر یآمد. زانوها ینام یاز سوپارسا بالفاصله  جواب

 ی. نامدیلرز یم دیایآنکه به چشم ب یرمق شده بود و ب یو ب

 به پارسا زد و کنار شهاب قرار گرفت.  یلبخند پر مفهوم

 میتا ما بتون ره،یحالتون خوبه دکتر؟ مگه شهاب مجلس بگ _

 .میکن ارتیشما رو ز

 ایدر شیحواسش پشده بود. تمام  ریغافل گ یحساب یول پارسا

 .یبود و نگاهش به نام

نبودم. تازه  رانیگفته که ا لوی. حتما نجان ینام یدار اریاخت _

 ماهه. هیبرگشتم. کمتر از 

 هیخوشحال شدم. منتظر  دمیشن ی. اتفافا وقتیام عال یلیخ _

عرض  کیتبر یمطب و حضور امیبودم که ب کیفرصت کوچ

 کنم.
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را عوض کرده بود. لبخند  با مهارت تمام موضوع بحث ینام

به شانه  یلب شهاب نشست. همزمان دست یگوشه  یدار یمعن

 گفت: لویو رو به ن دیماه صنم کش ی

 معطلمونن. یکه جماعت می. ما برگهیخب د _

 ایجوان و خوش پوشش بود. در ییتمام حواسش به دا یول لوین

 ینورون ها ینام یناگهان یچشم پارسا را گرفته بود و مداخله 

 ایو در ینام نیممکن بود ب یعنیرا فعال کرده بود.  لویمغز ن

 باشد؟  یزیچ

فکر دنبال شوهرش  نیبا هم لویمچ دستش را گرفت. ن شهاب

 آنها را ترک کرد.  یشد و جمع چهار نفره  دهیکش

 یمی. پارسا که همچنان نکرد یم یاحساس ضعف و خستگ ایدر

 اخت و گفت:سمتش اند یبود، نظر ایدر شیاز حواسش پ

روز که خلوت بودم خبرت  هیجان. حاال  ینام یمحبت دار _

 .میگپ دو نفره بزن هی یایب کنمیم

 حتما. _
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و  یبه شکارش بود و نگاه پارسا، فرار ینگاه شکار چ ،ینام نگاه

 ینشست. ب یلب نام یگوشه  یشکست خورده. لبخند محو

 نظر کند گفت: ایآنکه به در

 ایدر یحال ی. بیکم استراحت کن هیت اتاق یشمام بهتره بر _

 مجلس حاال حاالها ادامه داره. نیخانم. ا

 دیینمانده بود که ماه صنم در تا یباق ایبه سقوط در یزیچ

 گفت: یحرف نام

زحمت بکش من ببر اتاقم،  هیآره دخترم. منم خسته شدم.  _

 خودتم استراحت کن.

جز  یحرفواقعا  ایهماهنگ و هم دل بودند آن دو. در چقدر

و  کردیم دیی. ماه صنم تادادیتذکر م یشدن نداشت. نام میتسل

داشت.  ازین نیهم هیشب یزیبه چ قایاز فضا دق زیگر یبرا ایدر

 یرمق یچشم ب یاز هم فاصله گرفت. در جواب نام شیلبها

که بازهم  لویماه صنم برداشت. ن لچریسمت و یگفت و قدم
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قرار گرفته بود، دوباره شهاب  یو رو به رو ت،یحصار جمع انیم

 :دیلب پرس ریسمت آنها انداخت و آهسته ز ینگاه

 ه؟یخبر ایو در ینام نیبه نظرت ب _

هوا گرفت و با  یرا رو لوین یلبخند داشت. دستها شهاب

 گفت: طنتیش

 .ایدیشما حواست به من باشه. از دست م _

 زد و گفت: شیبرا یمتعجب نگاهش کرد. شهاب چشمک لوین

 . من که تا ابد هستم خدمتتون.گمیا رو ملحظه ه _

سرش را  یبا مهارت لبخندش را پنهان کرد. شهاب کم لوین

 بار آهسته تر کنار گوشش گفت: نیگرفت و ا نییپا

 پارسا جونو مجاب کن. به گمونم خورده تو پرش. _

 شهااب؟ _

 تر شد. قیشهاب عم لبخند
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 ن لحن ادامه داد:را باال گرفت و با هما سرش

سرچ  هیرو برداشته بود. اگه قبلش  گهید یکیدهن  یلقمه  _

 شد. ینم عیکرد ضا یم کیکوچ

 ؟یالک _

 زارهیهست، عمه صنم م یتا نام یتو فکر کرد ه؟یدروغم چ _

 بره؟ گهید یجا ایدر

 ماه صنمه؟ یکاره  یچ ایمگه در _

 که دوستش داره.  ینیب یتو فکر کن همه کاره. م _

ازش  یپارسا چه حال یشهاب. طفل دونستمیمن نم یوا _

 گرفته شد. 

 . یبه من بدهکار حیتوض هیخودشه. در ضمن، شمام  ریتقص _

 باال داد و گفت: یی. شهاب ابرودیرا بهم کش شیلبها لوین

که  ،یگیکلمه به کلمه برام م ینیشیم انات،یجر نیبعد از ا _

 .یون رو شدرو به ا نیاز ا هویگفت که  یبهت چ ایدر
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. یبهار می. آهسته و به لطافت نسشد دهیکش لوین یلبها

 انینما شیاز پشت حصار خوش رنگ لبها دشیسف یدندانها

 خودش در قلب شهاب را گسترش داد.  یشد و قلمرو حکمران

 

 یکنار عمه صنم نشسته بود و تمام حواسش به چهره  ینام

و مدام  زدیناله مدر خواب  چارهیبود. دختر ب ایدر ی مارگونهیب

 یرقص و هلهله ام که شده بود نور عل ی. صدادیپر یاز جا م

شدند و همزمان باهم، هلهله  یم یکینور. هربار که جماعت 

 یرا م شیشمهاو دوباره چ زدیم یزیر کیت ایکردند، در یم

 بست.

هر چند   یبه دست بود و نام حیسرش تسب یصنم، باال ماه

 یبود. دما نیی. پاکردیا چک مبدنش ر یبار دما کی قهیدق

موضوع، دکتر جوان را نگران  نیبود و ا نییاز حد پا شیبدنش ب

دختر نشست و  یشانیپ یبار چندم رو یکرد. دستش برا یم
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 تیگفت و در نها یلب ذکر ری. ماه صنم زدیرا بهم کش شیلبها

 پا گذاشت. یرا رو حشیتسب

 یول شه،ینم که تموم نایالزمه براش بکن. جشن ا یهرکار _

 .رهیم نیبچه داره از ب نیجون ا

 نگاه درمانده اش را سمت ماه صنم گرفت و نجوا کرد: ینام

 کار مثال؟ یچ _

 ؟یپرس یاز من م یتو دکتر _

 یبرداشت و لبخند محو ایدر یشانیپ یدستش را از رو ینام

 نشست و با متانت جواب داد: شیزد. سپس صاف سرجا

بود  ازی. حواسم هست. اگه نهییجابراش بهتر از هر نجایا _

 کردم. یلحظه ام غفلت نم هی دیکنم، مطمئن باش شیبستر

برداشت و نگاه درمانده  یتر قیعم یها نیماه صنم چ یشانیپ

 ناله زد: یگرفت. در جواب نام یاش از نام

ساعته افتاده رو  هی ؟زنهیچرا حرف نم شه؟یپس چرا پا نم _

 تخت..
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 آرامبخش دادم بهش. _

 و در ادامه گفت: دیوسط حرف ماه صنم دو یامن

. نشسته بود شدیم تیداشت اذ رونیدادم که بخوابه. اون ب _

 شه. تیدادم بخوابه تا بمونه و اذ حیقرار بود. ترج یب یول

 قرار نداره. ی. خوابه ولشهیم تیاالنم که داره اذ _

. دهیداره عذابش م یچ دمیفهم یکاش م یفکرش خرابه. ا _

 مشکلش حل کرد. شدیوگرنه بهتر م زنهیحرف نم

 ی رهیحاکم شد. ماه صنم بازهم خ نشانیسکوت ب یا لحظه

 شد و با خودش زمزمه کرد: ایپر درد در یچهره 

 یک نیتونم جبران کنم. نفر یکردم باز نم داتیاالنم که پ _

نتونستم  گهیبعد از رخساره، د ی. ولدونمیپشت سرمه، نم

 م.کس ادا کن چیبه ه نموید

کرد. حال ماه صنم خوش نبود و  یزیپرش ر ینام یابروها

 بشیبه جانش افتاده و از درون تخر انهیعذاب وجدان مثل مور

بعد دست  یهم گذاشت. دم یرا رو شیپلکها یکرد. نام یم
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ماه صنم گذاشت و آهسته لب  ی دهیدست سرد و چروک یرو

 زد:

به  شونویدگها زن یلی. خدید یخودتونو عذاب م دیدار خودیب _

 گهید نیکه شما کرد ییبوده با کارا مینیشما بدهکارن. اگه دِ

 ادا شده.

 تکان داد و گفت: یماه صنم نم برداشت. آهسته سر چشمان

 نه، نشده. _

 آب دهانش را فرو برد. ماه صنم درمانده لب زد: ینام

گفت رخساره.  یتا دم مرگش فقط م امرز،یآقام خدا ب _

 .افتادیرخساره از دهنش نم یبود منو، ول دهیبخش

 عمه صنم؟ _

 .دمیسن دارم تاوان م نیعاق پدر شدم که تو ا _

 خسته و درمانده در جوابش گفت: ینام

 ن،یخسته ا د؟یداروهاتون بدم، شمام استراحت کن نیخوایم _

 .نیجنگ یبا خودتون م نیجهت دار یب
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از جام باز نکنه و باهام حرف نزنه  پلک ای. تا درستمیخسته ن _

 خورم. یجنب نم

بعد ماه صنم  یپر درد. لحظه ا یسبک کرد. آرام ول نهیس ینام

 با خودش زمزمه کرد:

 .یطالعت بسوزه زن که به خودت و خواهرت بد کرد _

زانو گذاشت و  یرا رو شیزد. درمانده کف دستها هیتک ینام

 سرش را رو به سقف گرفت. ماه صنم با همان لحن ادامه داد:

رخساره به دلش موند. االنم  دنید یمرد و آرزو مادرت _

دخترش به دلت  یخوشبخت دنید یو آرزو یریم یخودت م

 .مونهیم

 د؟یکن یتمومش م _

سرش را  ماه صنم را در بر داشت. نینگاه غمگ ینام اعتراض

 .دیرا کنار پلکش کش شیروسر یباال گرفت و گوشه 

 تو پاشو برو به جشنت برس. من هستم کنارش. _

 حالتون؟ نیبا ا _
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مال خودت  یروزم که خواست هیبوده.  نیهم شهیحال من هم _

 . پاشو برو. برو نزار بهت سخت بگذره.ماه صنم نذاشت یباش

 .گذرهیبدون شما هرجا برم سخت م _

 رهیخ رهیباال رفت و خ یلب ماه صنم به لبخند محزون ی گوشه

 نگاهش کرد. 

کرد.  یو مانند او عمل مپدر بزرگش بود  هیکردارش شب بیعج

 زد و لب جنباند: شیبرا ی. پلکدیکش یآه بلند

 طاهر. یجا پا یخدا رحمت کنه طاهرو. قشنگ پا گذاشت _

لبخند زد. همزمان در اتاق باز شد و شهاب هراسان وارد  ینام

 اتاق ماه صنم شد.

 شد؟ هنوز بلند نشده؟ یچ _

 

 [0۶.0۸.2۱ 02:2۱] 

 

 .دیرا بهم کش شیو اخم ها دیخبالفاصله سمت او چر ینام
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برگرد برو وقت برا  ؟یکار؟ مگه مهمون ندار یچ یتو اومد _

 .ادهیز یاحوالپرس

 شیتخت ماه صنم پ یتوجه به اعتراض او تا پا یب یول شهاب

دختر  شانیخسته و پر یچهره  یآمد و نگاه نگرانش را راه

ا را به چانه اش گرفت و ب گرشیکرد. دست به کمر شد. دست د

 خودش زمزمه کرد:

 یهمه  یول رمینگرفته بودم. بد شد. حاال م طیکاش بل _

 .نجاستیحواسم ا

. تا یکه باهاش دار یبرو، حواستم بده به زنت و قول و قرار _

 ؟یهست یمن هستم تو نگران چ

 گفت: یبرگشت و در جواب نام شهاب

 ولت کنم. ادینم دلم ،یمونیتو دست تنها م _

. سپس سرش را به دیکش ریو نگاهش را ززد  یشخندین ینام

 عالمت تاسف تکان داد و گفت:

 .روزگار مارو باش _
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 بار چشم در چشم او ادامه داد: نیکرد. ا سکوت

کردم که  ریگ ابونیبچه ام؟ دست و پا ندارم؟ وسط برّ و ب _

 ؟ینگران

که  میبا هم نبود ی. کیدار ی. خودت هزارتا گرفتارییتنها _

 .میاالن نباش

باهم  یمقدمه. سرفصال شهیم نی. امیزنیاز االن استارت م _

 . خوبه؟میکن ینبودنا رو هم نانوشته اجرا م

 کرد و معترض شد. یاخم شهاب

 .یباف ینگرانم، بعد تو فلسفه م گمی. میمسخره نکن نام _

. تیزندگ یعاقل باش، برو پ گمی. من میفلسفه رو که تو بافت _

 که؟  یدونیم یگرفت زن

 منظور دار سمت در زد و در ادامه گفت: یبا ابرو، اشاره ا سسپ

 نیمنتظره. پس از هم رونیو حاضر اون ب یمدرکشم که ح _

 جز زنت.  ینباش یا گهیکس د چیو ه ینگران نام ریبگ ادیحاال 
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کرد لبخند بزند. رو  یسع یفقط و فقط نگاهش کرد. نام شهاب

 :دیبه عمه صنم پرس

که بگو دهنمو ببندم و دهنه  گمیگه بد معمه صنم؟ ا گمیبد م _

 رو بدم دست آقا شهاب؟

 گرفت و پر غصه گفت: یصنم نفس ماه

پسرم. مگه آدم  تی. برو دنبال خوشیگینه مادر حق م _

برو نزار زنت بفهمه، شب قشنگش  کنه؟یم یچندبار زندگ

 خراب شه.

 یاعصابم بهم م نم،یب یرو م ایتونم عمه. حال بد در ینم _

 .زهیر

. گفتم که، من هستم. عمه صنمم زهی. اعصابت بهم نرزهینر _

 خوره. یکنارش نشسته از جاش جنب نم

 دیآمد. شهاب دوباره رو به او چرخ ینام یبار جوابش از سو نیا

 اشاره زد. یبه خروج یبا حفظ همان لبخند مصنوع یو نام
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. شهیداماد، مجلس نم ی. مجلس که بادیاالنه که صداشون درب _

 افسار زده ببرنت. انینزار ب برو

 یحرف نام دیی. ماه صنم به تادیرا بهم کش شیلبها شهاب

 گفت:

 بزرگه. امیدر یبچه. تو برو. خدا گهیراست م _

وار دست از  میشد. تسل نییشهاب باال و پا ی نهیس ی قفسه

 :دیپرس تیکمرش گرفت و در نها

 شه؟یم داریواسه شام که ب _

 ش را تکان داد. شهاب گفت:سر دییبه عالمت تا ینام

 .رهیگیمدام سراغش م لویتو جمع. ن ارشیشد ب داریب _

 .انهیتحمل کنه  تونهیم نمیبب دیاول با اگه مساعد بود حتما. _

عصمت با عجله وارد اتاق شد و آهسته و با  ن،یح نیهم در

 غر زد. اطیاحت

و ت نیبرو ببب ایبه جون من؟ ب یهمه رو انداخت یزنتو ول کرد _

 .ادیداره برام پشت چشم م یسالن چه خبره؟ مادر زنت ه
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در  ی رهیشهاب درهم شد. عصمت دست از دستگ یها اخم

 متی. سپس با مالدیرا سمت آنها کش شیاتاق گرفت و قدم ها

 گفت: یشتریب

برا من در  نارویا یامشب مراعات کن. دورت بگردم، صدا هی _

 .ارهین

مت هم مانند او کنار . عصدیکامل سمت مادرش چرخ شهاب

جان و سرد  یدست ب یتخت ماه صنم جا گرفت و دست رو

 گذاشت. ایدر

 دختر. نیا ستی. انگار خون تنش نرمیبم یاله _

 :دیو کنار گوش مادرش پرس دیکش یهوف شهاب

 نا؟یا گنیم یچ _

 داد. لشیتحو یو لبخند محو دینگاهش را باال کش عصمت

دوساعت اخماتو  نیا یکردبه خاطر من شهاب. مادرتو کفن  _

 باز کن.

 بااباا. یا _
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مادر و پسر قرار  انیاعتراض شهاب بلند شد. ماه صنم م یصدا

 گرفت و گفت:

. اونا یکن ییرایپذ دیبا یگرفت ی. دعوتگهیمادرت درست م _

 .انیکه ب ی. تو خواستومدنیخودشون ن اریکه به اخت

اومدم حال نوک پا  هی؟ فقط زدم یکردم؟ حرف یمن اعتراض _

 گهیکه د نوی. فکر کنن رفتم توالت، ارو بپرسم و برم ایدر

 تونم؟یم

 بالفاصه در جواب شهاب گفت: عصمت

رو دوره کردن،  لوین رونیداره. اون ب ادیاحوالپرس ز ایدر _

. منم . تو برو دهن اونا رو ببندخوننیگوشش روضه م ریدارن ز

رو بپام.  ایدرکنار عمه صنم  نمیبش دمیبعد از جشن قول م

 خوبه؟

 سرش را باال گرفت و  نفسش را رها کرد.  یعصب شهاب،
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زد و خواست که اتاق را  یاشاره ا دیبه تاک یبعد نام یا لحظه

به  یترک کند. شهاب رفت. عصمت هم دل نگران، بوسه ا

 زد و پشت سر شهاب اتاق را ترک کرد.  ایدر یشانیپ

اتاق برگشت  یدر فضا ینسب شیاتاق بسته شد. دوباره آسا در

 حینشست. ماه صنم تسب ایدر یشانیپ یبازهم رو ،یو دست نام

زنگ خورد. ابرو  یبه دستش گرفت و همزمان تلفن همراه نام

انداخت و  لشیموبا یبه صفحه  یبعد نگاه ی. دمدیدرهم کش

 رد تماس داد. 

و نوع  یها، حواسش به نام یصنم که با وجود تمام دلواپس ماه

تلفن  یود، شش دانگ حواسش را جمع کرد. نامرفتارش ب

 لب زد: اطیهمراهش را کنار تخت گذاشت و ماه صنم با احت

 مادرت بود؟ _

جا خورد. سرش را سمت ماه صنم باال گرفت و لبخند جا  ینام

 لب او را شکار کرد. ماه صنم گفت: یخوش کرده، رو
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 ب سحر گرددتر از خوا نیرینمک بر زخم من ش _

 پسر مثل پدر گردد. کیخون شود تا  جگرها

 . ماه صنم با قدرت ادامه داد:دیآب دهانش را بلع ینام

تو  یو سر یشد یآره پسرجان. اگه االن واسه خودت کس _

که پدر و مادرت  هیهمش حاصل خون دل ،یسرا درآورد

 خوردن.

بوده شما  مینکردن. اگه خون دل یکار چیمن ه یاونا برا _

 .نیخورد

و لبخند  دیچرخ یانگشتان ماه صنم م انیم حیتسب یها مهره

از  یانداخت. آه نییکرد. سرش را پا یتر م قیرا عم نشیغمگ

 و گفت: دیته دل کش

 یکیبا تو پر کردم. اصل زحمتو  مویزندگ یخال یمن فقط جا _

 .دیکش گهید
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. ماه صنم پر درد زد و تمام حواسش را به او داد هیتک ینام

 دامه داد:ا

 . نگرانن، حقم دارن.یکم محلشون کن ستین ییخدا روا _

 دست گذاشت و دلخور در جوابش گفت: یدست رو ینام

 .ذاشتنینگران بودن تنهام نم _

 شیپ یخودت موند اری. با اختیباهاشون بر یخودت نخواست _

 من. اونا تو رو دور ننداختن که؟ هوم؟

ندساله رفتن هان؟ تو نکردن. چ تمیحما یدور ننداختن ول _

. همه اش کار، ننیچند سال چندبار اومدن پسرشون بب نیا

 نکهیخودمو شناختم تنها بودم. البته نه ا یهمه اش کار. از وقت

. شهاب و عصمت و نیبود شهینه. شما که هم ن،یشما نبود

کس  چیرو ه اتنه یدرون گرا یپسر بچه  هی ی. ولبودن رمیقد

 کس. چیعمه صنم. ه تونه درک کنه یاندازه پدر و مادرش نم

که تو  ییپدر و مادر تنها هیحال  یتونیتو م ی. ولیگیحق م _

 ؟یغربت چشمشون به در خوش شده رو درک کن



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 گفتم برن؟من _

مادرت سختش بود. خانواده اش اون ور بودن. پدرش که مرد  _

. شب و روز پناه شده بود ی. برو نداشت یطرف کس نیا گهید

 کرد. عباس مجبور شد مادرتو ببره. یم هیگر

؟ اونا رفتن چون بچه بودم حق انتخاب نداشتم ؟یپس من چ _

پر از حسرت، پر از  یموندم ول ؟یچه موندن یمن موندم. ول

 عقده، پر از...

 انتخاب خودت بود.  _

 هی تونستنی. مننیپسرشون بب انیتونستن ب یم یآره. ول _

ه انتخاب خودم موندم و اونا به من وقت بزارن. من ب یکمم برا

 انتخاب خودشون من ول کردن.

باهاشون  یخوایتو نم دوستت داشتن. شهیولت نکردن. هم _

 .ی. راهشون بستی. قهر کردیکرد نهی. کیایراه ب

فرستن اسمش رفع  یپشت سر هم، دعوتنامه م یه نکهیا _

، دلم تنگ اونا بودم ینه دوست داشتن. من اگه جا فهیتکل
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اصرار بندازم پشت  یه نکهیرفتم، نه ا یخودم م یبا پا شد،یم

 .ایاصرار که تو پاشو ب

 گرفت و گفت: یصنم سکوت کرد. سپس نفس ماه

 .شهیازت کم نم یزیچ یسر کوچولو بهشون بزن هی _

 هی. مگه شهینم ازشون کم یزیسر کوچولو بهم بزنن چ هی _

ا دارم با روزگار تک و تنه ا،یسر دن نیدارن؟ موندم ا شتریبچه ب

کنم.  ی. خودم خواستم، چشمم کور تحمل مامیخودم کنار م

رو  نجای. من اکنهیاونا کم نم تیاز مسئول یزیچ نیا یول

. خونه رو دوست دارم نیدوست دارم. شما رو دوست دارم. ا

 مارستانیدل ازاون ب رنیبگ میتصم دیاالن اونان که با

 بزنن. سر به بچه شون هیو  رنیبگ شونیکوفت

پر کرد و از سر  یا نهیماه صنم بسته شده. س یچشمها

 یکه نشستن و نگران یلب گفت. نام ریز یدونمینم صال،یاست

به زانو زد و بلند  یدست د،یدیماه صنم به صالح نم یرا برا ادیز

 .شد
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کم  هیداروهاتون بدم  انیحرفا رو. ب نیا دیفراموش کن _

 .دیاستراحت کن

خم شد. از باکس کوچک کنار  یاال رفت. نامماه صنم ب یابروها

 و گفت: دیکش رونیتخت ظرف داروها را ب

 یشلوغ نیبه عصمت خانم گفتم بزاره دم دست که تو ا _

 . فهیتنه همه رو حر هی. دستش درد نکنه. میسردرگم نش

 دارو ها را مقابل ماه صنم باز کرد. لونیسپس  برگشت و نا 

 نیرو زم ایجا کنار در نیهم کنمیکمک م ندازم،یجاتونو م _

 یشمام ب طیشرا نی. تو ادیمراقب خودتون باش دیبا .دیبخواب

 .شهیم ادیفقط کار من ز دیکن یاطیاحت

را گرفته بود و اصال به نگاه پر از خواهش ماه  مشیتصم ینام

بعد، دوتا قرص کف دست ماه  یکرد. لحظات یصنم توجه نم

 گفت: یشتریصنم گذاشت و با محبت ب
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به فکر خودتون  دیبا دیکمک کن ایبه در دیخوا یاگه م _

بدون  یدارو یاستراحت کردن تنها .دی. استراحت کندیباش

 عارضه اس.

 یوانیل یشد. بعد از آن نام دهیکش ایر یماه صنم نرم و ب یلبها

 پر کرد و به دستش داد.  شیبرا ایسر در یاز پارچ باال

آب را پشت  وانیو ل دهانش کرد یصنم جفت قرص ها راه ماه

. طاهر از نو زنده شده بود. با همان وجنات و همان دیسرش نوش

را از دست طاهر جوان گرفت و به  شیشکل رفتار. داروها

 . دیآرم نیزم یرو ا،یدرخواست او کنار تخت در

که از جانب او راحت شده بود پشت پنجره  یالیبا خ ینام

 نیب دنیلول جشن و جماعت و یحوصله  قتای. حقستادیا

 یبهتر از هر جا شیبرا نجایمراسم را نداشت. ا نیا یآدمها

گذشته که سکوت  ی. مثل تمام سالهاشهیبود. مثل هم یگرید

 ارشاتاق ک شیمحل برا نیو دنج تر دادیم حیترج اهویرا به ه

 بود و اتاق خوابش.
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به  یکرد. نام یلب ناله ا ریخورد و ز شیسر جا یتکان ایدر

فروغش را سمت  ینگاه ب ای. دردیپا چرخ یاشنه پ یسرعت رو

 او چرخاند و نجوا کرد:

 عمه صنم؟ _

سمت او برداشت. کنار تختش  یزد و قدم یلبخند محو ینام

خودش را  یتخت گذاشت و کم ی. انگشتانش را لبه ستادیا

 .دیکش شیپ

 ؟یبهتر _
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 د؟یعمه صنم خواب _

 یب یول شیرا بدهد لب جنباند. صدا یآنکه جواب نام یب ایدر

 در جوابش گفت: یجان بود و خسته. نام
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که خوابش برده. نگرانت بود. داروهاشو  شهیم یساعت مین _

 کنه. الیدادم، خوابوندمش که کمتر فکر و خ

 برداشت و لب زد: ییانحنا ایلب در ی گوشه

 .دیکردم. جشنتون خراب شد. ببخش تیهمه رو اذ _

 ؟یاالن بهتر _

 نگاهش را از او گرفت و به سقف اتاق داد. ایدر

 ازتون کنم؟ یخواهش هیتونم  یم _

پاسخ فرار کرد و مجددا  ریبازهم از ز ایسکوت کرد. در ینام

 نگاهش را به او سپرد.

 بمونم. نجایا دیاجازه بد _

 دوباره گفت: ای. دردیابرو درهم کش ینام

 مقدور بود.تا هر وقت که شد. تا هر وقت که براتون  _

 یبه حرف زدن نداشت. فقط نگاهش م یلیهمچنان تما ینام

 گفت: ایاو بود. در یکرد و منتظر کلمات بعد
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من  نویپدر و مادر، بدشم خوبه. داشتنش بهتر از نداشتنشه. ا _

از دست دادم و مادرمو تو اوج  یکه پدرمو تو بچگ فهممیم

 .یجوون

 ؟یگیبه من م یدار نارویاالن ا _

 زد و نگاهش را از او گرفت. یجان یبخند بل ایدر

 تونستمیبهم؟ نه م نیداد ی. چدمیحرفاتون شن شیکم و ب _

فقط گوشام  ،یحرف بزنم نه درست بخوابم. معلق بودم انگار

 داغونم. یو حافظه  کردیکار م

 ؟یدیحرفامو شن یپس همه  _

 تکان داد و در جوابش گفت: یآهسته سر ایدر

 یکه نم هیحال قشنگ هی. مادر داشتن دینبه مادرتون زنگ بز _

 ستیکس ن چی. هاوریو  اروی ی. تنها، بدینگاه کن . به مندیدون

 شما.. یحالمو بپرسه. ول یحت

 .میهم هیجهات شب یلیمن و تو از خ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یبود که نام یبار نی. اولزی. بالفاصله و تند و تدیچرخ ایدر نگاه

تخت  یش را از لبه انگشتان ی. نامزدیحرف م یراحت و خودمان

شد  نهیحرفش دست به س ی. در ادامه ستادیبرداشت و صاف ا

 و گفت:

مشخصه و   فتیتفاوت که تو تکل نیمنم تنهام. با ا ییتو تنها _

 من نامشخصه.

 چرا نامشخصه؟ _

 یباش دهیانگار ندارم. اگه حرفامو شن یپدر و مادر دارم، ول _

 .یاضافه ام ندار حیبه توض ازین گهیکه د

و  یدر مورد نام بای. تا به امروز تقردیآب دهانش را بلع ایدر

بود.  دهیپرس یزیدانست و نه چ یم یزیخانواده اش نه چ

ماه  یذهنش، برادر زاده  ی نهیمرد، در پس زم نیتصورش از ا

کرده و بزرگ شده بود. اما امروز  یصنم بود که کنار او زندگ

 یرد که خارج از مرزهادا یپدر و مادر یکه نام دانستیم گرید

وقت ال به  چیکنند. نام پدرش عباس است و ه یم یزندگ نجایا



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ایبرخورد نکرده است. در یاسم نیخاطرات ماه صنم با چن یال

آن  انیو م ییبا ماه صنم، در سکوت و تنها ینام یبعد از گفتگو

مرد جوان را  یهم به گذشته زده بود و زندگ یهمه درد، نقب

خودش شکافته بود. سپس تکه  یهل تکه براچ یمثل پارچه 

بود.  دهینرس یدرست ی جهیو به نت دهیها را دوباره کنار هم چ

خودش  یکه ماه صنم را عمه  یمرد که بود؟ پزشک جوان نیا

ماه  یاز او در خاطرات و گفته ها یو تا امروز رد و اثر دینام یم

 بود. افتهیصنم ن

 د؟یدیآب بهم م وانیل هی _

قفل  یکه نام دینکش یشد. طول گریگدیقفل  نگاهشان

 ای. درحرف، تخت ماه صنم را دور زد یرا باز کرد و ب شیدستها

 یآن سو ینشست. نام شیشد و سر جا زیخ مین ادیبا تالش ز

 آب را به دستش داد و گفت: وانی. لستادیتخت ا

 .رونیب میواسه شام بر یشینم تیاذ رونیاگه اون ب _
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 ی. نامدیآب را سر کش وانیگاهش به او بود لهمانطور که ن ایدر

 در ادامه گفت:

 فقطط.. _

 گفت: تیبا جد یجا خوش کرد. نام ایدستان در انیم وانیل

 ینیگوشه و اون گوشه بش نی. ایخودم باش کینزد دیبا _

 .رهیجوب نم هیتو خودت آبمون تو  یبر یبخوا

د و ز یلبخند یسکوت کرد. متعجب و پر از سوال. نام ایدر

 گفت:

حواسم بهت باشه. عمه صنم حکم کرده که چشم ازت  دیبا _

بهتره که  یاریعمه رو برام درب یصدا یخوایبرندارم. حاال اگه م

 .رونیب یایاصال ن

 عمه؟ دیگیچرا بهش م _

 اریبه اخت ینداشت. نام ینام یبه حرفها یربط چیه ایدر سوال

 خودش آب را از دستش گرفت و گفت:

 طبق عادت. _
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 ن؟یباهم ندار ینسبت چیه یعنی _

 .ستادیرا کنار پارچ گذاشت و تمام قد ا وانیل ینام

 ن؟یرفت شیخاطرات پ یتا کجا _

 کرد و آهسته جواب داد: یفکر ایدر

 شدن خونه. یمردن اشرف و خال _

 .یرس یبه داستان منم م یتحمل کن گهیکم د هیخوبه.  _

 زد و گفت: یتر عیلبخند وس یچشم درشت کرد. نام ایدر

همه گل کرده.  یتو کنجکاو نیا دمیعجله کن. دوساعته چپ _

 ی هیبعد از ماه صنم بخواه که بق م،یبرگرد میوقت شامه. بر

 داستانو برات بگه.

او دور  یچهره  یهمچنان رو ایدر ی رهیکنجکاو و خ نگاه

 در ادامه گفت: ی. نامزدیم

 البته اگه حال و حوصله شو داشته باشه. _
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را به گذشته و  یکه نام یخاطرات پر رمز و راز ،ینم، نامص ماه

تازه و  یبه کنار. رفتارها نهایا یکرد. همه  یماه صنم متصل م

 هم به کنار. یدور از انتظار نام

در دلش به پا شد.  یخورد و ناگهان آتش ایدر ذهن در یا جرقه

با  داریعصمت را فراموش کرده بود. بعد از د یکال صحبتها

شده  دیو ناام فیضع یبه قدر ایدر ش،یجنجال یو حرفها روزبه

چه  یبرده بود، عصمت در مورد نام ادیبود که به طور کل از 

اکنون  یاست. ول دهید شانیبرا ییداده و چه خوابها یتذکر

 تمام وجودش به تالطم افتاده بود.
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تخت را پس زد.  از  شیپا یرو یملحفه  ،یخواست نام به

با  یرا پا کرد. ول شیتخت مجلس یآمد و صندل ها نییپا

 ایمراقب بود که در ی. نامضیضد و نق یو پر از حس ها اطیاحت
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 ایدر ی. ولزدینرود و تعادلش بهم نر جینخورد. سرش گ نیزم

 یفتارهافقط و فقط مراقب خودش بود. مراقب خودش و تمام ر

و حدس و گمان که ممکن بود از او سر بزند  یناخواسته ا

 کند. کینزد قتیعصمت را به حق

بود. آرام و  دهیدراز کش نیزم یتخت خودش رو نییصنم پا ماه

که را که تا  یسبک یابتدا کنار سر او زانو زد. پتو ایمظلومانه. در

به  یاو باال آمده بود را صاف کرد و سپس بوسه ا یبازوها یرو

 او زد.  یرنگ باخته  یگونه 

کرد.  یم شیتماشا نهیبود و دست به س ستادهیا یکنار ینام

 ایداشت. در مانیبه ماه صنم ا یگریاز هر زمان د شتریامروز ب

 یبلند و چانه  یشانیبه ماه صنم بود. پ هیجهات شب یلیاز خ

رنگ پوستش. همه و همه به  یو حت  شیکوچک و فرم چشمها

مورد آخر  نیسرگذشت پر مخاطره اش. البته که ا یعالوه 

خب  ینداشت و بر حسب اتفاق بود. ول یکیبه مسائل ژنت یطرب

 کرد.  یم ادیدو ز نیا یرا، به نسبت خون ینام نیقیهم  نیهم



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

ماه صنم  یپا نییاز پا ایفرستاد. در رونیرا با صدا ب نفسش

 را از هم باز کرد. شیقفل دستها ینام تیبلند شد و در نها

 م؟یبر _

 یمت مثبت تکان داد. نامو  سرش را به عال دینگاه دزد ایدر

 :دیزد و پرس یلبخند

باشه دوساعت  یهرچ ؟ینگاه به خودت بنداز هی یخوا ینم _

 کرد. یگوشات خوب کار م یالبته که خودت گفت .یخواب بود

 یباال رفت. لبخند نام ایدر یمتعجب و خجالت زده  نگاه

 ی نهیوار مقابل آ میتسل ایدر ت،یتر شد و در نها دهیکش

به خودش  یاجمال یو نگاه ستادیاتاق ماه صنم اکوچک 

 انداخت.

 یهد بندش کج شده و پا یبود. فقط کم افتادهین یخاص اتفاق

به  یلینه تما ایمگر مهم بود؟ در یچشمانش طوق افتاده بود. ول

به ابراز وجود کردن.  یاقیمردم داشت و نه اشت انینشستن م

 یجا سنگر م نیو شهاب نبود هم یاالن هم اگر به خاطر نام
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افسوس که  ی. ولردک ینم میتقس یرا با احد شییگرفت و تنها

دوستش باز مانده  نیبه خاطر او از مراسم بهتر یمجبور بود. نام

 بود و شهاب چشم به راه ساقدوش نگرانش بود.

 

شام  زیم بود. یشکل ممکن در حال برگزار نیباتریبه ز مراسم

 نیو کوچکتر شدیم یپر و خال یمنظم ی وهیهر بار به ش

که  یگروه یزبانیو م ییرایپذ یشد به نحوه  ینم یرادیا

ذوق، با فاصله  یب یول ایگرفته بود، گرفت. در اریشهاب در اخت

بود.  دهکر ارینشسته و سکوت اخت ینام یاز صندل یکم ی

 دادیم حیترج ایو در زدیحرف نم ی. نامشانیمعذب بود و پر

کاش هرگز  یکند. ا دایادامه پمجلس  انیتا پا نشانیسکوت ب

 نیکاش داخل اتاق مانده بود و ا ینشده بود. ا ینام میتسل

 کرد. ینم لیعذاب را به خودش تحم
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خوشحال از پله ها  لو،یبا خودش، شهاب و ن ایجدال در انیم

. دندیرا سمت آنها کش شانیدعوت، قدم ها یشدند و ب ریسراز

 لب نجوا کرد: ریبه خودش آمد و ز ایاز در شیپ ینام

 لویکم بخند، ن هیطرف. اخماتو باز کن،  نیا انیدارن م _

 کنجکاو نشه.

کتش را بهم  یلبه ها یول یبه سرعت باال رفت. نام ایدر نگاه

 و دوباره گفت: دیکش

 . اون ورُ نگاه کن. دنیرس _

 یرا از دست داده بود. ب ارشیسردرگم شده بود. انگار اخت ایدر

 دایرا پ یفرصت هر عکس العمل نکهیل از ااراده بلند شد و قب

 و گفت: دیاو را در آغوش کش لویکند، ن

 بگردم. شهاب گفت فشارت افتاده، نگرانت شدم. یاله _

در  فشیقرار گرفت و نگاه بالتکل لوین یشانه  یرو ایدر ی چانه

 چشمان شهاب نشست.
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 دییرا تا لویزد و خواست که حرف ن یچشمک شیبرا یول شهاب

 دیرا تر کرد و سپس آهسته و با ترد نشییابتدا لب پا ایدرکند. 

 جواب داد:

االن  ی. ولکم حالم خوب نبود، مجبور شدم برم هیشرمنده.  _

 بهترم.

و  دیرنگ او کش یب یبه گونه  یباردست نیفاصله گرفت. ا لوین

 کرد. یاخم ناز

من و شهاب  یشب عروس یذاشتیم دیآخه. قشنگ با رمیبم _

 ؟یشدیم ضیمر

 :دیپرس یفاصله شهاب از نام نیا در

 ن؟یشام خورد _

 .خورهیم یچ ایدر نمینه فعال. منتظرم خلوت شه بب _

تو رگ. اون باال  میزد میباال، اتاق اشغال کرد میما که رفت _

 ببرش باال که راحت باشه. یخوایم خلوته.

 گفت: ایبه در لویکم از آنها ن یلیخ یفاصله  در
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وست داشتم حالت خوب بود به خانواده شد. د فیح یلیخ _

 .کردمیم تیمعرف

. دیرا درهم کش شیشد و اخم ها زیبالفاصله ت ینام یها گوش

 انیم یبه سرعت وارد عمل شد و قبل از نام یشهاب ول

 بحثشان رفت.

توش، کف پات  ادیکف دستت بخاره پول م گفتنیم مایقد _

 مسافرت.  یریبخاره م

نگاه ها سمت او برگشت.  یوسعت گرفت. همه  لبخندش

و  دیاش کش قهیکنار شق یانگشت اد،یز طنتیبا ش یشهاب ول

 ادامه داد:

 .دیاز شانس گند ما فقط دماغمون خار _

 شهاب؟ هیمنظورت چ _

درهم بود و  شیاخمها کهیفاصله گرفت. در حال ایاز در لوین

او حلقه  ینگاهش منتظر. شهاب بالفاصله دستش را دور شانه 

 بامزه گفت:کرد و 
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خفن طور فضا لوس  دمینداشتم. فقط د یمنظور لویجون ن _

 گفتم تَشتک همتون بپره. یچ هیشده، 

 مزه. یب _

خنده  یبعد با ته مانده  یپروا. دم ی. بلند و بدیخند شهاب

 گفت:

 خاره. یکف پام م شبیاز د بیعج یول _
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 یبه شانه ها یفشار یدلخور از شهاب رو گرفت. شهاب ول لوین

 او وارد کرد و بامزه کنار گوشش پچ زد:

 غلط نکنم گور خودمو کندم، آره؟ _

 چشم نگاهش کرد و غر زد: یدلخور از گوشه  لوین

واسه  ی. ولنهیا لشیدل خارهی. کف پاتم اگه میامشب مسافر _

 ندارم. یزیتجو چیدماغت ه
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نفر بود که  دو نیا ینگران رابطه  ای. دردیباز هم خند شهاب

 هوشمندانه وارد بحثشان شد و مداخله کرد. ینام

 گمی. آخر شب ممنه. نظر خورده شیپ یکیاون  یاتفاقا دارو _

 بگذره. ریعصمت خانم براش اسپند دود کنه به خ

 لب زد: اطیبا احت ایبشو نبود. در یراض یول لوین

 تخم مرغم خوبه. _

 گفت: شهاب

 .کنهیصدقه ام افاقه م _

 :دیچپ چپ نگاهش کرد. شهاب با مزه پرس لوین

 بانو؟ یندار یشما نظر _

 ..یمونیاز شانس گند ما؟ شهاب اگه پش یچرا گفت _

 بالفاصله چشم درشت کرد و لب جنباند: شهاب

غلط کنم جمع؟ من یعع عع عع! زشته خانم دکتر. جلو _

 . نه بچه ها؟ستیابراز کنم. اصال در شان من ن مویمونیپش
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بلند معترض  یبا صدا لویرش را رو به جمع گفت. نآخ ی جمله

همچنان  یول اینشست. در یلب نام یرو یشد و لبخند قشنگ

شهاب کار دستش بدهد و  یمزه پران دیترس ی. مزدینگران م

بحث  ی رهیشب قشنگ جفتشان را خراب کند. همانطور که خ

 :تزد و گف یاشاره ا یآن بود، نام نیدر گرفته ب نیریش

 .انین کن. خودشون باهم کنار مولشو _

زد  یتر عیلبخند وس یباال رفت. نام ایو نگران در دهیترس نگاه

 :دیو پرس

 ز؟یم یبرم پا خوامیم ؟یخوریم یچ _

 زیاراده نگاهش را سمت م یو ب دیآب دهانش را بلع ایدر

و سپس از  دیپارسا رس ی رهی. ابتدا به چشمان تند و خدیکش

کدام  نکهیا صیفاصله تشخ نید. از از زیم یرو یهمانجا چرخ

 لیتما ایپسندد سخت بود. هرچند که در یم شتریغذا را ب

کردن شکمش نداشت. درواقع گرسنه نبود  ریهم به س یادیز

 کند.  رشیکه س



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

نانوشته، از رفتن بر سر  ینامه ا وهیپارسا هم که طبق ش وجود

 گرفت و در زیزود نگاه از م یلیکرد. پس خ یمنعش م زیم

 گفت: یجواب نام

 ندارم. لیبرام. م نی. فقط کم بکشکنهینم یباشه فرق یهرچ _

 الیخ یب یهمچنان در حال جرو بحث بودند. نام لویو ن شهاب

 شهاب زد و گفت: یبه شانه  یدست

 یخاک ریجواهرات ز سیسرو هی. گمونم شهینم ینجوریا _

 .یافتاد

 و لبخند زد. دیپشت گردنش کش یدست شهاب

 .رمیگ یازت منصفش  _

 جاان؟ _

 .ینیب یبال. به خاطر تو افتادم تو خرج، نم یجانت ب _

 رفت و گفت: انشانیبه اعتراض م لوین

اول بگه چرا گفت شانس  دی. باشمیخام نم زایچ نیمن با ا _

 بود؟ هان؟ یگند ما؟ اگه منظورش من نبودم پس چ
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 با حفظ همان لبخند از آنها فاصله گرفت و گفت: ینام

تو برو انتخاب کن، اصلِ پولشو من  گمیوضاع خرابه شهاب. ما _

 .دمیم

کرده؟  چیعروس سوئ ینیب یتموم شد رفت. نم گه؟یاالن د _

 تو لطف کن فقط پول محضر بده.

 ناله زد: ایدر

 خدانکنه. _

 گفت: ایوسط راه برگشت و رو به در یول ینام

 .امیتو برو تو اتاق تا من ب _

 

را  ایبود و محکم دست در دهیاز کشتخت در یصنم، رو ماه

زد و خجالت زده  ینیلبخند غمگ ایفشرد. در یدستانش م انیم

 لب باز کرد.

 .دیمدت. تو رو خدا حاللم کن نیکردم تو ا تتونیاذ یلیخ _

 شد و ناله زد: شتریاو ب یانگشتان ماه صنم دور پنجه ها فشار
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 .شدمیت ممراقب دیبا نیاز ا شتری. بیمنو حالل کن دیتو با _

بعد از مادرم،  دی. باور کننیبه من لطف داشت شهیشما هم _

مادرم ازش  یکه بهش اعتماد کردم و بو نیبود یتنها کس

 گرفتم.

هم اسم رخساره آمد و آه از نهاد ماه صنم بلند شد.  باز

 به تاسف تکان داد و لب زد: یرا بست. سر شیپلکها

 مادرتو. امرزهیخدا ب _

 موات شمارو. عمه صنم؟خدا رحمت کنه ا _

 جانِ عمه؟ بپرس دخترم. _

 یبرداشت و با حفظ همان شرمندگ ییانحنا ایلب در ی گوشه

 :دیپرس

 ن؟یستیخسته ن _

 کرد و ادامه داد: یتامل ایشد. در دهیماه صنم از هم کش یلبها

برام  یزیوقتم هست که چ یلی. خادیاووم. من خوابم نم _

 ...نی. اگه شما خسته نباشنینگفت
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 :دیکالمش رفت و پرس انیصنم م ماه

 ؟یلباساتو عوض کن یخوا ینم _

 باال رفت. ماه صنم با لبخند گفت: ایدر نگاه

 ؟یشیلباسا خسته نم نی. تو اهیحرفام طوالن _

دست  یرا رو گرشی. دست ددیجه ایدر چشمان در یشاد برق

 گفت: اقیماه صنم گذاشت و با اشت

 .دیکن فی. شما فقط تعرهیعال یهمه چ _

 گفت: ایصنم خوش رو سرش را تکان داد. در ماه

با شما  یبدونم دکتر پژوهش چه نسبت خوادیدلم م یلیخ _

خاطرات عمه صنم تا به  یپا نیداره. امشب بهم گفت، بش

 .یداستان منم برس

 دیسف یگرفت. دندان ها یشتریماه صنم وسعت ب لبخند

 : دیسشد و پر انینازکش نما یاز پشت لبها شیمصنوع

 تا بهش برسم؟ یکنیصبر م ایاالن داستانشو بگم  _

 .کنمیصبر م _
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 پس گوشاتو بده من که تا صبح باهات کار دارم. _

بود و جنب و جوش افراد، هر دو  ادیاز اتاق سروصدا ز رونیب

 یبسپارند و برا یزندگ انیخودشان را به جر کردیزن را وادار م

غصه ها رها سازند. شهاب کم تمام وجودشان را از بند  یساعات

در حال جمع کرد  یشدند و مابق یسفر آماده م یبرا لویو ن

 ایامشب به در کیهم  یبودند. نام لیوسا ییسالن و جا به جا

معافش کرده بود. البته که شام سه  حیفرجه داده بود و از توض

 نفره، داخل اتاق ماه صنم
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مانده بود و  ایدر یهنوز در گلو ،ینظارت سفت و سخت نام ریز

 نیبار سنگ گریو بار د ندینداشت مقابل او بنش یلیتما گرید

 ینشست و بهانه  ینگاه او را تحمل کند. پس کنار ماه صنم م

جفتشان بهتر  یبرا ینطوریکرد. ا ینرفتن جور م یبرا یخوب
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کرد و  یشب خسته کننده استراحت م کیبعد از  ی. هم نامبود

 . اوردیندارد به زبان ب لیمجبور نبود آنچه تما ایهم در

 

نظام آواره بود. سکوت  یخانه  اطیبر، وسط ح گیو د گید

 یجغد یناله  یشب همه جا را در برگرفته و تنها صدا نیسنگ

رفتن  ای. گودیرس یخانه النه کرده بود به گوش م وارید یکه ال

اشرف که  یبود. جغد شوم نیاو هم سخت و سنگ یاشرف برا

کف  یزه هایرکه سنگ یکرد. همان یم نشیناله و نفر شهیهم

 دهد.  شیکرد که فرار یرا سمتش پرت م اطیح

. مراسم دیمال یرا کف اتاق دراز کرده بود و م شیپاها خاتون

و پر زحمت برگزار شده بود. خاتون در کنار چند  نیاشرف سنگ

زمان  امان داخل مطبخ کار کرده بود و اکنون یب گر،یتن د

و خاتون  دیخواب یامشب را کنار نظام م دیاستراحتش بود. جاو

را پس زد. از  یستگخ یمهمان ماه صنم شده بود. ماه صنم ول

آب را پر کرد و به دست مادرش  وانیکنار طاقچه ل یپارچ سفال
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و همزمان با گرفتن  دیکش شیپاها دنیداد. خاتون دست از مال

 د.دخترش لبخند ز یآب به رو وانیل

بشه برم خونه لباسامو  یزغال گرفتم. ک ی. بوینیبب ریخ _

 عوض کنم.

خسته  یخاتون نشست. با محبت به چهره  یصنم کنار پا ماه

 مادرش نگاه کرد و گفت: ی

. نیخسته شد یلی. امروز خدیبخواب ندازمیاالن جاتونو م _

 کنه. یکاش نظام قدر بدونه کمتر سر قاسم تالف

 ی رهیخ یان خاتون ماند. لحظه اانگشت انیآب م وانیل

 چشمان دخترش شد و دل نگران لب زد:

 خدا از دهنت بشنوه. _

 خاتون؟ _

 ؟یخون کن گرمویج یاز قاسم بگ یخوایباز م _

 و در جوابش گفت: دیصنم خند ماه

 .ایازم گله دار یخاتونِ بال. معلومه حساب _
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رده، به . میزنیگله ندارم. فقط ناراحتم چرا با آقات حرف نم _

که از تو داره خودشو  دونمیمن م ی. ولارهیخودش نم یرو

 .خورهیم

سرش  ی. به نرمماه صنم پاک شد یلبها یبالفاصله از رو لبخند

 را جهت مخالف چرخاند و گفت:

 من. یقاسمه نه دلخور یدور کنهیم تیکه داره آقامو اذ یاون _

 ماه صنم؟ _

. شمام میکار کن یچ میخاتون. من و آقام بلد ریدنبالش نگ _

کنار خودم،  ندازمیجاتو م یدرد دل کن خوادیدلت م یلیاگه خ

 از خرم برام بگو.

 ر؟یو و ریه نیتو ا یخرم کرد ادیشد که باز تو  یخرم؟ چ _

 زده دوباره؟ یحرف یکس

 .دیکش ریزد و نگاهش را ز یدار یصنم لبخند معن ماه
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 ویمه چخاتون. اشرف قبلِ مرگش ه دونمیم یمن همه چ _

من بالخره  یول نگو. یاعتراف کرد. حاال اگه تو دوست ندار

 خاله خرم چرا خودشو کشت. فهممیم

 شیپا یآب را رو وانیزده ل رتی. حدیاز سر خاتون پر برق

 گذاشت و ناله زد:

 گفت؟ نارویاشرف ا _

به  یکرد. خاتون سر دییصنم با تکان سر حرفش را تا ماه

 با خودش زمزمه کرد:تاسف تکان داد و درمانده 

کنه.  یوقت نتونست خودشو راض چیزن ه نی. ایه یه یه _

 زن تموم نشد. نیا یو دشمن دیخاک پوس ریخرم ز یاستخونا

 خاتون؟ _

زد. خاتون نگاه پر از دردش را به چشمان  شیصنم صدا ماه

 منتظر او داد و گفت:

پشت بندش  چ،یخواهرم جوون مرگ شد. خودش که رفت ه _

 با خودش برد. مادرمم
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چون  ایخواست زن نظام بشه؟  ی؟ چون نمچرا خودشو کشت _

 اره؟یخان به پدرش فشار م دیکرد اگه بمونه جمش یفکر م

 کدوم. چیه _

. رهینم رونیخاتون فکر خرم نشسته تو سرم ب ؟یپس چ _

بدونم چرا  دیمن با یول یخسته ا دونمیداستانشو بگو. م

به هر  دیچرا با کنه؟یخرم نگاه م چرا نظام منو به چشم نجام؟یا

 چشمش باشه. یکه خرم جلو دشمیبزنه که من زن جاو یدر

آب را به دست ماه صنم  وانیبعد ل ی. دمدیبازهم آه کش خاتون

 داد و گفت:

 .میکم دراز بکش هیپاشو تشک بنداز  _

 سر خرم اومد؟ ییچه بال دیگیبرام م _

ماه  تیداد. درنهاوار سرش را تکان  میدرمانده و تسل خاتون

 بلند شد. شیزد و از جا یا روزمندانهیصنم لبخند پ
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 یو جون دار دخترش باز میحج یموها یخاتون ال به ال دستان

. ماه صنم زدیخاطراتش پرسه م انیو غصه دار، م کردیم یباز

را از قلم  یزیحواسش را به او داده بود تا چ یشش گوشه 

خواند و مو بر  یباز هم م. مرغ شب دی. خاتون آه کشندازدین

لب باز کرد و  تونخا تیدر نها کرد. ینوا راست م یتن خاتون ب

 مدت گفت: یطوالن یبعد از سکوت

دوتا  یکیخرم خواهان داره.  دمیسالم که شد فهم شیپنج ش _

دوتا  یکی یهفته ا دیکه شا نقدریبودن. ا ادینبود تعدادشون. ز

ده  نییم. باال ده بود. پاآقا یاز در خونه  شدیخواستگار رد م

بود، از شهر و حومه بود. خب خرمم خوشگل بود. خوشگل و 

اومدن دست  ایلیخ ونزبرو زرنگ. دهن دار و حرف زن. تو دهم

 خان همشون پس زد. دیآقام از ترس جمش یگذاشتن روش، ول

همه که اومدن و رفتن  نینبود. از ا یشوهر یلیالبت خرمم خ

بود و  یتاد، که اونم سرباز ژاندارمربه دلش اف شونیکیفقط 

خان اومد  دیخان. بعد از همه جمش دیسر جمش ریدستش ز
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االن صداش از هر مرغ  که نینظام. هم نیواسه پسرش. هم

دست گذاشت رو خرم  یبدتره. خدا لعنتش کنه. از وقت یشوم

 رفت. مونیزندگ یصفا
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 دوباره گفت: .دیکش آه

 یالوات .ومدیخان، از پس پسرش برنم دیجمش مرزایخدا ن _

دوتا بدتر از خودشم انداخته بود دنبال  یکیتو ده.  کردیم

 ی. دخترا از نجابتشون مشدیو اون م نیسرش و مزاحم ا

که از صدقه  یلقمه نون هیشدن  دهیو پدر و مادرا از بر دنیترس

دوره  ونا ایلیسر سفره هاشون. خ مومدیجان م دیسر جمش

بستن پشت قاطرُ از  شونیزار و زندگ ایشدن. بعض نیونه نشخ

از گردن کج کردن  شونویزندگ ریبخور نم امیده رفتن، بعض

دست بردار نبود. همه رو  یو اون درآوردن. نظام ول نیا شیپ
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خان  دیبار که جمش نیاز همه. اول شتریخرمو ب کرد،یم تیاذ

 شونیآقام پر .ادمهی برو خو یواسطه فرستاد واسه خواستگار

 یتنور اشک م یو مادرم پا زدیقدم م اطیشده بود. وسط ح

خوام. گفته بود اگه حرف نظامو  ی. خرم گفته بود نمختیر

 ی. آقامم نمزنمیم شیتنور زنده زنده آت نیخودمو تو هم دیبزن

بود  یخان آدم دیمگه جمش یطور. ول نیخواست. مادرمم هم

خونه رو گرفته  یمه جاکه بشه بهش گفت نه. ترس و نکبت ه

اول آقام بود و قد ده تا  یاون روزا. خرم بچه  میبود. ما بچه بود

آقام جواب خرم با همون  نکهیداشت. بعد از ا دهیپسر براش فا

انداخت.  رونیخرمم از ب یخان فرستاد، پا دیجمش یواسطه برا

تو خونه کمک مادرت که فردا روز، نظامِ خدا  نیگفت بش

نظام جلبه.  دونستیآقام م .ارهیحرف در نواست  ناسنش

. خرمم اطاعت کرد. خونه شهینم شیو آبرو حال ای. حشِمره

شد و کمک دست مادرم نشست و بچه هاشو جمع و  نینش

 ...نکهیجور کرد. تا ا
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طور. اجازه داد تا درد  نیسکوت کرد. ماه صنم هم هم خاتون

حرف  خاتون فرو کش کند و دوباره خودش به ی نهیدر س

 . دیایب

و خرج  فروختیآقام محصولشو م یبود. گاه ضیمادرم مر _

بد بود. آقام  یلیاون روزا حالش خ ادمهی. کردیدرمان مادرم م

. خرم به شدینم مونیحال یزیچ م،یرفته بود شهر، مام بچه بود

پاشو  ریز میدست و پا افتاده بود. مادرم تب داشت. از درد گل

. تا دیچرخ یپر کنده دورش م و خرم مثل مرغ کردیمشت م

چاره اش ناچار شد. ماهارو گذاشت باال سر مادرم و  نکهیا

تو دهمون سرشناس بود.  مونی. سلارهیب بیخودش رفت که طب

گفتن دستش سبکه و عقلش  یهمه م یبود ول دهیمکتب ند

 ی. ولرفت یو م دادیم یاهیمشت دارو گ هی ومدی. مکنهیکار م

که بره  رونیروز زد ب ون. خرم انداختیهمونم کار مردم راه م

 یدست خال گهیباال سر مادرم. رفت، دو ساعت د ارهیب مونیسل

 برگشت. 
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 ریگ شیوسط راه گلو یزیبازهم سکوت کرد. انگار چ خاتون

بار  نی. سکوتش اامدیرفت و نه باال م یکرده بود که نه فرو م

 شب، سرش را از یکیتار انیشد. ماه صنم م یطوالن یلیخ

 او لب زد: سیاو خارج کرد و در چشمان خ ی نهیس

 خاتون؟ _

 و بغض کرده گفت: دیآب دماغش را باال کش خاتون

 ی. ولومدی. تو اتاق نبود یبرگشت سر و لباسش خاک یوقت _

 یکه گوشه  دمی. دلهیکه رفت تو طو دمید شهیمن از پشت ش

. برگشتم سمت چشمش پاره شده و صورتش چنگ خورده

. لهیرفت تو طو یخرم اومد؟ گفتم آره اومد. ول دیپرسمادرم. 

. ودمادرم سرشو بلند کرد. رفتم کنارش نشستم. دستش داغ ب

 بودم. دستش گرفتم تو دستم و گفتم: دهیمنم ترس

بود.  یجنگ کرده. صورتش خون یترسم ننه. خرم انگار یم _

 .کنهیکار م یچ لهیتو طو نیننه پاشو برو بب
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. ننه دادیاتفاق بد خبر م هیام از  نهیس ی قفسه یبودم ول بچه

بعدش به  ی. ولدمیحال بود. اولش انگار حرفامو نفهم یام ب

 ی. من اصال پام نمرهیبلند شد رفت تا سراغ خرم بگ یسخت

کرده بود و من هول به جون  ری. خرم داطیرفت که برم سمت ح

 و غیج یبعدش صدا مک هیمن افتاده بود. ننه ام رفت. رفت و 

 دادش بلند شد.

چانه زد.  ریگذاشت و دست ز نیزم یصنم آرنجش را رو ماه

 و گفت: دیپلکش کش ریز یخاتون دست

 واریاز رو د شهی. با داس آقام که همخودشو کشته بود _

. رونیب میختیمادرم ر یبود. ما بچه ها از سرو صدا زونیآو

ته رف ادشیرو برداشته بود. ننه ام درد خودش  لهیخون کف طو

که  دمیترس یچشماشو بسته بود و من م لهیبود. خرم وسط طو

 .نهباز نک گهیننه ام کنار خرم چشماشو ببنده و د

 ؟چرا خرم خودشو کشت نیدیبعدش خاتون. نفهم _
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شد.  دهیخاتون پرس یماه صنم بعد از سکوت طوالن سوال

 خاتون گفت:

 یآقام همون شب برگشت خونه. خونه شلوغ بود، ننه ام ب _

و حال  دیرس یوقت چارهیخرمم وسط. آقام ب یحال بود. جنازه 

رو سرش  ایدن هویکمرش شکست. انگار  دیخونه رو د یو هو

ها دست به دست دادن  هیخراب شد. اون شب چند تا از همسا

 اشمخرم بردن مسجد و غسل و کفنش دادن. فرد یو جنازه 

 .همه بست یآقام جنازشو خاک کرد و در خونه رو به رو

 بست؟ چرا بست؟ _

کنار قبر خرم بهش گفته بود. گفته بود خرمو  مونیآخ! سل _

 ریبرداره. گفته بود د فشویجلوتر از خودش فرستاده تا ک

نظام افتاده. گفته  ری. گفته بود خرم وسط گندم زار گدهیرس

 بود..

توانست ادامه  ینم گریدهانش گذاشت. د یدست رو خاتون

. دست کردیم یبود و احساس خفگبدهد. انگار حناق شده 
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اتاق  نیاز خشت و گل ا رونیب شیها هیگر یگذاشت تا صدا

نرساند.  خبر را به گوش نظام نیدرز نکند. تا مرغ شوم شب ا

 :دیماه صنم پر از درد نال
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 کرده بود؟ یبهش دست دراز  _

 .برداشت شیلبها یتکان داد و دستش را از رو یسر خاتون

 رمردیبود. پ دهیبا چشم خودش د مونیشرف. سل یآره ب _

کار از کار گذشته بود و از خرم فقط  گهیبود که د دهیرس یوقت

. به آقام پناه یدختر ب هینجابت لکه دار شده مونده بود و  هی

. گفته بود فرستادمش گفته بود خرم من جمع و جور کردم

نگاه کنم.  مادرش یوو تو ر امیخودم جرات نکردم ب یخونه ول

آقامو خم کرده بود. آقامم بعد از  یگفته و بود شونه ها مونیسل

حق نداره اسم خرم تو  یکس گهیاون اومد خونه و گفت که د
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هممون حروم  ی. در خونه اش بست. اسم خرمم براارهیخونه ب

 کرد.

شرف بهش  ینظام ب نیگیچرا؟ مگه خرم مقصر بود؟ مگه نم _

 شد؟یاسمش حروم م دیود؟ پس چرا باکرده ب یدست دراز

که  داشتیرسم آقام برنم یسر نظام بود. ول ریآره. همه اش ز _

تو خونه پاتم  نی. بهش گفته بود بشنهیبب ریتقص یخرمو ب

 خرم رفته بود و با ننگ و نامه برگشته بود. ینزار. ول رونیب

 بخاطر ننه اش رفته بود؟ مگه نه؟ _

 در جوابش گفت: خاتون

ماه  هی. ننه ام مرد، اوردیهمونم ننه ام بعد از خرم دووم ن یابر _

 یضیمر چیباال سر ه گهید چارهیمرد ب ریمرد. پ مونیبعدشم سل

 یراز برا نیمرد و ا ییشد، آخرشم تو تنها نینرفت. خونه نش

 ما گذاشت.

را رها نکرد. خاتون بعد از  و ذکر خرم تا صبح ماه صنم فکر

به مهر خرم، خواهر بزرگترش برداشته  پرده از راز سر نکهیا



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

کردن با چشم تر  نیو ناله و نفر دنیآه کش یبود، بعد از کل

 تنها گذاشته بود. االتشیو ماه صنم را با خ دهیخواب

به سقف اتاق  رهیسر برده و خ ریرا ز شیصنم جفت دستها ماه

کرد  یچشمش تصور م شیخرم را پ یهربار اتفاق رخ داده برا

 زاریب دیو جمش دیاز قبل از نظام و جاو شتریبو هر لحظه 

 . شدیم

. اشرف قبل از ها شده بودند یلیجان خ یخانواده بال نیا

برنگشتند،  گریشناس رفتند و د یمرگش گفته بود که عده ا

و از  دهیخز شانیآن عده ام که ناشناس رفتند، داخل خانه ها

. زدند شانیخان و پسرش مهر سکوت به لبها دیترس جمش

گرفته  افر نیشب سنگ نینفرت تمام وجود ماه صنم را در دل ا

و  دیشب پر درد، چرخ کیروز پر کار و  کیبود. خسته از 

 پشت به خاتون کرد. 

 ادی یو حرف گوش کن بود. از وقت ریسربه ز شهیهم خاتون

 یو چشم گفتن لقلقه  اوردینم یحرف کس یداشت، حرف رو
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 یماند. وقت ینم یماه صنم باق یبرا هیگال یزبانش بود. پس جا

و  داندینم گریمادرش جز اطاعت کردن کار د دانستیم

پدر ترسو گره  کیمادر ساده و  کیسرنوشت ماه صنم با 

 است.  دهخور

مرغ شب بلند  یهم گذاشت. بازهم ناله  یرا رو شیها پلک

هم فشرد  یرا رو شیپلکها شتریو ب شتریشده بود. ماه صنم ب

 نجوا کرد: لب ریو آهسته ز

 امشب بگذره. هی ری. خفه خون بگگهیبسه د _

بود. از آن شبها که  یبه زعم ماه صنم، شب بلند و نحس امشب،

 یگریصبح سالم کند و روز د ی دهیانگار قرار نبود هرگز به سپ

 .ردیبگ یرا از پ

بسته آنقدر  یگذاشت. با چشم و گوش شیگوش ها یرو دست

 تا خوابش برد. دیبا خودش جنگ

 یمحو ریکه در خواب هم آرام و قرار نداشت. مدام تصو هرچند

و  شدیاز خرم و مرگ دلخراشش مقابل چشمانش ظاهر م
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کرد و از درد  ی. ناله ادیکرد. غلت یحرام م شیاستراحت را برا

و  نیبه جسم سنگ ی. تنش ولهم فشرد یرا رو شیکمر پلکها

 . دیبرخورد کرد و بالفاصله از جا پر یسفت

. بلند شد. هاج و دید یو چشمانش تار م زدیامان م یب شقلب

نشست و نگاه سرگردانش را در اتاق چرخاند.  شیواج سر جا

از خاتون نبود. ماه صنم پنجه  یهوا روشن شده بود و خبر

به مرد کنار دستش کرد.  یپهلو فشرد و اخم تند یرا رو شیها

بود که  یوالن سیرفته بود؟ اول یآمده بود و خاتون ک یک دیجاو

فاصله گرفت.  دی. با اکراه از جاودیبالفاصله به مغز ماه صنم رس

کج کرد و  شیبرا یغرق خواب او لب و دهن یبه چهره  رهیخ

. به کردیم یحواله اش داد. مردک عجب خرو پف یزیلب چ ریز

سرش گذاشته و آب دهانش  ریپهلو افتاده بود. دستش را ز

از  یبود. صورت ماه صنم حالت ردهمخدّه را تر ک یرو یپارچه 

. انگار نه انگار که دیکش دیسر جاو یتنفر گرفت و ملحفه را رو

بود و از هفت دولت آزاد. ماه صنم  الیخ یمادرش مرده بود. ب
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بلند شود که  دیصدا خواست از کنار جاو یتکان خورد. ب

. دیاو شد. ماه صنم ترس یپنجه ها ریناغافل مچ دستش اس

 یول دیدهانش گذاشت. جاو یدستش را روو  دیکش ینیه

 لبش نشاند و نجوا کرد: یگوشه  یلبخند

 کجا؟ ماه بانو؟   _

 ؟یداریتو ب _

  ؟یکرد دارمیب _

او خالص کند.  یپنجه ها نیصنم تالش کرد دستش را از ب ماه

 :دیخورد و در همان حال با اکراه پرس شیسر جا یتکان

 خاتون بره؟ یدیند ؟یاومد یک _

بودم. خاتون خروس خون رفت تو مطبخ  نجایاب نزده اآفت _

 نظام خالص شدم. ریمنم از گ

. ماه صنم نگاه امدیبر م گیو د گید یصدا اطیاز ح بازهم

 و گفت: دیخسته و سوزناکش را سمت پنجره کش

 .هی. دستم ول کن برم کمک بقباشه _
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به مچ دست او وارد  یشتری. فشار بتر شد قیعم دیجاو لبخند

 آنکه پلک باز کند در جوابش گفت: ید و بکر

 .ابی. منو درستین یاجیحاال. اونجا به تو احت یکجا؟ هست _

دماغ ماه صنم زد و حالش را خراب  ریز یتند یصبح، بو اول

 بهم جمع شد. شیکرد. لبها
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 انیمچ دستش را از م نکهیکرد و ضمن ا یشتریبار تالش ب نیا

 :دیغر دادیم یخالص او یپنجه ها

شب از مردن مادرت نگذشته  هی. هنوز دیجاو یعاطفه ندار _

 .یسراغ اون زهرمار یکه رفت

 شد و در ادامه گفت: زیخ میتک خند زد. ماه صنم ن دیجاو
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 یکفن او بخت برگشته خشک شه بعد ب یذاشتیالاقل م _

جماعت  نیوسط ا  یایب یخوایوضع م نی. االن با ایکن ییایح

 کلفت زن. حرف

. برا دمیجماعت حرف کلفت زنو به لقاشون بخش نیا یعطا _

 تو خال. زیرو بر هیبق من فقط ماه صنم مهمه.

 دیجاو یبلند شد. غرغر کنان ملحفه را از رو شیصنم از جا ماه

 و تا زد. دیکش

 .یبرد یکیعاشق بود تو  یهرچ یالف عشق نزن که آبرو _

مچنان چشمانش بسته بود و و طاق باز افتاد. ه دیغلت دیجاو

لب نجوا کرد و  ریز "یخاک بر سر"خندان. ماه صنم  شیلبها

 در ادامه گفت:

سراغ اون  ی. ده بار قسم خوردشهینم یختیر نیعاشق که ا _

تو  دونمی. منکه میستی. حرمت نگه دار نیبازم رفت ینر یکوفت

الاقل حرمت مادرتو نگه  ی. ولیجنم کنار گذاشتن ندار

 .یداشتیم
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 یول دیدستانش گرفت. جاو انیو م صنم ملحفه را تا زد ماه

 گفت: الیخ یسر قفل کرد و ب ریرا ز شیپنجه ها

خُرخر نظام تا صبح نذاشت که بخوابم. وسوسه ام کرد پدر  _

ناخنک زدم که بتونم سر پا  کنه،یسرم درد م دمیسوخته. د

 .ستادمیوا

 رد و تکان داد.بلند ک نیزم یصنم خم شد. تشکش را از رو ماه

 کار دارم. ی. پاشو خودتو جمع کن کلییچقدرم که تو سرپا _

 نجایخواستم که االن ا ینکن ماه بانو. خاطرتو نم یبداخالق _

 نبودم.

رختخوابها  یصنم تشکش را سه تخته کرد. پشت پرده  ماه

 گذاشت و در جوابش گفت:

فقط  ای ؟یچ یعنی یخاطر خواه یدونیخاطر؟ تو واقعا م _

 .یزنیحرفشو م یریزبونته و از سر شکم س یلقلقه 

 یفلفور چشم باز کرد. ماه صنم خم شده بود و آماده  دیجاو

خودش را عقب  ی. کمدیسر او بود.  ترس ریبالشت از ز دنیکش
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لباس او  ی قهی دیشد. جاو دیچنگال جاو ریکه دوباره اس دیکش

 :دیگرفت و غر شیپنجه ها نیرا ب

 هان؟ یدل به دلم بد یخوا ی. چرا نممن عاشقتم المصب _

 یسرخ بود و دهانش بو دی. چشمان جاوزدیصنم دل دل م ماه

دست  اطی. با احتدی. آب دهانش را بلعدادیرا م یتند آن زهرمار

 گذاشت و آهسته تر گفت: دیدست جاو یرو

 .ارهیعشق استارت نم _

شل شد. ماه صنم با همان لحن، چشم در  دیجاو یها پنجه

 و ادامه داد:چشم ا

داستانشونو؟ همه از  یدیهمه آدم عاشق. نشن نیا _

 عشق لکه دار نکردن. یکردن ول یخودگذشتگ

 ماه صنم. یانصاف یب _

 کمر صاف کرد و در جوابش گفت: یصنم به نرم ماه

 . یخونه کرد نیکه منو بند ا شتریتو ب _
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و  ختیر الِ یخ یدر سکوت فقط نگاهش کرد. ماه صنم ب دیجاو

را از  اهشیس یوسط اتاق شد. از او فاصله گرفت. روسر پاش

 گفت: دیبرداشت و خطاب به جاو واریکنار د

 کنه؟ یاز همه عشق لکه دار م شتریب یچ یدونیم _

 ریرا ز یآهن ی رهیسرش انداخت و گ یرا رو ی. روسربرگشت

کرد. ماه صنم  یمنتظر نگاهش م دیچانه اش سفت کرد. جاو

 گفت:

 .یاریو رسمش به جا ن یاشب یمدع نکهیا _

 طاهر بود نه من. یحساب عاشق واقع نیبا ا _

 دی. جاودیکرد و ابرو درهم کش زیصنم بالفاصله چشم ر ماه

درهم  یسرش قفل کرد و با چهره ا ریرا ز شیبازهم پنجه ها

 ادامه ادامه داد:

 .یبگ یخوایم نویعاشق تره. تو ا شهیکه ترسوتر هم یاون _

 :دیش غرصنم در جواب ماه
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ذره صداقت تو  هی. کاش کنهیکه عاشقه اهانت نم یاون _

 که دلمو به عشقت خوش کنم. دمیدیرفتارت م

چشم  شتریو ب شتریجفتشان در هم گره خورد. ماه صنم ب نگاه

 پس داد و گفت: ینینفس سنگ دیجاو تیکرد. در نها زیر

 یکه بدون یباش یعاشق کس ست،ین نیسخت تر از ا یچیه _

 . ستینعاشقت 

بار  نیزد و ا یغلت دی. جاویبود و عصب رهیصنم کماکان خ ماه

دم  یاز کرک دی. برو به کارت برس. خر جاودیپشت به او خواب

 نداشت.

عاشق بود؟  دیماه صنم را تکان داد. جاو دیآخر جاو ی جمله

 د،یگفته بود. شا یگریآشنا را قبال هم به زبان د یجمله  نیا

نابلد  دیدانست. جاو یرسمش را نم ی، ولواقعا عاشق بود دیشا

 راه بود و سرکش. 

تمام  کهیزد درحال رونیسکوت از اتاق ب یصنم بعد از کم ماه

کرد. مردم  ینم یماند. آدم عاشق بدعهد دیفکرش کنار جاو
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 یگریکس د چیو ه زیچ چیکرد. جز معشوق به ه ینم یآزار

و دست شد  یوقت خودخواه نم چیکرد. آدم عاشق ه یفکر نم

بود؟  هماه صنم چه کرد یبرا دیجاو ی. ولدیکش یاز تالش نم

غلبه کند و  التشیهرگز نتوانسته بود به تما نکهی. جز اچیه

شده کرده بود.  نینفر یخانه  نیخودخواهانه او را پابند ا

 دیجمش یپسر نظام بود و نوه  دیجاو نها،یا یگذشته از همه 

و  شدیزاده عاقبت گرگ م از آن بود که گرگ ریخان. و مگر غ

 یفقط لقلقه  دیپس عشق جاو .دادیچنگ و دندان نشان م

معتقد به  زدیهم م یاگر حرف دی. جاوایزبان بود و لهو و لهب دن

 .شدیگفت و راحت از کنارش رد م یآن نبود. م

پوش  اهیس کپارچهیکه  یاطی. حگذاشت اطیصنم پا به ح ماه

 یایوسطش لول خورده و مه انهیشده بود و آدم ها مثل مور

نان  یعده ا یشدند. مرگ اشرف حداقل برا یمراسم امروز م

و به لفت و  دندیچر یکنار نظام م یدو روز یکی. کرده بود

 .دندیرس یم سانشیل
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که از سر  ییهمان حرف کلفت زن ها یبهتر؟ برا نیاز ا یچ و

را به  یو نادانسته عده اکردند  یم یعزت و آبرو قربان یکاریب

. مثل ماه صنم. مثل خرم. و مثل تمام زن دندیکش یمسلخ م

ذبح شده و زنده زنده  یبعض ینادان غیت ریرحمانه ز یکه ب ییها

 جان داده بودند.

 

 بعد. دوماه

 

داخل  یظهر بود و ماه صنم همچنان با دستمال گلدوز کینزد

ق، خودش را بود که کنج اتا ی. ساعتزدیدستش سر و کله م

برد. بعد از  یبا خودش حض م ییسرگرم کرده بود و از تنها

 یسوت و کور شده بود و کمتر زمان بایمرگ اشرف، خانه تقر
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 یتازه ا یماجرا ایبلند شود. و  یاز کس ییکه صدا امدیم شیپ

. ماه صنم کف دستش را کنار گردنش گذاشت و در رخ دهد

سوخت و  یچشمانش م رها کرد. شیپا یدستمال را رو تینها

به سرش داد. قلنج   یگردنش خشک شده بود. حرکت یرگ ها

. دیرا مال شیگردنش را تق و تق شکست و بعد از آن چشمها

 یبود. کارها یگریروزها خانه کسل کننده تر از هر وقت د نیا

شده بود  میمولود و ماه صنم تقس نیب یخانه به دو قسم مساو

. نه دندیرس یمورات خودشان مسرو صدا به ا یو هر کدام ب

به امورات مطبخ را  یدگی. مولود رسیبود و نه کشمکش یحرف

و سرو  اطیبه دست گرفته بود و ماه صنم آب و جارو زدن ح

 .زهایچ یسامان دادن به مابق

اش را از  دهیخشک یاز درد زد و استخوانها یصنم ناله ا ماه

 یاز ظهر، صداساعت  نیبلند کرد. اشرف که بود، ا نیزم یرو

 یمولود ب ی. ولشدیخانه بلند م اطیو مالقه و غرغر از ح ریکفگ

هم کنار حوضِ خانه با ماه  یگاه .رفت یصدا م یو ب امدیصدا م
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رفت  یم د،یجاو ایو به محض آمدن نظام  شدیصنم هم کالم م

اتاق  یگرفت. ماه صنم پشت پنجره  یو در اتاقش مامن م

خلوت بود و گنجشک ها  اطینار زد. حآن را ک یو پرده  ستادیا

لب ماه  یگوشه  یخوردند. لبخند محو یکنار حوض، آب م

درد بودنشان را دوست داشت.  یآنها و ب یصنم نشست. باز

 یآنها باشد. ول یکرد جا زوآر ادیگرفت و با حسرت ز ینفس

زمستان  انِ یبند پا میبرف ن یرا رو شیآرزوها ایافسوس. گو

 . شدینشست و آب م یم نیزم یه سرعت رونوشته بودند که ب

مولود هراسان و  ن،یح نیگرفت. در هم یگریصنم نفس د ماه

زد و کنار حوض خانه شروع به عق  رونیدوان دوان از مطبخ ب

. گنجشک ها ماه صنم بالفاصله درهم شد ی. ابروهازدن کرد

پنجه  یاتاق از ال یو پرده  دندیاز کنار حوض پر کش یدسته ا

زد  رونیاز اتاق ب یمعطل یماه صنم افتاد. دل نگران شد. ب یها

 و خودش را به مولود رساند.
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عرق از  زیر ینفس کنار حوض وا رفته بود و دانه ها یب مولود

بود. ماه صنم کنار دستش نشست. دست  یجار شیشانیکنار پ

 یشانیپ یاو را رو یروسر یشانه اش گذاشت و گوشه  یرو

حال و پر منظور لبخند زد. ماه  یولود ب. مدیعرق کرده اش کش

 :دیشد و پرس رهیصنم نگران به چشمان زرد او خ

 یخورد یزیمولود. حکما چ یتنت سرده سرده. ضعف کرد _

 که سر دلت مونده.

جان در  یزد و ب ی. پلکگرفت یشتریمولود عمق ب لبخند

 جواب او گفت:

 ؟یدیآب بهم م کهیچ هی _

حرف سمت مطبخ پا تند  یبلند شد. بصنم بالفاصله از جا  ماه

 کهیزد. در حال رونیاز آن ب ریبعد، مات و متح یکرد و لحظه ا

به دست داشت و تمام حواسش به آن بود.  یکوچک یظرف مس

 یکه حساب یزیبه چ رهیمنتظر آب بود. ماه صنم خ یمولود ول

 زد: لبمولود نشست و  یکنجکاوش کرده بود، کنار پا
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 مولود؟ هیچ نیا _

اش  دهیخشک یمولود دو طرف تنش افتاده بود. لبها یدستها

 .دیخند یشده بود و م دهیاز دو سو کش یول

 ؟یاریآب ب یرفت _

 نیمولود. نکنه تو از ا دهیم یبد یچه بو ه؟یچ نیاول بگو ا _

 ؟یخورد

 یحال و ب یصنم گفت و به چشمان مولود نگاه کرد. مولود ب ماه

 کرد و در جوابش گفت: شانه کج ینفس گردنش را رو

 .یکوه یدم کرده  _

 خوره؟یم یبه چه درد _

 زد و در جوابش گفت: ییصدا یتک خند ب مولود

 که تو رو به نظام وصل کنه یاز هر چ ییبه درد رها _

بود.  دهیو دوباره شروع به عق زدن کرد. ماه صنم ترس گفت

مولود  یگذاشت و به سرعت شانه ها شیرا کنار پا یظرف مس

گرفت و مالش داد. مولود بعد از آنکه  فشیظر یپنجه ها نیا بر
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 شیکرد، سر جا یمعده اش را کنار حوض خال یته مانده 

 برگشت و ناله زد:

که امروز خالصش کردم، اون  ینظام بد وارثه ماه صنم. اون _

 .ادیکه نذاشتم اسم نظام عقب سر اسمش ب شهیشاکر م ایدن

لحظه نگاه از مولود  کیبود و  ماه صنم بهم دوخته شده یلبها

 :دیزد و نال ییصدا  یگرفت. مولود بازهم تک خند ب ینم

آب  کهیچ هی رمیجلوت نم یخواینگام نکن. اگه م یاونجور _

 بده دستم.

 مولود؟ یکار کرد یتو چ _

 .یکردیم یکه اگه توام بود یهمون کار _

تامل کرد و باز  یصنم آب دهانش را فرو برد. لحظه ا ماه

 :دیپرس

 ؟یحامله بود _

 :دیهم گذاشت. ماه صنم پرس یپلک رو مولود
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نظامو؟ چطور دلت اومد؟  مولود اگه نظام  یبچه  ش؟یکشت _

 بفهمه..

 گفت: یشتریبالفاصله چشم باز کرد و با قدرت ب مولود

 ؟یدیفهم یگینم یزیچ یفهمه. توام به کس ینم یزیاون چ _

تن  یاه سرگردانش را رودور نگ کیصنم درمانده شده بود.  ماه

 و بدن لرزان او چرخاند و ناله زد:

 دی. شابیطب شیپ میپاشو بر گمیهمه نفرت. م نیامان از ا _

 هنوز..

 و گفت: دیحرفش دو انیبالفاصه م مولود

 تموم شد. _
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خاندان  نیمثل مادرش خار و زار ا نکهیکردم، قبل از ا خالصش

 شه. 
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 باره گفت:گرفت. دو نفس

 . پس توام نباش.ستمیمن ناراحت ن _

گفتن نداشت. مولود در ادامه  یبرا یحرف چیه گریصنم د ماه

 دست او گذاشت و دوباره لبخند زد. یدست سردش را رو

 کنم. یم زیرو تم نجایخودم ا شمیپا م یآب بد وانیل هی _

حرف از کنار  یبعد، ب یماه صنم از هم فاصله گرفت. دم یلبها

کرد وارد  یم ینیکه از درد سنگ یلود بلند شد و با قلبمو

 مطبخ شد.

 ،یهمه سال که مهر اجاق کور نی. بعد از احامله شده بود مولود

اوالد  کیاش را تحمل کرده بود و حسرت داشتن  یشانیپ یرو

. حامله شده بود و به شدیم دهید شهیدر چشمان نظام هم گرید

 دهینظام را بر یفس نطفه خودش، و با دست خودش، ن اریاخت

من  یگفت اگر تو هم جا یگفت نظام بد وارث است. م یبود. م

به رفتار  نکهی. و ماه صنم قبل از ایکرد یکار را م نیهم یبود
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 نیاول نیا دیکه شا کردیفکر م نیترسناک مولود فکر کند، به ا

 بار مولود نباشد.  نیو آخر

اش را از همانجا . برگشت. نگاه درمانده ستادیمطبخ ا وسط

آب دهانش را فرو برد. به نظر  یکرد و به سخت اطیح یراه

شده باشد.  یعمل ترسناک نیمولود قبال هم مرتکب چن امدیم

. انگار نه انگار که در کار خدا دخالت کرده الیخ یراحت بود و ب

. پس حتما باتجربه ستا دهیرا بر یاست. انگار نه انگار که نفس

سالها گمان  نیا یر بدبخت بود که همه بود. و نظام چه قد

. در واقع علت از نظام نبود. درد آنجا اجاقش کور است کردیم

 یوقت نم چیپسر داشت و مولود ه کیبود که اشرف فقط 

زمان  چیهم که ه وریخواست از نظام بچه داشته باشد. ز

نقل قول ها در حد  یاز او سر زبانها نبود. همه  یداستان درست

مثل مولود  دی. و شاشدیاو هم بچه دار نم دیو بس. شا حرف بود

 نیکه وارثِ نظام نباشند. و هم کردیسر و صدا خالصشان م یب

 نداشت. یگریوارث د دیبود که نظام جز جاو
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خودش  یو به سخت دیاش کش یشانیبه پ یصنم کالفه دست ماه

 یم ریرا جمع کرد. مولود کنار حوض پهن شده بود و اگر د

رفت. بچه خالص شده بود و مادرش  یما از دست محت دیجنب

طاقچه،  یرو ی. پس، از پارچ سفالشدیآن خالص م یهم از پ

را  خانهآشفته مطبخ  یو با فکر ختیمولود ر یبرا یآب وانیل

بود. ماه  دهیچیسقف کوتاه مطبخ پ ریز یبد ی. بوترک کرد

د به که ممکن بو ینگران حضور نظام بود و المشنگه ا یصنم ول

و نه عذاب  دیترس ی. نه منبود الشیخ نیپا شود. مولود اما ع

را به  وانیمولود نشست. ل یوجدان داشت. ماه صنم کنار پا

 نیا یکه خوب و بد آدمها کردفکر  نیاو چسباند و به ا یلبها

که نظام از گذشته با خودش آورده گم شده و  یغبار انیخانه م

به خوب بودنشان بود و نه  ینیقی. نه زندیم یرگیبه ت یگاه

گم شده در غبار بودند.  یبه بد بودنشان. جز نظام مابق یتیقطع

خود  یشدند و ب یپرت م ییکه با هر وزش باد به سو ییآدمها

 زدند. یچنگ م یزیزنده ماندن به هر چ یبرا ت،جه یو ب
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افتاد و زحمت ماه صنم را دو  یماریدر بستر ب یچند روز مولود

جان شده بود. ماه صنم  یو ب فیاز حد ضع شیبچندان کرد. 

افراط کرده  یکوه یانگار در خوردن دوا یول دانست،یکه نم

بود و ضعف تمام جانش را در برگرفته بود. آن روز ماه صنم 

بود، خودش  هجمع کرده و مجبور شد اطیمولود را از وسط ح

 زیتنه تم کینظام را  یبزرگ خانه  اطیکمر همت ببندد و ح

 ی. بعد از آن هم کنار بستر مولود نشسته و به غرغر هاکند

از پا افتاد، آن  یچند روز ینظام گوش سپرده بود. مولود که برا

وقت،  ینظام هم گل کرد. هرساعت، وقت و ب یایح یب یرو

 یو مولود را به باد فحش و ناسزا م زدیقدم م اطیوسط ح

 .گرفت

و نبود. مهم نبود او زن بش یخواست و مولود برا یزن م نظام

رود و به گوش  یم رونیخانه ب یوارهایاز درز د شیکه صدا

گفت تا همه بشنوند و  یرسد. اتفاقا بلند م یها م هیهمسا
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و نظام در عذاب است. ماه صنم  ستیبدانند که مولود زن ن

اشرف  یخردم آ یکاش که حرفها ینگران عاقبت مولود بود. ا

 یسرنوشتش را از آدمها شهیمه یو مولود برا افتادیکارساز م

کس و کار بود و لجوج.  یمولود ب یکرد. ول یخرابه جدا م نیا

. ماه زدیمانده بود و به قول خودش از پشت به نظام خنجر م

 کیو منتظر  دادیبد م ی. بازهم قلبش ندابود یفکر یصنم ول

 نکهیعلت نبود. ا ینظام ب یتارهابود. رف گریاتفاق ناگوار د

به  یو با نوک پا ضربه ا شدینار بستر مولود حاضر مهربار ک

 استیکه خودش را جمع کند، از نظر ماه صنم س زدیاو م یپهلو

ناپاک نظام بود و بس. نظام داشت خانه و اهل آن را آماده 

هربار اسم  ی. ولدانستینم یفعال کس ؟یچه کار ی. براکردیم

سبت به را ن شیو آگاه کردیصدا کنج مغزش صدا م شخو یپر

زن نام آشنا  نیا یکه پا یبه روز ی. و وابردیرفتار نظام باال م

 لیتبد نیقی. اگر که گمان ماه صنم به شدیخانه باز م نیبه ا

 شدیم یاو سوگل نیقیقطع به  امد،یخوش صدا م یو پر شدیم
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عرق  بهاش  یشانیو مولود خدمتکار. مولود تب داشت و پ

. دیدست کش هودهیبنشسته بود. ماه صنم از فکر کردن 

او گذاشت و نفسش  یشانیپ یمرطوب را رو یدستمال کرباس

 فرستاد. رونیرا پر از آه و افسوس ب
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او  یمحو تماشا اینشسته بود و در یماه صنم به خشک یگلو

 :دیپرس ایتازه کرد و رو به در یبود. ماه صنم سکوت کرد. نفس

 اذان شده؟ _

 رونیخورد و نگاهش تا ب شیسر جا یتکان مد.به خودش آ ایدر

تا  یقیبود و هنوز دقا کی. هوا تارشد دهیاتاق کش یاز پنجره 

. دیتخت کش یرو یبه ملحفه  یمانده بود. دست یاذان صبح باق

 به دستش داد و گفت: یآب وانیآنکه ماه صنم تقاضا کند ل یب
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 فیتعر نیریش نقدریا ی. ولدینه هنوز. خستتون کردم ببخش _

 .گذرهیفهمه زمان چطور م یکه آدم نم دیکن یم

همچنان  ای. دردیآب را سر کش وانیزد و ل یصنم لبخند ماه

 شیپا یرا رو وانی. ماه صنم لدنیشن یمشتاق بود و آماده 

 گذاشت و گفت:

که  یهمون چند روز یچند روز بعدش مولود سرپا شد. ول _

 م نزد.براش رق یخونه، اقبال خوب یافتاد گوشه 

 :دیآب را از دست او گرفت و پرس وانیل اطیبا احت ایدر

 نه؟ ایمولود  یشد؟ اومد جا یخوش صدا چ یپر _

تکان داد و در عوض آهش را پس  یسر دییصنم به تا ماه

 فرستاد.

رو واسه  یروز نظام اومد خونه و پر هیحدسم درست بود.  _

 هممون سوغات آورد. 

 زد و در ادامه گفت: یند. تلخشد دهیلبش کش ی گوشه
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. جوون بود و تو دل برو. نظام کیزن خوشگلِ کمر بار هی _

خوش  قتایخوش صدا حق یپر یچادر انداخته بود سرش. ول

 نیهمچ دیفکر کردم چرا با دمشیبار که د نیبود. اول مامیس

. دلچسب هر بود. زشت بود هیدل به دل نظام بده. نظام کر یزن

 نکهیتا ا دمیفهم. چراشو ننشسته بود یپربه دل  ینبود. ول یزن

 کرد و جوابش اومد دستم. یمدت تو اون خونه زندگ هی یپر

و  دیروز تازه به گوش رس هیدر سحرگاه  یاذان صبحگاه یصدا

شد. ماه  اریبالفاصله هوش ایماه صنم را بهم دوخت. در یلبها

 زد و گفت:  یگرید یصنم لبخند

 وقته نمازه. گهید _

را به دندان گرفت و نگاهش را  نشییلت زده لب پاخجا ایدر

 کرد و لب زد: ی. تاملدیدزد

 ن؟یبرام بگ یکم از پر هیبعد از نماز  نیحوصلشو دار _

 ؟یستیتو خسته ن _

 و در جواب ماه صنم گفت: دینگاهش را باال کش ایدر
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 .شمیوقت خسته نم چیمن کنار شما ه _

 فت:و گ دیبه سر او کش یصنم دست نوازش ماه

 هیپس کمک کن سجاده پهن کنم. بعدش اگه خدا خواست  _

 .گمیبرات م یکمم از پر

 

به  زیبود. همه چ ختهینظام را بهم ر ینظم خانه  یپر وجود

چهار  نیکرده بود و حضورش در ا رییتغ یریشکل چشم گ

بود که کمبود  نجایشد. و ا یقشنگ حس م ینکبت یوارید

نبود به همه ثابت  گریال که د. حاامدیاشرف در خانه به چشم م

 ارچه نیا یبرا یشده بود همان اشرف بد دهن، ستون بزرگ

نسبت به او  یکه اگرچه نظام هرگز عشق یبود. ستون یوارید

را  یتا کس دادیاجازه را هم به خودش نم نیا ینداشت، ول

. ماه یمثل پر یو بند دیق یآدم ب کیکند. آن هم  نشیجانش

رو در رو نشود. حاال  یکه با پر کردیرا متمام تالشش  یصنم ول

 حیصنم هم ترج هخانه شده بود، ما نیا هیهمه کار یکه پر
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و خودش را با هنر دستش  ردیاتاقش ماوا بگ یگوشه  دادیم

 یخانه م نیدر ا یاز حضور پر یسرگرم کند. چند هفته ا

 یکرد. روشن بود که پر ریخدمتکار اج شیگذشت که نظام برا

. اصال وجودش با خانه دیایخانه برنم نیسنگ یااز پس کاره

تمام مدت از  یصنم ول هو رُفت و روب سازگار نبود. ما یدار

نظر  ریرا ز یپر رمز و راز پر یاتاق رفتارها یپشت پنجره 

ساخت. مدام وسط  یلحظه ام با مولود نم کی ی. حتداشت

 یکرد. راه م یم دیرا تهد نوایرفت و زن ب یخانه راه م اطیح

از زن  کی چیماه صنم سراغ نداشت ه ؟یچه راه رفتن یرفت ول

 شانیپر ییکوتاه بپوشند و با موها اسدور و اطرافش، لب یها

 یبرا یپر ی. ولکنند شانیها یدلبر دانیخانه را م اطیح

تاخت و  یدست و پا کرده بود. او م یخودش خوب جوالن گاه

را  شینم چرازبان نظام در مقابلش کوتاه بود. چرا؟ ماه ص

. دیترس یم دیاز جاو یاز هرکس شتریوسط ب نی. و ادانستینم

در  یکه پر یریس نیو چشم ناپاک. و با ا بودسست  دیجاو
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باال  دیروزها گند جاو نینبود که هم دیکرد، بع یم یخانه ط

و  بیعج یهمه شود. آدمها ریتعفنش دامن گ یو بو دیایب

 لیز همه بدتر شمانگران کننده و، ا یآمد و شدها ب،یغر

وا  یو نگران دیدر خانه بود که ماه صنم را به ترد یپر یافراط

و فقط به ظاهر  کردیکس پروا نم چیاز ه ایزن گو نی. اداشتیم

قرار و  چیبود. و در اصل قائل به ه ختهیآب توبه به سرش ر

از خانه سر  رونیوقتش را ب یاز هر کس شترینبود. ب یقانون

نظام را هم در هم  یچهره  یجباتش که گاهاز وا یکیو  کردیم

 در خانه بود. شمدت یرفتن به حمام و نبودن طوالن کرد،یم

رحمت  یبه خانه  یقهر و دور یروز ماه صنم بعد از مدت آن

آشفته بازار خانه  انیسبک کند. ماندن م یپناه برده بود تا دل

 یحوصله اش کرده بود. دلش خاتون را م ینظام خسته و ب ی

که جز اطاعت  یساکت و مظلوم شهیاست. همان زن همخو

با  خاتونبود.  اموختهین یگرید زیبودن چ ریکردن و سر به ز

 هیمحبوب قلب ماه صنم بود. ما ش،یساده دل یوجود همه 
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عکس آن رحمت بود. رحمت   یچشم او. ول یآرامش و روشن

از خودش در ذهن ماه صنم نساخته بود. ماه  یخوب یمایس

رفت. امروز فقط از  یرحمت در م یجانش برا یروز که یصنم

 او دلخور بود و طلبکار.
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و درد دل کردن با خاتون قلبش را جال داده بود. خاتون  گفتگو

آش شله قلمکار بار گذاشته بود و مادر و دختر بدون حضور 

دلچسب را شکل داده بودند.  یجمع دو نفره  کیرحمت 

 شانیحرف زده بود. از گذشته ها، از زندگ شیراب یخاتون کل

 یو گرم فامثل سابق ص گریکه د یبعد از مرگ خرم، از خانه ا

که بعد از رفتن مادرش خاموش شده بود و  ینداشت. از اجاق

 یصحبتها یصدا پا یداغ نبود. ماه صنم ب گریکه د یتنور

خاتون ولو تلخ،  یمادرش نشست و سنگ صبورش شد. حرفها
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در  یعطش تشنه ا یماه صنم مثل آب برطرف کننده  یرااما ب

 تابستان بود.  یچله 

رفت  یرو به غروب م دیخاتون که تمام شد، خورش یصحبتها

. دیچیکوچکش را پ یوقت رفتن بود. ماه صنم بقچه  گریو د

بقچه اش قرار داد و با دعا و  انیگردو و بادام م یخاتون مقدار

 کرد. یثنا دخترش را راه

آزار  ی. مادرش بماه صنم سخت بود یگرفتن از خاتون برا دل

و  کردیبود. کنار او که بود احساس آرامش م ایدن نیآدم ا نیتر

اش  نهیو تنگ س امدیم کبارهی ایدن یغم ها شدیاز او که جدا م

خاطرات  ریکه درگ ی. با ذهنشد ینشست. سالنه سالنه راه یم

 شیرو شیاتفاقات پ هاز آن هم ب یخاتون شده بود و قسم

 . تعلق داشت

را  شیبود. لبها ستادهینظام ا یکه باز کرد پشت در خانه  چشم

را پس فرستاد و کلون در  نشی. به ناچار نفس سنگدیبهم کش

چهار  نیا نیو با اکراه. انگار طلسم سنگ ی. ناراضدیرا کوب
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هرگز قصد شکسته شدن نداشت. هر قدم که به آن  یوارید

 لیدل یگرفت و زخم روحش ب یم شتریلش بد شدیم کینزد

 کرد.  یسرباز م

 ه؟یک _

خانه  نیدر ا یکه به تازگ یانسالیآمد. خدمتکار م یمهر یصدا

کرد و در  یمشغول شده بود. ماه صنم آهسته خودش را معرف

گشود. ترش رو بود و طلبکار. هم  شیدر را به رو یمهر تینها

که هرگز  ییقسم آدمها گرفت. از آن یو هم بهانه م کردیکار م

 یعلت بدبخت ار گرانید شهیو هم ستندین یراض یاز زندگ

به اکراه  ی. مهرلب ماه صنم باال رفت ی. گوشه دانندیم شانیها

 از او رو گرفت و ماه صنم آهسته سالم کرد.

شد و  اطیکرد، وارد ح ی. همانطور که غرغر مدیچرخ یمهر

 گفت:

تنگ دلت ننه ات،  یشستن ی. رفتامرزیپدر ب یچه سالم _

 .یخبر ندار یچیخوش و خرّم از ه
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 صنم قدم داخل گذاشت و در را پشت سرش بست. ماه

 ؟یباج یشده مهر یزیچ _

از پشت سر پرت  شیبرا یرفت دست یهمانطور که م یمهر

 کرد و گفت:

 .یفهمیتو خودت م ایب _

 شد و با ریسراز یصنم ابرو باال داد. قدم زنان پشت سر مهر ماه

زن  یکرد. مهر زیت شتریو ب شتریرا ب شیهر قدم گوش ها

داشت. پس  یرغم ظاهر تلخش باطن پاک یبود که عل یانسالیم

 علت نبود. یحتما ب زدیم یاگر حرف

ماه  ؟یاتاق پر ایسرداب  ایبود  اطی. از داخل حامدیو صدا م سر

وارد مطبخ شد و ماه صنم وسط  ی. مهرکرد زیصنم چشم ر

 ی. صدانداشت شیبه گوش ها یازین یبار ول نی. استادیا اطیح

زد و تمام جانش را  رونیاتاقش ب یپرده ها یاز ال یآواز زنانه ا

بعد  یشد. لحظه ا لدستانش ش انی. بقچه مدیبه آتش کش

 یخوردند و خون خون ماه صنم را م یقل م نیزم یگردوها رو
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محکمش را سمت اتاقش  یقدم ها ی. عصبدیخورد. خروش

موقع مولود توجه اش را جلب  یب سیپ سیپ یاشت و صدابرد

. نگاه برافروخته اش را سمت مولود ستادیپله ها ا نییکرد. پا

اتاقش  یاز پشت پنجره  ود. مولدیچرخاند و دندان بهم ساب

 اشاره زد و آهسته گفت:

 باال کارت دارم.  ای. بایب _

بود. در شکسته شده  مشیدلش با رفتن نبود. حر یصنم ول ماه

 ریش کیشده بود و اکنون مثل  ینبودش به آن دست دراز

 یدرصدد دفاع از آن برآمده بود. مولود با دست اشاره ا یزخم

از ماه صنم خواست که به حرفش  ادیزد و دوباره با التماس ز

پله  نیآخر ارا ت نشی. نگاه خشمگگوش دهد. ماه صنم برگشت

. مولود گوش بسپارد یفهاگرفت ابتدا به حر میروانه کرد و تصم

. کردیم یسرش انداخته بود و آوازه خوان یرا رو شیصدا یپر

از قرار جمعشان جمع  یفعال مشخص نبود. ول یچه کس یبرا

. زدیم رهیدا شیبرا یگریخواند و د یدوتا نبودند. او م یکیبود. 
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 یبلند م یو با صدا زدیهمه قهقه م زا اتریح یهم ب یکیآن 

 گفت:

 "فستناز ن_"

که اگر او  نباشد. شانیالبه ال دیفقط جاو کردیماه صنم دعا م و

از هم گسسته را  یاتفاق بود، ماه صنم همان بقچه  نیمسبب ا

 .کردیکوچه و بازار م یو خودش را آواره  زدیبغلش م ریز

در را باز کرد.  یمعطل یمولود ب د،یدر اتاق مولود که رس پشت

 انیتعادل او را م ینداخت و بماه صنم را چنگ ا ی نهیوسط س

. مولود زدیبود و هاج و واج م دهیاتاق پرت کرد. ماه صنم ترس

. اخم در را انداخت و سمت او برگشت یبه سرعت قفل باال

تندوتند باال و  اش نهینشسته بود و س شیابروها نیب یتند

چادرش را از دو  یاش شد. لبه ها رهی. ماه صنم خشدیم نییپا

 :دیحق به جانب غر طرف گرفت و

 ه؟یکارا چ نیا ؟یمجنون _
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در  ی نهیرا به پشت برد و سرش را به س شیدستها مولود

 بعد خروش کرد و گفت: یچسباند. دم

 باشه. هان؟ تیچندبار بگم حواست به زندگ _

 ادامه داد.  یشتری. مولود با جرات بدیصنم ابرو درهم کش ماه
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 نکن دختر.  زیم تاون چشاتو واس _

به  نهیس بایسمت ماه صنم برداشت و تقر یدر جدا شد. قدم از

 ی نهی. سپس انگشت سبابه اش را وسط سستادیاش ا نهیس

 ماه صنم گذاشت و با همان جرات ادامه داد:

 . کنمیم یخوام که تند یم رتویخ _

. مولود شد دهیانگشت او کش یدار ماه صنم تا رو یمعن نگاه

 گفت:
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به امون خدا. از صبح  یکنیقفل اتاقتو ول م یمهمون یریم _

  ؟یشنویپنجره چشم از اتاقت برنداشتم. م یپا

 کرد. دوباره به حرف آمد و گفت: مکث

 میکرد. پر زیباالخونه رو تم ینظام امشب مهمون داره. مهر  _

 چنگ انداخت به اتاق تو.  اوردین ریجا گ

 ؟یکه چ _

 تو اتاقته. االن یپر گمیم ؟یشنو ینم _

 دهیبگو که ندونم. که نشن یچ هی. دونمیکه خودم م نویا _

 یوسط که شد نیا یگیم یچ ؟یکاره ا یباشم. اصال تو چ

 گداخته تر از آش؟ یکاسه 

گرفت و  یماه صنم باال بود. مولود نفس کالفه ا یصدا

بعد چشم در چشم ماه  ی. لحظه اهم گذاشت یرا رو شیپلکها

 :دیصنم غر

 ت تو رو سپرده دست من. آقا _
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 یشتریب اطی. مولود با احتدیماه صنم باال پر یابروها جفت

 ادامه داد:

چرا و چطورشو نگه دار واسه بعد. االن خواستمت که بگم  _

ماه  یتون یتو نم یمن بتونم ول دیاز جنجال نداره. شا ییابا یپر

 نکن که بعد.. یکار هی. نهییصنم. تو تحملت کمه. طاقتت پا

 بعد؟ _

 و در جوابش گفت: دیکش یهوف مولود

با  یخونه. پر ومدیسرزده ن دیبود که جاو اریبخت باهات  _

 .ینکن یغالب ته هویتنهاست. گفتم که  یمشد لیخل یدخترا

 ست؟ین دیجاو _

حرکت او بود،  نیصنم ناله زد. مولود که انگار منتظر ا ماه

 زد و آرام تر در جوابش گفت: یلبخند محو

 حواست جمع کن. باشه؟ گهید نه. _

اش برداشته بودند  نهیس یاز رو یبار بزرگ ایصنم که گو ماه

 تکان داد و دوباره لب زد: یسر
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 پس آقام؟ _

ماه صنم  یبه شانه  یگرفت. دست یشتریمولود وسعت ب لبخند

 زد و گفت:

 یآقات به گردنت حق داره. هرچ ی. ولیحقم دار یدلخور _

 اگه... یباشه پدره. حت

 ش؟یانداخته اندخته باشتم وسط آت یاگه دو دست _

 .ارهیپشتته. خودش انداخته، خودشم درت م _

 یپر یچهچه  یچشم ماه صنم را تر کرد. صدا یگوشه  اشک

چشمش  یگوشه  یکل خانه را برداشته بود. ماه صنم دست

 و بغض کرده و به تمسخر نجوا کرد: دیکش

 .ارهیدرم م _

 و تلخند زد.  گفت

 یبه شانه  یگرید یتر شد. ضربه  دهیمولود کش نیغمگ دلبخن

 او زد و گفت:

 . ادیکم محلش نکن. خدارو خوش نم _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 صنم با همان بغض نگاهش کرد. مولود گفت: ماه

 .یریبگ تویزندگ یهوا یایحاال برو. منتظر بودم خودت ب _

 ومد؟یم دیاگه جاو _

 در جوابش گفت: مولود

نگرانت بودم. االنم شر به  نیهمکردم. برا  یدست به سرش م _

 .هیگال ششینظام تموم شه، برو پ یپا نکن. بزار مهمون

. مولود از دیکش ریصنم با حفظ همان تلخند نگاهش را ز ماه

. دستش که به قفل در شد ی. ماه صنم راهسر راهش کنار رفت

 کرد. شیمولود بازهم صدا دیرس

 ماه صنم؟ _

 گفت: دیک. مولود به تاصنم برگشت ماه

 ا؟یجنجال راه ننداز _

او باال رفت. سپس در سکوت  دیلب ماه صنم به تاک ی گوشه

 او تکان داد و از اتاق خارج شد.  یبرا یسر
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گذشت، ماه صنم شاهد پوست انداختن مولود  یروز که م هر

روز هم  کیروز پر دل و جرات.  کیروز مظلوم بود و  کیبود. 

 مونس.و  سیروز ان کیو  شدیسنگدل م

بعد از رفتنش سر و صدا  یکه به مولود داده بود دم یقول خالف

از  مهیسراس ی. مهرختیبهم ر کبارهیبه  زیبه پا شد. همه چ

زد و مولود به سرعت خودش را پشت  رونیداخل مطبخ ب

مهمانان ناخوانده را  یپنجره رساند. ماه صنم، خرت و پرت ها

بود.  ختهش انداسر یرا رو شیو صدا کردیاز پنجره پرت م

زد و سرش را تکان داد.  یاتاقش لبخند یمولود پشت پنجره 

 اطیح ی. ماه صنم آن سودیدرهم تن یلحظه ا ینگاهشان برا

پرت  رونیکه از پنجره به ب یزیچ نیسو. آخر نیبود و مولود ا

تا چند محله  بشیعج یبود که صدا یپر یپوست ی رهیشد، دا

. ماه کرد یباال نگاه م هب نییااز پ یآم طرف تر هم رفت. مهر

. صنم غرغر کنان دستش را تکان داد و نگاه از مولود گرفت

دخالت وارد مطبخ شد.  یو ب دیرا بهم کش شیهم لبها یمهر
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را  لشانیو دلخور بارو بند یعصب یمشد لیدختران خل

نفر  نیشدند. آخر ریبرداشته و پشت سر هم از پله ها سراز

که شرشان را کم کردند،  یمشد لیخل یها. دختربود یپر یول

و ماه  نییو دست به کمر شد. او از پا ستادیا اطیوسط ح یپر

و  دیبهم ساب یدندان یصنم از باال به جنگ هم رفته بود. پر

 رها کرد: اطیگرفته اش را وسط ح یصدا

 صفت. ی. هارو هور و بمونهیگرگ م نیع _

 :دیصنم در جوابش غر ماه

خبرا  نیاز ا نجای. ایدیصاحاب د یله رو بکه گ ییگرگ تو _

و حرمت  میباش. منم دختر رحمتم. تو حر ،ی. زن نظامستین

 گرفتم از حق خودم دفاع کنم. ادی. منم یدونینم

از  یشدن آن پر دهیکوب ی. از صدادیو پنجره را بهم کوب گفت

. اهل خانه شکسته شده بود نیغرورش ب ی. حسابدیجا پر

 یبرگشت. اخم تند یود را حس کرد. عصبنگاه مول ینیسنگ

 :دیمولود کرد و غر یبرا
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 خوش خوشانت شده آره؟  ه؟یچ _

 ادامه داد: تیبا همان عصبان یزد. پر شخندین شیبرا مولود

 یخندیبازم م نمی. ببیاحوالپرس فرستمینظام م یامون بد _

 نه؟ ایبرام 
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به تاسف  ی. مولود سربودصنم از پشت پرده شاهد ماجرا  ماه

 یاتاقش را انداخت. او که رفت پر یتکان داد و پرده  یپر یبرا

. چند لحظه بعد نفسش را رها کرد سرش را رو به آسمان گرفت

کوچکش  ی رهیبرداشت دا نیزم یرا که از رو یزیچ نیو اول

 یبرا رهی. داامدیبه کار نم گریبود که پوستش پاره شده بود و د

بار  کیآن  یحلقه ها یکرد. صدا یدستانش باز انیم یلحظه ا

را وسط  رهیدا یپر تیگوش خانه را پرد کرد و در نها گرید

 بلند گفت: یحوض انداخت و با صدا
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 .ومدهیرو جمع کن تا نظام ن لهیطو نیا ایب ،یمهر ی! آیمهر _

. اتاقش به دیزد و کنار کش یصنم از پشت پنجره لبخند ماه

بود و حالش را خراب  ختهیبهم ر یده اشکل ناراحت کنن

کرد و سپس دست  یبار پر ی. ابتدا در دل حرف دُرشتکردیم

پرت شد  رونیکه باز هم از پنجره به ب یزیچ نیاول به کار شد

. بعد از آن در اتاقش را چهار طاق باز نظام بود یخوانسار انیقل

به آن  توجه یزودتر از اتاق برود. ب انیگند قل یگذاشت تا بو

کرده و  جادیا یبد یچه صدا یخوانسار انیکه شکستن آن قل

 لیدختر خل ی. بعد از آن گُل سر فلزدارد یدر پ یچه عاقبت

پرت کرد و غرغر کنان مشغول  رونیرا هم از پنجره به ب یمشد

 جمع کردن اطراف اتاقش شد.

 

سروصدا از اتاق  یماه صنم را منظم کرد و ب یرو یملحفه  ایدر

 یخواست و چندساعت یم قیخواب عم کیزد. دلش  نرویب

. امشب دادیآنچه که روح و روانش را آزار م یدور شدن از همه 
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خاطره گذرانده بود را  یب ایکه در ییتمام شبها یماه صنم تالف

از  رونیب ای. دردرفته بو شیدر خاطراتش پ یدر آورده و کل

سالن در اطراف  یبه تنش داد و نگاه یاتاق کش و قوس

خودش قرار داشت و  یمثل روز اول سر جا زی. همه چچرخاند

. قشنگ معلوم لبخند زد ای. دردادیعطر و گالب م یسالن بو

که شهاب به خدمت گرفته است، از پس  یخِبره ا میبود که ت

بهتر از  یگل، حت یدسته  مثلبرآمدند و خانه را  یکار به خوب

 دادند و رفتند.  لیروز اول تحو

 ازهیافکارش دستش را مقابل دهانش گذاشت و خم انیم ایدر

. چشم باز امدیخسته بود و خوابش م ی. حسابدیکش یبلند ی

از پشت  ینام ی. هنوز قدم از قدم برنداشته بود که صداکرد

 .دیچیسر در گوشش پ

 تا لنگ ظهر بخوابه. کنمینم هیتوص یضیمر چیبه ه _

در چشم او درآمد. بالفاصله برگشت و خجالت زده چشم  ایدر

 ازهیخم ینام یعنیبود.  نیا دیکه به ذهنش رس یزیچ نیاول
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 یهمه ب نیبا ا ایبود؟ پس خاک بر سر در دهیرا د دنشیکش

 .یاطیاحت

. دیکش رینگاهش را ز ایسرحال بود و عازم رفتن. در ینام

 خجالت زده لبش را به دندان گرفت و رها کرد.

 .ریسالم. صبح به خ _

 فشردیم شیپنجه ها نیرا ب فشیک یدسته  کهیدر حال ینام

 آمد و جوابش را داد: کینزد

 یپا شیپ قهیچند دق نیتا هم زنمیسالم. حدس م کیعل _

 هوم؟ ،یکردیم یتخت عمه صنم خاطره باز

جز سکوت و خجالت  یحرف ای. پس دردرست بود حدسش

. دوباره لبش را به دندان گرفت. در مقابلش نداشت دنیکش

 ادامه گفت: در ینام

 زمیتو تجو یبرا ی. ولهمه نه ی. برایکنم بخواب یم هیتوص _

 فقط خوابه.
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بود و منعطف.  یجد ینام ی. چهره باال رفت ایمتعجب در نگاه

 :دیزد و آهسته پرس یپلک ایدر

 ضم؟یبه نظرتون من مر _

 . من از تو بدتر.میضیما مر یهمه  _

خورد و  یزیر کیت یلب نام یچشم درشت کرد. گوشه  ایدر

 . انداخت نییسرش را پا

جسمش  یکیتو خودش داره.  یدرد هی یباالخره هرکس _

 روحش. یکی ضه،یمر

 شما.. _

. بالفاصله سرش را بلند ردیجان بگ ایاجازه نداد کالم در ینام

 تر گفت: یکرد و جد

 خوامیو، مطمئنم که م دونمیم نویچمه. فقط ا دونمیواقعا نم _

 که برام مقدور باشه. یی. البتهه، تا جایبمون نجایتو ا

گوش  یاول صبح کردیحس م ایسکوت برقرار شد. در یا لحظه

 یچهره  رهیو خ دیشنود. آب دهانش را بلع یاشتباه م شیها
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زد و  یدر جوابش لبخند واضح تر یول یمنعطف او شد. نام

 گفت:

 یفراموش کردم. االن نه، ول یوقت فکر نکن هیبگم که  نمیا _

 حیکم و کاست برام توض یاتاقم، ب یایب دیکه برگشتم با شب

 .شده یکه چ یبد

زد و  شیبرا یپلک یصدا باز و بسته شد. نام یب ایدر یلبها

 دستش را باال برد.

 فعال. _

او را به حال  ی. نامبود ینام یهمچنان در شوک جمله  ایدر

 به عقب ینگاه ردیفاصله بگ نکهی. قبل از ادی. چرخگذاشت

 سرش انداخت و گفت:

 ؟یراست _

 گفت: ی. نامبود رهیکماکان خ ایدر نگاه

 به مادرم زنگ زدم. _
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 یبا لبخند یول یاز هم فاصله گرفت. نام ایدر یلبها بازهم

 را پشت سر خودش گذاشت. ایبار رفت و نگاه در نیا یقشنگ

را  ینام یبه در بسته ماند و جمله  ایبسته شد. چشمان در در

 "یبمون نجایتو ا خوامیمطمئنم که م "ش تکرار کرد.خود یبرا

باشد و  ایتوانست جواب التماس و درخواست در یجمله م نیا

 یبدهد. ناگهان تمام صحنه ها و حرفها یگرید یمعان ای

. آن تروزبه مقابل چشمش جان گرف دنیاز د شیعصمت، پ

 ایدر هیگفته بود که حال یگفته بود. جور یروز عصمت از نام

را  ینام ی. برداشت عصمت از رفتارهاگُر گرفته بود ای. درکند

خواست اشتباه  یهم دلش م دیکرده بود. شا یاشتباه تلق

. و گفتیبود که عصمت م یهمان قتیحق دیبرداشت کند. شا

اشاره  ایکه به در ودب قتیهمان حق رویپ یحرف نام نیا دیشا

 بزند و آگاهش
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 ی قهی ای. دردیه سرعت نور تمام وجودش را در نورد. گرما بکند

. چه و چندبار داخل آن را فوت کرد نیلباسش را گرفت و چند

در خواب ناز.  یخوب که شهاب و زنش االن سفر بودند و مابق

 ریز شیو آبرو شدیم انیبر همه نما ایوگرنه حال دگرگون در

 .افتادیدست و پا م

 

جول و پالسشان را  شهیاز همبود. مهمانان نظام زودتر  شب

و  کردیبساطش دود م یجمع کرده بودند و نظام همچنان پا

 ی. پنجره سپرده بود یغاز پر هیصدمن  یگوش به حرفها

از درز باز پنجره به  یپر یگله گزار یاتاقش باز بود و صدا

را آب  شیحوض، لباس ها یپا ی. ماه صنم ولدیرس یگوش م

 یپر ی. صداچالند یکوچکش مانگشتان  انیو م دیکش یم

 ریپشت به پنجره کرد و ز الیخ ی. ماه صنم بپروا یبلند بود و ب

 :دیلب غر
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 . ادیبگو تا جونت باال ب نقدریا _

و  ریو نه از نظام و ج شیدهایو تهد ی. نه از پردیترس ینم اصال

نظام را شکسته بود که شکسته بود.  یخوانسار انیجارش. قل

 ردیزنش را بگ یخواست جلو یکرده بود. م ییاصال کار به جا

 نرسد.  نجایکه کار به ا

 ینیو ماه صنم سنگ ستادیبعد نظام پشت پنجره ا یا لحظه

 نیآب تشت سنگ ریرا که ز راهنشینگاهش را حس کرد. پ

به عقب چرخاند. نظام به  یشده بود، همانجا رها کرد و سر

داد و دوباره  یسالم آهسته ا یزد. ماه صنم ول شخندین شیرو

 :دیرو گردانند. نظام از همانجا پرس

 وقت شب؟ نیحوض ا یپا یکنیکار م یچ _

 . گمونم الزم به گفتن نباشه.شورمیلباس م _

 چرا؟ _

 ؟یچرا چ _

 چرا االن؟ مگه روزُ از دستت گرفتن؟ _
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از  فشیزد و باز هم دستان ظر یصنم پشت به او تک خند ماه

. سپس رو به نظام ل تشت گرفت. کف آنها را داخستادیکار ا

 و به تمسخر گفت: دیچرخ

شب واسمون مونده که  هیخانمه.  یقُرق پر اطیروز که ح _

 .یریازمون بگ یخوایامشبش اونم م یگمونم با حرفا

 یزرد و ب یبعد دندان ها ینظام باال رفت. لحظه ا یابروها

 زد و گفت: رونیزردش ب یها لیبیاز پشت س ختشیر

 .امیب بمون تا _

پنجره را  یال ی. نظام کمدیصنم به اکراه چهره درهم کش ماه

 چفت کرد و داخل اتاق برگشت. 

بلند  یپر یگله گزار یصنم دوباره مشغول شد. بازهم صدا ماه

نثار  "یخبرمرگ"زد و  یشد. آنقدر بلند که ماه صنم تلخند

 جفتشان کرد.

 که ماه صنم بشنود گفت: یبلند، طور یبا صدا یپر
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. دختره آبرو رمیم زارمیم یبهش رو بد یبه خدا اگه بخوا _

 .کنهیم میچره زبون دراز یتو م یواسم نذاشته. تو خونه 

 در ادامه گفت: یکرد. پر یدر جوابش غرغر نامفهوم نظام

 .دهیورپر نیا یجا ایمن  یجا ایخونه  نی. ایخوددان _

 :دیلب با خودش غر ریصنم ز ماه

 هفت جدت.و  یخودت دهیور پر _

همان غرغر نامفهوم را تکرار کرد و از اتاقش خارج شد.  نظام

 به تذکر گفت: یپر

 . گفته باشم. دارهیبرم م االتیخ یادبش نکن _

 نه؟ ای یزاریشده. م یچ نمیبرم بب ریزبون به دهن بگ _

 شدیواسه مدارا. عروست نبود باورم م یریم دونمینه! م _

 چشمت دنبالشه.

به وجود ماه صنم زد و همانجا خشکش کرد.  مثل صاعقه یزیچ

باز نگاه  مهین یبه پنجره  ری. مات و متحدیچرخ ادیبا تامل ز

جرو بحث نظام  یکرد و سرش را به تاسف تکان تکان داد. صدا
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زد و با  یلب اطیح یکیتار انی. ماه صنم میو غرغر پر امدیم

 خودش زمزمه کرد:

 زن. ادیتف به ذاتت ب _

را  شید تا خودش را جمع کرد و کف دستهابر یادیز زمان

 شیشستن و چنگ زدن لباس ها الیخ یداخل ظرف تکاند. ب

. انجام اموراتش در نظر نگرفته بود یرا برا یشد. اصال شب خوب

را  یتشت مس یشد و لبه ها زیخ میزانو ن یگفت. رو یاعلی

 بونکرد. لباسها غرق کف صا یگرفت و آبش کنار حوض خال

. آب تشت را نداشت دنشانیصنم دل و دماغ آب کش بود و ماه

همه باز کرد و  یاز لباسها را رو یکیکرد. سپس  یرا کامل خال

. قصد کرده بود به اتاقش دیرا داخل حوض آب کش شیدستها

که از زبان  ینیسنگ یو خفا با جمله  ییپناه ببرد و در تنها

 . دیایبود کنار ب دهیشن یپر

موفق به فرار شود نظام از پشتش درآمد  هنکینشد. قبل از ا اما

 :دیخفه غر ییو با صدا
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 ؟یمن تو شکست یخوانسار ونیقل _

کمر راست کرد و رو به نظام  اطیصنم جا خورد. با احت ماه

 .ستادیا

 دراومده؟ یجلز ولز پر یبا تو بودم دختر؟ چه کرد _

 را درهم کرد. شیو اخم ها دیکش ریصنم نگاهش را ز ماه

 ؟یدین باال از خودش نپرسچرا او _

تو  ونویاز تو بپرسم. قل خوامیکه. االن م یدی. ددمیپرس _

 ؟یشکست

لبس نشست.  یگوشه  یتند ماه صنم باال رفت و تلخند نگاه

 یکیتار انیکرد. ماه صنم م یو منتظر نگاهش م رهینظام خ

 :دیشب با تمسخر پرس

 کرد؟یچه م یاگه مال تو بود دست پر _

 ال من و مال اون نداره.زنمه. م یپر _

نداره؟  تیتو زندگ یدخل چیعع! خب مولودم زنته. چرا ه _

 هان؟
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سپر کرد. سپس  نهیاو گرفت و س یبه حاضر جواب ینفس نظام

دو انگشت تاب داد و در جواب ماه  نیرا ب لشیسب یگوشه 

 صنم گفت:

 تو حرف خودتو بزن.  _

 د:مولود زد و ادامه دا یبه پنجره  یاشاره ا بعد

 .ومدیاون م دیبا یپر ینبود. نخواست وگرنه االن جا قیال _

مولود انداخت و با حفظ  یسمت پنجره  ینگاه میصنم ن ماه

 زد: هیهمان تلخند کنا

تو  یسهم دمیوقت ند چیه یخواست. ول یاشرف که م _

 داشته باشه. تیزندگ
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 یصنم نفوذ کرد. پرنظام تا عمق نگاه ماه  یو برنده  زیت نگاه

نظام چطور  ندیبود تا بب ستادهیا نهیپشت پرده، دست به س
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در جواب ماه صنم  ی. نظام ولکندیم هیعروس جوانش را تنب

 :دیغر

 ؟یکه سر جنگ بردار نییپا یپرت کرد ونویقل _

شد و  دهیکش یماه صنم تا نگاه حق به جانب و منتظر پر نگاه

 آهسته در جوابش لب زد:

 و مال زنت نداره.  مال تو _

 بار زل زد به صورت نظام و ادامه داد: نی. ابرگشت

اجازه  یب ادی. منم پرتش کردم که دستش بیخودت االن گفت _

 به مال مردم دست نندازه.

 از پشت پنجره حرص کرده بود. ماه صنم گفت: یپر

 ای یتو باش یقصد بعد دونمینم یدفعه قصدم زنت بود. ول نیا _

 نه.

 زد و گفت: یشخندیکرد. ماه صنم ن زیفاصله چشم ربال نظام

 . ومدهیگذشت هنوز پسرت ن مهیشب از ن _

 باال انداخت. شانه
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 ونشی. عجالتا اگه واسه آقاش از قلستیواسه من که مهم ن _

 باز کجا سرشو گرم کرده. نیدنبالش بب رهیمهمتره، م

ه داخل رفت و پنجر یماه صنم پر یمحض تمام شدن جمله  به

 . دیرا بهم کوب

برگشت و ضمن نگاه کردن  یزد. نظام عصب شخندیصنم ن ماه

 :دیبسته غر یبه پنجره 

 سَرِه خور. ارث پدر پدرسگشو طلب داره. کهیزن _

نگاهش را  یماه صنم بالفاصله بهم جمع شد. نظام عصب یلبها

 .دیسمت او چرخاند و غر

 .ی. به نفع خودته دم پرش نباشدهن پاره اس _

 ایبزند و  یآنکه حرف ی. بدادیصنم فقط و فقط گوش م اهم

نظام خودش هم به خبط و  ایکند. گو یدیاعتراض و تاک

کرد و  یم حتیماه صنم را نص یبرده بود. وقت یپ شیخطا

به غلط کردن  یعنی. بود انیاش نما هیکر یدر چهره  یدرماندگ
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اش باز  هنرا به خا یپر یپا نکهیافتاده بود و هر لحظه بابت ا

 فرستاد.  یکرده است به خودش لعنت م

 نینباش. اگه ا نجایتوام برو تو اتاقت. ا دیجاو یپ رمیمن م _

 .امیزد جوابشو نده تا خودم ب یام حرف کهیزن

زن  االتیخ یصنم آب دهانش را فرو برد. رفتار نظام ورا ماه

جوان بود. توقع ماه صنم از نظام زد و خورد و کشمکش بود. 

که نه  نقدریبود. ا دهیرُستِ نظام را بدجور کش یپر ایگو یول

را  یبا پر دنیو نه توان جنگ ستدیمقابل ماه صنم با توانستیم

 یشده بود انگار. دست به عصا و محافظه کار. پر فی. ضعداشت

و چند سال  ستیب نیا یبا او کرده بود که اشرف ط یکار

بد بودنش عقوبت  یبا همه  یکه پر دینتوانسته بود بکند. شا

هم آمده بود تا انتقام مولود و اشرف و  دینظام بود. و شا یکارها

حق  ی. خالصه خدا جادانستیچه م ی. کسردیرا از او بگ وریز

جواب تمام گناهانش را پس  ییجا کی دیبا نظامنشسته بود و 

 .ایو چه آن دن ایدن نی. چه در ادادیم
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را کنار حوض رها کرد  نظام تشت لباسش دیصنم بعد از تاک ماه

برسد که ماه صنم  یممکن بود روز یعنیو به اتاقش پناه برد. 

از  یآخ که آن روز چه بار ند؟یبه چشم خار شدن نظام را بب

 کی. درد خرم و قاسم و مولود شدیاش سبک م نهیس یرو

 دایپ نیخانه تسک نیدرد اسارت خودش هم در ا یطرف، حت

 کرد. یم

 

 سال بعد. دو

 

کرد ابهت از دست رفته اش را حفظ  یتالش م یبه سخت نظام

 شدیمگر ممکن بود. نم یکند و خودش را سر پا نگه دارد. ول

السابق پا برجا  یتنگ دلت باشد و غرورت کماف یمثل پر یزن

و پا به  ایح یگفت، دهن پاره، ب یهمانطور که نظام م یپر بماند.

در و  یشخندهایرو  ذرسر گ ینبود که پچ پچ ها یدر بود. روز

هوار نشود. ماه صنم از  ینکند و سر پر ینظام را عصب هیهمسا
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حرف گوش  ینظام بود. پر یدور شاهد نابود شدن ذره ذره 

علم  یخورد و به تازگ یبُر م دیجد ی. هر روز با آدمهادادینم

را از نو  یو خوانندگ ردیکرده بود که بازهم دنبال هنرش را بگ

حرف  ی. هربار که پردادیدل به دلش نم یآغاز کند. نظام ول

خانه  یوارینظام از چهار د یصدا دیکش یم شیهنرش را پ

و  دیکش یچادرش را سر م یساعت یبرا یرفت و پر یم رونیب

 . زدیم رونیاز خانه ب

ماه صنم مجبور بود هر روز شاهد  نکهینبود. ا یخوب روزگار

را  شیگوش ها یدو دست یآنها باشد و گاه یجنگ و دعوا

. و آن هم بود یآنها را نشنود کار دشوار یبچسبد که صدا

مردم تحمل  نیرا از جانب هم یادیفشار ز کهیدرست زمان

 داشتن یهنوز ثمره ا ی. ماه صنم بعد از چند سال زندگکردیم

دهان مردم شده  یاو هم لقلقه  ینظام زندگ یو عالوه بر زندگ

 یگریآن داست و  فیگفت دختر رحمت ضع یم یکیبود. 

خاتون خون به جگر  انیم نیدانست. و ا یرا مقصر م دیجاو
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مردم را کف  یحرفها یکی یکی یسادگ یدخترش بود و از رو

 . کردیگذاشت و عذابش را دو چندان م یدست دخترش م

روز ماه صنم ناخوش احوال بود. از سر صبح دل و روده اش  آن

به ناچار چند  . ماه صنمامدیو باال م دیچیپ یبهم م لیدل یب

کنار حوض نشست و هر آنچه از شب قبل خورده بود باال  یبار

. ماه لیسه یهم شده بود ستاره  یآورد. مولود خانه نبود و پر

کاسه آب اطرف  چنداز کنار حوض بلند شد و  یصنم به سخت

خواست  یکه دلش م ی. گرمش بود. به قدرختیآن ر

 ی. فکرش اما جاندیرا بکند و داخل آب حوض بنش شیلباسها

خنک بود و ساکت. ماه   شهیرفت. سرداب خانه هم یگرید

 واریکنار د یتخت چوب یرو لشیرغم م یتوانست عل یصنم م

 دراز بکشد تا حالش بهتر شود. یکم
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سکوت  یرگدرد بز نیکه در مقابل همچ تیبر انسان ننگ

 ��.کندیم

بازهم خفقان گرفتند. خودشان را با کرونا و  المللنیب جوامع

سرگرم کردند که دخترکان  گریهزار کوفت و زهرمار د

 �😭�.نندیافغان را نب یدهیترس

 حقوق بشر؟ کجاست

 �😭�آن شعارها یشد همه چه

 �😭�گرید یهم مردم باز

 نیترارزشیو ب نیتریدستکه انگار دم یبازهم زنان و دختران و

 �😭�. نندیزم یموجودات رو

که دختر در خانه دارند، تمام مردان و زنان  ییهاآن تمام

 فهیوظ یخاک یکره نیبلکه ا ران،یا نینه فقط سرزم نم،یسرزم

 ننگ اعتراض کند.  نیدارد بر ا

سپاه دشمن  انیم ستادنیکم از ا یواد نیسکوت کردن در ا که

 .ستین
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تا  دیدخترکان معصوم افغان هشتک بزن یبرا رنقدیا دیبا

 . دیایاز شرم به خودش ب المللنیجوامع ب

ناحق، زنان و  ایدرگرفت، به حق  یجنگ یوقت اموزدیب ایدن تا

. تا شرم ستندیسربازها ن یجنگ متیو غن زیآودختران دست

 یتعد تشیثیرا بلرزاند و به ح یتن و بدن زن نیکند بعد از ا

 ��.کند

 

دخترکان افغان  یاری. پس به میهمه دختر در خانه دار ما

 .میبشتاب

 بردار_افغان_دختر_سر_از_دست#
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 ��هیتیکانال حق عضو شرمنده

 باشه یاگهید زیچ دیاز پست نبا ریغ دونمیم
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بزرگ است که جز با گفتن و  یبه قدر مانیدردها روزهانیا یول

 .��کندینم دایپ یکردن تسل  یهمدرد
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. امروز که حال ماه روزها امروز خانه خلوت بود یهمه  خالف

 دیخر یبرا یصنم آشفته بود، مولود نوبت حمام داشت و مهر

. ماه صنم تلوتلو زنان خودش را به زده بود رونیاز خانه ب

خنک  ی وارهیرمق دستش را به د یسرداب رساند. ب یورود

 یتر م نییرفت. هر چه پا نییپله ها را پا یکی یکیآن گرفت و 

. وارد شد. ابتدا امدیحال م شتریو دلش ب شدیرفت هوا خنک م

. آنجا عادت کند و بعد راه افتاد یکیاجازه داد چشمش به تار

ناله آمد. قلب  ی. صداماند یورود یهمان ابتدا یول شیقدمها

بعد  ی. دمدیکش یبلند نیو ه ختیماه صنم ناگهان فرو ر

 اش گذاشت و ناله زد: نهیس یقفسه  یدست رو



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 نجاست؟یا یکس _

 :دیزن دوباره بلند شد و پرس یناله  یصدا

 ؟ییماه صنم تو _

 شیپ اطیو با احت دیکش دشیسف یبه روسر یصنم دست ماه

 شهیهم دیکه جاو ییسرداب، درست جا یرفت. صدا از گوشه 

 انیتر رفت، م کی. ماه صنم نزدامدیم دادیرا جا م شیخمرها

 یپر یجان و زخم یکرد و با جسم ب زیسرداب چشم ر یکیتار

و  بودکف سرداب افتاده  ی. پردیرو به رو شد. برق از سرش پر

. ماه صنم درد و التهاب خودش بود یخون از پشت سرش جار

 شیپاتند کرد و کنار پا یامان سمت پر یرا فراموش کرد. ب

 .نشست

 ؟یچرا افتاد نجایا )ع(. تو نیامام حس ای _

 نیلباس ماه صنم را ب یزد و گوشه  یشخندین یبه سخت یپر

 گرفت. شیپنجه ها
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صدامو  ی. دو ساعت هوار زدم کسرونیکمک کن برم ب _

و گرنه خوراک جک و  . خدا تو رو روسوند ماه صنم.دینشن

 .شدمیم نجایا یجونورا

ان و . ماه صنم هراسزد یجان مهیدرد تک خند ن انیو م گفت

خوب نبود. دست و  ی. اوضاع پرحرف دست به کار شد یب

گل  ینخ ی. ماه صنم ابتدا روسریبود و سرش خون یبالش زخم

 یو سپس تالش کرد از رو دیچیپ یدار خودش را دور سر پر

 بلندش کند.  نیزم

 نیبود و بلند کردنش خارج از توان ماه صنم. با ا نیسنگ یپر

 یاو را رو ینیرا گرفت و سنگ یرپ یبازو ریحال، ماه صنم ز

به خودش  یکمک چیکه ه یشانه اش انداخت. راه بردن آدم

را تا کنار تخت  ی. ماه صنم ابتدا پربرد یکار دشوار کردینم

 کرد. شیآن رها یکشاند و سپس رو یچوب

وزن زن خم شده  ینیسنگ ریز شیو شانه ها زدینفس م نفس

گفت و  یس آخ بلندکمرش گرفت. سپ یبود. دستش را به گود
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به تنش داد  ینا و نفس حرکت یب یسرش را رو به عقب برد. پر

 و گفت:

گوشه تو سرداب پنهون  هیهاشو  قهیبودم نظام عت دهیشن _

 .کنهیم

از قبل داخل  شتریب شیو تک خند زد. ماه صنم پنجه ها گفت

 :دیکمرش فرو برد و پرس یگود

 خب؟ _

 نگاه از ماه صنم گرفت. در جواب او زد و یگریتک خند د یپر

 دروغ. ایراسته  نمیهه! خب که خواستم بب _

 ؟یدزد یاومده بود _

در جوابش  یول ی. پرشد دهیپرس اطیماه صنم با احت سوال

 هم از درد گفت. یکرد و در ادامه آخ بلند یبلندتر یخنده 

از  یکه بخوا یشده باش ریاز نظام؟ مگه از جونت س ؟یدزد _

 .یکن ینظام دزد

 .یروز افتاد نیکه به ا یاومده بود یدنبال چ ؟یپس چ _
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 در جوابش گفت: یپر

تو  یمیقد یمشت سکه  هیگفت نظام  یم ی. مهرقتیحق _

 ی. فکرزنهیبهشون سر م رهیداره که نصفه شب م یظرف سفال

. صبح که نظام رفت اومدم سروقت سکه انهی گهیشدم راست م

 ها که ..

 یخال یبه خمره  یصنم اشاره ا تمام ماند. ماه مهین حرفش

 :دیشکسته کرد و پرس

 .نیزم یو خورد یخال یرو خمره  یکه رفت _

. البته پشت بند هر خنده اش ناله دیباز هم با صدا خند یپر

 . در جواب ماه صنم گفت:دیچیپ یو از درد به خودش م زدیم

 ی. ولرپامیتخته برداشتم گذاشتم ز هیرو خود خمره که نه.  _

 .نیسبک بود، لق خورد افتادم زمخمره 

عادت کرده بود،  یکیچشمش به تار یگریصنم که د ماه

 زن زد و در ادامه گفت: یعقل یبه ب یتلخند
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 داشی. ارزش داشت؟ فکر کن پنیزم یافتاد یلق خورد _

 خورد؟ینبود به چه دردت م ی. تو که قصدت دزدیکردیم

 کم بچزونم. هیکردم تا نظامو  ی. فقط جاشونو عوض میچیه _

 مگه؟ شیتا االن کم چزوند _

 یرا در بر گرفت و صدا یبه ناگاه تمام وجود پر یسخت درد

تعلل  یرا به آسمان برد. ماه صنم دستپاچه شد. ب ادشیفر

بلند  شیبرداشت و کمک کرد تا از جا زیخ یدوباره سمت پر

دست و  دادیبود. ماه صنم احتمال م دهیفا یماندن ب نجای. اشود

جنباند و  یم تدس دیبا طیشرا نیزن شکسته باشد و با ا یپا

 .اوردیسرش م یرا باال بیطب

 

 رونیاز خانه ب مهیرا کنار اتاق دراز کرد و خودش سراس یپر

و سوزش سر معده امانش را برده بود. با  کردی. دلش درد مزد

و نگاه رهگذران را به دنبال  دیدو یکوچه ها م انیحال م نیا

فغان  ادیدر خانه تنها بود و از درد ز ی. پردیکش یخودش م
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که  یمثل آن روز تبود. درس دهی. ماه صنم بازهم ترسزدیم

 یپا نگرفت. نم گریاتاق دراز کرد و اشرف د یاشرف را گوشه 

به  ی. نه عالقه اردیگ یدانست حال بدش از کجا سرچشمه م

خب  ی. ولبود فهیو طا ریت نیداشت و نه دل خوش به ا یپر

کس را شاد نکرده بود که او را  چیزمان ه چیبر بد هخ

 خوشحال کند. 

اش  نهیس یوارد قفسه  ادی. هوا با قدرت ززدینفس م نفس

 یب ی. ماه صنم ولکردیم شتریو هر دم سوزش آن را ب شدیم

و  کردیم یدستان باد در هوا باز انی. چادرش مدیدو یامان م

 بود. گرید یحل مشکل یزن جوان در پ
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 ماه صنم؟ _
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 یصدا یلیو طو ضیعر یاز پس کوچه ها یکی یآمد. انتها صدا

. ماه صنم دیکش ریتند ماه صنم را به زنج یآمد و قدم ها یزن

چهره  یدر اطراف چرخاند و رو ی. نفس نفس زنان نگاهستادیا

 متعجب مولود توقف کرد. ی

 چرا؟ یشونیشده دختر؟ پر یچ _

بغل زده بود و گونه  ریحمامش را ز ی. بقچه آمد شیپ مولود

 دهیو خشک دیسف یبود. لبها یمحمد یبه رنگ گل ها شیها

شد.  مولود را انگار خدا رسانده بود.  دهیماه صنم از هم کش ی

بعد  ی. کمستادیپس داد و منتظر او ا یماه صنم نفس راحت تر

همه  نیخسته از ا یل. ماه صنم وستادیمولود تمام قد مقابلش ا

گرفت. مولود دل نگران  شیخم شد و دست به زانو دنیدو

 :دیپرس

شده؟ حرف بزن دختر دلم اومد تو  یزیچ ؟یرفت یکجا م _

 حلقم.
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اش را  دهیبر یصنم کمر صاف کرد و در جواب او نفس ها ماه

 رها ساخت.

 .دهیسر و دستش لطمه د نیخورده زم یپر ،یپر _

پس  یگریصنم نفس پر د . ماهدیمولود باال پر یابروها جفت

 داد و گفت:

 .امیسر بهش بزن تا من ب هیخونه  ی. رفتارمیب بیطب رمیم _

سرد  یبه گونه  یآخر او دست یتفاوت به جمله  یب یول مولود

 و نجوا کرد: دیماه صنم کش

 ؟یتو خوب _

 ...ای یپر شیپ یریآره. من خوبم. م _

 یر ک. واس خاطتیم نیدختر. رنگت شده ع یستیخوب ن _

 ها؟ ؟یکنیم تیخودتو اذ یدار

چهره درهم  ی. ماه صنم ولدیوسط حرف ماه صنم دو مولود

 :دیو غر دیکش

 سنگدل. _
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را تکان داد  شیبعد لبها یهم گذاشت. لحظه ا یپلک رو مولود

 :دیو در جواب حرف تند ماه صنم آهسته پرس

 ن؟یکجا خورده زم _

 یرا روماه صنم نشست. دستش  یلبها یرو یمحو لبخند

 اش گذاشت در جوابش گفت: نهیس یقفسه 

 سرداب. _

. ادیخودشم بدش م ی هیاز سا نکهیکار داشته؟ ا یاونجا چ _

 ؟یواس چ دهیجور یم دُیسرداب و گند و کثافت جاو

گفتن و نگفتن اصل  نینگاهشان درهم گره خورد. ماه صنم ب _

او حدس  ی رهیواقعه ماند. مولود که از انگار از سکوت و نگاه خ

 :دیپرس ادیز دیجنباند و با ترد یزده بود، لب ییها

 رفته سراغ سکه ها؟ _

 .دیدر نگاه ماه صنم دو تعجب

 ؟یتوام از داستان سکه ها خبر دار _

 زد و در جوابش گفت: یلبخند واضح مولود
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که تو اون خونه ندونه نظام  هی. کیخبر یفکر کنم فقط تو ب _

مگه  یپنهونشون کرده، ولخودش  الیداره. به خ یچه گنج

 تو اون دخمه. رهیچرا نصف شبا چرا م یکه نفهم یباش هیسف

خانه  نیا یآدمها یاز نهاد ماه صنم بلند شد. انگار از غافله  آه

 ی. حتدانست یعقب مانده بود. مولود داستان سکه ها را م

خبر  یاز همه جا ب چارهیماه صنم ب ی. ولدانستیهم م یمهر

 .بود

 پس... _

 .ارمیب بیطب رمیفراموش کن. تو برو خونه من م _

 یجمله وسط حرف ماه صنم رفت و بقچه  نیبا گفتن ا مولود

بعد مولود با حفظ همان  یلباسش را به دست او داد. لحظه ا

ماه  ی رهیلبخند، سالنه سالنه از او فاصله گرفت و نگاه ه خ

 یهاپنجه  انیمولود م یصنم را پشت سرش جا گذاشت. بقچه 

 ای. گورفت یم الیخ یشد. مولود آهسته و ب ریزن جوان اس

باد به  یخوب بود و حت زیهمه چ ایبود. گو افتادهین یاتفاق
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خانه از درد به خودش  یگوشه  یگوشش نرسانده بود که زن

دهانش را فرو  ی دهیآب خشک ی. ماه صنم به سختچدیپ یم

 ریمه درگاش سخت تر از ه نهیسوخت و س یم شیبرد. راه گلو

دهانش مشت  یلوبعد دستش را ج یبود. به سرفه افتاد. دم

خشکش را رها  یخلوت سرفه ها یکوچه  انیکرد و همانجا م

 کرد.

 یو در حال جان کندن بود. ماه صنم زانوها زدیناله م یپر

گذاشت و  نیزم یاو رو ی دهیناتوانش را کنار جسم صدمه د

 مولود را کنار دستش جا داد. یبقچه 

 .ارتشیاالنه که ب اریطاقت ب .بیطب یمولود رفت پ _

 زد و گفت: یدرد تلخند انیم یپر

 اشهدمو بخونم. دیبا ادیکه بوش م نطوریپس ا _

ربط  یو ب دیکش یپر یزخم یبه گونه  یصنم آهسته دست ماه

 :دیاو پرس یبه جمله 

 سوزه؟ یم یلیخ _
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 گرفت. یشتریوسعت ب یتلخند پر 

ماه  ی. چرا موندیمحلّم ند یبر یتونستیم نه به قدر دل تو. _

 ی. االن چیکرد یمن نگاه نم یوقت تو رو چیصنم؟ تو که ه

 ؟یپرس یباال سرم حالمو م یشده نشست

 .دونمینم _

 گفت: یجواب ماه صنم صادقانه آمد. پر 

 یزنا یتو باهمه  ؟یدونینظام حق داره خاطرتو بخواد. م _

 آخه. یاطرافش فرق دار

 ؟یتهمت بزن یواخیباز م _

 زد و گفت: یتک خند پردرد یپر

 یخواستنُ تو نگاهش م ی. ولیعروسش یوقت یچه تهمت _

چشم  دونهیم نکهیماه صنم. ولو ا کنهی. بهت افتخار منمیب

 .شینیبب یندار

 بشنوم. زارویچ نیکه ا ستمین نجایبزن. ا گهیحرف د هی _
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و در  دیکش ی. آه بلنددیچیبازهم از درد به خودش پ یپر

 جواب ماه صنم ناله زد:

ده تا دختر مثل ماه صنم داشتم.  دیجاو یگفت کاش جا یم _

گفت حرومش کرد  ی. مستیدختر ن نیا قیگفت رحمت ال یم

دختر نداشته اش دوست  نیواس خاطر قاسم. نظام تو رو ع

 هی نکهیکردم تا ا یداره ماه صنم. اولش منم مثل تو باور نم

 .گهیکه داره راست م دمیدحرفاشو  یشب نشستم پا

و تمام  دیچیپ یشکم ماه صنم درد بد ریز ناگهان

. پنجه . صورتش از درد بهم جمع شددیکش ریت شیاستخوانها

 شکمش فشار داد و ناله زد: ریرا ز شیها

 گفت؟ ناروینظام ا _

شد  میدلشو باز کرد. حسود ینعشه بود سفره  یآره. وقت _

 دوستت داره. نه.نظام  نکهیبهت. نه به خاطر ا

 

 [2۱.0۸.2۱ 0۸:3۱] 



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 

ساعت من واسه خودم  نیتا ا یکس نکهیبه خاطر ا فقط

 نخواسته.

که انگار با حرف بر درد  ینداشت. پر یماه صنم تمام درد

 توجه به حال ماه صنم گفت: یب کرد،یجسمش غلبه م

 ه؟یمن چ یاسم واقع یدونیتو، تو اصال م نمیبب _

لبش را به دندان گرفت.  یزد و گوشه  از درد یصنم ناله ا ماه

 در ادامه گفت: یپر

شدم که پام به کاباره ها باز شد. تا قبل  یپر ی. از وقتیلیل _

 بودم.  یلیازاون فقط ل

 ؟یلیل _

 زد و گفت: یلبخند یصنم ناله زد. پر ماه

. دختر هیلیل تمیبود که مردم روم گذاشتن. اصل یاسم یپر _

 .ازیسردار. خواهر ا

 گفت: ی. پردیکش یحرف او آه بلند انیصنم م ماه
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گرفت و غصه  ی. هر وقت دلش مداشت یخوب یمادرم صدا _

 سرش.  دیکش یکرد و آواز م یمنو بغل م شد،یم ازیدارِ ا

 یناله  ی. پرهمه فشار را نداشت نیماه صنم تاب ا یلبها

 از درد زد و گفت: یدوباره ا

بعد ها من خوندم و  کردم. یم هیخوند و من گر یاون م  _

 مردم عاشق شدن.  

 .شهیخدااا! کمرم داره نصف م یا _

 مهیپلکش را باز کرد و ن یحواس ال یب یصنم ضجه زد. پر ماه

 جان گفت:

 همه عاشق شدن اال خودم. _

پر درد  یرفت. پر یم یرو با کبود یماه صنم به کبود رنگ

 گفت:

 نهیرم با کعم یوقت نتونستم عاشق شم، چون همه  چیمن ه _

 و نفرت بزرگ شدم.
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پر بغض  یشده بود. پر ریچشم ماه صنم سراز یاز گوشه  اشک

 ادامه داد:

. هر ساعت  بهش فکر رمیبال و پر بگ ذاشتیفکر انتقام نم _

بودم و بَه به و چهچه مردم دنبالم  کاری. هر وقت که بکردمیم

 نبود.

 آخه؟ یانتقام؟ از ک _

 گرفت و جواب داد: ینفس یپر

 خان.  دیجمش _

خورد. فشار انگشتانش به  یدیدرد تکان شد انیصنم م ماه

 ناگاه کم شد و متعجب چشم درشت کرد.

 ؟یک _

 دردمند او گرفت و گفت: یتلخند زد. نگاهش را از چهره  یپر

که شد خواب آشفته  یخونه خراب کرد. همون ازُیکه ا یهمون _

 شدیم یول من. خودش که گور به گور شده بود. یایبچگ ی

 آورد رو از پسرش گرفت. ازیکه سر ا ییانتقام بال
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بازهم ناله زد و با نفرت ادامه  یالل شده بود. پر بایصنم تقر ماه

 داد:

 یوارد حجله  ازیخان حکم کرد قبل از ا دیجمش یوقت _

 رو تو دل من گذاشت.  نهیعروسش بشه، همون موقع تخم ک

 :دیا همان نفرت پرسماه صنم نگاه کرد. لب جنباند و ب به

 رو به دلم گرفتم. فهیطا نیا ی نهیک یمن از بچگ ؟یدیشن _

 گفت: ی. پردیصنم آب دهانش را بلع ماه

مادرم  یگفته ها یبعدها پا ینبودم. ول ایاون وقتا به دن_

 .نشستم و سر انتقامو برداشتم

 ؟یینجایتواالن واسه انتقام ا یعنی ،یعنی _

 داد و گفت: تکان یدر جواب او سر یپر

 رتشویغ ازمی. اخودش تو حجله راحت کرد ازیعروس ا  _

گفت اون شب  یبرداشت و سر به کوه و کمر گذاشت. مادرم م

بستن و به  ازیا یخان دست وپا دیجمش یچندتا از نوچه ها

اون شب  ازیا یگفت عربده  یزور تو خونه نگهش داشتن. م
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 نخان رفت دیمشمردم از ترس ج ی. ولزدیم شیکوه آت ی نهیس

کردن. چند روز بعدم جنازه  یخال ازیتو خونه هاشون و پشت ا

 مادرم آوردن.  یپاره شو برا کهیت ی

 . دیکش آه

 یاومدم. ول ای. بعد از مردنش به دندمیند ازیوفت ا چیمن ه _

 یپدرمو آره. من.. من پر ی دهیمادرمو چرا. کمر خم یاشکا

 کنم. چارهیشدم که نظامو ب

ماه صنم برگشته بود و رمقش به جانش نمانده  یچهره از  رنگ

 :دیزد و پرس یشخندین یبود. پر

 ؟یدیترس _

اشرف و   ماریب یو چهره  دیچرخ یدور سر ماه صنم م اتاق

محل  نجایگرفت. انگار ا یهمزمان مقابل چشمانش جان م یپر

 ینقطه م نیبه ا شیبود. هرکس پا یاریبس یرازها یافشا

بر  یاریسر به مهر بس یو پرده از رازها کردیمدهان باز  دیرس
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 مپلک ن یگرفت و دستش را گوشه  ی. نفس سختداشتیم

 او زد و گفت: ریبه ترس و تح یلبخند ی. پردیدارش کش

دفعه.  هیندارم. قصدم فقط نظامه. اونم نه  ینترس. با تو کار _

 ذره ذره و کم کم.

 با من و مولود... یپس؟ پس دشمن _

وقتا  یفکر کنه. بعض ینطوریتون بهتره که نظام اجفت یبرا _

فکر  یول بزنم. یحرف هیمنم  نمیبش شتونیپ امیب خوادیدلم م

 زمینظام بردارم بر یخواستم سکه ها ی. امروزم مزارهیانتقام نم

 که نشد.  اهیتو آب س

رفت و اتاق مقابل  یم یاهیماه صنم کم کم رو به س چشمان

 آخر گفت: ی لحظه ی. پرشدیچشمان تار م

 . من...شمیمن تا نظام نکشم راحت نم _

محو کم کم  یپر یه بود. چهره شد نیماه صنم سنگ یها گوش

 افتاد. نیزم یجان زن جوان رو یجسم ب تیمحو شد و در نها

 



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

خاتون در  ی. چهره دیسرش د یکه باز کرد خاتون را باال چشم

دست به  شده بود و کنار بستر دخترش دهیاز غم پوش یهاله ا

و به  دیماه صنم را درنورد فیدعا بود. درد بازهم جسم نح

زد. خاتون هراسان  یاز سر درماندگ یمحض پلک زدن ناله ا

به دستش  راآب  وانیبه خودش داد و ل یشد. بالفاصله تکان

 گرفت. 

آب بخور لبات  کهیچ هی. پاشو یمرگت شه اله شیخاتون پ _

 بهم. دهیخشک

. ماه صنم ناله ترش برد تا بلندش کندسر دخ ریو دست ز گفت

 زد:

 خاتون؟ _

 ؟یخوایم یدردت به سرم. حرف بزن مادر. چ _

 من کجام؟ _

 میدیفرستاد دنبال آقات. اصال نفهم یتند یخونه مادر. مهر _

 . آقات افتاد جلو منم از پشتش.میچطور خودمونو رسوند
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 خوبه؟ یپر ؟یپر _
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خشک ماه صنم چسباند و پر  یب را به لبهاآ وانیل خاتون

 غصه در جوابش گفت:

کنارش بود. آقاتم دست و پا  بیطب میدیاونم خوبه. ما که رس _

 آورد خونه.  یکرد تو رو زود

. خاتون پر بغض دیرا سر کش وانیاز آب ل یصنم جرعه ا ماه

 ادامه داد.

 نیگفت سبک سنگ یم بیبه خودت دختر. طب یستم کرد _

 کرده دخترت.بلند 

چانه اش  ریآب از کنار لب ماه صنم راه گرفت و تا ز یا قطره

ماه صنم را سر  ی. به آرامدیسر خورد. خاتون بغضش را بلع

 :دیخواباند و دلخور پرس شیجا
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به ما  یچیهمه خفت خدا بهت نظر کرده بود. چرا ه نیبعد ا _

 یکه پنهونش کرد میبود بهیغر م؟یکه کمکت بد ینگفت

 ؟ازمون

 ینیاش از درد و سنگ نهیس یماه صنم که همچنان قفسه  _

 خسته اش را رها کرد و ناله زد: یملتهب بود، صدا

 رو پنهون کردم مگه؟ یخاتون؟ چ یگیم یچ _

 سکوت لب باز کرد و گفت: ینگاهش کرد. بعد از کم خاتون

 هیفرش اتاق نظام  میدیدختر. ما که رس یبچه ساقط کرد _

بمونه از  نجایشفا خونه. ا نشیگفت ببر بیطبپارچه خون بود. 

 زبونم الل. رهیدست م

 ینیبود. سرش احساس سنگ جیصنم گنگ بود. نه اصال گ ماه

 یشتریبه فرصت ب ازیخاتون ن یدزک حرفها یکرد و برا یم

گرفت و  شیروسر یاش را با گوشه  ینیداشت. خاتون آب ب

 گفت:
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 بیشفا خونه طبخودمون. رفت از  شیپ مشیاریآقات گفت ب _

تو جا تکونم  یبخواب دیحاذق آورد باال سرت. چند روز با

کباب  رهیبرات بگ یگوسفند ی. االنم آقات رفت راسته ینخور

مردم  نیتا از دهن ا یسرپا ش دیدختر. با یکنم. جون ندار

 . یفتیب

ماه صنم از حال رفته بود و اتاق دور سرس  ی نهیس انیم دل

خبر بود بلند شد  ین که از حال او بخورد. خاتو یچرخ چرخ م

ماه صنم را  یاتاق پاکت داروها یگوشه  یو از طاقچه 

 برداشت.

. آردش کرده یبخور دیچهاربار با یام داده گفته روز یچ هی _

گفت قوه و قدرت داره برا  یم تو آب. زمشیبر دیبا به گمونم.

 زن زائو. 

داخل پاکت  را از یماه صنم نشست. پاکت کوچکتر یپا کنار

 و با دقت نگاهش کرد. دیکش رونیبزرگ ب

 ؟یروشو بخون یتونیم نی. ببناهاشیا _
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را مقابل چشمان تار ماه صنم گرفت. ماه صنم همچنان  پاکت

. کردیم یخودش حالج یخاتون را برا یبود و گفته ها رهیخ

خون بود؟ ماه  کپارچهیبچه ساقط کرده بود؟ فرش اتاق نظام 

به  یچرا حت دانست؟ی؟ پس چرا خودش نمودصنم حامله شده ب

حال خراب ممکن است مال  نیبود که ا دهیاش هم نرس لهیمخ

 باشد و بس.  یحاملگ

پاکت را مقابل چشمان او نگه داشته بود و منتظر  خاتون

 کرد. ینگاهش م

 بخون. نویماه صنم. مادر، گفتم ا _

نه اش باال چا ریصنم به خودش آمد. لرز داشت و پتو را تا ز ماه

زده اش  رتیخاتون متوجه اش کرد. نگاه ح دیبود. تاک دهیکش

 پاکت داد. یرو یرا از چشمان خاتون گرفت و به نوشته 

 چهار بار. ینوشته روز _

درستش  یشده. االن که به هوش میخب پس درست حال _

 . یریبخور جون بگ کنمیم
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بلند  شیابود. خاتون از کنار پ یگرید زیبه فکر چ یصنم ول ماه

 ی. بچه ساقط کرده بود ولدیکش یجان یشد و ماه صنم آه ب

نبود. خاتون نگران حرف مردم بود و ماه صنم  الشیخ نیع

خبر ناراحت نشده بود؟ ماه  نیا دنیچرا از شن ینبود. راست

هم تقال  وقت چیه نبود. دیجاو یوقت منتظر بچه  چیصنم ه

 یچون علتش ب دیشامادر شدن را بچشد.  ینکرده بود تا مزه 

بار  کی یکه ماه یاز مرد یدیناام دیو شا بود. دیبه جاو یرغبت

 یرمق و ب ی. و آنقدر بکردیدست خواهش سمت زنش دراز م

. ردیاز او پا بگ ینطفه ا دانستیم دیهمت بود که ماه صنم بع

 "نظام بد وارث است". مولود افتاد یجمله  ادیبود که به  نجایا

 چیود بود. و چون نظام بد وارث بود ماه صنم هحق با مول دیشا

هم  یتالش چیه شیبه داشتن اوالد نداشت و برا یوقت رغبت

 نکرده بود. 
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دخترش نشست و گَرد درون  نیبعد خاتون کنار بال یقیدقا

حرف به چشمان  یکرد. ماه صنم ب ریسراز وانیپاکت را داخل ل

 :دیمادرش زل زد و پرس

 یخان قبل از داماد وارد حجله  دیجمش گنیراسته که م _

 .شدهیعروس م

 خاتون باال رفت. ماه صنم گفت: نگاه

 که... گنیم ؟یدیتوام شن _

 گفته؟ یک _

. ماه صنم که از دیهول زده وسط حرف ماه صنم دو خاتون

خواند، دستش  یرا م زیدر نگاه مادرش همه چ دهیدو دهیترس

 .پتو درآورد و به دامن مادرش گرفت ریرا از ز

 .شمیتا نشنوم راحت نم یدونیتو که م بگو خاتون. _

دختر. از جونت  یگیم یدار یاستغفراهلل. استغفراهلل. چ _

 .یباباتو خونه خراب کن یخوایم ای یگذشت

 زد و گفت: یلبخند محو یجان یدرد و ب انیصنم م ماه
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 زبونتو بسته. شهیترس هم ترس خاتون. _

 اهلل. یال اله ال _

خواد  یم دهیشن یچ هیبرام. ماه صنم محرم رازه. کن  فیتعر _

 دروغ؟ ایراست  نهیبب

را  یخال وانیبعد ل ی. لحظه ادیکش یو بلند قیآه عم خاتون

 کنار بستر ماه صنم رها کرد و متاسف سرش را تکان تکان داد. 

 خاتون؟ _

بلند شد و  شیحرف از جا یخاتون ب زد. شیصنم صدا ماه

اقچه رفت. زن جوان با نگاه مادرش کنار ط یسمت قرآن پوست

 را دنبال کرد و ناله زد:

کم  هیقرآن و صلوات دادن.  یکارت شده باز کردن ال یچاره  _

برام درد دل کن. بگو ازون زمون که همه رو ترسوندن و 

 وحشتش انداختن به جون مردم

قرآن را باز  یهم نشاند. سپس ال یرا رو شیپلک ها خاتون

 کرد
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 [2۱.0۸.2۱ 0۸:3۱] 

 

 ��بستر ماه پست

 

 ��دیکمه ببخش اگه

 

 ��کم گرفتاره هی نیادم

قشنگتر براتون پست  ادیشه، خودش بسرش خلوت دیکن دعا

 ��بزاره

 

 [2۵.0۸.2۱ 0۱:03] 

 

 به خطوط آن انداخت. ینظر و

 دفعه.  هی _
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شده بود  میکرد. مادرش انگار تسل زیصنم بالفاصله گوش ت ماه

قرآن  ی. خاتون الکردیم یتاب یب دنینش یو قلب زن جوان برا

. سپس آن را کنار طاقچه گذاشت و دیرا بست و جلدش را بوس

که به اشک  ی. برگشت. با چشمانرا مرتب کرد شیرو یترمه 

 .ردنشسته بود، رو کرد به دخترش و لب باز ک

بوده. باباش مرشد ده بوده و  یگفتن گل نسا دختر قشنگ یم _

  مردم. نیبرادرش ام

 یکنار بستر دخترش رو ادیآمد. با تامل ز شیآهسته پ آهسته

 نشست و ادامه داد: نیزم

کرده.  یخانم دست گذاشته بوده روشو تمومشم نم دیجمش _

 اقبالش نه. ی. خودش قشنگ بوده ولچارهیدختر ب

 فروغ ماه صنم سپرد. یرا به چشمان ب نگاهش

غلش نون مشت آدمم که از ب هی. ادیخان بوده و زورش ز _

جرات داشته حرف  یبودن. اون وقتا ک رشیو اج خوردنیم

. بگه دوست ستیبزنه. دهن باز کنه بگه نه. بگه دخترم رضا ن
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تو خونه ات و رنج هوو به  ادیب ستینداره زنت شه. دلش ن

 جونش بخره.

 .دیکش آه

نه. مثل خرم که به  گهیو به خان م کنهیگل نسا جرات م یول _

تو مشتشو و  رهیگیخانم غرورشو م دینه. جمشنظام گفته بود 

 . کنهیم نیبراش کم

 ماه صنم به دقت باال رفت. خاتون گفت: یابروها

درآوردن و  ازیکه شبونه گل نسا رو به عقد ا ادیروز خبر م هی _

. چند روز بعد تو ده مراسم کنهیم نهیخانم ک دیتموم. جمش

 رهی. ماه که مشهیکه تموم م ی. عروسو بزن بکوب ای. برو بشهیم

دم  فرستهیخان چند نفرُ م دی. جمشنهیشیکوه م ینوک قله 

عروسش نذاشته بود که  ی ه. داماد هنوز پا به حجلازیا یخونه 

 کنن. یم ریبندن و پدر و مادرشو اس یدست و پاشو م

و پر  نیسنگ ی. سکوت کرد. سکوتدیآب دهانش را بلع خاتون

 اد و گفت:پس د یاز حرف. دوباره آه بلند
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و اجازه  دارهیدِشنه برم هیرسه،  یخبر که به گوش گل نسا م _

 یب یو حجله  مونهیدست خان بهش برسه. بعدش خان م دهینم

بوده اون شب. مردم از ترس  یگفتن شب نحس ی. میعروس

 یعربده  یخان تو خونه هاشون خفه خون گرفته بودن و صدا

 . هشدیم دهیتا اون ور ده هم شن ازیا

اش را  یچشم ماه صنم نم برداشت. خاتون پَر روسر ی وشهگ

 و پر بغض ادامه داد: دیکنار چشمش کش

تو ده. گل  شهیبه پا م یی)ع(. فرداش عاشورا نیامام حس ای _

و چند روز بعدم جنازه  کننینسا رو دم ظهر تو قرستون خاک م

. گرگا امونش نداده ارنیخانواده اش م یبرا ازیپاره ا کهیت ی

 ینم یجنازه بد بوده که حت نقدریگفتن ا یدن انگار. مبو

مردم ده به جوش  رتیتونستن غسل و کفنش بدن. بعد ازون غ

خان دستش  نکهیتا ا نیسر زم رهیکس نم چیمدت ه هی. ادیم

. رنیو گل نسا از دهمون م ازیا ی. خانواده کرده یچه خبط ادیم
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 ادیم یماه تو چشم مردم نباشه چند نکهیا یخانم برا دیجمش

 .افتهیب ابیتهرون تا آبا از آس

جانسوز آمد و  یکه از پس آه یسکوت کرد. سکوت خاتون

تلخ بود. ماه صنم سکوت مادرش را  قتیحق کیختم  ینشانه 

 و لب باز کرد. دید

 قته؟یحق یکه گفت یینایا _

چشمش را پاک کرد و در جواب دخترش  یبازهم گوشه  خاتون

 ناله زد:

 نیوغ بود که گل نسا دروغ باشه. منم بچه بودم اخرم مگه در _

که خان اون  دمیمردم شن نیاز دهن هم ینبود. ول میحال زایچ

کرده. که به همون غلط کردنم  یغلط هیشب سرش گرم بوده 

 نتونسته سر بلند کنه. گهیاسم مونده روش و د

 یصنم نگاه از مادرش گرفت. اجازه داد که اشک از گوشه  ماه

 شتریسرش رخنه کند. درد داشت. ب ریو تا ز ردیبگ چشمش راه

 یسوخت و زن جوان را به مردن دعوت م یاز جمسش قلبش م
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روزگار  یداشت وقت یچه منفعت ایدن نیماندن در ا قتایکرد. حق

گذاشته بود.  ریاس کی متیبرابر ق یمتیاو و همانند او، ق یبرا

دور  یزنها یخاتون. همه  یگل نسا، خرم، اشرف، مولود، و حت

 یقربان یخودش. همه و همه به قسم یو برش به عالوه 

 دیمردان اطرافشان شده بودند. ق یخواه ادهیو ز یخودخواه

 یاستخوانها انیقلبشان را م یخودشان را زده بودند. صدا

اسارت بدون  کیبه  نخفه کرده بودند و ت نهیس یقفسه 

 ومیتا ق که انگار ته نداشت. یدست خط داده بودند. اسارت

 کرد.  یم لیرا به آنها تحم میعذاب ال نیادامه داشت و ا ومتیق

را به  ادشیفر یو صدا دیچیشکم زن جوان پ ریناغافل ز درد

لرزانش را  ی. ماه صنم لب هاآسمان برد. خاتون دستپاچه شد

 یبه دندان گرفت و همانطور که از درد و سرما به خودش م

 ناله زد: دیلرز

 خاتون. مریدعا کن بم _
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گفت و وارد  یاهلل  ایبه تب و تاب افتاده بود که رحمت  خاتون

پدر و دختر را دلتنگ  یحساب یو دور ی. دوسال دلخورشد

ماه  یکرده بود. ماه صنم بازهم ناله زد. رحمت که ناله  گریکدی

امان قدم تند کرد  یصنم از همان بدو ورود نگرانش کرده بود، ب

 رش نشست.سر دخت یباال شانیو پر

. رحمت دست سرد زن جوان را دیبا اشک و آه کنار کش خاتون

 گرفت و لب باز کرد. شیپنجه ها نیب

نظام و  یخونه. گور بابا ضیمر میبر ادیب یگفتم درشکه چ _

 تخم و ترکه اش. غصه نخور دختر آقات پشتته.

. رحمت بغض داشت و نگاهش پر از رنج و التماس بود یصدا

ماه صنم نشست. رحمت  یلبها یهمزمان رو یجان یلبخند ب

دخترش نشاند و دوباره کنار گوشش  یشانیبه پ یبوسه ا یول

 نجوا کرد.

 حاللم کن. _
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 [2۵.0۸.2۱ 0۱:03] 

 

اتاق ماه صنم که خارج شد حس و حالش عوض شده بود.  از

خاطرات او نظرش را جلب و ذهنش را  دنیضمن شن ینکته ا

و  یحام کیبه  ازین ایدن نیر اد یکرده بود. هر آدم ریدرگ

 یکی نکهیباشد و کجا باشد. هم یدلسوز داشت. مهم نبود ک

 استخو یم یضرر نبود. تا ک یباشد که احواالتش را بداند ب

داشت؟  رویو تنها با روزگار بجنگد؟ مگر چقدر توان و ن کّهی

به  یتوانست سرپا بماند و دست خال یم شهیاصال مگر هم

نفر درد دل  کینبود که با  نیپس بهتر ا جنگ مصائب برود.

و سبک شود؟ آن هم  دیبگو شیزندگ قیاز حقا یکند؟ کم

 یگذشت. لبها ینصفه روز از اعترافش م کیکه کمتر از  یکس

اگر  یحت یشد. نام دهیکش ینیریاز همانجا به لبخند ش ایدر

را  طشیکه شرا نینبود. هم یگرفت بازهم مورد یپشتش را نم

 بود. یکاف ایدر یکرد برا یدرکش م و دیفهم یم
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گرفت قدم  یکه از افکارش م یرا جزم کرد. با اراده ا عزمش

و کم  یاتاق پزشک جد یرا سمت پله ها تند کرد و راه شیها

 روزها شد. نیحرف ا

لب تابش بود  یصفحه  یاز رو یبردار ادداشتیدر حال  ینام

اردستش و . ماگ قهوه اش کنبه در اتاقش خورد یکه ضربه ا

. دیبود. نگاهش را باال کش ختهیبهم ر یکارش کم زیم

به حرف  یرها کرد و لبخند محو زیم یخودکارش را همانجا رو

 دختر زد.  یگوش کن

و  زدیبود که قبل از ورود در م ایخانه فقط در نیبود. در ا ایدر

نداشت. پر  یسیرودروا ی. وگرنه شهاب که با کسشدیمنتظر م

 شیهم که کم پ ریرفت. عصمت و قد یو م امدیسرو صدا م

. و در نبود شهاب، افتدیساعت گذرشان به اتاق او ب نیا امدیم

کارش را  ی. صندلریگرفت ولو غ یقوت م ایدر ی نهیفقط گز

 شیکارش شد و دست ها زیم یختگیبهم ر الیخ یعقب داد. ب

 قفل کرد. نهیس یرا رو
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 .اتویدر بازه. ب _

داد و وارد شد.  نییدر را پا یمیقد ی رهیدستگ اطیبا احت ایدر

. لبخندش را مهار کرد و بازهم منتظر دیکش رینگاهش را ز ینام

 او شد.  یحرکت بعد

 در اتاق را پشت سرش بست و سالم کرد. ایدر

 .یدر باز بزار یتونیسالم. م _

را پرت کرد. دستپاچه بود دستپاچه تر  ایحواس در ینام دیتاک

 در انداخت و نجوا کرد: یبدنه  به ی. نگاهشد. برگشت

 ..یعنیمن.. من گفتم  _

 .ی. گفتم که خودت راحت باشنیبش ایخواد. ب ینم _

لبخند واضح  ی. نامدیحرف آب دهانش را بلع یبرگشت و ب ایدر

 اشاره کرد. زشیکنار م یزد و به صندل شیبه رو یتر

 .شدمیم دی. کم کم داشتم ناامی. به موقع اومدنیبش ایب _

 یمظلوم و حرف گوش کن رو یرفت. مثل بچه ها شیپ ایدر

 گفت: نینشست و در همان ح یصندل
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 گهیشد، د یعمه صنم طوالن ی. حرفاامیخواستم ب یزودتر م _

 منم بدقول شدم.

تکان داد  دییبه تا یخندان. سر شیبود و لبها قیدق ینام نگاه

 :دیو پرس

 .دیکنیم یخوبه. پس همچنان خاطره باز  _

 انداخت. نییزد و سرش را پا یخندلب ایدر

 . گمیعمه صنم م یگذشته  ینداره انگار. تلخ یتموم _

 در چشم او شد و در ادامه گفت: چشم

اتفاق  هیباز  یتمومه. ول گهید نجایا گمیهرشب به خودم م _

 .استیاون قبل یتلخ تر از همه  یلیکه خ ادیم شیتازه پ

 ؟یخسته شد _

 ن داد و گفت:تکا یسر یدر جواب نام ایدر

وجه. اتفاقا من دوست دارم بشنوم. درسته  چینه نه! به ه _

 .دهیم دیبه من ام ییجورا هی یتلخه، ول
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منتظر  ینام دانستیکه م ای. دردیباال پر ینام یابروها جفت

پا  یحرف اوست، نگاهش را گرفت و انگشتانش را رو یادامه 

 برد. گریکدیبه جنگ 

 دونمی. نمستیگل و بلبل ن یلیخودمم خ یخب، خب زندگ _

 به هم. هیشب یلیکنم سرگذشت ما دوتا خ یحس م یچرا، ول

 زد و گفت: ییصدا یتک خند ب ایباال رفت. در ینام دقت

شد که دلم  خواست باهاتون حرف بزنم.  نیراستش هم _

عمه صنم گفت حرف آخر رحمت، همون آقاش  یوقت ،یوقت

باز دووم  یمه سخته نیمنظورمه. چقدر کمکش کرده که با ا

 گرفتم درد دل کنم.  میمنم تصم اره،یب

 زد و دوباره گفت: یکرد. لبخند محزون سکوت

و قضاوتم  نیکه فقط گوش بد نیندارم. هم یادیالبته توقع ز _

 .هیبرام کاف دینکن
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دندان گرفت و رها  ریرا ز نشییحرف و متفکر لب پا یب ینام

 یاش را از صندل کهیت یبعد نام یساکت شده بود. دم ایکرد. در

 رها کرد. نهیرا از قفل س شیگرفت و دستها

صحبتامون به درازا  ادیکه به نظر م نطوریام خوب. ا یلیخ _

 ؟یچا ای یخوریبکشه. قهوه م

 کرد. یبا گذشته فرق م ینام زیسرش را باال گرفت. دکور م ایدر

امشب عالوه بر لبتاب و چند جلد کتاب قطور و خودکار و چک 

 زانیبود که م زشیقهوه جوش کوچک هم کنار م کی س،یون

. دادیقلم جنس نشان م کی نیپزشک جوان را به ا یوابستگ

را از لبخندش  وا تیکه رضا ی. نامشد دهیاراده کش یب شیلبها

 یفنجان قهوه  زیم ریگرفته بود، خم شد و از کمد کوچک ز

 .دیکش رونیشهاب را ب

گذاشت.  زیم یب. فنجان را روگذاشته بودم واسه شها نویا _

 برق پشت سزش زد و گفت: زیسپس قهوه جوش را به پر
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 گهید  یکیشهاب  یقسمتش نبود. اولشو تو افتتاح کن برا _

 .رمیگیم

 

 نهیس یقفسه  یپس داد و دست رو یدر اتاق نفس راحت پشت

روزگارش گفته  ینفس از تلخ کیاش گذاشت. دو ساعت تمام 

بود و بعد از آن  دیآخرش رس امیزبه و پبود. آنقدر که به رو

 شده بود.  یجار شیاشکها لیس

 . که آن همزیچ کیکم و کاست گفته بود اال  یرا ب زیچ همه
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 یم دیکس نبا چیه ،یطیشرا چیروشن بود. تحت ه لشیدل

 ای. درخانه گذاشته است نیپا به ا یچه کار یکه او برا دیفهم

بفهمد که قصدش جز پرستار بودن  یکس دادیمهرگز اجازه ن
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خودش هم از به زبان  یکه حت یست. قصد یگرید زیچ

 .آوردنش شرم داشت

 نیچن تینبود. اگر هم به ن ایکردن در شان و ذات در یدزد

بود که هوشنگ  یآمده بود، فقط محض قول دروغ یدیعمل پل

 بود. مانیاکنون پش ایبه او داده بود و البته در

خراب. ساکت و  یدر حال نام یحالش خوب بود و آن سو ایدر

از خودش  یآنکه واکنش ی. بنشسته بود ایحرف مقابل در یب

او گذاشته بود تا راحت  ارینشان دهد. تمام وجودش را در اخت

 حرف بزند و جان جفتشان را خالص کند.

آن  یاش رو یشانیدرهم قفل کرد و پ زیم یرا رو شیها پنجه

 یلیخ چ،یجان خودش خالص که نشده بود ه ی. ولگذاشت

و روزگارش شده بود.  ایدر ریاندازه تر از قبل درگ یو ب شتریب

را در  ای. خاطرات درتنگتر و تنگ تر شد شیقفل پنجه ها

را با خودش مرور کرد.  یذهنش مجسم و تک تک اسام

 روزبه. ن،یزمانه، رام ار،یهوش هوشنگ،
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 اری یرخساره، عل لدا،ی ا،یدر

 گرید ایهم فشرد. گو یرا رو یپلک ها دیآشنا که رس یاسام به

عمه صنم  صیحرفها نبود. تشخ نیان و ا یا یبه تست د یازین

بود.  نیرید یهمان گمشده  ایاز همان ابتدا درست بود و در

. همان لدایکه نام مادرش رخساره بود و خواهرش  یهمان

 یبود و عده ا دهکر یکه سالها دور از خانواده زندگ یرخساره ا

 یخودش گذاشته بود. االن ول یدر چشم انتظار شهیهم یرا برا

مانده بود و بس.  ایبود. از رخساره فقط در نجایدختر کوچکش ا

جوانش، ناجوانمردانه گرفتار دستان طماع  یلدایو افسوس که 

 را با خود به گور برده بود.  شیشده بود و جوان یگرگ درنده ا

د کرد و چشمان خسته اش را تا انتها باز سرش را بلن ینام

عمه  یفرار از آن خانه به پرستار یگفته بود برا ایگذاشت. در

نه بچه بود و نه ساده لوح. هنوز  ینام یصنم تن داده است. ول

پارچه و گلدان  یختگیو بهم ر ایخون دماغ شدن در یخاطره 

البته خوب  وگاو صندوق عمه صنم به خاطرش بود.  یرو
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 اینگفته  ایرا نگفته است.  زهایچ یلیهنوز خ ایکه در انستدیم

 نقدری. اکردیصبر م ی. به هرحال نامدیصالح ندانسته که بگو

 .دیرا بگو شیو تمام ناگفته ها دیایبه حرف ب ایکه در

 

برگشت. بعد از  دیجاو یخودش به خانه  اریصنم به اخت ماه

د و اصرار خانه مرخص ش ضیچند روز تحمل درد و رنج از مر

من  یرحمت حرف یبار ول نی. اشوهرش برگردد یکرد به خانه 

. گفته بود حاللم کن و به همان ماندنش نزده بود ایباب رفتن 

که  دانستیم یزیچ یگفتن هم سکوت کرده بود. ماه صنم ول

 نکهیرحمت و خاتون روحشان هم خبر نداشت. دو روز بعد از ا

ظام به مالقاتش آمده بود و با شده بود، ن یخانه بستر ضیدر مر

بار نه فقط از جانب قاسم  نیکرده بود. ا دشیتهد یزبان یزبان ب

را تحت فشار گذاشته بود و  چارهیبلکه از جانب رحمت هم زن ب

رحمت  ی هیشود. تمام سرما میتسل همجبورش کرده بود ک

. که اگر نظام یکلنگ یخانه  کیهمان دو دهنه مطبخ بود و 
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 چارهیهمان هم از چنگ رحمت ب داد،یم راپورتش را

کردند. نظام به طرق مختلف به  یو خانه خرابشان م اوردندیدرم

 یبه بند م لهیوس نیدستانش را هم به هم ریدربار وصل بود و ز

 شیاز او فقط ستون استخوانها یبرگشت. ول م. ماه صندیکش

ار . نه اصرنداشت دنیتپ یبرا یذوق گریکه د یمانده بود و قلب

کدام مانع برگشتنش نشد.  چیخاتون و نه سکوت رحمت، ه

 گوشش سر خم کرد و گفت: خینظام ب یوقت

 آقات برات مهمه. یکه آبرو دونمیم _

 یگفت. ماه صنم م یم دیجمله گفته بود آنچه را که نبا نیبا ا و

به سرنوشت گل  ی. وقتهم داشت دنینظام ترس قتای. حقدیترس

را از نظام و  یکار چیکرد، ه یفکر م گرانیدو  ازینسا و خرم و ا

. مثال ممکن بود رحمت را متهم به دیدینم دیو تبارش بع لیا

انبار  یبدخواهانش را گوشه  زا یکی یجنازه  ایکند.  یدزد

 یچ هیاز مطبخ ها پنهان کند و راپورت رحمت را به نظم یکی
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او  از دیترسناک بود و با بیمرد عج نی. خالصه که اها بدهد

 .کردیواهمه م

 

که از  یدو تکه چوب ریاس شیوبال گردنش بود و پا یپر دست

دو طرف محاصره اش کرده بود. او آرام تر از قبل شده بود و ماه 

 یکننده ا ریو دل گ نیتر از گذشته. سکوت سنگ فیصنم ضع

نداشت، پس سر  ییتقاضا یپر یخانه حاکم بود. وقت یدر فضا

 هم نبود.  یو جنحال شدیهم بلند نم ییو صدا

چند  نیا ینبود. مردک خاک برسر ط یهم البته خبر دیجاو از

نزده بود. پدرش آمده  ضشیسر کوچک به زن مر کی یروز حت

 یادعا یتوجه یهمه خبط و ب نیبود. و با ا امدهیبود و او ن

در  دیتر از جاو اقتیل یتر و ب وانهی. حقا که دکردیهم م یعاشق

 سراغ نداشت. شیزندگ

بود و  ختهیگنجشک ها ارزن ر یپله برا یروز ماه صنم رو آن

که گرم  شیگرفت. استخوانها یآفتاب م دینور خورش ریز
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توانست  یرفت و بهتر م یباال م یبه زندگ دشیام شد،یم

نوک  امدند،یم یکی یکیها را تحمل کند. گنجشک ها  یسخت

ر دانه هربا ا،یر یرفتند. ماه صنم هم ب یزدند و م یم نیبه زم

کرد و آهسته آهسته با زبان نوازششان  یم شتریارزن را ب یها

 را پر کنند. شییکرد که مهمان او شوند و تنها یم
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 یبغلش زد و از پله ها ریرا ز یچوب یلنگان لنگان، عصا یپر

حواس ماه صنم را پرت کرد.  شیشد. تق تق عصا ریسراز

انگشتانش  یارزن ها از ال یانده هوا ماند و ته م یدستش رو

تازه کرد  یپله ها نفس انیم ی. پرختیر نیزم یسر خورد و رو

 و لبخند زد.

 ؟یدیآدم چالغ ند ه؟یچ _

 تکان داد و در جوابش لب زد: یصنم سر ماه
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 ترم. لیکه، من از تو عل ینیبیکمک. م ادیبگو ب یبه مهر _

را صدا زد.  یرسر داد و بالفاصله مه یبلند مهین یخنده  یپر

 دیبود. او در خانه نبود و انگار زن چالغ با دهیفا یب یتالشش ول

کرد. سُر خورد.  یم یخودش را راض یانیم یبه همان پله 

همان پله نشست.  یرا گرفت و رو شیعصا یچوب یدسته 

 پس داد و رو به ماه صنم گفت: یسپس نفس سخت

 ه.خراب شد نیتو ا دی. دلم پوسنجایا ایپاشو ب _

ارزن  یکرد، پاکت لول شده  یصنم همانطور که نگاهش م ماه

 را کنار دستش گذاشت و گفت:

 . از همونجا بگو.شنومی. صداتو مکنهیآفتاب گرمم م نجایا _

اتاق  یپرده  یآن طرف تر گوشه  ی. کمدیباز هم خند یپر

 مولود باال رفت و توجه زن را به خودش جلب کرد.

 بلند گفت: مهین ییو با صدا زد یشخندیبالفاصله ن یپر

 ! مولود؟یه _
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اتاق به  یرا گرفت. پرده  یماه صنم بالفاصله رد نگاه پر نگاه

 توجه به اطرافش گفت: یب یسرعت افتاد. پر

 یپنبه  خوامیم ایندارم، ب تیتوام دلت گرفته. کار یحتم _

 نظامو بزنم.

 رو کرد به ماه صنم و گفت: ی. پردیصنم ابرو درهم کش ماه

. تو رهیازت بگ یحال هی ستین یکس یریخونه اگه بم نیتو ا _

 رونیکه از اتاقش ب نمیام که کار داشت. ا ی. مهریکه رفت

 .ومدینم

اتاق مولود بود. ماه صنم ابتدا  یآخرش به پنجره  ی اشاره

به  دیصورتش کرد و از نفوذ نور خورش بانیرا سا شیپنجه ها

 او گفت:کرد. سپس در جواب  یریچشمانش جلوگ

 ؟یکه سرش آورد ییبا اون همه بال ادیب یانتظار داشت _

کنارش چسباند و  واریبار سرش را به د نی. ادیبازهم خند یپر

 . سپس رو کرد به ماه صنم و گفت:گفت یبلند "یخدا یا"

 .اوردمیبازم همون بال رو سرش م ومدیاگه م _
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 و گفت: دیخند ی. پردیصنم چهره درهم کش ماه

. تو میمن و اون هوو ؟یندازیبه صورتت م نیتو چرا چحاال  _

 ره؟یگیچرا دردت م

 .زارمیمن از آدم ظالم ب _

 .یدونی. مادیخور چندشم م یمنم از آدم توسر _

من خبر دارم که  یول یدونی. تو نمستیخور ن یمولود تو سر _

 باشه. یختیر نیروزگار مجبورش کرده ا

داشت، سرش را به  دنیبه خند یادیز لیم شیکه لبها یپر

 تکان تکان داد و گفت: وارید ی نهیس

 که همه ازت گله دارن. یروزگار! تموم ش یروزگار! ا یا _

صنم دستش را انداخت و دوباره پاکت لول شده را از کنار  ماه

 در ادامه گفت: ی. پربرداشت شیپا

تو دلتو به  نجای. آدم نشسته اول کن اون زبون بسته ها رو _

 .یخوش کرد جکایانج نیا
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 نی. بعدشم، حرف زدن با اشکنیو گنج ستنین جکیانج _

 زبون درازِ خود خواهه. یکمتر از آدما بتشیزبون بسته ها مص

. ماه صنم به اکراه نگاهش کرد دیبلند خند یبازهم با صدا یپر

 و گفت:

 ؟یمونده ازش که نگفت یچ گهینظام؟ د یپنبه  یگفت _

 عع! پس حواست جمعه.  _

را بهم  شیآمد و لبها یرقص چشم یصنم ابرو باال داد. پر هما

 .دیکش

 یقصه  یپا یایم یدیبه خودت زحمت م یبدون یدوست دار _

 .ینیشیشهرزاد م

 شهرزاد؟ _

 تکان داد و گفت: یسر یپر

 ه؟یک یدونیاوهوم. م _

 . خواننده اس؟دمیتا حاال نشن _
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 ی. دمنداشت یتمام یپر یبلند و بدون مالحظه  یها خنده

آمد و  رونیاز اتاقش ب اطیبعد، مولود، سالنه سالنه و با احت

به  یمنتظر دعوت آنها شد. ماه صنم متعجب نگاهش کرد. پر

 خنده اش دست دراز کرد و گفت: انیاو م دنیمحض د

 یگوشه  هیصبا. خوب واسه خودت  یاز ملکه  نمی. اناهاشیا _

 !؟یاینم نمییپا یدنج درست کرد

 .دیرا درهم تن شیو پنجه ها ستادیاتاق ا یپله  نییپا مولود

منم  ییتنها دنیچشم د باال. نیاز ترس زبون تو کِز کردم ا _

 ؟یندار

مشت  هیخب حاال خودتو لوس نکن. جَلد باش. برو مطبخ  _

 یخوای. توام اگه مومدهین یتا مهر اریتخمه بو داده بردار ب

جفتتون  یبرا ادیم بور تا مولود نیا ایپاشو ب هیشهرزاد ک یبدون

 بگم.

 آخرش را رو به ماه صنم گفت. ی جمله



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

بعد مولود  یماه صنم مچاله شد. دم یپنجه ها انیارزن م پاکت

آفتاب بلند  ریاز ز ادیز دیسمت مطبخ رفت و زن جوان، با ترد

 جا داد.  یشد و خودش را کنار دست پر

. او پارچ آب کیبو داده و  یظرف تخمه  کیهم آمد. با  مولود

 یپر یهم کنار دست ماه صنم نشست و هر دو، چشم به لبها

 دوختند.

 به مولود انداخت و گفت: ینگاه دوستانه ا یپر

 ؟ینکرد شیهالهل که قاط _

 لب مولود انحنا برداشت و در چشمانش زل زد. ی گوشه

 ی. که اگه بود نظامو جلوتر از هرکسستیتو ذاتم ن یآدم کش _

 کشتم. یم

 زد. ماه صنم گفت:تک خند  یپر

 هست؟ ست؟ینظام که ن یشهرزادُ بگو. معشوقه  _

 نهه.  _

 گفت و صورتش را رو به آسمان گرفت. یپر از آه ی "نه" یپر
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از ترانه هام شناختمش.  یکیبود که تو  یمعشوقه ا شهرزاد

اومدم رفتم سر  نییسِن که پا یاون شب، بعد از اجرا، از رو

نکرده و  یباز بیبگه. اونم نانج وقت شاعر و ازش خواستم برام

 داستان شهرزاد و برام گفت. 

 .دیکش آه

 بوده که تونسته خواب به یشهرزاد تنها دختر _
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و  بردهیرنج م یخواب یکه از ب یشاه .ارهیپادشاه ب چشم

 که عاشق قصه و داستان بوده.  یدختر

 زد. در ادامه گفت: لبخند

 تیروا نیاول ی. ولادهیشهرزاد ز یبرا تیارو دمیبعدها شن _

. خصوصا ادیزرنگ خوشم م یبود. از دخترا تیروا نیقشنگ تر
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. عمل و بعد از ستیکه سالحسون فقط زبونشون ن ییاونا

 عملشونه.

 کار کرده بود؟ یشهرزاد مگه چ _

 در جوابش گفت: ی. پردیبود که ماه صنم پرس یسوال نیا

براش قصه  نقدریت پادشاه، اشب نشسته بود کنار تخ هی _

بود و شهرزاد ملکه  دهی. شاه خوابگفته بود تا خوابش کرده بود

 چیفکر انتقام ه ی. ولشده بود. منم عاشق ملکه شدن بودم

 وقت نذاشت بهش برسم.

 ؟یشدیملکه م نایقیاگه فکر انتقام نبود،  _

در چشمان منتظر ماه صنم نشست و در  یدم یبرا یپر نگاه

 لب جنباند.جوابش 

 شدم.  ینه. نم _

 و به حرف آمد. دیدوباره آه کش یبرقرار شد. پر سکوت

مثل من راهش  یکینوشتن.  یزیچ هیسرنوشت هر کسو با  _

 مثل تو... یکیبه کاباره ها و  افتهیم
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 زن جوان نگاه کرد و ادامه داد: به

 .یکنیفدا م تویبایدست نظامو و ذوق و ز ریاس یشیم _

 یروزم حرفا هیبا اشرف بسازه و  دیروز با هین. مثل م میکی _

 تحمل کنه. یپر

 . ماه صنم بالفاصله در جوابش گفت:دیگفت و آه کش مولود

 ام خوشبخت باشه. یپر دونمیم دیبود. بع یاشرفم زن بدبخت _

چانه زد. گنجشک ها  ریرا رها کرد و دست ز شیعصا یپر _

ناله  یکردند. پر یو جال م ریزدند و ج یپر پر م اطیوسط ح

 زد:

 فقط اونان که خوشبختن. _

 در ادامه گفت: ی. پردیهر سه سمت گنجشک ها چرخ نگاه

. نه بزرگ شدن پسرش دینفهم یچیه شیاشرفم از زندگ _

 زبونش مزه کرد.  ریشد و نه مهر و محبت شوهر ز شیحال

 خدا لعنت کنه نظامو. آفت شده افتاده به جون مردم. _

 لود گفت:در جواب مو یپر
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 .رهینم نیاز ب یآفت چیتا مردم خودشون نخوان ه _

. مگه خودش سَقَط شیکه بکش شهینم ی. ولخوانیمردم که م _

 برداره. هیشه که دست از سر بق

بعد رو کرد به مولود و  ی. بلند و پر از تمسخر. دمدیخند یپر

 گفت:

باطل. نظام تا تک تک مارو تو گور  الیخ یزه ره؟ینظام بم _

 مردن نداره.  الیکنه خن

 تر گفت: یجد یپر .دیمتاسف نگاهش را دزد مولود

سرو صدا،  یب .کشهیمارو م یمن شک ندارم که نظام همه  _

 خون و بساط.  یب

 دییبه تا یدر ادامه سر یو متعجب بود. پر رهیهر دو زن خ نگاه

 تکان داد و گفت:

ارن. از ارزش د یمتیقدر و ق هیگفتم. آدما واسه نظام  قتویحق _

 ..افتنیکه ب

 و گفت: دیکش شیگلو ریرا ز انگشتش
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 خالص. _

به  تیاهم یب یپر .دیکوب یامان م یو ب بیماه صنم عج قلب

 حال آنها ادامه داد:

 یکه مردن و کس ییتمام اونا نیاشرف. و ع نیقشنگ ع _

 خبردار نشد.

 ؟یگیم یدار یچ _

 در جواب اعتراض مولود گفت: یپر

 د،یخودت نشده. وقتش که رس یکه هنوز نوبه  ریگجانبشو ن _

 چیکه ه چارهیاشرف ب نی. عکنهیخورت م زیچ واشی واشی

و  یای. بعد به خودت منییپا دهیم یچه زهر دیوقت نفهم

. ستیتو ن یجا گهید ایدن یکنیحالت خرابه. حس م ینیبیم

 یچ هک یفهمیو تو تازه م کنهیزهر داره کم کم تو وجودت اثر م

 ذشته. بهت گ

 گفت: ی. پردیآب دهانش را بلع دهیترس مولود
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. نظام بهش پول داد که اثر زهرُ دمیخودم شن یمن با گوشا _

. گفت ادیمردم درب یکه صدا رهیبم هویخوام  یکم کنه. گفت نم

کنن مرض العالج  الیکه جماعت خ یجور هیصدا.  یکم کم و ب

 گرفته و امونش نداده.

اش نشست.  نهیس یقفسه  یور اریاخت یماه صنم ب دست

 گفت: یو مات بود. پر جیمولود همچنان گ

 نیدی. شتر دنیبود که از من شنفت یزیچ نیآخر نمیا _

درز کرده، زودتر از  نجای. وگرنه نظام بفهمه حرف از انیدیند

 .کنهیراحتتون م نیافتیاز ارزش ب نکهیا

. گرفته بود و ماه صنم به حال خودش نبود زهیعرق ر مولود

عالم وحشتناک از  کیکرد.  یم ریس یگریانگار در عالم د

تفاوت  یب یول یگوشش خوانده بود. پر ریز یکه پر ییحرفها

 یرا گرفت و با نوک آن ضربه  شیعصا یچوب یبود. دسته 

 هر دو زن زد. یبه پا یزیر

 جفتتون؟ نیشد؟ وهم کرد یچ _
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 یشانیه پب یدست زدیحالش خرابتر از ماه صنم م ایکه گو مولود

بلند شد.  شیعرقش را گرفت. از جا زیر یو دانه ها دیاش کش

 تکان داد و با دلهره لب زد: یو نگران سر دهیرنگ پر

 .ومدهیتا نظام ن دیخودتون جمع کن نارمیتو اتاقم. ا رمیمن م _

 به تمسخر گفت: یپرت بود و فکرش خراب. پر حواسش

 .میشیکه مشمول ضمه م یکجا؟ نخور _

و  ختیر یلیسرش. خ کشهیغرغرُ م ادیب یورم. مهرخ ینم _

 به جون همه.  زنهیکه تا اله شب غر م دیپاش نکن

دنبال  یشد. نگاه ماه صنم و پر ریگفت و از پله سراز مولود

 و متعجب نجوا کرد: دیرا باال کش شیلبها یسرش ماند. پر

 ست؟یخل ن کهیزن نیا _

رمق نشستن و زد و بلند شد.  شیصنم هم دست به زانو ماه

 یبرا یجان گرید ی. حترا نداشت یدهن به دهن گذاشتن با پر

تاب،  یب یآشفته و قلب ی. با  فکرگوش سپردن هم نداشت

 پله برداشت و گفت: یظرف تخمه را از رو
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 .کنمیمن جمعش م _

 ؟یعع! توام که رفت _

شده. االن که  یچ یگفت یوقت نم چیاتاقم. کاش ه رمیم _

 اشرف.. دمیشن

 .شدیگفتم حواستون جمع نم ینم _

و  میریم ی. از االن دم به دم ممیمرد یراحتتر م یگفت ینم _

 .میشیزنده م
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 انگار. ومدهیبه شماها ن یبابا! خوب یا _

جواب  یرا همانطور ب یبعد، پر یسبک کرد. دم نهیصنم س ماه

 وسط پله ها رها کرد و وارد مطبخ شد.
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اتاقش،  واریبر همه گذشت. ماه صنم کنج د یسختو شب  روز

. ختیر یصدا اشک م یبود و ب دهیچیمثل مار بر خودش پ

کرد. زن  ینم شیدم رها کی یاشرف حت ی افهیو ق ختیر

کدام  چیه شیداشت. مرگ و زندگ یچه عاقبت تلخ جارهیب

آرامش داشت و نه  دیکش ینفس م ینبود. نه وقت نیدلنش

صدا ترک برداشت. هجوم  یض ماه صنم بهنگام جان دادن. بغ

را  سشیگرفت و صورت خ یشتریچهره اش شدت ب یاشک رو

 نهیفغانش را در س یو صدا ستیداخل مخده فرو برد. آنقدر گر

حال شد و همانجا افتاد.  یهم ب دیخفه کرد تا خوابش برد. شا

و نور مهتاب تا  کیچشم که باز کرد شب شده بود. اتاقش تار

جانش را از  ین را روشن کرده بود. ماه صنم جسم باز آ یسمتق

شد. سرش منگ بود و  زیخ میبلند کرد و ن نیزم یرو

و  دیاش کش یروسر ریبه ز یخرد. ماه صنم دست شیاستخوانها

. امدیجنگ و دعوا م یچانه منظم کرد. صدا ریآن را ز ی رهیگ

کمرش  هب یو ابتدا دست ستادیپا ا یرو یکنجکاو شد. به سخت
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به تنش داد و خودش را لب  یفت. بعد، تلو تلو خوران حرکتگر

هوا به  یکیتار انیاتاقش را کنار زد. م یپنجره رساند. پرده 

کرد. کم کم صداها واضح  شتریدنبال صدا رفت و دقتش را ب

دو رگه و خسته  یخورد و صدا یماه صنم زنگ یشد. گوش ها

 یو کرخت شد. درد لداد. هو صیتشخ نشانیرا از ب دیجاو ی

سمت در اتاق پا تند کرد.  یمعطل یبرد و ب ادیخودش را از 

به پا بود.  ییاتاق نظام بلوا یپنجره  ریدرست ز اط،یح یگوشه 

 ریش کیچسبانده بود و مثل  وارید ی نهیرا به س دینظام جاو

از پشت لباس نظام را  ی. مهردیغر یصورتش م یتو یزخم

 را.  دیجاو ی قهی ابلگرفته بود و نظام از مق

 زانیافتان و خ داد،یبد م یصنم که بازهم قلبش گواه ماه

 خودش را به آنها رساند و ناله زد:

 ..دیشده؟ جاو یچ _

 تیو دستش را به حما دیکش ریاما نصفه ماند. قلبش ت حرفش

 اش گذاشت. نهیس یاز آن رو
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پوستش به  یِاهی. نگاهش به خون نشسته بود و سبرگشت نظام

 :دیرفت. در جواب زن جوان غر یم یکبود

دفعه  هیدادم.  ماتومیبار اولت هیناموس  یالدنگ ب نیبه ا  _

 ..نیا ی. ولشهیگفتم برا هم

تر  یفرو آورد و زخم دیجاو یشانیرا محکم وسط پ انگشتش

 :دیغر

 شرف به پدر خودشم رحم نکرد. یب نیا _

و فشرد  شیگلو خیرا ب دیجاو ی قهیتر از قبل،  ی. عصببرگشت

 :دیبلند تر غر یبا صدا

 هان؟ ؟یکار داشت ینامردِ سگ صفت بگو باال سر زن من چ _

جان ماه  یبود که ته مانده  نیسنگ ینظام به قدر یها جمله

 اطیتا خورد. همانجا وسط ح شیگرفت. زانوها یصنم را م

. ی. اول مولود و بعد پردیبه مقابل لباسش کش ینشست و چنگ

کرده بود. ماه صنم  دینامرد را سف یچهر  یرو بیعج دیو جاو
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گرم کرده بود،  راسر خودش  یادیکه انگار ز دیناله سر داد. جاو

 کرد و سرخوش در جواب پدرش گفت: یتعادل یب یخنده 

کردم  الیبار گفتم خ هی. یگیم یچ ین تیحال ینعشه ا _

 خوابه، که اگه.. یپر دونستمینم ،ییتو

 زد: ادیگذاشت و فر دیودهان جا یدست رو یمعطل یب نظام

حرومش  ریت هی. ببند خال رو تا خودم تیثیح یخفه شو ب _

 نکردم.

 یاز نظام م ادیبا التماس ز یو مهر زدیصنم نفس نفس م ماه

 دیبه دهان جاو یشتری. نظام فشار بدیایخواست که کوتاه ب

 :دیوارد کرد و دوباره غر

الماس  نیع گرفتم برات دنبالش بود. زن شهیچشم هرزت هم _

 کشمتیخودم م ی. با دستادیکشمت جاو ی. میبازم دله بود

 .دارمیننگ از وسط برم نیا

 یدور سرش م اطیکرد ح ی. ماه صنم حس مدیخند دیجاو

اش گرفت. کم کم چشمانش به  یشانیچرخد. دست به پ



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

فرود  شیمقابل پا ینیرفت که ناغافل جسم سنگ یم یاهیس

رمقش را عقب  یت زده تن بآمد. ماه صنم از جا کند. وحش

 گذاشت. نیزم یرا رو شیو کف دستها دیکش

 ریرو به زن جوان باز بود و خون از ز یپر یوق زده  چشمان

شد. وحشت زده دستش را  اریاخت یسرش روان. ماه صنم ب

خودش را از  ی. پردیکش غینفس ج کیدهانش گذاشت و  یرو

داده بود.  انیاپ شیاو به زندگ یپنجره پرت و درست مقابل پا

 وداشت  یهر گذشته ا یهمه روشن بود. پر یبرا شیچرا

 دیکه امشب توسط جاو ییآبرو نبود. آبرو یهرچه کرده بود، ب

را در حسرت گرفتن انتقام  چارهیلکه دار شده بود و زن ب

تا از حال رفت. کجا؟  دیکش غیج نقدریگذاشته بود. ماه صنم ا

بود  دهیبه دادش رس یچه کس دانست؟ینم یدستان ک انیم

 یباال ولودبه هوش آمد که م یدانست. فقط زمان یبازهم نم

 سوخت. یسرش بود و تن خسته اش در تب م
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آتش. تکان  یاش کوره  نهیس یبود و قفسه  نیسنگ سرش

 اش را بهم زد.  دهیخشک یخورد و لبها شیسر جا یسخت

 آب. _

. سپس دست را پر کرد یسفال یوانیو ل دیاز جا پر یجلد مولود

 .سر او گذاشت و بلندش کرد ریز

چانه اش  ریز وانیاز آب داخل ل یماه صنم تر شد. مقدار دهان

نفوذ کرد و زن جوان نفس داغش را پس فرستاد. مولود 

را کف  وانیاز آب ل یخواباند و مقدار شیدلنگران او را سر جا

را  سشی. دست خرا کنار تشک گذاشت وانی. لختیدستش ر

 او گذاشت و گفت: یگر گرفته  یشانیپ یرو

 .یدیروز خوش به خودت ند هیکه  رمیبم _
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تکان  یکنان سر هیصنم فقط و فقط نگاهش کرد. مولود مو ماه

 داد و در ادامه با خودش گفت:

 ،یکه اومد ینوشتن. روز بتیبا مص هیسرنوشت توام مثل بق _

 یو حسادت کردم. ول دمیبلندت د یشونیرو تو پ یبخت دیسف

شبش نشستم به التماس. اشرف افتاد به جون تو و من افتادم 

 یدست و پا ریمن چشمت زده بودم که ز یبه درگاه خدا. انگار

 .یدادیاشرف جون م

 شد؟ یچ یپر ؟یپر _

. چند دیصنم وسط درد دل مولود ناله زد. نگاه مولود چرخ ماه

 ت:و گف  ستادیچشم در چشم او ا یلحظه ا

 بردنش. _

 هم گذاشت. مولود گفت: یداغش را رو یصنم پلک ها ماه

 وریشب ز هیداد. همونجا که  یکه اشرف نشون یاز همون راه _

 کردن. ستیبردن و جنازه شو سر به ن
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به گونه  یخورد. مولود دست یزیرمق ماه صنم تکان ر یب جسم

 زد. یو لبخند تلخ دیاو کش ی

وقت ازاون راه نرفتم و  چیا هچر یبدون گهیگمونم االن د _

 خودمو نجات ندادم. 

و ادامه  دیصنم آب دهانش را فرو برد. مولود بغضش را بلع ماه

 داد:

تخت  ریز دونمیوقته م یلی. خسیاون راه مال زنده ها ن _

که به  ییجا مال آدمااون ی. ولهست رونیراه به ب هی دیجاو

ن که هنوز نفس نه مال م افتادن. متیاز قدر و ق یقول پر

 ندازم. یم واریمردن خط رو د یو برا کشمیم

زد و کف دستش را  یگریجوان ساکت بود. مولود تلخند د زن

بلند شد.  شی. از جاامدیآب و جارو م ی. صدادیبه لباسش کش

 اتاقش رفت و آن را پس زد. یحرف سمت پرده  یب

ه ک ییواسه کسا مونهیپنجره م نیاتاق و ا نیا رم،یمن بم _

 فهمن.  یوقت رازشو نم چیه
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 به ماه صنم انداخت و گفت: یی. نگاه گذرابرگشت

 گفتم؟ یچ یدیشن _

 سپرد. رونیکرد به پنجره و نگاهش را به ب رو

 یجا. منم که جز تو با کس نیا واریو در و د دونمیفقط من م _

 حرف نزدم.

 را پس داد و گفت: آهش

 .یستین یتوام که اهل خبر کش _

 وباره ناله زد:صنم د ماه

 یو م دادمیبه التماس خاتون گوش م دیگشتم. با یبرم دینبا _

 موندم.

 . چون...یبمون دیبا یحاال که اومد ی. ولیمومدیم دیآره. نبا _

 پس داد و پر از افسوس گفت: ینفس پر دوباره

که تا  یزی. چیدید یم دیکه نبا یدیرو د یزیچ گهیاالن د _

 ..دنید یول .کنهینم رتیاس دنی. شنیبود دهیاالن فقط شن

 .شمینظام نم ریمن اس مونم. ی. نمرمیم من یول _
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و  دیانگشتان مولود افتاد. سمت ماه صنم چرخ یاز ال پرده

 رفت. نشیآهسته آهسته کنار بال

سر برسن.  دمی. االنه که نظام و جاوشورهیم اطیداره ح یمهر _

 .کنهیم تمیوقته صداش اذ یخداکنه زودتر تمومش کنه، ب

 د؟یجاو _

را به خنده  چارهیتب و التهاب ناله زد و زن ب انیصنم م ماه

 انداخت.

 ؟یخندیم یبه چ _

 تو.  هیو بچگ یبه سادگ _

تلخش را تمام کرد و  یمولود خنده  .دیصنم ابرو درهم کش ماه

 گفت:

  کشه؟یم دینظام باورت شد که گفت جاو ینکنه حرفا _

 کرد. دوباره گفت: سکوت

ما اال  ی. همه کشهیمارو م یراست گفت نظام همه  یپر _

 .دیجاو
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 ماه صنم همچنان پا برجا بود. مولود گفت: اخم

که کرده.  ییظلما یتاوان پس بده. تاوان همه  دیاون با _

 یاگه بخواد نم یدختر. نظام حت شهیروزگار دست به دست م

 نظامو. دیبگذره. اون خانو دق مرگ کرده و جاو دیتونه از جاو

 چرخاند و لب زد: یصنم سر ماه

 .نمیمونم که دق مرگ شدن نظامو بب یمن نم یول_

که  دهیبود اجلش رس دهی. حکما فهمیبخت پر رهیهه! ت _

 نشست با ما درد دل کرد.

 گفت: دیصنم به تاک ماه

 جونتو بردار و برو. یکه بلد ی. توام از راهرمیمن م _

 دیخودم خبر دارم که با از یحکم کنم. ول تونمیبه تو نم _

 .رمیبمونم و دست زمونه رو پس بگ

و قطرات راه  دیشد. بالفاصله چرخ زیزن جوان ت یها گوش

 صورت مولود را به نظاره نشست. یگرفته رو

 ؟یکنیم هیگر _
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تکان  دییبرداشت و سرش را به تا یزیر یمولود انحنا یلبها

 تکان داد.

ه بودم. آخه منِ وقت به حرف نظام گوش نداد چیکاش ه _

 داره. ینظام چه قصد دونستمیخاک تو سر چه م

 .دیگونه اش کش یرا رو شیروسر پَر

 .رهیاز غروب تا االن اشرف از جلو چشمم کنار نم _

 تو؟ یگ یم یمولود؟ چ _

 تلخ، هق هق سر داد و گفت: یخنده ا انیم مولود

ز رو هی. نظام یو نادون یسواد یکشتم. تف به ب اشرفو من _

 نی. گفت ادهی. گفت حرف گوش نمضهیاومد گفت اشرف مر

. گفت تو رهیمیم یختیر نیاز اول کال مغز بوده تهشم ا کهیزن

خوره.  یدوا رو بِدم دستش نم نیعاقل باش. گفت اگه من ا

ها  ادونهش یبپاش قاط یواشکیداد به من گفت  یچ هیبعدش 

 یم اد،یب ادتیخشک شه . اشرف شادونه دوست داشت. 

. دادیدندون و تق تق صدا م ریگرفت ز یتو دهنش، م ختیر
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 دونستمی. چه مکنمیکردم دارم کمکش م الیمن، منِ نادونم خ

 .گذرهیتو سرش م ینظام چ

 ی. مولود ولدیکوب یامان م یصنم هاج و واج بود و قلبش ب ماه

 صورتش گذاشت و ضجه زد. یتوجه به حال او دست رو یب

. . اشرف حالش بد بودیآقات خبر ندار یخونه  یتو رفته بود _

کرده   نیقی. منم اوردینظامو در م یکرد و صدا یمدام سرفه م

. نگو جونش ادیداره که سرفه هاش بند نم یزیچ یبودم مرض

 یکینظام که منم با خودت  یگور به گور ش ی. اومدهیباال م

 .یکرد

 کی. کردیاش به خس خس م نهیماه صنم باال رفته بود و س تب

 یکه از عمق جانش باال آمد و صدا یگرفت. نفس قینفس عم

 ترسناکش مولود را هم ترساند.
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اش  دهیچروک یزن گذاشت و دستها ریپ یپا یسر رو ایدر

 نوازش داد.

 بلند مدت گفت: یو بعد از سکوت دیکش یصنم آه ماه

طاقت  گهیدنبالم. د ادیآقام که ب یفرستادم خونه  غومیپ _

برگشت به  یگذشت همه چ یپر نداشتم. چند روز که از مرگ

خونه مرده. انگار نه انگار  نیآدم تو ا هیروز اول. انگار نه انگار 

زود  یلیخ ی. پرخونه نیبوده و خانم ا یروز سوگل هیاون آدم 

آخرش  یاز خاطر مولود که با حرفا یاز خاطر همه رفت. حت

همه  نیتونستم بمونم و ا ین نمم ی. ولزده بود شمیسخت آت

شده  وریام مثل ز ی. پرارمیو تاب ب نمیبه چشم بب یرحم یب

نظام خبط خودشو با فرار و  تازه سر زبون مردم. یقصه  هیبود 

جرات نداشت دهن باز کنه  یپوشونده بود. کس یپر ییآبرو یب

دروغه، بازم حرف  دونستیم می. اگه کسگهیم غبگه نظام درو

 نیفرستاد. گمونم ا یم نیلعن و نفر یو به پر کردیل منظام نَق

. آه، چند شدمیوسط فقط من بودم که داشتم ذره ذره آب م
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روز گذشته و من هنوز تب داشتم. تب و ترس و کابوس شبانه. 

مهمون خوابم  یاشرف و پر یچهره  ومدیچشمم که رو هم م

 یم و باز تب زدمی. بعدش نفس نفس مدمیپر یو از جا م شدیم

 آقام اومد دنبالم و برگشتم کنار خاتون.  نکهی. تا اکردم

 :دیبه خودش اجازه داد و پرس ایصنم سکوت کرد. در ماه

 گرفت؟ لتونیتحو یکس ن،یبرگشت یوقت _

 زمزمه کرد: ایصنم در جواب در ماه

ظهر بود که سکوتمو شکستم و با حال  یروز دمدما هی ادمهی _

خاتون باز کردم. آخه لعن و  یارو بر یمردن پر قتیخراب حق

آقام که  یخونه  ی. حتشدیم دهیهمه جا شن یپر نینفر

تونستم  یاز خونه ها فرق داشت. منم نم یلیرسمش با خ

 ودو سکوت کنم. خاتون نشسته ب نمیبب ویعدالت یب نهمهیا

کرد  یم الیفرستاد. ساده بود. خ یلعنت م یبه پر یکنارم و ه

دونست تو اون  یخترش شده. نمعلت حال بد د یرفتن پر

و مات  جی. من هنوز گدمیشن ایو چ دمید یشب نحس، من چ
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به غذا  لی. نه ماومده بود و سرم منگ بود نییتبم پا بودم.

خاتونم حرف مردمو  دمید یخوردن داشتم و نه حرف زدن. وقت

با چشمم  یدهن باز کردم و هرچ کنه،یدهن گرفته و تکرار م

 ن آوردم.بودم به زبو دهید

. ماه زن نگاه کرد ریسر بلند کرد و متعجب در چشمان پ ایدر

 زد و گفت: یصنم لبخند محزون

محکم  دیپر خواست باور کنه. یهمه نم نیع یخاتونم ول _

االن  نیبود. انگار که نظام هم دهیدهنم گرفت. ترس یجلو

راحت  الشیکم که خ هیکنه.  ریپشت در تا هممون اس ستادهیوا

 هیچ نایگفت استغفراهلل ا .دستش برداشت و سرزنشم کرد. شد

بشنوه  نظام یخوایمگه؟ م یشد ریدختر؟ از جونت س یگ یم

 دودمان هممون به باد بده؟   

 یترس برادر مرگه. همه از نظام م دمیبود که فهم اونجا

 باور کنن. قتیحق دادیترسم اجازه نم نی. و همدنیترس
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 شیپ نیموند ای نیشد برگشتحالتون که خوب  ؟یبعدش چ _

 خاتون و...

 یو سر او را رو دیبه صورت دختر جوان کش یصنم دست ماه

 گذاشت. شیپا

 بی. عجاوردیمن گفتم طالق، آقامم قبول کرد. نظام نع و نو ن _

 شیرضا شد. من موندم پ ییجدا نیبود که زود قبول کرد و به ا

دم پژمرده آ هی. نبودم یشگیاون دختر هم گهید یخاتون ول

که  ییزایتجربه کرده بود. چ زارویچ یلیخ یبودم که تو جوون

 تلخ بود مثل هالهل. تیواقع نیدر ع

 پس داد. ماه صنم در ادامه گفت: یقیآه عم ایدر

. گل نسا به شدیحق با مولود بود. زمونه دست به دست م _

به  ی. خرّم به خاطر نظام و پرخان خودشو کشت دیخاطر جمش

 جا پاره شه. هیاز  رهیزنج نی. و من منتظر بودم ادیخاطر جاو
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توجه به  یو ب ستادیاتاق ماه صنم ا یپشت پنجره  یلحظات

رو، خاطرات ماه صنم را در ذهنش مرور کرد.  شیپ یمنظره 

سخت  یطیشرا نیتصور قرار گرفتن در همچ ی. حتسخت بود

 و با یستیبا قتیکه در دل حق یبود، چه برسد به آن زمان

 . یآن را بچش یپوست و گوشت و استخوان تلخ

زن  ریناآرام و غرق خواب پ یبه چهره  یبرگشت. نگاه ایدر

داشت.  ی. عجب سرنوشت تلخ و درد ناکانداخت و تاسف خورد

از  یا نهی. سدیچرخ ای. درزدیتلخ تر م اهمیاز روزگار در یحت

رفت. فکرش  یاتاق پر کرد و سمت خروج یگرفته  یهوا

و  آهستهزن.  ریپ یبود و حواسش کنار گفته  ریان درگهمچن

در دل شب قدم  ن،یپاورچ نیصدا خارج شد. پاورچ یب

 اتاقش شد.  یراه برداشت و

در اتاقش را لمس نکرده بود که  ی رهیهنوز دستگ یول دستش

 زد. شیصدا ینام

 امشب. نیکرد لشیچه زود تعط _
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 رو به رو شد. یمجا خورد. متعجب برگشت و با لبخند نا ایدر

 سالم.  _

شلوارش فرو برد و مقابل او  بیدستش را داخل ج کی ینام

را  ایدر ینیعطرش ب یبه تن داشت و بو رونی. لباس بستادیا

 .دادینوازش م

 د؟یسالم. عمه خواب کیعل _

 نییکه کماکان متعجب و البته خجالت زده بود سرش را پا ایدر

 برد و در جوابش گفت:

 ن؟یدیپرس یزیشما چ دیبله. ببخش _

رها  بشیشد. دستش را از بند ج دهیاز هم کش ینام یلبها

 را به دست آزادش داد و گفت: فشیکرد. سپس ک

عمه  .نیکرد لشیزود تعط دمیحواست کجاست خانم؟ پرس _

 ادامه بده؟ یتو نخواست ایخسته بود 

 . آهان _
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داد  خودش تکان یحواس یکلمه سرش را به ب نیبا گفتن ا ایدر

 .دیکش یشانیو خجالت زده انگشتش را به پ

 .میامشب زودتر شروع کرد یعمه که خسته بود. ول _
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بزند  یگریباال رفت. همزمان لب باز کرد حرف د ینام یابروها

شد. جفتشان به خنده  یکیبا کالم خودش  ایدر یکه جمله 

 انداخت. نییپا و محترمانه سرش را دیگز یلب ایافتادند. در

 .نییاول شما بفرما _

ورودش به  یکه در ابتدا یا هی. روحزدیو صبور م نیو مت آرام

سبک  یا نهیس ی. نامشدیم دهیخانه در چهره اش کمتر د نیا

 :دیکرد و پرس

 هیبه حرفات فکر کردم. خواستم بپرسم نظرت چ یلیامروز خ _

 م؟یبنداز انیرو به جر لدای یپرونده 
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 حرفش گفت: یدر ادامه  دیبه تاک یرشت کرد. نامچشم د ایدر

طور  نی. و همیحق توئه که از خون خواهرت نگذر نیا ن،یبب _

تباه  فیآدم کث هیبه دست  شیگناه، جوون یکه ب لدایحق 

جز  یراه دمی. آخرش دبا خودم کلنجار رفتم یلیشده. من خ

من  یریبگ لدارویحق  ی. پس اگه بخواکمک کردن به تو ندارم

 پشتتم.

 نکهیزد و ضمن ا ینیلبخند مت ی. نامآب دهانش را فرو برد ایدر

 .دیگرفت انگشت دور لبش کش ینگاهش را م

 .عجله نکن. اول خوب فکر کن بعد جوابمو بده _

 شما.. یعنیاالن.  جمیمن، من واقعا گ _

 .ریبگ میگفتم که اول خوب فکر کن بعد تصم _

تکان داد و  یسر یول ایر. درفت ایدر یوسط جمله  ینام

 بالفاصله در جوابش گفت:

 دنیپرس یمازم شیماه پ هیسوال  نیتونم. اگه ا ینم گهید _

 االن... یقطعا نظرم مثبت بود. ول
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 .یدیافتاده که کنار کش یمگه االن چه اتفاف ؟یاالن چ _

بعد لبش را از تو به دندان  یاز غم گرفت. دم یرنگ ایدر نگاه

 . سپس بغض کرده در جواب مرد جوان گفت:گرفت و رها کرد

و  فیضع نقدریقدرت اداره کردن خودمم ندارم. ا گهیاالن د _

 .خوادیدلم فقط مردن م یشدم که گاه ریپذ بیآس

 زد و گفت: یتلخند ایدرهم شد. در ینام یابروها

و با خودتون کلنجار  نیممنون که به خاطر من وقت گذاشت _

 یمیتصم چیمن فعال ه ی. ولنیبود. ممنون که به فکرم نیرفت

 .ندارم

 لدایراست راست راه بره و خون  اریهوش یبزار یخوایپس م _

 شه؟ مالیپا

و دوباره دست  دیکش یهوف یگردن کج کرد. نام دانهیناام ایدر

لحظه  نی. در ادیچرخ یول ای. درشلوارش برد بیداخل ج

بود. شب هم به خاطرات تلخ ماه صنم اضافه شده  لدایخاطرات 
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گرفت وارد اتاقش شود که  میگفت. تصم یآهسته ا ریبه خ

 .زد شیدوباره صدا ینام

 صبر کن. _

از  یکه چهره اش رد ی. نامزد و نگاهش کرد یچرخ مین ایدر

 :دیداشت پرس یاخم و نگران

 ؟یبگ یخواستیم یچ _

درنگ کرد و  یدختر افتاد. لحظه ا یشانیوسط پ یزیر نیچ

 ناغافل گفت:

 دینیجنازه با چشم باز بب هیهان. خواستم بدونم شما اگه آ _

 د؟یکنیکار م یچ

از لبخند گرفت.  یشد و طرح دهیمرد جوان کم کم کش یلبها

پا و اون شد و در  نیا یکم ی. نامکردیبا دقت نگاهش م ایدر

 جوابش با حفظ همان لبخند گفت:
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 شیب. االنم کم و دمیموارد د نیاز ا یلیکه بودم خ دنتیرز _

کنم جز تاسف  ینم یکه کار رمیگیم جهیپس نت .نمیب یم

 خوردن و فراموش کردن.

کرد.  دایکم کم خودش را پ ایسکوت برقرار شد. در یا لحظه

سوال  نیپزشک بود و ا یمورد بود و خنده دار. نام یسوالش ب

 یحواس یبه ب ی. لبخندنیریش ی فهیلط کیمثل  شیبرا

 خودش زد و سرش را تکان داد.

 . هیشما عاد یبرا زایچ نیدرسته. اصال حواسم نبود که ا _

 بهش فکر نکن. یلیخ _

 ایرا به خودش جلب کرد. در ایجمله توجه در نیبا گفتن ا ینام

 تر ادامه داد: یجد ی. نامدینگاهش را باال کش

 ادیبه بعد  ییجا هیخودشم از  ی. حتگمیخاطرات عمه رو م _

 قی. دقیفقط گوش کن ریبگ ادیگرفته فراموش کنه. پس توام 

 .زنهیم بیشدن و تکرار کردنشون بهت آس
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 کیباهوش بود که از  یمرد به قدر نیلب فرو بست. ا ایدر

ماند  یم ایتا ته حرفش را خوانده بود. پس تنها در ایدر یجمله 

او  یجمله  دییشدن. آهسته آهسته سرش را به تا میو تسل

بار کامل وارد  نیرد. ارا تکرار ک رشیتکان داد و شب به خ

فراموش کردن  تواندیفکر کرد که چطور م نیاتاقش شد و به ا

 کند. نیرا تمر
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تازه عروس  یحواس برا یصنم کنار خاتون نشسته بود و ب ماه

که  یتور یپرده  ریاتاق، ز یگوشه  ای. ثرزدیمجلس کف م

ند، نشسته بود و بند کرده بود وارید یسرش به کناره ها یباال

 نجایخودش ا یبود. ماه صنم ول نییسرش را پا ایپر حجب و ح

چنبره زده  یهاغم  یبرا یول زدیبود و فکرش هزار جا. کف م

 یبه خانه  یکه در کمال سادگ ییایثر یدر اتاق دلش. نه برا
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گفتند شوهرش  یکه خوشبخت بود. م ایبخت رفته بود. ثر

خواند. مراسمش  یو درس ممعلم است و خودش هم در کنار ا

. خودشان داخل خانه شگرینه عکاس داشت و نه قصاب و نه آرا

تنش هم به  یلباسهاکرده بودند و بس.  دابشیسرخ سف یکم

 یلیزن طاهر بود. خ نیریش یمادرش لباس عروس یگفته 

آموزش و پرورش بود  رینکرده بودند. داماد مواجب بگ یولخرج

دلشان  ینداشت. ول یع مساعدچندان اوضا یو از لحاظ مال

خوش بود. داماد و عروس جفتشان لبخند به لبشان بود و 

خفه کرد.  نهیسعشق در نگاهشان. ماه صنم آهش را در 

داشت اال عشق و لبخند. بعد از آن  زیمجلس خودش همه چ

بر سرش آمده و چه  ییچه بال دانستیهم که فقط خودش م

فرزندش  ایثر گریاه دچند م یاست. حتم دهیکه نکش بتهایمص

. دادیآرامش ادامه م یگرفت و کنار شوهرش به زندگ یرا بغل م

که به آن  یا ندهینه آ وداشت  ینه زندگ چاره،یماه صنم ب یول

گذشت و حاال، ماه صنم  یماه از طالقش م کیدل خوش کند. 
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که دوبار طعم تلخ  یحال بود. زن شانیپر یزن مطلقه  کی

که انگشت نما  دانستیهربار هم م بود و دهیبرگشت را چش

 . ستیو کشنده ا قیمردم چه زخم عم نیشدن ب

پشت گردن  ابوی. مثل کرده بود شیچون و چرا رها یب نظام

 شیپا یرا گرفته بود و به زور دفتر حاج صباغ را رو دیجاو

انگشت  لیم یب دیآن را انگشت بزند. جاو ریگذاشته بود تا ز

رها  نینظام رها شده بود. اما ا یخانه  دیزده بود و ماه صنم از ق

 دنی. بلکه با دنداشت یدر پ یدلخوش شیشدن نه تنها برا

و آن غصه و دردش را دو  نیا ی هیو گوشه کنا ایثر یخوشبخت

 یاو بود. ول یشگیدوست و همراز هم ایچندان کرده بود. ثر

مشت آدم  کیمگر گناه ماه صنم چه بود که سرنوشتش با 

مجلل نظام و نه  یه خورده بود. او از خدا، نه طبق هانابکار گر

بود.  یآزاد شیبود. تمام آرزو استهخو یمراسم پر خرج عروس

کرد.  یچشمش تجربه م شیپ ایکه ثر یهمان حس هیشب یزیچ

 یرفتند و با صدا یوسط م یکی یکی. زن ها، دیآه حسرت کش
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ه به . نقل و نبات بود کدادندیخودشان را تکان م رهیضرب دا

مبارک باد و کل  یو بعد از آن صدا شدیم دهیسر عروس پاش

سرش درد  ی. ماه صنم ولدیرس یم شبه گو دنشانیکش

کرد و رغبتش  یم شتریدرونش را ب ی. سرو صدا آشفتگکردیم

از جا بلند شد، چادر گلدارش را  اریاخت یماندن کمتر. ب یرا برا

 خونه. رمیو رو به خاتون گفت من م دیبه سر کش

 کجا؟ _

را  شیبود. ماه صنم دست و پا یخاتون پر از بهت و نگران نگاه

 جمع کرد و روبنده اش را انداخت.

 .یایشام آقامو بزارم رو اجاق تا تو ب رمیدلم قرار نداره. م _

. خاتون دلواپس بدرقه دیچرخ ایحرف تازه رو به ثر یو ب گفت

گزنده رد  یو پچ پچ ها رهینگاه خ انیاش کرد. ماه صنم از م

وقت  چیجماعت ه نیا یرا در آغوش گرفت. چاره  ایشد و ثر

حرف زدن و سرک  یعمرشان پا ی. همه شد یناچار نم
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رسم  نیهم به هم یمردم گذشته بود و مابق یدر زندگ دنیکش

 گذشت. یم

جماعت را با پچ  ا،یو خوش و بش با ثر کیصنم بعد از تبر ماه

 رونیب عقوبی یاز خانه تنها گذاشت و به سرعت  شانیپچ ها

دور گرفته بودند و جوانها، رقص با  اطیآمد. مردها داخل ح

 یِ سنت یاز مراسم ها یکی. ایرفتند. رسمشان بود گو یچوب م

پا و فرار  رقص نیبود ا یمراسم قشنگ بی. و عجعقوبی ارید

 دانیبرسد و از م شانیکه ممکن بود به ساق پا یجوانها از چوب

 خارجشان کند. 

همه پوشاند و از وسط دو  یچشم رو ایپر از ح یصنم ول هما

کجا نبود اال کنار  چیباز در عبور کرد. حواسش ه یلنگه 

و با  ریرا گرفت. سر به ز واریکش د نهیخودش. س یها یبدبخت

 ن،یآشنا و آهنگ ییراه صدا ی انهیخانه شد که م یسرعت راه

انتظارش را  که ی. متعجب از اتفاقستادیحواسش را پرت کرد. ا



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

تازه و متفاوت  لیرو بنده، با شما ریبرگشت و از ز دیکش ینم

 طاهر رو به رو شد.

که  یزیو چهره اش با چ دادینشان م شهیبلند تر از هم قامتش

کرد. قلب ماه صنم در  یدر خاطر ماه صنم مانده بود تفاوت م

با  یول د،یگرفت. به سرعت نگاهش را دزد یجا نم نهیس

دست و پا  ییرها یاش برا نهیکه وسط س ینگنجشک هراسا

 ثلآمد. م شیخبر از حال او پ یکرد؟ طاهر ب یچه م زدیم

 یبرا یدنبال راه ی. ماه صنم ولنیباوقار و سر سنگ شهیهم

جنگ و جدال  یکارزار ب نیکه او را از ا ی. راهگشت یفرار م

او  یشد و در چند قدم کینجات دهد. طاهر آهسته آهسته نزد

فرارش نگاه کرد.  ریو ناراحت به مس دهی. ماه صنم ترسدستایا

پنجه  نیرا ب چادرش. نیزن جوان سنگ یراه باز بود و پاها

رو بنده  ریفشرد. طاهر سالم کرد. زن جوان لبش را از ز شیها

 جوابش را داد. ریبه دندان گرفت و سر به ز

 سالم. _
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 ندیاهرکس خوش یاو برا یعطر غرب یو بو یو شلوار فرنگ کت

ماه صنم نبود. معذب بود. معذب و اما ناراحت. چرا  یبود برا

 کس از آمدن طاهر نگفته بود؟ چیه
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 نیکلمه در ا کیخاتون  یهمه سکوت کرده بودند و حت چرا

 نزده بود. یبابت حرف

 یاز خودش ناراحت بود. ب ه،یاز بق شتریصنم از همه و ب ماه

بود که  دهیاش نرس لهیبار هم به مخ کی یکرده بود. حت یفکر

مراسم خواهرش حضور داشته باشد. و چه  یطاهر برا دیشا

 .یریغافل گ یکردن در ورطه  ریسخت بود گ

از سکوت و فرار او استفاده کرد و دستش را داخل کتش  طاهر

 فرو برد. 
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صنم دلخور بود. مرد جوان ادب و آداب شهر خودش را  ماه

 ریز ث،یپر از حرف و حد یو وسط کوچه هافراموش کرده بود 

 یپر کردن روزشان م یبرا لیدنبال دل یکه همگ یینگاه ها

وطن از  یگشتند، او را به حرف گرفته بود. انگار باد غربت هوا

کرد. همانطور که  یپروا رفتار م یب نیسرش برده بود که چن

 را مقابلش گرفت و گفت: یطاهر پاکت خورد،یخون خونش را م

 قاسمه.  ینامه  _

اراده  یقاسم آمد و هوش و حواس ماه صنم را برد. ب اسم

سرش  دیزد و به تاک ی. طاهر لبخند قشنگدینگاهش را باال کش

 را تکان داد.

. دم اومدنم که ومدهیسراغ آقاتو گرفتم، گفتن ن اطیتو ح _

پاکتم داد  نیشد، رفتم به قاسم سر زدم. سالم رسوند، ا

 برسونم به شما.

 به من؟ _

 تر کرد و در جوابش گفت: قیماه صنم لبخند طاهر را عم ی ناله
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 به شما، خاتون و آقاش. _

ذره  کیقاسم  یچشمان ماه صنم را تر کرد. دلش برا اشک

 ی. دمدیرا تو کش شیآزارش. لبها یشده بود. برادر مهربان و ب

 ادشیبرد و پاکت را از دست طاهر گرفت.  شیبعد دستش را پ

رفت  ادشی. است ستادهیشهرشان ا یوسط کوچه هارفت که 

 هننگ و نام شینشسته تا برا نیکه ده جفت چشم در کم

صدمن  یحرفها نیپاک شده بود ا الشیدرست کند. اصال از خ

که چشم خاتون  یغاز. اسم قاسم وسط آمده بود. همان هی

 یاش ب نهیبود و س رهیبه در خانه خ دنشید یروزها بود که برا

 تاب. 

را گرفت و اجازه داد رو بنده اش با اشک چشمانش  پاکت

اش  نهیس یشود. طاهر ساکت بود. ماه صنم پاکت را رو ریتطه

 :دیگذاشت و بغض کرده پرس

 حالش چطوره؟ جاش خوبه؟ خورد و خوراکش به راهه؟ _
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. هم جاش خوبه، هم کنهیم تشیشما اذ یخوب. فقط دور _

 خورد و خوراکش.

 خونه؟یدرسشو م ؟یدرس چ _

به اطرافش انداخت و در  یبعد نگاه یسکوت کرد. کم طاهر

 جوابش گفت:

 .خونهیاونم م _

آمد. ماه صنم که عشق خواهرانه راه  یو معطل دیبا تر جوابش

 یاز رفتار طاهر داشته باشد نفس راحت یدرک درست دادینم

 پس داد و خوشحال لب زد:

. اگه بشه نیبده که دلمو شاد کرد رتونیشکر. خدا خ یاله _

 که نامه شو باز کنم. زنهیبرم، دلم پر م گهیمن د

داشت. ماه صنم  یاز غم و نگران یرد یطاهر ول ی چهره

برگشت. هنوز قدم از قدم برنداشته بود که طاهر دست جنباند 

 زد. شیو صدا

 ماه صنم؟ _
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چفت شد. برگشت.  شیپا ریگرم ز نیماه صنم به زم یپاها

 شیوابش را بدهد که مرد جوان پزده لب باز کرد ج رتیح

 .کرد یدست

 حالت خوبه؟ _

تمام کوچه را  دیکه شا یبر قرار شد. سکوت سخت سکوت

 یمحل صدا یآدمها یگرفته بود. ماه صنم فکر کرد همه 

اند. دستپاچه شد. هول زده خودش  دهیطاهر را شن یاحوالپرس

او  آمد. رونیزبانش ب ریاز ز یآهسته ا دیرا جمع کرد و ببخش

گرفت و طاهر پشت سرش نفس  شیفرار در پ یبه سرعت پا

 پس داد. یلندب

 

رها شد و روبنده اش  اطینم دار ح یتخته سنگها یرو چادرش

بود و نگاه نگران طاهر  شیپنجه ها نیقاسم ب ی. نامه را باال زد

. کردیگوشش صدا م خیمرد جوان ب یدنبال سرش. هنوز جمله 

هم گذاشت و  یرا رو شی. پلکهاقلبش گذاشت ینامه را رو
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 شیپر کرد. زانوها اطیدر ح دهیچیاش را از عطر خاک پ نهیس

رفت.  شینا و نفس پ یتاب. ب یاش ب نهیرمق بود و س یب

 ادیمهمان خانه رها کرد و با ولع ز یپله  نیاول یخودش را رو

 چشمانش گرفت.  شیپاکت قاسم را پ

 شیها ید و از دلتنگکرده بو ادیدر نامه تک تکشان را  قاسم

خاتون تنگ  یغذاها یسخن گفته بود. نوشته بود دلش برا

. از غربت گفته بود و از ندیب یشده و هرشب خواب رحمت را م

. و در شیکس یسرد ب یو شبها ی. از غم دورشیها یسخت

 . شیآخر از ماه صنم گفته بود و فداکار

دل خسته  یو برا ختیقاسم اشک ر ینامه  یصنم پا به پا ماه

قاسم بزرگ شده بود. مرد شده  ایکرد. گو یبرادرش سوگوار ی

سابق نبود. از حرفها و  یتپل شکمو یآن پسر بچه  گریبود. د

خودش را  دیبا نی. انگار بعد از اامدیبرم نطوریکه ا شیدرد دلها

به  هیشب یکیکرد.  یمآماده  گریقاسم د کیبا  دارید یبرا

تازه. حتما الغر  یختیو شکل و ر متفاوت یطاهر. با سرو لباس
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و  شیر دیشده بود. قدش بلند تر و چهره اش مردانه تر. شا

به نظر  ی. ولدانست یهم درآورده بود. ماه صنم که نم لیسب

. درست کندیرو به اون رو م نیغربت آدمها را از ا یهوا امدیم

بود و پشت لبش به  دهیرا از ته تراش شیش هایمثل طاهر که ر

 آراسته بود.  ییبایزشکل 

 یبار دوم، شروع به خواندن نامه  یدر آمد. ماه صنم برا یصدا

. ضربه قاسم کرده بود که حواسش پرت شد. نگاه از نامه گرفت

. ماه صنم ابرو درهم فاصله و پشت سر هم تکرار شد یها ب

. هرکس بود صبر و قرار نداشت که پاشنه در را از جا دیکش

 یرا کنار دستش رو امهشد. غرغر کنان پاکت نکنده بود. بلند 

تخته سنگها برداشت و به  یپله جا گذاشت و چادرش را از رو

 .دیسر کش
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دور برش  شهیرحمت که هم یدست و پا یبود. شاگرد ب جعفر

 یگذراند. زبانش م یمنوال امورات م نیو به هم دیپلک یم

ه بود. ماه صنم خودش را کوتا یمادر زاد شیپا کیگرفت و 

. جعفر دیپشت در پنهان کرد و چادرش را مقابل صورتش کش

 رکرد د یدستپاچه بود و هراسان. سالم کرد. ماه صنم اخم

 جوابش گفت:

 شده جعفر آقا؟ در از جا دراومد که. یزیسالم. چ کیعل _

طرف و آن طرف کوچه  نیدور ا کینگاه هراسانش را  جعفر

 .دیرا بهم مال شیچرخاند و کف دستها

 خا...خا...خاتون هست؟ _

 شد و سرش را باال گرفت. زتریماه صنم ت اخم

 ؟یکارش دار ینه! چ _

 آ...آ...آقا. _

بگو. آقام حالش  یزیچ هیشده؟  شیآقام طور ؟یآقا چ _

 خوبه؟
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و کف  دیآب دهانش را بلع دهیصنم هول شد. جعفر ترس ماه

 .دیصورتش کش یدستش را رو

 ...بُر...بر...بردنشایچ هینظمنظ..نظ.. _

 ؟یچ _

رفت و  رونیدر ب یاز ال اریاخت یحرف، ب نیصنم با گفتن ا ماه

قدم به  کی. دهیبود و ترس شانی. جعفر پرستادیمقابل جعفر ا

عقب برداشت. زن جوان ناباورانه سرش را تکان  تکان داد و 

 لرزانش را رها کرد. یصدا

 ف بزن. آقامو کجا بردن؟بردنش؟ کجا؟ چرا؟ جعفر آقا حر _

 من...من... _

ماه صنم تکه تکه شده بود. آب  یبعد، نفس ها یا لحظه

حرف جعفر  یمنتظر دنباله  گریفرو برد. د یدهانش را به سخت

نظام با آن لبخند  یاول، چهره  ینبود و با همان چند جمله 

و  زدیحرف م یجان گرفت. جعفر به سخت دگانشیمقابل د هیکر

کنار در بند  واریاز پا افتاده بود. کف دستش را به دماه صنم 
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گرفت. کوچه  شیرا در پ ینامشخص ریکرد و تلو تلو زنان مس

رفت و زن جوان تالش  یم یاهیچشمش رو به س شیکم کم پ

بود  عقوبی یکرد خودش را به مادرش برساند. خاتون خانه  یم

 ین و زناناو. آن سمت کوچه هم پر بود از مردا یو ماه صنم از پ

شادباش آمده بودند. جعفر لنگان لنگان و با التماس  یکه برا

دنبال ماه صنم راه افتاد. چشمان ماه صنم تار شد. طاهر که از 

 نیبود، به سرعت از ب زیهمان فاصله حواسش به همه چ

 یزد و هراسان سمت او پا تند کرد. زن جوان ول رونیجماعت ب

 شیپ یکم کم آسمان آب افتاد و نیزم ی. رواوردیطاقت ن

 .دیصداها خواب یرفت و همه  یکیچشمش رو به تار

 

کردن  هی. ابتدا مودیکش یم ریکرد و مالجش ت یدرد م تنش

را باز کرد. تند و  شیو سپس چشمها دیخاتون را به گوش شن

.  نفس نفس زنان، با . انگار از خواب مرگ برگشته باشددهیترس

نشست.  شیلند شد و سرجاشد. ب یجا بند نم کیکه  یقلب
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گذاشت  شقلب یناله خاتون بلند شد. ماه صنم دست رو یصدا

 و هراسان سراغ رحمت را گرفت.

 آقام؟ آقام کجاست. _

به تاسف  یاو نشسته بود سر نیکه دلسوزانه بر بال عقوبی

 .دیکش ریتکان داد و نگاهش را ز

 داستان از چه قراره. تو بخواب نهیبب هیطاهر رفته نظم _

 .یکن ینکرده سنکوب م ییخدا ستیدخترم. حالت خوب ن

آن طرف  یخاتون بود و کم نشیطرف بال نی. اصنم برگشت ماه

 دو زانو کف اتاق نشسته بود. ماه صنم ناله زد: یتر جعفر رو

 خاتون؟ _

خاتون شدت گرفت. جعفر شرمنده از همان فاصله  یها هیگر

 لب باز کرد و گفت:

. به نجاستیا یشورش هیبخ گفتن تو مط ختنیخبر ر یب _

خدا که من روحمم خبر نداشت. بعدشم آقا رو بردن  یخداوند

 .مونهیثابت نشه همونجا م شیگناه یگفتن تا ب
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. صورتش از درد بهم مچاله شد و فشار دیکش ریماه صنم ت قلب

 کرد. شتریب نهیس یقفسه  یانگشتانش را رو

 بود؟ یک _

 ت:در جواب ناله ماه صنم گف جعفر

 یبرنج پنهون شده بود. وقت یها سهینشناختم. پشت ک _

 نباشه. یاومد شهر المیگرفتنش به خ

. شدیم شتریو ب شتریانگشتان زن جوان هر لحظه ب فشار

دندان  ریهم گذاشت و لبش را پر قدرت ز یرا رو شیپلکها

که سر از  بهیغر یشورش نیسر نظام بود. ا ریگرفت. همه اش ز

ترساندن او  ینظام برا ی سهیه بود، دسمطبخ رحمت درآورد

 :دیاز هم فاصله گرفت و غر شیبود. حرص کرد. لب ها

 .نمینظامو بب دیمن با _

 عقوبیو  افتیخاتون خاتمه  ی هی. گرسکوت برقرار شد ناگهان

 پدرانه گفت:
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اصل  گهیم ادیکجا دختر؟ عجول نباش بزار االن طاهر م _

 .هیداستان چ

 نیداستان؟ ا نیگیفتن عمو، شما بهش مداستان؟ بابامو گر _

 مقتله.  ستیاالن داستان ن

و پسرش به خاطر  عقوبیرفته بود که  ادشیکرد. انگار  بغض

 تر ادامه داد: یآنها از مراسمشان گذشته اند. عصب

و سر بابامو ببرن گَل دار بازم  ارنیبهونه ب هیاگه... اگه فردا  _

 یاس ول هی. مرثبتهیاسمش مص نیداستان؟ نه! ا گنیبهش م

 .ستیداستان ن

 ونیش گرید یو خاتون از سو زدیم ادیسو فر نیصنم از ا ماه

در مقابل خشم و خروش او سکوت کرد.  عقوبیسر داده بود. 

 یرو یکس نشد. ملحفه  چیه یمنتظر اجازه  یماه صنم ول

نگاه ها دنبال او  یبلند شد. همه  شیرا پس زد و از جا شیپا

چنگ زد  کصنم چادر گل دارش را از کنار تش شد. ماه دهیکش

 و در ادامه گفت:
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بد بود که  یشد. حالش به قدر زیخ میدنبالش. ن رمیخودم م _

سرش  یتعادل چادرش را رو ی. بشدیجلو دارش نم یکس

 گوش آشنا تشر زد: ییانداخت که صدا

 سر جات. نیبش _

. نگاهش تا چهارچوب دیسرش خشک یماه صنم رو یدستها

 .دیشد و به قامت طاهر رس دهیتاق کشدر ا
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 درهم وارد شد و به تذکر گفت: یبا اخم ،یجد طاهر

اضافه  بتی. برگرد سرجات مصستین یاالن زمان شلوغ کار _

 نکن.

 طاهر کارساز افتاد. ماه صنم بغضش را فرو برد و ناله زد: تیجدّ

 ؟یپس آقام چ _

 و گفت: ادستیخاتون ا یکنار پا طاهر
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 . گفت.. حالش خوب بودآمیآقات م شیاز پ _

کرد  یاز طاهر و ماه صنم. طاهر مکث رینشسته بودند، به غ همه

 و ادامه داد:

 و داشته باشه.خاتون یگفت به ماه صنم بگو هوا _

ماه صنم  یخانه را لرزاند. چانه یهاخاتون ستون ونیش یصدا

 .دیو طاهر نگاهش را دزد دیلرز

و از تو راپورت آقا رحمت یکیدارم  نیقیاتفاق بو داره.  نیا _

 داده.

 

. طاهر دیماه صنم دو یگونه یاشک، تند و تند رو قطرات

 گفت:

 انیجر نیپشت ا یک دونهی. فقط اونه که ممیکن داشیپ دیبا _

 نشسته.

 نظام. _
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. ماه صنم داشت یماه صنم نگاه متعجب طاهر را در پ یناله

 و درمانده گفت: دیصورتش کش یش را روچادر یگوشه

بنده.  ییکار نظام باشه. اونه که دستش به هر جا تونهیفقط م _

 .رسهیام نموگرنه آقام که آزارش به مورچه

 کمهی گمیکه مدرد سر درست کنه. من تونهیحرف تو م نیا _

 بلکه ... میصبر کن

 غومیاسم پ. اونه که وشناسمیو منظام . منخوادیصبر نم _

 ...خوادیگذاشته. اونه که م

و در  دیکش یسرش را تکان داد. ماه صنم آه زیر زیر طاهر

 ادامه نجوا کرد:

به دست و پاش  فتمیخودم. برگردم ب یبرگردم. با پا خوادیم _

 بگم غلط کردم.

را از تو  نشیی. ماه صنم لب پادیدر نگاه مرد جوان دو رتیح

 انداخت. ریو سرش ز دیگز

 .دارهیدست از سر آقام برنم نهیو نبمن یچارگیاون تا ب _
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غلط کردم؟ آره ماه صنم. بازم  یبه نظام بگ یبر یخوایم _

 د؟یجاو یتو خونه یو بر یشنظام یبرده یخوایم

 ؟یگیم ونیبمونم تا آقام گوشه زندون بپوسه؟ تو ا _

 نعع! _

حکم و جدال درگرفته بود. جواب طاهر م نشانیب ناخودآگاه

کرد  ی. طاهر اخم تنددیآمد. ماه صنم دندان بهم ساب یمعطلیب

 اش را باال برد. و انگشت اشاره

آقات،  یخونه یمونیم ؟یدی. شنیریکجا نم چیشما ه _

 .یریگیو مخاتون یکه خودش خواست هوا یجورهمون

تذکر داد که  عقوبیکرد. قاطعانه و بدون خجالت.  دشیتهد

آرامش نداشت. به چشمان  ی. مرد جوان ولدریطاهر آرام بگ

ماه صنم  تیو منتظر جواب او بود. در نها رهیماه صنم خ سیخ

تکان داد و چشم  یآهسته سررا واگذار کرد. آهسته هیقاف

 زد. رونیب شیهالب نیاز ب یجانیب
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درست  میتصم هی خوبه. حاال برگرد سرجات بزار همه با هم _

 .میریبگ

افتاد.  شیهاشانه یر ماه صنم سر خورد و روسُ یاز رو چادر

اند. اش افتادهگونه یهمانطور که قطرات اشک سر خوردند و رو

با فاصله از  یتشک زانو زد و طاهر کم یجا روماه صنم همان

شکل  نشانیب یکوچک و خودمان یخاتون نشست. مجلس

. ماه رنظرش طاهبود و صاحب عقوبیکه واعظش  یگرفت. جمع

را داشت. درست مثل خاتون  شنونده کیفقط حکم  صنم اما

. کما که نه سواد حرف زدن داشت و نه قدرت نظر دادن

 مظلوم بود و محزون.  السابقیف

و پاسخش را تنها از طاهر  زدیرو به جمع حرف م عقوبی

 رتیغینبود که رحمت انگ ب یمرد همان نیا ای. آگرفتیم

 جانیبود پس ا رتیغیگر بچسبانده بود. ا شیشانیبودن به پ

 پناهشیکه دوتا ناموس ب یمرد گرفتار ی. در خانهکردیچه م

نبود  رتیغینبود. ب رتیغیب عقوبی. پس کردندیدر آن سر م
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رحمت را به حال  یاهل خانه دیبود با نیچننیکه اگر ا

 . گرفتیمراسم دخترش را م یو پ گذاشتیخودشان م

 کیبعد هم ادامه داشت.  یساعتو پسرش تا  عقوبی یگفتگو

 تیزن جوان کفا ینشستن و گوش دادن برا حرفیساعت ب

بهتر از هر  ی. ولی. ماه صنم نه سرکش بود و نه خودراکردیم

قائله فقط و فقط به دست خودش خاتمه  نیا دانستیم یکس

 و بس. ابدییم

 

 داریبه د تیخاتون در نها یهاو آمدها و ضجه زدن رفت

 دارید نیهم در ا عقوبیا رحمت ختم شد. هرچند که ب یکوتاه

 نیدر ا نیریپدر ش یهاتیشد از حما یبود و نم لیکوتاه دخ

کرد. به هر جهت خاتون و ماه صنم موفق  یپوشباب چشم

کنم چه یو سفره نندیبنش عقوبیکنار  یشدند لحظات

الغر و  یادیخودشان باز کنند. رحمت ز نیرا ب شانکنمچه

و  دهیتک یشده بود و ماه صنم تاب نگاه کردن به چهره رنجور
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از  رونیب عقوبیاو را نداشت. هرچند که  یچشمان فرو رفته

و خاتون هرساعت دست  گشتیدخمه به دنبال راه چاره م نیا

 دی. بادانستیم وبرا خ زیچ کیصنم فقط ماه یدعا بود. ولبه

خاتون و زحمت رفتن  نیشاهد از ب نیاز ا شتریبرگردد تا ب

 نباشد. گرانید

 

 یرو یگریتر از هر وقت و ساعت دو محکم دیچیرا پ اشبقچه

و خواهش کرد  ستادی. خاتون التماسش کرد. مقابلش استادیپا ا

 دانستیرا گرفته بود. خوب م مشیتصم یصنم ولماه بماند.

. نظام قدرت داشت. اعتبار استدهیفایماندن و منتظر شدن ب

نداشت. طاهر با آن سوادش  عقوبیکه  یزیان چداشت. هم

 یهادهیخوش کردن به وعده وعبود دل لیدلینداشت. پس ب

کمر همت  دیصنم با. ماهنیریپدر ش یهاو اشاره عقوبی

 . کردیماجرا را جمع م نیو خودش ا بستیم
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خون از دنبالش راه افتاد و زن جوان، دل کنانهیگر خاتون

و با انداختن  دیبل در، او را در آغوش کشمادرش مقا یهاهیگر

 رو بنده
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 ترش را از مادرش پنهان کرد.  چشمان

قدمش را سفت  نیتازه کرد و اول ی. نفسستادیدر بسته ا پشت

 میبعدها رحمت از تصم دیگذاشت. شا نیو محکم بر زم

به خاتون فشار  ییکه تنها دی. شاشدیدخترش ناراحت م

و  کردندیم شخندشیر تیکه عوام الناس به خر دی. شاردآویم

که حضور  دانستیاو م ی. ولخواندندیپشت سرش رجز م

 نیبعد از ا یهابتیاز زجرها و مص شیدرخانه، ب مترح

 . ارزدیم
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 کیکبودش چسباند و  یرا به لبها شیخوانسار یدهنه نظام

 اطیسط حصنم وکرد. ماه نییزن جوان را باال و پا ریسدل

 ،یمانی. نه از ترس و پشگرفتیبود و سرش را باال نم ستادهیا

صورتش بود  ی. هنوز روبنده روتیبلکه از شدت نفرت و عصبان

نه  وانیا یاز رو واو محروم. ا نیخشمگ یچهره دنیو نظام از د

 یو زن جوان در دل آرزو زدیم شخندیچندان بزرگ خانه ن

 مرگ نظام را داشت.

 یخوانسار یبعد، نظام با همان دهنه یسر آمد. دمبه  انتظار

. مولود دلواپس اهینخودس یبه مولود زد و فرستادش پ یااشاره

 یاشرف و پر یزن جوان بود. نشسته بود کناردست نظام و جا

صنم را هم نداشت. انتظار آمدن ماه یرا پر کرده بود. ول

به  یسر ترطرفآن  ی. کماز کنار نظام بلند شد حرفیب

از ترس  یزن جوان تکان داد و وارد اتاق شد. مهر یعقلیب

همانجا  بینظام داخل مطبخ مامن گرفته بود و مولود هم انقر

نظام و عروسش تمام شود. مولود که  یتا گفتگو شدیحبس م
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 ینیرا کنار س یخوانسار یصاف کرد و لوله  نهیرفت، نظام س

 گذاشت. ییرو

 ؟یخوایم یچ نمیخب. لب تر کن بب _

صنم دندان بهم بود و پر از تمسخر. ماه زیرآمیتحق لحنش

 فشرد. شیهاپنجه ریاش را زو بقچه دیساب

 .میبرگشتم سر زندگ _

زور پشت  ایازت خواست  یکس ؟یک یبا اجازه ؟یبرگشت _

 سرت بود؟

 کدوم. برگشتم چون خودم خواستم. چیه _

او  یطانیش یدهصنم از خن. دل ماهپروای. بلند و بدیخند نظام

خورد و چهار زانو نشست.  شیسرجا یشد. نظام تکان شیر

زانو مشت کرد و با همان لحن  یرا رو شیهاسپس پنجه

 :دیپرس

 گهیکه د یخبر داد یرفت یخودت؟ خودت که وقت _

 !؟یگردیبرنم
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 .کنمیکار م ینبود چ میبودم حال یاون موقع عصبان _

 :دیکرد و غر زیر یسکوت برقرار شد. نظام چشم یا لحظه

 ؟یکنیکار م یچ تهیاالن حال _

 تکان داد و نجوا کرد: یحرص کرده سر صنمماه

 .مهیحال _

 گهید نجایآقات ا یاگه بگم برگرد خونه ؟یاگه من نخوام چ _

 ت؟یسر زندگ یبرگرد یخوای. بازم مستیتو ن یجا

 آب دهانش را فرو برد و بازهم نجوا کرد: صنمماه

 ..یآقام. ول یخونه گردمیکه برم نیاگه نخوا _

 من نکن دختر حرفتو بزن.مِن ؟یچ یول _

. دیگرفت و نگاهش را باال کش یصنم نفس پر. ماهدیغر نظام

 قدم محکم به جلو برداشت. کیاش را باال زد و سپس روبنده

به خاطر من عذاب  ستی. حقش نرهیم نیآقام اون تو از ب _

 بکشه. 
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برداشت و  یگریصنم قدم دال رفت. ماهلب نظام با یگوشه

 گفت:

 .آدیکه از شما برم دونمی...مدونمی. مرونیب ادیکمکش کن ب _

 یفکر نیکه همچ یدید ی. چآدیاز من برم یچرا فکر کرد _

 به سرت زد؟

 خب. خب... _

 وسط حرف او رفت و گفت: نظام

آورده تو انبار  رویشورش هیخب که آقات خبط کرده.  _

 داریجا داده. گمون کن منم دلم سوخت، حرفم خر مطبخش

شکنِ قانون هیبه  دیداشت، خواستم کمکش کنم. چرا؟ چرا با

که  یکهی یگرو بزارم برا شیر دیخائن کمک کنم؟ چرا با

 و برده.پسرم یدخترش، دوبار آبرو

 آقام خطا نکرده. _

 رفت و گفت: شیصنم پابرو باال انداخت. ماه نظام
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باشه من عروستم. تا آخر  ی. هرچاریو سر آقام درنمن یتالف _

 دیاگه زن جاو یمن به شما محرمم. حت استیدن ایعمر. تا دن

 نباشم.

 ؟یتو کرد یپس آقات خطا نکرده ول _

را به هم فشرد. نظام  شیهاهم گذاشت و لب یپلک رو صنمماه

 :دیپر از تمسخر پرس

 ؟یساکت شد _

 با من بکن. یواستخ یو برگردون خونه هرکارآقام _

را تا  شیزد. سپس پا هیزانو برداشت. تک یدستش را رو نظام

 ی. جوردیچیرا دور آن پ اهشیکرد و دستان ضمخت و س

با نگاه پر  یول که انگار در حال فکر کردن است. کردیوانمود م

صنم خون خونش . ماهزدیگداخته به قلب او م ریت رشیاز تحق

 داد. تکانرد و سرش را تکان ک ی. نظام تاملخوردیرا م

 .یخبط کرد یخوبه. پس قبول دار _

 صنم تند شد. نظام گفت:ماه نگاه
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 .ستیسابق ن یاون خونه گهیخونه د نیا یبدون دیبا یول _

 به جنگ هم رفت. نظام در ادامه گفت: شاننگاه

 بسم اهلل. ،یتونینو براش گذاشتم. م یقرار و قاعده _

صنم اشاره زد. چشمان زن جوان ماه یاتاق ساکت و خال به

 .دیاو را گرفت. نظام دوباره غر یدنبال اشاره

 ونیزم یزاریتو مکه بقچه یفکراتو بکن. قبول کرد جانیهم _

سالمت. که به میخونه. نخواست نیا یاز آدما یکی یشیتوام م

 کنه. ازیو بسپار به خدا و بگو خاتون براش نذر و نآقات

صنم ماه ینهیس یسنگ بزرگ روتخته کیمثل  یزیچ

بگذارد نه  نیزم توانستیکه نه م ی. بار بزرگکردیم ینیسنگ

 یشد. کم شتریبقچه ب یرو شیهاتحملش کند. فشار پنجه

بعد روبنده را از سرش  یتا با خودش کنار آمد. دم دیطول کش

 و سمت اتاقش پاتند کرد. نظام از پشت سرش گفت: دیکش

 آقاش خوش رو باشه. نیع دیاوج دمیقول نم _

 دیدندان بهم ساب ادیبانفرت ز صنمماه
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 دوباره گفت: نظام

 آقاتم.. _

به عقب سرش انداخت. نظام با  ینگاهمیو ن ستادیا صنمماه

 که کنار لبش جاخوش کرده بود ادامه داد: یلبخند منظوردار

 .رنیبهش سخت نگ سپارمیم _

را به  یخوانسار یبزند که نظام لوله ینباند حرفلب ج صنمماه

 دست گرفت و گفت:

روزاست رحمت  نیو گرم کنه. همبده خاتون اجاقش غومیپ _

 برگرده خونه.

زد و  یهم نشست. سپس لبخند محو یصنم روماه یهالب

 باال رفت. یکیها را دوتا پله
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 را یزیچ ای یتازه گرم خواب شده بود که حضور کس چشمانش

وجودش را در بر  یکنار تنش حس کرد. وحشت ناگهان همه

و کف  سرش را نگاه کردشد. پشت زیخمیگرفت. به سرعت ن

که  یابا چهره دیگذاشت. جاو نیزم یرا رو شیهادست

بود و لبخند  ستادهیکنارش ا کرد،یم دادیدر آن ب طنتیش

ب خودش را عق ی. کمصنم بند رفتماه ینهیزد. نفس در سیم

 دیزد. جاو رونیب شیهالب ریاز ز یریرنگیو سالم بگ دیکش

صنم داد. ماه شیهابه لب یشتریب یکرد و انحنا زیچشم ر یول

 و دوباره لب زد: دیآب دهانش را بلع

 ؟یاومد یک _

. در جواب او زانو زد و کردیم یته دلش را خال دیجاو لبخند

 نشست. شیدرست کنار پا

تندتر از هر زمان  شیرانسوسرخ بود و عطر ف چشمانش

از ترس و  دیاز التماس گرفت. جاو ی. نگاه زن جوان رنگیگرید

سرش  یدست رو یاستفاده را برد و به نرم تیاو نها زیگر
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اش دار و خستهخش یدر چشمان او، صدا رهی. سپس خدیکش

 :دیرا رها کرد و پرس

 ؟یخودت برگشت یپس با پا _

 . در جوابش لب زد:سرش را تکان تکان داد صنمماه

 ؟یخواستینم ونیمگه خودت ا _

 .شهی. همخواستمیرو متو شهیمن هم _

 ...دیجاو نیخب. خب االن که برگشتم. بب _

 و گفت: دیحرفش دو انیم یول دیجاو

 نع. _

 صنم به هم دوخته شد. مرد جوان ادامه داد:ماه یلبها

 زبون دراز.. رِیشتو گوش کن ماده _

 دینشسته بود. جاو یصنم از ترس به خشکماهو حلق  دهان

 پرقدرت ادامه داد:

 نداره.  یاومدن رفتن نیا _

 او ادامه داد: یدهیکرد. با همان لحن در چشمان ترس مکث
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و طبق  یمونیم یحاال که برگشت ای ،یکردیرجوع م دینبا ای _

 .یکنیم یمن زندگ یخواسته

 ند:لب جنبا شهیتر از همدرمانده صنمماه

 ؟یکارم کن یچ یخوایم یعنی ،یعنی _

 زد و گفت: یداریخند معنتک دیجاو

. زبونت کوتاه، نازت بلند. دیواسه جاو یشیزن م یعنی _

 یکنیام سوا نم. جام سوا، سفرهیچموش نش یتا وقت دارمیخر

جالد  یکن ی. قلدرشمیقلدر م یکن یواسه من. که اگه سرکش

 گهیاومدن د نیکه ا یجور هیم. صنماه کنمی. رامت مشمیم

 تو کارش نباشه. یرفتن

 یصنم، درمانده سر. ماهبرقرار شد نشانیب یکوتاه سکوت

 تکان داد و ناله زد:

 ؟یو بترسونمن یخوایم _

 و ثابت کنم.خودم یمردونگ خوامیم _

 . ظلمه.ستین یاسمش مردونگ نیا یول _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 زد و در جوابش گفت: یگریخند دتک دیجاو

 نیا ریشکه هست قشنگه. واسه نگه داشتن ماده یرچه _

 . ازهیخونه ن

عوض شده بود. سخت  دی.جاودیرا از تو گز نشییلب پا صنمماه

 یدل او را خال که ته ییها. حرفزدیتازه م یهاشده بود. حرف

در نگاه  رهیخ دی. جاوانداختیو لرز به وجودش م کردیم

 او ادامه داد: یدهیترس

و . التماس کردنمیدیو ندنجا بود که عشق منظلم او _

 نقدری. اخوامتیهنوز م یصنم. ولماه یو شکست. قلبمیدینشن

 تیحال گهیجور د هیو که به خاطر خودت دوست دارم عشقم

 کنم.

 ؟یچه جور _

و  دهیکش دیجاو یهاکه لب نیح نیناله زد. در هم صنمماه

صنم ماه یچانه ریانگشتان را سُر داد و ز شد،یم تردهیکش

. مردمک ایپشت چشمانش النه کرده بود گو طانیسفت کرد. ش
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فشار  دیکه جاو دی. به لحظه نکشدیچشم زن جوان لرز

 :دیکرد و غر شتریانگشتان را ب

 وسط گذر؟ یگفتیم یچ ناموسیب کهیبا اون مرت _

 یغرش دی. جاویمتیدر کار بود و نه مال ینه لبخند یول بارنیا

 صنم، درمانده در جوابش سر تکان داد.ماهکرد و  

 انگار؟ ستیتو حالت خوش ن ؟یگیم رویک _

 یختیو رشنفتم وسط گذر خودت ی. از وقتستمیخوش ن _

صنم خرابم. خراب ماه زیچهمهیب ناموسیواسه اون ب رونیب

 ؟یشنویم

در حال خرد شدن  دیفشار انگشتان جاو ریاو ز فیظر یچانه

و هراسان بود، چشمانش ترس و  تابیقلبش ب بود. همانطور که

. نم اشک آمد و ناغافل مهمان پلکش زدیم ادیالتماس را فر

 . بغض کرده ناله زد:شد

 ..وقتچیمن ه. من..یزنیحرف م یاز چ دونمیمن نم _
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فشار انگشتانش را به  دیبود که جاو دهیبه اتمام نرس اشجمله

 .به هوا رفت ادشیرساند و فر تینها

 .دنتیو آدم دکه عالم تیصنم. خودتو نزن به خرشو ماهخفه _

. یقلوه گرفت ویطاهر دل داد شرفیب کهیکه با اون مرت دنید

جلو  ی. لهت کنم که لهم کردسررهیحقش بود گردنتو بشکنم خ

 مردم.

و قطرات  شدیم نییباال و پا یزن به سخت ینهیس یقفسه

به  یول دی. تمام صورت جاوچشمش روان بود یاشک از گوشه

خشم نشسته بود و کامال بر او تسلط داشت. ماه صنم در 

 جوابش نجوا کرد:

اون فقط نبود. به خدا که دروغ گفتن بهت. اون.. یدلدادگ _

 و بده دستم.قاسم ینامه خواستیم

 .ییگیدروغ م _
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لب فرو بست و پلک  دهیزد. ماه صنم ترس ادیدوباره فر دیجاو

صاعقه به پوست  هیشب یزیبعد چ یذاشت. دمهم گ یرو

 .دیوجودش کش یصورتش برخورد کرد و آتش به همه

 

 [3۱.0۸.2۱ 2۱:۵۶] 

 

 یکه برا یجنون وار به جانش افتاد. درست مانند شب د،یجاو

نو عروس  کیاش گذاشته بود و حکم بار پا به خانه نیاول

شده هم  ترنیسنگ شینازدانه را داشت. بلکه مشت و لگدها

امان  یب دیبود. او وسط اتاق در خودش مچاله بود و ضربات جاو

 پر از درد. ظه،. سخت، بدون مالحامدیبه پهلو و شکمش فرود م

صنم . از کتک زدن ماهختیریو اشک م زدیاما نعره م دیجاو

. و تنها نظام یمانی. درد و پششدیخودش م بیفقط درد نص

 وانیا یاتاق، رو نیاز ا رونی. ببردیبلوا لذت م نیبود که از ا

. خوب گوش دیشنیرا م شیحرفها یجهیخانه نشسته بود و نت
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حقه و دروغ. و اکنون نشسته بود تا  باپسرش را پر کرده بود. 

آخرش را  یهاصنم نفس. ماهردیرا بگ اشلهیجواب مکر و ح

برخورد  یکه در اتاق طاق به طاق باز شد و صدا دیکشیم

را از حرکت انداخت.  دیجاو یدست و پا واریدبا  اشرهیدستگ

 :دیچهارچوب در غر انیکرد و نظام م یفیخف یزن جوان ناله

 ستادنیو وا ی. حکما دستش اومده جواب خودسرگهیبسه د _

 .هینظام چ یتو رو

به  یزخم یصنم با سر و صورتو ماه زدینفس نفس م دیجاو

 یبه چهره یخند. نظام زهرکردیو ناله م خوردیخودش تاب م

حال خرابش از اتاق خارج شد.  به توجهیدردمند او زد و ب

. کمرش را به رمقیعقب عقب رفت. تلو تلو زنان و ب دیجاو

. عرق از وردسر خ نیزم یسر رساند و همانجا روپشت وارید

 یشانیپ یرو شیراه گرفته بود و موها اشیشانیپ یگوشه

حال جان دادن بود و او  چشمش در شیصنم پآشفته بود. ماه

 ی. باستمرتکب شده ییو خطا یچه خبط دیفهمیتازه م
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سر او رساند  یاز جا کند. چهاردست و پا خودش را باال اریاخت

 دست گرفت. یرا رو جانشیو تن ب

 صنننم؟نظام، ماه ادیتف به ذاتت ب یصنم؟ اصنم؟ ماهماه _

آواره در  سگ یزوزه یبلند که صدا نقدری. ادیکش ادیفر

 . دیچیدر محله پ دیجاو ینعره شیجاخاموش شد و به ابانیخ

دستش افتاده بود و رمق به جان نداشت.  یجوان رو زن

زد. با اشک و التماس. با خواهش و  شیو چندبار صدا نیچند

 یرا باز کرد. چند ضربه شی. روسردیتمنا. صورتش را بوس

پنجره  یشت و پابردا زیخ تیاش زد. در نهاآهسته به گونه

 .مولود را صدا زد

 

 شیهاآب را به لب وانیصنم برد و لسر ماه ریدست ز مولود

لبش پاره. قطرات  یچشمش ورم داشت و گوشه ری. زچسباند

اش سر چانه ریراه گرفت و تا ز دشیسف یهاآب از کنار لب

وجودش لرز برداشت. مولود، دستپاچه او را سر  یخورد. همه
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هنر دست  که ییهااز همان دستمال یکیباند و با خوا شیجا

به سر او  یاو را گرفت. سپس دست یزن جوان بود، رطوبت گلو

 :دیو مهربان پرس دیکش

 ؟یخوریدو تا قاشق سوپ بدم م _

و  شدیم دهید یپلک متورمش به سخت یمولود از ال یچهره

تکان داد و نجوا  یحال سر نینداشت. با ا دنیچرخ یزبانش نا

 کرد.

 ور؟یز _

پس داد و در  یصنم نفس سخت. ماهدیابرو درهم کش مولود

 ادامه ناله زد:

 مُرد؟ یبگو. چطور وریاز ز _

دست  یصنم دست رو. ماهکردینگاهش م رانیمات و ح مولود

صورتش  یجا یکه در جا یمولود گذاشت و با وجود درد

 زد. ینشسته بود لبخند محو
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و  دیکش رونیدست او ب ریاز زبرآشفت. دستش را  یول مولود

 تشر زد:

دست از  یریمیم ی. داریانگار ستینمه عقل تو سرت ن هی _

 .یداریبرنم یفضول

 بدونم. خوامیم _

چه  ینیبی. نمیکه بدون یهمش خواست دمتید یاز وقت _

 ویشبود جوون مرگ کینزد ستیروزت اومده؟ حواست نبه

 داغت به دل خاتون بمونه؟   

 اشرف؟ ایکشت؟ تو  ورویز یک _

 :دیو غر دیرا بهم کش شیهالب یکرد. حرص ظیغ مولود

 .یدیسرتو به باد م زتیزبون ت نیآخرش با ا _

 مُهر بشه. یخود هیحکم مرگم به دست  دمیشا _

زد. بدون ترس و دلهره. مولود منظور او را گرفت. ابتدا  هیکنا

ند شد و چشم درشت کرد و چند لحظه بعد به سرعت از جا بل

 . دینگاه او را دنبال خودش کش
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 ذاشتمیم دی. باکنمیم یلعنت به من که واسه تو دلسوز _

 شیو آتدلم طورنیکه ا کردیتو جمع مجنازه ومدیخاتون م

 . ینزن

تند  یهاصنم همچنان رد از لبخند داشت و حرفماه یهالب

ت. دامنش را گرف ی. مولود گوشهگرفتیمولود را به خودش نم

صنم با حفظ و سمت در اتاق پا تند کرد. ماه دیدلخور چرخ

همان لبخند عقب سر او نگاه کرد. مولود در اتاق را باز کرد. 

به او، دستش  روآخر  یو لحظه ستادیچهارچوبش ا انیم یکم

 را به قاب در گرفت و گفت:

شه، نشست ور دل  یبا اشرف لج کرد. خواست سوگل وریز _

. خودش به خودش ستم ستادیکه قلبش وا دیکش نقدرینظام ا

 ی. تو مردنش کسگهید کسچیکرد. نه من، نه اشرف، نه ه

بردن  یشو از همون راهنظام. آخرشم جنازه ینبود حت لیدخ

 یبدونه زن نظام پا یبردن. ننگ بود کس رویپر یکه جنازه
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 هیکرد. بعدشم  ستشیمنقل گور به گور شده. نظامم سر به ن

 دش نقل کرد و انداخت سر زبونا.از خو ثیحد

او  یعنیبود؟  یچ افتهیصنم سر زبونا بکه قرار بود از ماه یثیحد

را برده بودند؟ چه  یو پر وریکه ز بردنیم یهم از همان راه

بود؟  یمردنش چه شکل ،ی. راستیعاقبت تلخ و وحشتناک

 ایکردند و  یاش مداغ منقل نظام جزغاله یهابا زغال ایحکما 

نفسش را  بردیسر م هشب که در خواب ناز ب کیصدا  سرویب

 و تمام. گرفتندیم

 

 [3۱.0۸.2۱ 2۱:۵۶] 

 

دم آرامش نگرفت. فکر مردن،  کیصنم که رفت ماه مولود

 خیو بعدها ب خواهدیکه نظام م یجور صدا،یو ب بیهم غرآن

. مردن که خوب دادیآزارش م یحساب کندیگوش مردم نقل م

صنم از زجرکُش شدن بود. ماه شیو آزاد شیسابود. اولِ آ
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 یدن و بوی. از پوسهراس داشت. از ماندن و زنده به گور شدن

تر از آن. و روحش سخت کردیتعفن گرفتن. تمام تنش درد م

 .اوردیو دوام ب ردیدرد و رنج را به خودش نگ خواستیدلش م

. جسم و . از پا افتاده بودنداشت دنیجنگ یبرا یینا گرید یول

دست هم داده بودند تا قبل از بهروحش با هم. هر دو دست

 نظام کار او را بسازند. 

 

اشک  صدایبود و ب ستادهیپشت پنجره ا نهیدست به س ایدر

صنم بازهم ساکت شده بود و ناز و نوازش او را . عمهختیریم

متالطم بود و  اشنهیحالش خوب نبود. س یول ای. دردیطلبیم

بدجور سوهان روحش  رزنی. خاطرات تلخ پشانیپرافکارش 

بود  ممکن. بتیدرد و مص همهنیعذاب، ا همهنیشده بود. ا

 یصنم ولماه اورد؟یوپا بزند و طاقت بها دستآن انیم یکس

کنار او  یروز نکهیا یبرا دیتاب آورده بود. زنده مانده بود، شا

 کند.  یدگزن یو دخترک خسته را دعوت به مبارزه برا ندیبنش
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و نم اشکش را  دیچشمش کش یپشت به او انگشت گوشه ایدر

 گرفت. ماه صنم گفت:

داد. آقام  گهیدختر د هیسال بعد خدا به خاتون  هی _

سخت بود که  نقدریخاتون ا یحاملگ یراه پسر بود. ولبهچشم

 . دیو برآقام دیام

 به گفتن لیهمچنان تما رزنیپ ای. گودیرو به او چرخ ایدر 

زد و با  یصنم لبخند محو. ماهدیهراس ینم یداشت و از خستگ

اطاعت کرد.  ای. درندیکنارش بنش ایکف دست اشاره زد که در

او را  یدعوت دوباره شان،یامشب خسته بود و پر کهیبا وجود

دست او را  صنمهتخت نشست. ما یپاسخ داد و کنار دستش رو

 دستش گرفت و گفت: نیب

 دونمی. فقط مستین ادمی. خوب شتریب ایسال،  هی دیشا _

. در و گفتنیشده بودم. همه م ریگساکت و گوشه یلیخ

گمون کردم  یشناس و ناشناس. از سر ترس نبود. ول ه،یهمسا

 انیواسه هممون بهتره. واسه آقام که بعد اون جر ینجوریا
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رحمت سابق نشدو، واسه قاسم که هنوز  گهیزندان رفتن د

تو سر خودش  یکینظام بود و تو غربت ساطور  ریدستش ز

 . شییتو سر تنها یکیو  زدیم

 د؟ییدختر زا هیسال بعدش خاتون  هی نیخاتون. گفت یبچه _

. سپس نگاهش را از دیزد و آه کش یلبخند محزون صنمماه

 منتظر او گرفت و لب زد: یچهره

تازه حس  بغلش کردم یقرص ماه. وقت نیخوشگل بود ع _

 .خوادیدلم بچه مکردم چقدر 

 ن؟یحامله نشد گهید _

 تکان داد و ناله زد: یدر جواب او سر صنمماه

بود  ادیبود و دخترش نه. حرف ز دهییوقت. مادر زا چیه _

و آورد و که خاتون یبستم به دختر دیمن ام یپشت سرم. ول

 .کردیو تو دل همه باز مداشت جاش بیعج

 :دیحرف او پرس انیم ایدر

 شگل بود؟خو یلیخ _
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 بود مثل برف، گرد بود مثل ماه شب چهارده. دی. سفیییلیخ _

 خاتونم دوستش داشت؟ ،یخاتون چ _

 تکان داد و لب جنباند. یسر صنمماه

پسر نشسته بود.  دیآقام که به ام یهمه دوستش داشتن. حت _

خونه تا خاتون استراحت کنه. بهونه بود  آوردمشیم یگاه

 یو باهاش پر کنم. حتحسرتام یخال یکه جا آوردمیالبت. م

 ذاشتی. پا میمار داشت انگار یدوستش داشت. مهره دمیجاو

نظامم  یحت ،ی. مولود، مهرشدیعوض م ینظام همه چ یخونه

 براش.  ومدیپُر مدست

 .متعجب چشم درشت کرد ایدر

 واقعا؟ _

 زد و گفت: یگریصنم لبخند محو د ماه

بودن. بعد از  دهیخودشون بچه د اون خونه کم به یخب آدما _

و تو پا گرفته بود. حسرت یابود و نه بچه دهییزا یاشرف نه کس

همه  یشده بود و برا یبچه کفتر یوقت دمیدیچشم نظام م
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. حقم خوردیو مبا خودش حسرت آقام ی. حتمکردیپرواز م

و پسرش  امسه تا بچه داشت و نظ نیداشت. رحمت نورالد

 مونده بودن. شیکیهنوز تو حسرت 

تکان داد و  دییبه تا یصنم سرپر کرد. عمه نهیمتاسف س ایدر

 دستان نرم او را نوازش داد.

 ینداره. هرچ یمن که تموم یات کردم امشب. حرفاخسته _

 .رهینم شیو پ ادیپاش کش م ینیبش

 خسته نشدم. _

آب بده دستم، بعدشم  وانیل هی. پاشو دیمن دهنم خشک یول _

 ب که تا فردا خدا بزرگه.برو بخوا

رحمت شده بود،  یدهیگردن کج کرد. حاال که حرف نورس ایدر

 دنیبه شن یادیز لیتما یهابود و گوش دهیخواب از سرش پر

دست او زد و  یقاطعانه چند ضربه رو یصنم ولداشت. عمه

 گفت:

 روز خداست. پاشو دخترم. پاشو که فردام _
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شد و به  میبعد تسل یاه. لحظدیرا بهم کش شیهالب ایدر

 صنم تن داد.عمه یخواسته

 

عصمت از داخل  یهاقدم یسالن روشن بود و صدا برق

به او بزند و  یهوس کرد سر ای. دردیرسیآشپزخانه به گوش م

تر و محزون یبود. امشب ول دهیصنم خوابتازه کند. عمه ییگلو

 دیند. شااصرار نک ادیداده بود ز حیترج ای. درشهیمتفکر از هم

 ینهیس یرو دهقلمبه ش یبزند به دردها شتریکه سماجت او ن

 امضا کند.  شیو، حکم زوالش را از پزن

آب خنک سمت  یوانیعصمت و ل یزد. به هوا گردعقب

شد  ریزنج شیهابه گام ،یکوتاه نام یآشپزخانه رفت که جمله

 و متوقفش کرد. 

 یخاند و به انتهادر سالن چر ی. متعجب نگاهدیسرعت چرخ به

 .دیپنجره رس یدکور یآن، درست کنار پرده
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 [3۱.0۸.2۱ 2۱:۵۶] 

 

پنجره به  یبود و نگاهش از گوشه ینام یپا یقهوه رو ماگ

 یکرد. نام یخودش دهن کج یپرتبه حواس ای. دررونیب

اش را دوباره به زبان پرده را رها کرد و رو به او جمله یگوشه

 آورد.

 د؟یصنم خوابعمه ،ینگفت _

پس داد و راه رفته را برگشت. سپس لب باز  یکوتاه ینفس ایدر

 کرد و به مزاح گفت:

 .نیشد خوابیفکر کنم شما ب یول دیسالم. عمه خواب _

 .دیچیافتاد و انگشتان مرد جوان دور ماگ قهوه پ پرده

ماگ را به  نهیبا طمان یشد. نام کینزد ایآرام. در یبود ول یجد

 کرد و جواب داد: کینزد شیلبها

 . میتماس ضرور هی. منتظر ریخبهشب _

 زد و در ادامه گفت: شیروبهبه مبل رو یااشاره سپس
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 .ارهیتا بگم عصمت خانم برات قهوه ب نیبش _

 یول خواستیاطاعت کرد. دلش آب خنک م ریناگز ایدر

سارافونش را بهم جمع  یهابود. لبه یخوب شنهادیام پقهوه

 ینشست و منتظر او شد. نام یصندل یرو اطیاحتکرد. با 

به حرکت او زد و با احترام عصمت را از داخل  یلبخند

 داد: حیو توض ایآشپزخانه صدا زد. بعد رو کرد به در

بدحال دارم. آماده نشستم که اگه زنگ زدن  ضیمر هی _

 و برسونم.خودم

 رو در جوابش گفت:خوش ایدر

. شنیم دایمتعهد پ یوزم آدماهن ایدن نیچه خوب که تو ا _

بد شد.  یلیحالش خ یبود، نصفه شب ضیبار مادرم مر هی ادمهی

 فتیدکتر ش یول مارستان،یب مشیرسوند مهیسراس لدایمن و 

اومد غرغر کرد که چرا همه  ریتاخ یکه با کل میخواب بود. وقت

 شه.نصفه شب حالشون خراب دیبا

 تکان داد. یسرش را به تاسف چندبار یتک خند ینام
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 گفت جز تاسف خوردن. شهیم یچ _

 کرد. سپس چشم در چشم او ادامه داد: مکث

 شهیهم دی. من جراحم. بافرق داره هیمن با بق طیالبته شرا _

 آماده باشم.  یاتاق عمل تو هر ساعت یبرا

زد و  هیدر ادامه تک یشد. نام دهیکش اریاختیب ایدر یهالب

 :دیپرس

 حالش چطور بود؟ _

ربط به  یو گنگ نگاهش کرد. سوالش بالفاصله و ب جیگ ایرد

 زد و گفت: یگریلبخند گرم د یبحث آمده بود. نام

 رفت؟شی. امشب تا کجا پگمیرو معمه _

خودش  یبعد به سردرگم یاباال رفت. لحظه ایدر یابروها

 .دیکش یشانیزده انگشت به پو خجالت دیخند

 جیگ ست،یم خوش نکم حال هیمن امشب  دیآهاا، ببخش _

 .یطورنیهم زنمیم

 در ادامه گفت: ای. درشد قیو دق دیابرو درهم کش ینام
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 یحالش خوب نبود. جسما مشکل ادیام زراستش عمه _

قبلش فرق  یبا شبا ینگ یبگ یاز لحاظ روح ینداشت. ول

 .کردیم

 چراا؟ ست،یحالت خودتم خوب ن یگفت _

 ایگو بود و منتظر. قین دق. مرد جوادینگاهش را باال کش ایدر

صنم بود. آب تر از عمهمهم شیلحظه احواالت او برا نیدر ا

 تکان داد و لب زد: ی. متفکر و متعجب سردیدهانش را بلع

 . من خوبم. فقط..فقط..دیکه فکر کن ینه اونجور _

 پس داد و گفت: ینفس پر ایشد. در ترقیدق ینام

 کم. هی ختیو بهم رهووفف، خاطرات عمه روانم _

محو  نشانیاز هم فاصله گرفت و خط ب ینام یکم ابروها کم

 :دیپرس یترآسوده الیشد. دوباره ماگ قهوه را باال برد و با خ

 خت؟یگفت که روانت بهم ر ی. حاال مگه چطورنیکه ا _

 .دیچیپا در هم پ یرا رو شیهاباال انداخت و پنجه یاشانه ایدر
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و مکافات  یوز تو خاطراتش جز سختکه تا امر. مندونمینم _

بد بود.  گهیجور د هیامشب حالش  ینکردم. ول دایپ یزیچ

 یلیاومدن خواهرش گفت صورتش خ ایاز به دن یخصوصا وقت

وقت  چیچرا ه کهنیبود. من، من فکر کنم حسرت ا نیغمگ

 .کرریم تشیدار نشده اذخودش بچه

نگاهش  گرید بار ای. درسکوت کرد یبه شکل قابل توجه ینام

 : دیکرد و پرس

اس؟ شما ازش خبر صنم هنوز زندهخواهر عمه ،یراست _

 ن؟یدار

در چشمان  رهیخورد و خ یتکان واضح ینام یگلو بکیس

 منتظر و معصوم او، سرش را تکان داد.

 .ستیزنده ن گهینه. د _

و گرفته.  دی. نگران، پر از تردزد رونیانگار از ته چاه ب شیصدا

و آه افسوسش را پس  دیرا باال کش شیهاف لبمتاس ایدر

 فرستاد.
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دوستش  یلیخ گفتیکه خودش م ینجوریبگردم. ا یاله _

. حتما مرگ کردهینداشته تر و خشکش م یداشته و مثل بچه

 خدا. یخواهر براش گرون تموم شده بنده

 یب ایشد. در شتریو ب شتریدور ماگ قهوه ب یانگشتان نام فشار

 :دیاو پرس توجه به حال

ازش حرف  ادیحس کردم دوست نداره ز نکهیا گهید زیچ هی _

 دونمی. نمکنهیمورد ناراحتش م نیحرف زدن در ا دمیبزنه. شا

. آخرشم که گفت و نگفتصبر کردم اسمش یواقعا، آخه هرچ

حتما شما  یکنم. ول تشیفردام روز خداست. نخواستم اذ

 نه؟ د،یدونیم

در عمق چشمان دختر.  ییبه جا د.شده بو رهیخ ینام نگاه

. صنم امشب کوالک گرید یچشمش به او بود و حواسش جا

برداشته بود  یزده بود و پرده از راز بزرگ ایکرده بود. دل به در

 .شدیرو م دیبا هانیزودتر از ا دیکه شا
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منتظر و نگران او  ایشد. در نییبازهم باال و پا شیگلو بکیس

کرد که به قول صنم فردا هم روز  یفکر م نیبه ا یول یبود. نام

روز  کیسرنوشت ساز.  یاز آن روزها یکی یخداست. ول

و قضاوتش، انتخابش، تاب  ماندیم ایکه در یکننده. زمان نییتع

را  چارهیو زن ب دیایبکنار  قتیممکن بود با حق یعنیو توانش. 

 انیصنم طغماه یها چشم انتظارحاصل سال نکهیا ایببخشد. و 

 انیپا وقتچیکه ه یو حس خجالت و شرمندگ شدیم ایدر

 نداشت.
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صورت دختر، هم نگرانش  یمدتش رو یو سکون طوالن سکوت

خورد. سپس  شیسرجا یزیکرده بود و هم معذب. تکان ر

را مقابل دهانش مشت کرد و با صاف کردن  شیهاپنجه

 مرد جوان را به خودش آورد. شیصدا
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 به سرش داد و گفت: یکرد. تکان یزیپرش ر ینام یاابروه

 تو بخور بعد برو استراحت کن.برم. قهوه دیمن با _

عوض شده بود. حرکت مرد  یابه شکل نگران کننده ورق

ابرو درهم  زیر یلیخ ای. دربود ینیبشیقابل پ ریو غ بیعج

کوچک کنار پرده  یعسل یماگ قهوه را رو یول ی. نامدیکش

 بلند شد. گذاشت و 

 .ریخ به شب _

شد.  خم یقامت او باال رفت. نام یرو ایو نگران در قیدق نگاه

اش را از او پنهان کند، چهره ینگران کردیم یسع کهیدرحال

 گفت: هیو به توص دیبه شلوارش کش یدست

 روین دیعمه صنم با یحرفا دنیشن ینمون. برا داریب ادیز _

 .یداشته باش

 یشک نفسبهدو ی. نامختیدرهم آم یاظهلح یبرا نگاهشان

 پس داد و کمر صاف کرد.

 .یخوب بخواب _
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توانست  ینم یحت ایکه او کرده بود در یبخوابد؟ با حرکت خوب

خوب بخوابد. امشب  نکهیهم بگذارد چه برسد به ا یپلک رو

 ی. او گفته بود براکردیم الیحتما تا خود صبح فکر و خ

. پس چرا داشته باشد یانرژ دیصنم باعمه یحرفها دنیشن

حرف چه بود. مگر  نینگفته بود خاطراتش؟ منظورش از ا

 یبرا دیبا ایبود که در یانزده خاطرات زن حرف یالبهال

خودش را از قبل باال  یمنیو ا کردیکسب م یانرژ دنشیشن

 برد؟یم

 گرفت. در جواب مرد جوان لب زد و گفت: دلشوره

 ا.شم طورنیممنون. هم _

اش همچنان با چهره ینگران کهیزد و در حال یلبخند محو ینام

قهوه وارد  ینیبود از نظر او دور شد. همزمان عصمت با س قیرف

 خبر از همه جا گفت: یسالن شد و ب

 شد. ریکم د هیها. دستم بندبود سفارشتون شرمنده بچه _
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و  رفتیها باال ماز پله یمتوقف شد. نام جانیهم یول کالمش

خشک شده بود. عصمت متعجب  شیمثل مجسمه سرجا ایدر

 :دیرو به مرد پرس

 کجا پس؟ قهوه دم کردم. _

 و تشکر کرد. ستادیها اپله انیم ینام

رو  دیانجامش بدم. بزار دیدارم که حتما با یکار هیممنون.  _

 . دیمنم پر کن یجا نیدیحاال که زحمت کش ز،یم

کرد حتما  دیتاک صدایو ب زد ایبه در یابا ابرو اشاره سپس

آنکه نگاهشان کند بلند شد و  یب یول ای. درندیکنارش بنش

 او سمت آن دو برگشت و گفت: یمقدمه یدلخور از حرکت ب

زحمت  گهی. دکنهیم خوابمیممنونم عصمت خانم. قهوه ب _

 بخوابم. رمیمن م نینکش

 یریخ به دلخور شب ای. دریسرگردان ایدن کیماند و  عصمت

به دست وسط سالن،  ینیگفت و سمت اتاقش رفت. عصمت س

 لب زد: ریرفتن او را تماشا کرد و متح
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 .ریخ به شب _

 :دیاتاق دختر بسته شد. عصمت رو به مرد پرس در

 کرد؟ ینجوریچرا ا نیشده؟ ا یزیچ _

باال انداخت و سرش را تکان  یاها متاسف شانهوسط پله ینام

 داد.

 نم خالصه زبون باز کرد.صتموم شد. عمه _

 جا خورد. مرد جوان گفت: عصمت

 تیحواسمون باشه. جفتشون حما یلیخ دیاز فردا با _

 کاش شهاب زود برگرده. ی. فقط اخوانیم

 بای. عصمت که تقرخودش زمزمه کرد یآخر را انگار برا یجمله

دور تا در  کیکالم او را گرفته بود، نگاه نگرانش را  یفحو

 و با خودش ناله زد: دیکش ایاق درات یبسته

 کنه. ریخدا به خ _

و متاسف سرش را تکان داد. سپس  دیکش یهوف ینام

 باال رفت. یکیها را دوتا گفت و پله ی"فعال"
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. کردیقفل م نهیس یرا رو شیهاو دست شدیپلو مپهلوبه مدام

. خصوصا شدیچشمش بود و محو نم شیها تماما پلحظه

باز و حرکت بعد از آن. کالفه برگشت. طاق یآخر نام یجمله

فرستاد.  رونیب ییتخت رها کرد و نفس پر صدا یخودش را رو

بود و  هکرد شیرها نصفهمهیکه ن یصنم از حرفمنظور عمه

 بیآخرش چه بود؟ امشب چرا همه عج یاز جمله یمنظور نام

 یابه شکل نگران کننده یها و رفتار همگحرف شده بودند.

 .دادیبد م یندا ایکرده بود و بازهم قلب در رییتغ

 

دوباره کنار بستر  دنیکش یروز انتظار کیشب و  کیاز  بعد

 بود.  دنیمشتاق شن شهیاز هم شتریب بارنیماه نشسته بود و ا

 ایهم در دی. ناراحت بود. شانبود شهیمثل هم یول صنمعمه

نبود. ها نه، امشب واقعا مثل گذشته ی. ولکردیاشتباه م
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از خجالت داشت و مدام نگاهش را  یاچشمانش پرده

 . دیدزدیم

چشم به او دوخته بود تا لب باز کند و  طاقتیب یول ایدر

 بشکافد.  یکییکیکور افتاده در ذهن دختر را  یهاگره

لب  ریز "ییخدا یا"زد و یصنم لبخند محزونماه تینها در

 :دیپرس یمعطل یب ایگفت. در

 ارم؟یبراتون ب دیردخویم یزیچ _

زده در چشمان او شد و خجالت تردهیمحزون زن کش لبخند

 لب جنباند.

 کم حرف بزنم. هی خوامیم نینه. بش _

از دوازده  شتریب ایبهتر. در نیاز ا یپر کرد. چ نهیس ایدر

و دل تو  کردیم یساعت لحظه شمار نیا یساعت بود که برا

تر از هر . مشتاقشد هدیاز دو طرف کش شیهادلش نبود. لب

چشمانش شد.  یرهیاو را در دستش گرفت و خ دست یزمان
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پس دادن  او همزمان ب دیکش ریفروغش را ز یصنم نگاه بماه

 نفسش لب باز کرد.

 

و هنوز چراغ  گذشتیمشترک زن م یسال از زندگ پنج

اتفاق تازه  کیکه هر روزش با  یاش خاموش بود. پنج سالخانه

 کننده. ریکه غالبا تلخ بودند و پ یبود. اتفاقاتگره خورده 
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خودش را با دختر خاتون سرگرم کرده بود. غالبا  یجوان ول زن

رفت. دستش را  یخانه سراغش م یروزها بعد از انجام کارها

. کردیم شینظام همراه یکنان تا خانه یتاتیگرفت و تات یم

. اصال دیخریم یلیپر قاقال پاکت کی شیراه هم برا انیم

کودک  یبرا شتریصنم بتا ماه دادیم یخرج شتریب دیجاو

 نیبو داده بخرد. ا و گندم یزبان خاتون آب نبات چوب نیریش
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 زیچ چیتوانست با ه یبود که هرگز نم یحسرت یول انیم

. خواستیصنم دلش بچه مآن را پر کند. ماه یخال یجا یگرید

بدهد.  رشیار دستش بخوابد و مادرانه شکه هر شب کن یکودک

طرف  کیدادنش  ریشطرف و  کیاصال لذت اوالد داشتن 

مادرش را  ینهیدخترِ خاتون س یبود وقت بای. چقدر زگرید

از  ی. زن جوان ولزدیو با محبت در چشمان او زل م گرفتیم

 شیسوخت و ن یموهبت محروم بود. خودش از درون م نیا

 . دیکشیآتش به جانش م نرویزبان مردم از ب

 لیغروب تحوصنم در خانه تنها بود. بچه را دمشب ماه آن

شام  یو سفره دیایتا ب دیخاتون داده بود و چشم به راه جاو

 دونفره را پهن کند. 

 نشانیب یبرگشت او و دعوا نیاز آخر یادیز یروزها

سابق نبود. آرام  یآن زن جنگجو گریصنم د. ماهگذشتیم

هدفش  یب یهم مثل سابق به زندگ دید و کم حرف. جاوشده بو
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سوءاستفاده را  تیاو نها یحرفیو از سکوت و ب دادیادامه م

 .کردیم

 اهشیرا نبرده بود. دل س یگریزن د چیاسم ه یبعد از پر نظام

. کردیم یخوش کرده بود و روزگار سپر نوایمولود ب نیرا به هم

 شتریکمک حالش بود و او ب ی. مهربود یمولود هم البته راض

 یهاخواهش یو صدا ندیکنار دست شوهرش بنش توانستیم

 و درشتش را خفه کند.  زیر

 ی. چند روزنظام و مولود هم در خانه نبودند یشب ول آن

را هم با  ینظام کوچ و مهر یآبا و اجداد یکه به خانه شدیم

 خودشان برده بودند. 

 ی. اانداختیبه جان زن م اندازه ساکت بود و وهم یب خانه

امشب که همه  کیکاش  ی. اآمدیزودتر م دیکاش که جاو

و به خاطر او  انداختیترک خانه کرده بودند، خدا به دلش م

 لشی. دلدیترس یصنم م. ماهشدیهم که شده در خانه جمع م

و احساس  دتنها نشده بو همهنیتاکنون ا یول دانستیرا نم
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که قرار بود  ییدهای. نخ مروارلند شدنکرده بود. ب یناامن

اتاق را پر کند،  یتترون دوخته شود و طاقچه یپارچه یگوشه

 . رفت شیرها کرد و تا پشت پنجره پ

بود و  زیپرده وهم برانگ یسو نیخانه از ا کیتار اطیح

مرغ  یاز حد آن بود. حت شیترسناک. و بدتر از همه سکوت ب

پرده را  یصنم گوشه. ماهزدیو ناله نم کردیشب خساست م

 دیمروار یهابه دانه یرها کرد. برگشت. نگاه یگرفت و زود

فرش انداخت و قصد کرد خودش را با آنها  یوپال شده روپخش

زانو زد و  دهایکنار مروار نیزم یرفت. رو شیسرگرم کند. پ

 لیجمع کرد. کاش بچه را تحو نیزم یآنها را از رو یدانهدانه

وقت شب در خانه تنها  نیتا ا دانستیاده بود. اگر مخاتون ند

را با  شییو تنها داشتیحتما او را کنار خودش نگه م ماندیم

 .کردیکودکانه پر م یهایباز

 یهالب یگل لبخند رو اریاختیباز شدن در خانه آمد. ب یصدا

 دیبار بود که از آمدن جاو نیاو غنچه کرد و از جا جست. اول
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 زی. خدیتابیدر دلش م دیو نور ام شدیشحال مخو همهنیا

 یشتریبرداشت. خودش را پشت پنجره رساند و با شجاعت ب

 . ستادیخانه را به تماشا ا کیتار اطیح

خانه را  اطیکرد و ابتدا ح نیداالن کم واریکنار د یدزدک دیجاو

و از  دیتو کش یصنم کنجکاو شد. خودش را کم. ماهدییپا

و  یکه از خلوت دیجاو الی. خار او را دنبال کردپرده رفت یگوشه

گذاشت و با دست به پشت  شیسکوت خانه راحت شد، قدم پ

شب به  یاهیدر س وپراند  ییصنم ابرو. ماهسرش اشاره زد

 ،یکی. رفت که عقب سر مرد پنهان شده بودند یدنبال لشکر

دست بود.  کیاز انگشتان  شتریب یحت تشانیدوتا، سه تا. جمع

او وارد  ی. رنگ و وارنگ آدم بود که به اشارهیمرد قاط زن و

صنم . ماهانداختندیم جان زنو هول به شدندیم اطیح

. دیخودش را عقب کش دهیو ترس دیبلعآب دهانش را  اریاختیب

. کف دیکشیم ریت اشنهیس یوارهیو د کردیتاپ مقلبش تاپ

دندان گرفت و  . لبش را محکم بهآن گذاشت یدستش را رو
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خانه  یاز نبودن نظام و خلوت دیرا بست. از قرار جاو شیهاپلک

 آنکیخانه به پا بود. سوءاستفاده کرده بود و باز هم مطرب

پشت سرش کند و ضامن در اتاقش  واریبه سرش زد. از د یفکر

بود امشب. او تنها، تشنه  یانداخت. عجب شب نییرا از باال و پا

حبس شده بود و معلوم نبود شوهر  و گرسنه در اتاقش

 خواهد بکند.  یم یدر سر دارد و چه غلط یچه فکر دشیقیب

 یبود، جلد شیهایوخرابکار دیکه فکرش سمت جاو طورهمان

 ریز دیسف ینشست و پارچه اشیدوز دیبساط مروار یپا

اتاق گذاشت. فکرش  یجمع کرد و گوشه یهولکرا هول شیپا

اول  دی. بلند شد. بهتر درفتیکار نمهبود و دستش ب شانیپر

 نینور اتاقش را کور کند و بعد با شکم گرسنه بخوابد. با ا

 رونیو از اتاق ب ردیقاروقور شکمش را بگ یاوضاع صالح نبود پ

قبل ثابت کرده بود که امشب عَره و  یتلخ نوبه یبرود. تجربه

و تا به دست هستند  مانهیخانه پ نیکوره در ا یعوره و شمس

 .کنندیم یو مطرب زنندیم خود صبح وق
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تشکش را درست پشت در اتاق پهن کرد.  گرید یقیدقا

و مثل مار در خودش چنبره زد. پتو تا  دیپتو خز ریز دهیترس

اش باال آمده بود و همچنان صداها از درز پنجره و کله خیب

صنم . ماهدیرسیو به گوش م کردیسوراخ آجرها نفوذ م

از آن  شتریب یلیقبل. خ یاز نوبه شتریب یبود. حت دهیترس

دفاع از  یزمان که مولود در خانه بود و توان خودش برا

گوشش گذاشت  یهنگامه. دستش را رو نیاز ا شتریب تشیثیح

بود و  شتریباز هم زور صداها ب یول و با قدرت تمام فشرد.

قهقهه  شیبا عشوه برا یکیو آن  خواندیم یکی. دادیآزارش م

وسط  ایگو یکیتنبک به دست داشت و آن  گرید یکی. زدیم

 .دیرقصیم یمعرکه گرفته بود و باباکرم اطیح
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پتو تر شد  ریتا عمق وجود زن نفوذ کرد. چشمانش ز یپناه یب

جانش امن رحمت و آغوش گرم خاتون به یو حسرت خانه

 نشست. 

کم چشمانش کم نکهیاشد. تا  یشکل سپر نیبه هم یساعت

 ادیرا از  یو گرسنگ یگرم شد و فشار انگشتان کمتر. تشنگ

 یکه مرتکب شده بود جواب سخت یبابت خبط دیبرد. حتما جاو

تا نظام برگردد و  کردیصبر م دیخب او با ی. ولدادیپس م

او را به گوش پدرش برسانند. آن وقت  یخبر خطا هایجارچ

ساعتش  نیو عذاب ا پناهیاز ب صنم زبان باز وبود که ماه

که همان یبود. ول دهیفا ی. هرچند که بکردیم هیو گال گفتیم

 بود. یکاف شیبرا دیدینظام را شرمنده م یچهره

پتو را  ش،یپ یتر از ساعتبه چشمانش غلبه کرد. آرام خواب

 و خواب را به چشمانش دعوت کرد. دیچیدور تنش پ
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آمد و خواب را به  ژیقژیق یشب بود که صدا یهامهین

. نفس زنان دیاز جا پر دهیصنم ترسچشمانش حرام کرد. ماه

دنبال منبع صدا گشت. نور اتاق به یاهیپلک باز کرد و در س

 یهاشاخه یاز اتاق را روشن و تا رو یمهتاب تا قسمت

به  یتصنم دسبود. ماه دهیگندم کنار طاقچه هم تاب یدهیخشک

تشک عقب  یزده خودش را روشتو وح دیکش اشیروسر

پشت آن بند  یو کس خوردیتکان مدر اتاق تکان ی. لوالبرد

صنم لبش را از تو شده بود که در را باز کند و وارد شود. ماه

را پشت در چپاند. تن و  شیو به سرعت بالشت و پتو دیگز

که  دینکش یطولو سردرگم مانده بود چه کند.  دیلرزیبدنش م

. . عقب تر رفتشتریشد و هراس زن ب دیر شدد یهاتکان

ناله  فشردیم اشنهیس یقفسه یطور که دستش را روهمان

 زد:

 هان؟ ،ینصفه شب یخوایم یچ ه؟یک _
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 واریمطلق فرو رفته بود و صدا از د ی. خانه در سکوتشد منتظر

اش را در خسته و دو رگه یصدا دیبعد جاو ی. دمآمدیدر نم

 ت:گلو انداخت و گف

بانو؟ و کرده. در چرا قفله ماهزنش یشوهر خسته که هوا هی _

 ...کنهیهوس م هوی دیجاو یگینم

 :دیاز جانب او راحت شد غر الشیکه خ صنمماه

در  نی. ایجا که بود. گمشو هموندیجاو یهوس کرد خودیب _

چه  نیکه ا هیآقام گال یشه برم خونهتا صبح مونهیقفل م

 دامنم. انداخت تو یبتیمص

 صنم؟ماه _

در جوابش صدا بلند  یصنم ولزد. ماه شیبا التماس صدا دیجاو

 کرد و گفت:

به خَرِّه. االنم  یزد یدیو دور دشو. باز چشم نظامخفه _

تو سر  یچه خاک نمیباال بب ادیهمون پشت تا آفتاب ب یمونیم

 .یکرد هیو بقخودت
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 عره زد:و ن دیبه در کوب یخروش کرد. مشت محکم دیجاو

صنم با توام. چوب به خال ور نکن باز کن . ماهگمید باز کن م _

 دست جفتمون ندادم. یکار هیرو تا مونده صابیب نیا

ترس و  ریزن خشک شده بود و تمام جوارحش درگ دهان

 حال لب باز کرد و با جرات گفت: نی. با اینگران

. برو ستی. از صدات روشنه حالت خوش نکنمیباز نم _

 .یبه پا نکن نصفه شب ییبخواب رسوا ریبگ گوشههی

درو  یکنیغلط م ؟یکنی. باز نمیاغی کهیشو زنشو، خففهخفه _

درو باز نکنم و  نیاگه امشب ا ستمین دی. جاویبندیرو من م

 و کف دستت نزارم.حسابت

کرده  ادیرا ز شیعقلش را پرانده و زور بازو یکه مست دیجاو

را از جا کند. در با  شیه جان در افتاد و لوالبود؛ با مشت و لگد ب

و  دیدر دل شب کش یبلند غیصنم جباز شد. ماه ادیشدت ز

وپا خودش را به کنج اتاق رساند و در خودش مچاله چهار دست

 ختهیبهم ر یبه خون نشسته و سرولباس یبا نگاه دی. جاوشد
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د. او قد علم کر یزدهوارد شد و وسط اتاق مقابل چشمان وق

را داخل شکم  شیصنم سرش را تکان داد. بغض کرده پاهاماه

 جمع کرد و ناله زد:

 نداشته باش. یارواح خاک مادرت برو بهم کار _

 ترکیو نزد کیپوزخند زد. آهسته و رجزخون نزد یول دیجاو

 شد و نجوا کرد:

 آره؟ یدیترس _

 ...دمیقَسَمت م دیجاو _

به حرف او  توجهیاو نشست و ب ی. درست مقابل پانشست

اش صنم جمله. ماهدو انگشتش گرفت نیزن جوان را ب یچانه

 زد و گفت: یوپهنلبخند پت دیرها کرد. جاو نصفهمهیرا ن

صنم. حرومه اگه امشب سهم من ماه یشد یاچه فرشته _

 .یسر کن ییتنها وینش

 . دیانگشتان او لرز ریماه صنم ز یچانه

 دستت بهم برسه. حال نیحرومه اگه با ا _
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 .یتو زن من یول _

 و گفت: دیکنار پلکش کش یدست صنمماه

هربار که  میکه ازت دلخوره. قرار کرده بود یزن یآره. ول _

 ادته؟ی شمیپ یایحالت خوب بود ب

سر داد و سپس چشم در چشم او در  یامستانه یخنده دیجاو

 جوابش گفت:
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زن  هیکار کنم که  یتو بگو من چ ی. ولادمهی. خوبم ادمهی _

 خرابه. شهیو حالم همخوشگل دارم

که پنج ساله امون  ی. دست بردار از اون زهرمارایبه خودت ب _

 برده. روهیو و بقو و خودتمن

 دیباریاز نگاهش م طنتیگرم بود و ش یکه سرش حساب دیجاو

 تکان داد و گفت: یسر
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 .دارمیبرم _

 شه.شکسته نمونمیحرمت ب زهیر هی. نزار دیجاو رونیبرو ب _

 .تونمینم _

 درمانده ناله زد و به التماس افتاد. صنمماه

چه  نیا ن،یآخه ا یترسونیو ممن ی. دارستیحالم خوش ن _

 که... یعشق

. دیمرد خمار بود و لبخندش پا برجا. وسط حرف او دو چشمان

 و نجوا کرد: دیصورت او کش یپشت انگشتش را رو

 .کنمیو خوب ماالن حالت _

آب دهانش  یسخت. بهدیچشم زن چک یاشک از گوشه یاقطره

بعد  یادر چشمان او زل زد. لحظه ادیرا فرو برد و با التماس ز

و  تلو خوران رفتتلو دی. جاوشد یخال شیپا شیپ

را از پشت در برداشت. وحشت زن  شیزهرمار یمانهیوپجام

پرواند یکه شوهرش در سر م یالیز خا دهیدوچندان شد. ترس

آمد.  شیپ یول دی. جاودیچشم درشت کرد و به خودش جنب
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 یو او به باز دیکش یبلند غیصنم ج. ماهتفاوتیخونسرد و ب

 یراه انداخته بود قهقه زد و چهارگوشه شبمهیکه ن یفیکث

زن خواهش  کهنیاز ا بردیاتاق را دنبال او گز کرد. لذت م

به کارش نداشته باشد.  یخواهد که کار یبا التماس مو  کندیم

 ی. زن به سودادیمجالش م کردیم رشیاتاق که اس یهرگوشه

صنم راه ماه تیسرش. در نها و او با خنده دنبال دیدویم گرید

. خسته از التماس و وحشت سمت در اتاق کرد دایرا پ زشیگر

امانش  یگار ولپرت کرد. روز رونیو قصد کرد خودش را ب دیدو

کرد و  ریکه خودش پشت در چپانده بود گ ییپتو هب شینداد. پا

 یباال روزمندانهیبازهم قهقهه سر داد. پ دیخورد. جاو نیزم

 و لب جنباند: ستادیسرش ا

از  ی. زن ولیشد دیمال جاو گهیتموم شد. حاال د یبازیباز _

 دیرفت. جاو نیزم یزد و عقب عقب رو ی. چرخافتادیوتا نتک

زد.  ادیصنم فررفت و خودش را به او رساند. ماه شیدو زانو پ

کرد خودش را از چنگال او نجات دهد که ناغافل  یسع دهیترس
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و تمام وجودش  دیچیاش پبافته شده سیمرد دور گ یهاپنجه

خفته در النه را از  یپرنده ادشیفر یاز درد به ناله درآمد. صدا

با خباثت  دیافتاد و جاو نیزم یرو رمقیو ب جانیجا پراند. او ب

و فرار  دنیجنگ یبرا یینا گریگرفت. د شیپا یسر او را رو

سر او  سر داد و محکم یاآواز بلند و مستانه دی. جاونمانده بود

گرفت. سپس با فشار دست دهان او را باز نگه  شیپاها نیب را

 . ختیته حلقش ر مانهیپمانهیداشت و پ

که امشب  یبلکه تمام وجودش از ننگ شیو. نه تنها گلسوخت

مرد  یپا کیدامنش را آلوده کرده بود سوخت و جزغاله شد. 

او. از  یهادست نیبود و سرش گرفتار ب اشنهیس یقفسه یرو

دهانش شد،  یکه به زور راه یامانهیکرد. هر پ خدا طلب مرگ

و  ردیرا بگ نشبه سرفه افتاد و از پروردگارش خواست که جا

 حتش کند.را

شکست و  یاشهی. شامدیعرعرو دعوا م یصدا اطیح انیم از

که خواب  یگریناسزا گفت و د یبه مرد ی. زنهزارتکه شد
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باد کرد و جفتشان را به یرا سخت گرفته بود غرغر بانشیگر

 فحش گرفت. 

که از حلق زن  ییهامانهیگذشته بود. تعداد پ یاز کار ول کار

دعوا  ی. صدازدیرگ دور سرش پرپر مو م ادیرفته بود ز نییپا

 تیوسط دعوا شکسته شد. در نها یگرید یشهیبلندتر شد. ش

 شیاز جا انیبرداشت و ناسزاگو چارهیدست از سر زن ب دیجاو

قاب در  نیب صنمماهبلند شد و او را به حال خودش رها کرد. 

بعد دعوا شدت  یافتاده بود و توان جنب خوردن نداشت. دم

 یاخانه معرکه اطیومرد به جان هم افتادند و در ح. زنگرفت

 نیزم یخودش را رو یبه سخت یصنم ول. ماهیپا شد ناگفتنبه

را که با فاصله از  دشیسف ی. دستش را دراز کرد و روسردیکش

سرش انداخت.  یرا برداشت و رو بودفرش افتاده  یاو رو

 که بر وجودش رفتیم یو مدهوش یحالش خراب بود و سست

پا  یرو یعقلش را به کار گرفت. با بدبخت یماندهغلبه کند. ته

تر نشده جانش را بردارد و از و قصد کرد تا حالش خراب ستادیا
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جنگ  دانیفرار کند. تلوتلو خوران خودش را تا وسط م جانیا

 ینهیبه س گرشیسرش بود و دست د یدستش رو کید. یکش

 کیرک یهاو حرف دیکشیم غیج  شانیپر یبا موها ی. زنوارید

کراواتش را شل کرده بود و در  یگره یتر مردطرف. آنزدیم

ناسزا  یصدقهو قربان رفتیم سهیجواب زن فقط و فقط ر

بودند و  دهیچیدرهم پ وانهیمشت مست د کی. رفتیگفتنش م

کرد.  شانیرها یصنم ول. ماهکردندیرا به کام هم زهر م ایدن

رساند  اطیخودش را به در ح زانیان و خجانش را برداشت و افت

 .انداخت رونیو ب

 کیجکیها داخل سرش جپرنده ایو گو دیدیتار م چشمانش

 یهامهیکه ن یراه افتاد. از مقابل چشم مردم هدفی. بکردندیم

زده بودند رد شد و  رونینظام ب یخانه یهانعره یشب از صدا

شب کنار رفت و  یکیکم تارپا شد. کمبا سگ ولگرد محله هم

. ستادیا صنمه. ماچشمش گشود شیپ یگرید یپرده ایدن

 یخلوت، برا یکوچه انیداد و م واریرا به د اشهینامتعادل تک



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

دنبالش راه افتاده بود  وقفهیکه چند محله ب یخانمانیسگ ب

 کرد. یقشنگ یخنده
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 برات،آره؟ باباکرم برقصم خوادینکنه توام دلت م _

صنم نامتعادل و سخاوتمندانه کرد. ماه یپارس کوتاه سگ

 به خواندن گشود. کنان لبگشود و خنده را از هم شیهادست

که  یبود و سگ خبریکه از حال خودش ب یخلوت و زن یکوچه

را  شیصنم صداحفظ جانش مامور کرده بود. ماه یخدا برا ایگو

روز شده بود  شیرد. شب براو شروع به خواندن ک دیبه سر کش

 . دنیخواندن و رقص یچشمش صحنه شیو کوچه پ

خارج شد. جلوتر  یعیپارس کردن سگ از حالت طب گرید یدم

 یاو کوچه را به سرش گرفت. زن جوان ول یآمد و مقابل پا

 . دادیو بدنش را تکان م خواندیبه او م توجهیب
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آشنا  شیاکه صد یکیزد.  شیکوچه صدا یکیتار انیم یکی

. ستادیصنم از حرکت اماه یهاروشن. دست تشیبود و  عصبان

 یلیکند س دایخودش را پ کهنیلبخند به لب برگشت و قبل از ا

صنم جا خورد. گوشش نشست. ماه ریناغافل آمد ز یمحکم

 یو دستش جا دیاز سرش پر یومدهوشیمست یالحظه یبرا

 نشست.  یلیس

 یرهیدر نگاه خ یو عصب دیساب بهم سفت و محکم دندان طاهر

 :دیاو غر

 ؟وقت شب نیا یکنیم یچه غلط _

 یبه سرعت بو ی. طاهر ولزن جوان از هم فاصله گرفت یهالب

داد و به اکراه از او رو گرفت. زن  صیرا تشخ یگند زهرمار

 :دیزد و پرس یخندجوان تک

 ..نیبرات برقصم؟ بب یخوایتوام م _

 ز کرد و ادامه داد:را با شیدستها دوباره

 عا...عا...عا... _
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زن جوان را گرفت و دنبال  یبازو یاما معطل نکرد. عصب طاهر

 . دیخودش کش

و خسته بود. انگار خواست خدا بود تا  امدیم ماریکنار بستر ب از

. سر کند مارشیو ت ندیبنش ضشیساعت از شب کنار مر نیا

وقت  نیا همت مارشیودرد بشب سراغش فرستاده بودند و تب

صنم را، دختر که ماه یوقت بد نی. همکرده بود دایادامه پ

ها در کوچه انیمخاتون را  یزکردهیرا، عز نیرحمت نورالد

 بجنبد.  رتشیو رگ غ ندیبب یو آوازه خوان دنیحال رقص

هم دنبالشان  خانمانیاو. سگ ب یصنم از پو ماه رفتیم طاهر

 .کردیامان پارس م یو ب دیدویم

را داخل  شانیرا که باز کرد قبل از خودش زن پر درخانه

تلو زنان صنم تلو. ماهانداخت و سپس خودش وارد شد

 یآمد، دوباره چنگ شیپ ی. طاهر عصبدیعقب رفت و خندعقب

 :دیاو زد و غر یبه بازو

 .نمیبب ایب _
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پشت در  خانمانیشد. سگ ب دهیبازهم دنبالش کش صنمماه

زن را کنار حوض  ی. طاهر ولکردیبلند پارس مندمانده بود و بل

سرش  یآب را رو یخانه نشاند و آفتابه یکوچک و سنگ

. صنم بند رفتماه ینهی. نفس در سواهمهیو ب هوایگرفت. ب

 عقوبی. همزمان دیو از سرما به خودش لرز دیکش یبلند ینیه

زد  رونیکه هنوز خمار خواب بود از اتاق ب یو با چشمان هراسان

 آمد.  نهیو پشت سرش سک

 بابا؟ ییطاهر تو _

 نجاست؟یا ایثر _

و سوال پدرش را با  ستادیدست به کمر ا عقوبیدر جواب  طاهر

 سوال جواب داد.

کنار حوض  پناهیوبلرزان یتا پرنده عقوبی یزدهرتیح نگاه

 و آهسته نجوا کرد: رفتشیپ

 .کنهیکار م یچ جانی. دختر رحمت ادیخواب جانیا شبید _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

به صورتش زد  یاضربه دهی. ترسدیحال خراب زن را د نهیسک

 گفت: عقوبی. طاهر در جوابش صنم پاتند کردو سمت ماه

بوم بره مردم از رو پشت دیرحمت. بگ یبره پ دیکن دارشیب _

 خبرنشن. 

 ساعت شب؟ نیا _

 دوباره گفت: طاهر

ش داره از دست بگه دختر .ادیب نیبگه آب دستشه بزاره زم _

 .نهیجنازشو بب خوادیاگه نم ادی. بگه زود برهیم

 طاهر؟ _

فرداروز حرف باشه پشت سرم  خوامی. نمدیصدا کن روایثر _

 کار داشته. یم چتو خونه یشبکه زن مردم نصفه

 یاضافه برگشت و باال حرفیبود و درمانده. طاهر ب جیگ عقوبی

 .ستادیصنم اسر ماه

. دیلرزیخودش را در آغوش گرفته بود و م دهیجوان ترس زن

 دنیتوان پر وسیخ شیباران تمام پرها ریکه ز یمثل گنجشک



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

کنارش نشسته بود. تندوتند کف دستش را  نهیسک ندارد.

. طاهر کردیو مادرانه نوازشش م دیکش یپشت کمر او م

 تکان داد و گفت: یفک کردهظیغ

 نزده. خیا از سرما روش ت نیبنداز ییپتو یاپارچه هی _

صنم زانو زد ماه ی. طاهر مقابل پاباال رفت نهیمتعجب سک نگاه

 :دیپرس تیو با همان جد

 بالرو سرت آورده؟ نیا یک _

کودکش را در آغوش گرفته بود از اتاق  کهیدر حال ا،یثر همزمان

 :دیپرس زدهرتیو ح دیپر رونیب یکنار

 داداش؟شده خان یچ _

بود.  شیرو شیپ یگنجشک مچاله شده اما نگاهش به طاهر

 در جواب دخترش گفت: نهیسک

 .ایو بردار برو بده آقات برو خاتونجلد باش دختر. بچه _

 یچهره یرهیشب خ یاهیس انیآمد و م شیناباورانه پ ایثر

 زن شد. آهسته لب زد: ماریو ب دهیترس
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 صنمه؟ماه _

 :دیاو غربهپشت طاهر

 .اتونبرو دنبال خ ؟یدینشن _

خودش به  یکه صنم که با پا شیدلخور بود. دو سال پ یول ایثر

 ریاس یمدت عقوبینظام برگشته بود، رحمت آزاد و  یخانه

حال برگشت. متاسف کودکش را به  نیدست دولت بود. با ا

باال رفت.  اطیکنار ح یسپرد و از نبردبان چوب عقوبیآغوش 

 :دیصنم پرسطاهر دوباره رو به ماه

 امم خونه بود؟نظ _

بدهد که تهوع امانش را برد.  یلب باز کرد جواب صنمماه

اش هم باال و رودهعق زد و همراه آن دل اریاختیبرگشت. ب

 نگران لب زد:دل نهی. سکدی. طاهر دندان بهم سابآمد
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 تو گناه دختر مردم. می. بلندش کن ببروقتهی رهینَم _

 .پرهیاز سرش م ی. سرده مستخوبه اجنینه. هم _

 خودش را چنگ زد. یو گونه دیکش ینیه نهیسک

 خدا مرگم بده. یا _

 یزن چه ننگ بزرگ کیمست بودن  دانستیکه خوب م طاهر

تر آهسته گنجد،ینم یو در باور هرکس دیآیبه حساب م

 داد: حیتوض

تن نظام. گف یدور خونه هیامتیق دمید ومدمیتو راه که م _

افتادن به جون هم.  یمشت اجنب هیکرده با  یبدمست دیجاو

 . دمشید ترنییچند تا کوچه پا

 را به مادرش داد. متاسف در ادامه گفت: نگاهش

 و...ها. حالش خوب نبود. افتاده بود تو کوچهگمیو مصنمماه _

زده به صورت همچنان بند صورتش بود. مات نهیسک انگشتان

 ی. طاهر هوففشردیدندان م ریو لبش را ز کردیپسرش نگاه م

 و گفت: دیکش
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 شد. دمیترسیم کهیزیاز چ _

 اد؟یدختر م نیسر ا یاالن چ یعنیواسه دل خاتون.  رمیبم _

و به حال خودش نبود. طاهر در جواب  زدیهنوز عق م صنمماه

 مادرش گفت:

 که وانهی. بر دنهیو ببگمونم نظام خونه نبوده که خبط پسرش _

 کنه. یعقلیب دیبا نی. موندم چرا استین یحرج

صنم داشت از حال خراب ماه یطاهر وقت ی. هم برابود سخت

بود و  یدارنیکه زن د نهیسک یهم برا گفت،یها مکوچه انیم

بود و هم  دهیزن را ند کیهرگز به چشم خودش حال خراب 

 .رفتیآن م یرفته بود و جانش هم از پ شیزن که آبرو یبرا

لرزان  یهاشانه یرو ییآنها پتو یوگوآمد. وسط گفت عقوبی

 زن انداخت و گفت:

 . ومتیقومیتا ق شهیخاک م جانیحرفا هم نیا _

از  ایکودک ثر ونیش یسرش را تکان داد. صدا دییبه تا طاهر

 گفت: نهیرو به سک عقوبی. امدیداخل م
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 . ادیداغ درست کن بده بچه تا مادرش بقندان هی _

آشفته و دلواپس اطاعت کرد و دستش را به زانو گرفت.  نهیکس

 رو به پسرش گفت: عقوبیبلند شد و  انیگو یاعلیاو 

 تو.  مشیکمک بده ببر اریو دربتوام پاشو لباست _

زد و  یلبخند محو عقوبیطاهر تکان خورد.  یگلو بکیس

 گفت:

 .اطیتو ح شهیم ضیجواب مردم با من. سرده، مر _

خونه. نگران  اوردمشیداشت که نم متیاگه قحرف مردم  _

 تو. برمشیکم بمونه حالش برگردهبعد م هیخودشم. 

تکان داد و  دییبه تا یگرفت. سر یشتریرحمت قوام ب لبخند

 گفت: کردیکمر صاف م نکهیهمزمان با ا

بزارم  ییامشب. برم کمک مادرت چا میمهمون ناخونده دار _

 رسن.و خاتون االنه که سر بکه رحمت



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

مرد را پر کرده بود. بازهم  یتمام چهره یو ناراحت یخستگ

که رفت،  عقوبیبه سرش داد و پدرش را بدرقه کرد.  یتکان

 زن داد و زمزمه کرد: شانیپر ینگاه متاثرش را به چهره

 خاتون؟ یکرده زیبا خودت عز یکار کرد یچ _

. دیلرزیبود و به خودش م دهیچیپ شیپتو را دور بازوها صنمماه

و  یعاقل یایدو دن انیپر از درد، سرگردان م پناه،یساکت، ب

 شیاز جا یآنپس داد و به ی. طاهر نفس تندیمدهوش

خودش را عقب  دفاعیمظلوم و ب .دی. زن جوان ترسبرخاست

 و با التماس در چشمان او لب زد: دیکش

 به من نداشته باش. یکار _

 یدم انداخت. شیهابه لپکالفه دهانش را پر کرد و باد  طاهر

و کمک کرد تا بلند  دیچیاو پ یها. پتو را دور شانهبعد خم شد

  شود.
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 ستادنیوسرما به لرزه درآمده بود و قدرت اتنش از ضعف تمام

و آهسته کنار  دیرا چسب شیهانداشت. طاهر محکم شانه

 گوشش نجوا کرد.

و عوض اتلباس گمیکه اومد م ایتو، ثر میرینترس. االن م _

 کنه.

به  کردی. طاهر که تالش منگاهش کرد حرفیوبمظلوم صنمماه

 زد و گفت: یغلبه کند، لبخند محو تشیخشم و عصبان

 اد؟یب ادتیو من دیبا گهیاالن د _

 طا...طاهر. _

 یتند و زننده یصنم که از بوشد. ماه تردهیطاهر کش یهالب

جلو برداشت و لب  به یبود به کمک طاهر قدم خبریدهانش ب

 زد:

 .خوامیو مخاتون. خاتون _

 و در جوابش گفت: رفتشیآهسته پآهسته طاهر



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

خاتونم  یو گرم کنسرشون. تا تو خودترفت عقب ایثر _

 اومده.

صنم تمام وجودش را در بر گرفت. ماه تیامن احساس

 نیفرق ب امنصفهمهیعقل ن همان یبود، ول اریهوشمهین

 .گرفتیو آرام م دادیم صیتشخمردونامرد را 

 

. کردیم هیگر هیاز بق خجالتیو ب دیلرزیرحمت م یهاشانه

افتاده بود و رحمت از او و از تمام  یاش به حال بدنازدانه

 . کردیوزحمت افتاده بودند شرم مکه به رنج یکسان

 یااز اتاق خارج شوند. لحظه نهیو سک ایاشاره زد که ثر عقوبی

 داد. شیرحمت زد و مردانه دلدار یبه شانه یبعد دست

. دهیو دلت قنات خشکغمت بزرگه دونمیسخته آقا رحمت. م _

 نگاه کن.  یول

صورتش برداشت و نگاه  یرا از رو یزدیدستمال  رحمت

 زد و گفت: یبه دلدار یلبخند عقوبیرا به او داد.  سشیخ
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. ونریاش زده باز خونه یتو نصفه شب یاون دختر به هوا _

 هست که پناهش بده.  یکیداشته  نیقیحکما 

 عقوبیرحمت تا صورت نَزار دخترش رفت و برگشت.  نگاه

 گفت:

باش آقا رحمت. محکم  ی. قورهیاون از دست م یزیتو بر _

 .ریو بگحق دخترت ستایوا

. دیو دماغش را باال کش دیآب دهانش را بلع یبه سخت رحمت

از نظر رحمت  یه روزک زدیها را محرف نیا یامشب کس

را نداشت.  و بچه کردن شکم زن ریبود و جنم س رتیغیب

 کرده بود. یصبور یروزگار ول
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نشسته  جنمیرفته بود و امشب همان مرد ب هم یاز پ روزها

. انگار ساعت مکافات کردیم حتشیبود و به محکم بودن نص
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د آدم را مقابل اعمالش بود. همان دم که فرزن دهیرحمت رس

سر بلند و در چشم  تواندیو از شدت شرم نم دهندیقرار م

 میشرم داشت. ب عقوبینگاه کند. رحمت از چشمان  هیبق

و رسوا شود.  زدیغرورش بر یماندهداشت نگاهش کند و ته

بود. پناه  ستادهیسروگردن باالتر از او ا کی عقوبیامشب 

 ا،یثربود و دخترش بیپسرش طب .بود مارشیو ب عقلیدختر ال

رحمت، رحمت  یداشت. ول ثیوحدحرفیآرام و ب یزندگ کی

هم نبود.  دناندام کرعرض قینداشت. ال یعرض انهیم نیا

اقبالش  یجوهر برگشت پا شهیاز هم تربختاهیدخترش که س

 یزیو چ زدیوپا مخشک شده بود و پسرش، در غربت دست

 و تباهش کند. ردیجانش را بگ یاحوالنمانده بود که ناخوش

زد و متاسف لب به اعتراف  یزده پلکفرو افتاد. خجالت گردنش

 گشود.

 تیو آخر زندگمرد اول شهیم دیبهش حکم کردم جاو یوقت _

تو تشت  زنهیغلت م رهیکردم م الیو نخونده بودم. ختهش
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 یخونه یباال نهیشیواسه خودش. اون م کنهیم یطالو خانم

 .ارهیتو سرا درم یو قاسمم سرنظام

 . رحمت گفت:دیکش ریمتاسف نگاهش را ز عقوبی

خودم به  تیسر زندگ نیشد گفتم بش میبعدش که حال _

 نشد.  یول ،یول .دمیوقتش ازون خونه نجاتت م

و بغض  دیکش یدرد گرفت. متاسف آه اشنهیس یقفسه

 اش را فرو داد.مردانه

و نذاشت  کرد به پوست گردوو بند نظام دستم یخدا لعنت _

 کنم براش. یپدر

 کرد. دوباره گفت: یکوتاه و پردرد سکوت

خوردم  و نشون اومد برام. جُمنوبه رجز خوندو خطبهنوبه _

و انداخت که خودم میآخر نی. او علم کرد جلو چشممقاسم

 ش. تو خونه دیو کشدخترم کیو با پلوتاون دخمه یگوشه
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همزمان نگاه  دارو و جوشانده وارد شد. ینیس کیبا  طاهر

 تاملیقامت او نشست و ب یو پر از حسرت رحمت رو شرمنده

 ناله زد:

 . حاللم کن پسر _

زده سرش و متعجب ابرو باال برد. رحمت خجالت ستادیا طاهر

 .گرفت یانگشتانش به باز انیرا م یزدیو دستمال  نییرا پا

 ینبود چ مید داشت حالکردم. سرم با یبد کردم. نادون _

 .کنمیکار م یچ وگمیم

 یچیاشاره زد که ه عقوبیمتعجب به پدرش نگاه کرد.  طاهر

 . رحمت گفت:دینگو

و که اگه من چارهیدختر ب نیستم کردم. هم در حق تو هم ا _

 نبخشه حق داره.
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ا نجو کندیم هیکه با خودش واگو ییافتاد و گو ریطاهر ز سر

 کرد:

 و به همه ادا کرد.خودش نیصنم دِ ماه _

 گرفت و گفت: یکرد. نفس مکث

 به گردن همه حق داره، حکما خود شما. گهیاالن د _

. دیو به سرعت نگاهش را باال کش دیدو عقوبیدر نگاه  ینگران

 زد و با جرات در ادامه گفت: یطاهر لبخند محزون

شه. وقت وقت شماست. بک روهیجور بق نیاز ا شیب ستیروا ن _

از  شتریدور تا ب نیبنداز نیو بِکنبار تا ابد دندون لق ترس هی

 .نینشد شیخودش و جوون یضمهمشمول نیا

 طاهر بابا؟ _

زد و از کنار  یپلک یبه تذکر پسرش را صدا زد. طاهر ول عقوبی

 رحمت گذاشت.  حرفیو ب رهیتذکر او و نگاه خ

لب  ریو ز ختیریاشک م سر دخترش یباال زیرزیر خاتون

. حال دخترش خوب نبود. مثل کردیم نیرا لعن و نفر دیجاو
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بخت رفته بود و همچون  یگندم به خانه یمتیتُرد و ق یساقه

صاف کرد و  ییبرگشته بود. طاهر صدا دهیو خشک ثمریب ینهال

مقابل خاتون،  دکه دنبال سرش مانده بو یبه نگاه مات توجهیب

 یجاینشست. چشمانش بسته بود و درد در جاکنار بستر زن 

. طاهر . نگاه پر از التماس خاتون باال رفتشدیم دهیصورتش د

صنم گذاشت و رو به خاتون سر ماه یجوشانده را باال ینیس

 گفت:

 .نیرو خوابوند ناراحتش نباشبچه ایثر _

 تکان داد و ناله زد: یدرمانده سر خاتون

  ؟یکیاون  یبخت رهیت ایباشم  نیا یبختاهیناراحت س _

 اتاق پر کرد و در جوابش گفت: یاز هوا یانهیس طاهر

 خدا صبرتون بده.  کنمیدعا م _

 برداشت و لب زد: یتلخ یلب خاتون انحنا یگوشه
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 ی. آخرخونهو اون خونهنیدر او دختر دربهغربت یپسر آواره _

ره. درد االن ندا یآقاش. ناراحت یتو خونه کنهیم یپادشاه

 .دهیخواب جانیا

 زد. صنم اشارهماه به

 زهیر هیمنِ خاک برسر  وشهیام داره آب مچشمم. بچه شیپ _

 کردن ندارم. یجنم مادر

 زد و دوباره در جوابش گفت: یپلک طاهر

 ریکردن د ی. هنوزم واسه جنم داشتن و مادرشهیخوب م _

 نشده. 

 رونیبلند ب یصدا زد و آهش را با یگریتلخند د خاتون

 فرستاد.

 دمیکه ند ییکه نداشتم واسش. چه خوابا ییچه آرزوها  _

 بودم براش.

و گردنش فرو افتاد. خاتون  دیرا بهم کش شیمتاسف لبها طاهر

 بغض کرده ادامه داد:
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 جانیجاش االن ا دادیزمونه امونش نداد، که اگه م یجفا _

 نبود.

 . خاتون گفت:باال رفت امانیطاهر تند و ب نگاه

برا خودش.  دادیم ینشسته بود اون باالباالها و درس معلم _

 مثل... ا،یمثل ثر

 خودشه خاتون. هیفقط شب یهرکس _

 با حسرت در جوابش گفت: خاتون

 یول تونستینکرد. م یخودشم زندگ هیشب یدختر من ول _

 مو.کردن بچه بختشاهیس لعنت کنه. وشیباننذاشتن. خدا باعث

صنم حال شما توقع ندارم ماه نیمحکم باش خاتون. با ا _

 .رهیدوباره پا بگ

 شهیم میحسود یو ببخشه ولکار کنم؟ خدا من یچ یگیم _

. چند روز خونهیو مو درسش رهیگیشو بغل مبچه ایثر یوقت

 عاجزه. یوهیب هیو دختر من فقط معلم شهیاون م گهید
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صورتش  یستش را روو درمانده کف د دیکش یهوف طاهر

دستپاچه وارد  ایاش سر داد. همزمان ثرچانه نییگذاشت و تا پا

رو به  تیبه همه اندخت و در نها یشک نگاهبهاتاق شد. دو

 برادرش گفت:

 .یایب دیبا یول دیخان داداش، ببخش _

من کنان چشم از همه من ای. ثردیها سمت او چرخنگاه یهمه

 گرفت و درمانده لب زد:

 از حالش خراب شده. ب _

 زد و رو به خاتون گفت: یبرگشت. پلک طاهر

 یقرصم جلو نی. اارهیکه باال ن نیکم بدرو کمجوشونده نیا _

. برم برگردم اگه حالش بهتر بود خودم رهیگیو معق زدنش

 که ضعف نکنه. دمیم

چه آمد و چه کار  یاز پ ایثر نکهیکس کنجکاو نشد. ا چیه

بود که  عقوبیکس مهم نبود. فقط  چیه یبرا ایداشت گو یمهم
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گفت. سپس با  ی اهللیاللب الاله ریانداخت و ز ریسرش را ز

 خودش نجوا کرد:

 تو.  یبه رضا میراض _

اضافه اتاق را ترک کرد و  حرفیبلند شد. ب یمعطلیب طاهر

و  دیجوشانده را سمت خودش کش ینیخاتون از پس آن، س

 نیکرد. در هم یا ته استکان خالر یاز قور یمقدار کنانهیمو

 صنم از رفتن طاهر استفاده کرد و پلک گشود. ماه ن،یح

 خاتون؟  _

 یزن خاتون را به خودش آورد. به سرعت دست از قور یناله

 و ذوق زده در جوابش گفت: دیکش یعباسکوچک شاه

 ؟یشد داریدور سرت بگرده مادر ب _

 شیهابسته و گوش شیهابود که چشم وقتیلیبود. خ داریب

و  نیکه دخترش از زم دانستی. خاتون چه مکردیکار م یول

که خواب بر او حرام است و  دانستی. چه مکندیزمان شرم م

درچشم چشم هیتوانست با بق یصنم چطور م. ماهعذاب یداریب
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 چهکه چندساعت قبل،  اوردیخودش ن یشود و به رو

صنم در شهر. ماه یهاکوچه انیبه پا کرده است م یاخانهرقاص

بود.  آبرویشکن بزن سنت کی. کار بودگناه یگناه یاوج ب

 ییهاتمام آن فیرا رد و اکنون هم رد دهاینبا یکه همه یکی

 تشانیثیندارند و ح تیّزن یزیبود که از نظر مردم پش ستادهیا

 اند.فروخته چیرا به ه

ببرم خونه،  ؟یبریم جانیو از اخاتون. من کنهیسرم درد م _

 .ارمیبمونم دووم نم جانیا

پر درد دخترش دنبال  یو چهره سیکه در چشمان خ خاتون

تکان داد و در  یدرمانده سر گشتیم یاز زندگ یرنگنور کم

 جوابش لب جنباند:
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 ایب ا،ی. بمی. طاهر گفته تکونت ندیخاتون بالگردونت شه اله _

 ام سرت خوب شه.جوشونده بخور بلکه نیاز ا زهیرهی

 یخونه میبمونم، بر جانیا خوادی. دلم نمخورمیجوشونده نم _

 تا آرووم شم. رمیکنارم بزار دستاتو بگ نیخودمون بعدش بش

سمت رحمت  یبرگشت و نگاه فیدرمانده و بالتکل خاتون

با خاتون  شیوگوو گفت یاریهوش یانداخت. رحمت که متوجه

 و شرمنده لب زد: دیکش شیدو زانو خودش را پ شده بود

بزارمت رو کول  دمیبخور قول م ونی. تو امیریام مخونه _

 .رونیدر ببرمت ب نیو از همخودم

 شب نهیبب ی. دوست ندارم کسمیدر نه، از رو پشت بوم بر _

 و سر کردم.موندم نجایا

افتاد.  هیحرف تازه شده و باز هم به گر نیدل مادرش با ا داغ

 نیزن جوان از ا ی. حق با دخترش بود. پاطورنیرحمت هم هم

به دامنش  هاینامه بود که جارچوننگ رفتیم رونیدر ب

. گردنش خم شد. سرش دندیکوبیو بر سر در شهر م بستندیم
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مالحظه بغض  ی. سپس بدیلرز زیزریر شیهافرو افتاد و شانه

 سفت و مزاحمش را رها کرد و ضجه زد:

 یتو صورتت نگاه کنم وقت کنمیحالل کن دختر. شرم م _

 .ادیازم برنم یکار قیمنِ ناال ویجلوم افتاد یجورنیا

 یزد و نگاه از پدر و مادرش گرفت. همه یتلخند محو صنمماه

خاتون  یهاهیبود. تمام اعترافات رحمت، مو دهیها را شنحرف

 را.  ها و تذکرات طاهرکلمه گفتهبهو البته کلمه

 یبود. ساعت دهیقول خاتون ساعت عاجز بودن دخترش رس به

 و متاثر شود. ندیکس بب چیکه زن دوست نداشت ه

کار از کار گذشته بود. زن جوان اکنون خار و زار در بستر  اما

 . ختیگر یم زیچکس و همهافتاده بود و از همه

 

 ای. دردیلرزیپا م یرو شیهابود و دست سیصنم خعمه صورت

 :دیدو دستش گرفت و پرس نی. دست او را بدلواپس شد

 م؟یادامه ند گهید نیخوایم _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

لرزانش را  یزد و صدا یحال خرابش تلخند انیم صنمماه

 .فرستاد رونیب

که من  ییروزا ینینب کنمیدعا م یول یرشیدختر. پ یرشیپ _

 .دمید

 را فرو داد و گفت: رشیبغض گلوگ ایدر

 قدر بهتون سخت گذشته.بفهمم چ تونمیم _

 سخت!  _

تکان داد و در  یبه عالمت نف یکلمه سر نیبا گفتن ا همزمان

 ادامه گفت:

 سخت نبود. جهنم بود. _

 صنم گفت:افتاد. ماه ایدر یدو ابرو نیب یزیر کیت

 یقرار و قانون هیزن بودن  گهیاون زمون مثل هر زمون د _

و  نهیمهتاب نبکه آفتاب یکس یعنی. از نظر مردم زن داشت

وقتا جم نره. االن باز بهتر شده. اون ییشوهر جا اذنیب

 .ذاشتیبرات نم ادیپشت سرت حرف بود که برو بن یخوردیم
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 حرف دراومد؟  ،یپشت سر شما چ _

 پس داد و در جوابش گفت: یآه جگرسوز صنمماه

از  یبودن. ول دارنیکه نه. اونا محترم و د عقوبی یاز خونه _

داستان درست کنن  یالپوشون ینبود که برا دیو نظام بع دیجاو

 مثل... ،یمثل پر ور،یبندازن سر زبونا. مثل ز

 عمه؟ یمثل چ _

 زد و گفت: یگریچشم در چشم او لبخند محزون د صنمماه

 مثل من.  _

 صنم در ادامه گفت:چشم درشت کرد. ماه ایدر

 یونهبوم برگشتم خاز رو پشت عقوبیهمون شب به کمک  _

. رهیتا جون بگ نیتکونش ند گفتینبود. م یآقام. طاهر راض

به پدرمادرم نگاه کنم چه برسه که بخوام  تونستمیمن نم یول

و چندساعت اون خونه زل بزنم یتک آدماتو صورت تک

 کنارشون باشم. 

 گرفت و گفت: ی. در ادامه نفسو پر از حرف نیکرد. غمگ مکث
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و نذاشت حرف به گوشم برسه.  آقام همت کرد یچند روز _

 کردیآقام مراعات م ی. ولستین کارینظام ب دونستمیکه ممن

 نکهی. تا ادمیدیو مخاتون یواشکی یهاهیو من فقط گر

هشت روز بعد از اون شب  ای. هفت صباغ اومد با دفترشحاج

و گرفته شآقام حرف طاهرو گو دمی. اون که اومد فهمیجهنم

نظام نبود،  بارنی. او کنده انداخته دورلق ترس دندون یبه قول

و رفت.  صباغ اومد از من انگشت گرفتپسرشم نبود. حاج

 .تموم شد یچخودم همه الیو به خشد شاهد طالقم عقوبمی

 خب؟ _

 کردیتالش م یلیدرافتاد. خاتون خ شدیخب که با نظام نم _

فقط  یداره. ول و از حرف دور نگهآقام گوش کنه و من دیبه تاک

و  ومدنیم دنیسرک کش یبه هوا هاهیکه خاتون نبود. همسا

سرم پشت یکه چه داستان گرفتمیمن از دهنشون م

 .شهیدهن  نقل مبهدهن
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خودش غلبه  ینتوانست بر کنجکاو تیکرد و در نها یمکث ایدر

 :دیپرس اطیکند. با احت

 ؟یچه داستان _

 .دیدست او کش ریت از زتکان داد و همزمان دس یسر صنمماه

داده سر  یشده. نصفه شب زهرمار ییهوا گفتنیم _

 ،یچ ی. به بهانهرونیو گرم کرده از خونه زده بشوهرش

 صنم...و آدم و ماهشده بود مظلوم عالم دیاعلم. جاواهلل

 ؟یصنم چماه _

. با محبت در لب زن جا خوش کرد یگوشه یداریمعن لبخند

 زد و گفت: یچشمان دختر پلک

و سخت یاون روزا گهیبار د هی. امشب هیجا کاف نیتا هم _

 کردم. یزندگ

. طورنیاش هم همشد. لب و لوچه زانیآو ایدر یهاشانه

 گفت: تکان داد و با نوازش یسر یصنم ولماه
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مغز  نیتا ا میکم بخواب هی دی. هر دومون بایاتوام خسته _

 استراحت کنه.

. لبخند زن قوت دیکش یشد و هوف بلند میتسل تیدر نها ایدر

 گرفت و گفت: یشتریب

 ادیرو باز کن هوا باون پنجره یقبل رفتن ال _
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 که. نیخورینه، سرما م یوا _

 نگران من نباش. بادمجون بم آفت نداره.  _

 عمههه؟  _

 ایتکان داد و خواست که در یسر یاعتراض کرد. زن ول ایدر

 تش را اجابت کند. درخواس

در اتاق را باز کرد و رو به  زیمطمئن از همه چ ایآخر در یلحظه

 :دیاو پرس
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 فه؟یرد تونیچهمه گه؟یراحت د المیخ _

 او لب زد: نانیاطم یتکان داد و برا یپتو سر ریز صنمماه

 .ریخخوبه دخترم. شبت به _

د و ز یالبخند زد. قصد خروج کرد که ناگهان ذهنش جرقه ایدر

 :دیبه سرعت پرس

 ؟یراست _

 ایدر یصنم باال و چشمش بسته بود. به صدا یچانه ریتا ز پتو

شک سرش را بهزده و دوخجالت ایبالفاصله پلک باز کرد. در

 :دیانداخت و با مکث پرس ریز

همش  شبیبود؟ من از د یاسم دختر خاتون چ نیاووم، نگفت _

 .کنمیدارم بهش فکر م

اعتراف کردن بود  یبود. لحظه لحظه یسخت یهنگامه هنگامه

. شد جادیا یداریو تقاص پس دادن. سکوت سخت و معن

. در کرد ریدرگ یطوالن یلحظات یکه جفتشان را برا یسکوت
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بعد  یمنتظر بود. دم ایو نگاه در رهینگاه صنم خ نیح نیا

 زد: ناله ریصنم لب باز کرد و ناگزماه

 رخساره. _

 یرهینگشتان دستش از رمق رفت و دستگخشکش زد. ا ایدر

 در را رها کرد. 

. رخساره دختر خاتون و یبیعج یچه تشابه اسم رخساره؟

باز و بسته شد. بغض زن از  صدایب شیها. لبایرخساره مادر در

 ای. درختیتصوراتش را بهم ر یو همه آن فاصله به چشم آمد

 به داخل برداشت و ناباورانه لب زد: یقدم

 ساره...رخ _

را بست و او را دعوت به سکوت کرد.  شیهاپلک صنمماه

 ریگاز پشت سر وارد اتاق شد و جفتشان را غافل یهمزمان نام

 کرد.

 در چرا بازه، عمه حالش چطوره؟ نیا _

 و دوباره ناله زد: دیاش لرزبرگردد چانه آنکهیب یول ایدر



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 رخساره. _

 یکلمه کاف کی نیهم. به سرعت خودش را جمع کرد یول ینام

را  رزنیاتاق پ یکار شود. ابتدا پنجرهبهبود معطل نکند و دست

 گفت: ایچفت کرد و بعد رو به در

 .میحرف بزن دیبا رونیب میبر _

زن  یبود و به چشمان بسته ستادهیبا سماجت تمام ا یول ایدر

و  ایدر انیم یی. درست جاستادیمقابلش ا ی. نامکردینگاه م

 شیهاو لب سیاش خخراب بود. گونه ای. حال درصنمماه

 گفت: یشتریسبک کرد و با آرامش ب یانهیمتالطم. س

 .کنمیخواهش م _

و  جی. شوکه بود. گتکان داددرمانده سرش را تکان ایدر

حرفش گذاشت و  یپا یدیبا حرکت سر تاک ی. نامفیبالتکل

 زمزمه کرد:

 برات.  دمیم حیتوض _
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او  خواستیدلش م یاز نام شترینبال زن بود. بد یول ایدر نگاه

 یها ناگفته کردیحس م بی. عجدیرا بگو قیحرف بزند و حقا

است.  دهیاو خواب یبهم دوخته شده  یهاپشت لب یادیز

حاصل از اشک را گرفت و  یسی. خدیاش کشگونه یدست رو

 یخوددار با ی. نامدینگاهش منتظر و ملتمسش را سمت او کش

 زد و گفت: یپلک تمام

 از من بپرس. باشه؟ یخوایم یهرچ _

و  نیو نه لب. بغض کرده بود و چ کردیم اما نه پلک باز صنم

. در گذاشتیم شیبه نما ترقیصورتش را عم یهاچروک

 رونیدست مرد ب تیشد. با هدا میدختر جوان تسل تینها

 کردیبا نگاه التماس م و گشتیبا هر قدم برم کهیرفت، در حال

 بشنود. یگریرا از دهان کس د قیکه حقا
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مبل رها و او را  یهیکارش را کنار پا فیک یاز اتاق نام رونیب

زانو  ینشست. جفت آرنجش را رو ایدعوت به نشستن کرد. در

 . دیکش سشیصورت خ یتا کرد و انگشتانش را از دو طرف رو

نفس روز پرتالش به خانه برگشته بود  کیکه خسته از  ینام

 :دیولو شد و پرس یصندل یگرفت. درست مقابل او رو یپر

 ؟یدرست کنه بخور یزیچ هیبگم عصمت خانم  _

 یتکان داد و صداتکان یجواب او سرش را به عالمت نف در

 اش را رها کرد.دار و خستهخش

 . دیرخساره، از اون برام بگ _

شده  شانیپر ی. سپس با دست موهادیکش یهوف بلند ینام

 گفت: دادیم هیتک نکهیرا عقب زد و همزمان با ا شیشانیپ یرو

 رویهمه چ تونهیم کیژنت شیآزما هیاولش با خودم گفتم  _

 بهش فکر کردم. اما.. یلیحل کنه. بعدشم خ

 یلب نام یشد. گوشه قیصورت او عم یرو ایسرخ در نگاه

 برد. نییخورد و سرش را پا یزیر کیت
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. گنیداره. راستم م یبه علم برترجاها  یتجربه بعض گنیم _

گرفتم  میمنه، منم تصم یهمون گمشده ایصنم گفت درعمه

 بهش اعتماد کنم.

 صنم... یعمه یرخساره، رخساره _

 گذرهی. چهل ساله که از گم شدنش ماستیبه گمونم مادر در _

 صنم بهش فکر نکنه.که ماه ستین یو شب

 یقفسه جوابش را داد. امانیو ب دیدو ایحرف در انیم ینام

گفت و انگشت شصتش را  ی. آخ بلنددیکش ریت ایدر ینهیس

کمک به  ی. برادستپاچه شد یفشرد. نام اشنهیجناق س یرو

 بالفاصله دستش را بلند کرد و گفت: ایبرداشت که در زیاو خ

 چرا؟ نیخوبم. فقط بگ _

لب را گرفت و  یصندل یهادسته زیخمیبه همان حالت ن ینام

 زد:

 چرا؟ یچ _
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 ری. سپس لبش را از درد محکم زدیآب دهانش را بلع ایدر

 دندان گرفت و ناله زد:

 چرا از همون اول... ن؟یداد میچرا باز _

 صنم...عمه ی. ولدمینبود. من هنوزم احتمال خطا م یباز _

 آوردیدرد و سوزش را تاب م یبود و به سخت دهیپر ایدر رنگ

برگشت و به  شیسرجا ی. نامرا بشنوداو  یهاکه فقط حرف

 ناچار گفت:
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 ازت.  کنمیخواهش م هی. فقط کنهیاون مطمئنه که اشتباه نم _

 کرد. دوباره گفت: مکث

بزار.  دشیسف یمن به حدسش احترام گذاشتم. توام به مو _

 و بزنه بعد قضاوتش کن.حرفاش یاجازه بده اول همه
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 اشنهیس یقفسه یتر و فشار روسخت ایدر یراکار ب هرلحظه

 یدیبود که به سف ینگران رنگ پوست ی. نامشدیم شتریب

 آهش را در نطفه خفه کرد و ناله زد: ای. دررفتیم

 قضاوت؟ مگه، مگه.. _

 بهتره.  میبه نظرم ادامه ند _

دختر از درد و  یشانی. پدیدو ایجوان وسط حرف در مرد

 بلند شد.  شیبه سرعت از جا یامبرداشت و ن نیسوزش چ

نصفه آرامبخش  کیآب و  وانیل کینگذشت که با  یادیز زمان

 و گفت: ستادیمقابلش ا

 بخور، حالت که بهتر شد برو تو اتاقت استراحت کن.  نویا _

و  یجد یباال رفت. دستان پر او را رها کرد و به چهره ایدر نگاه

 گفت: ی. نامدینگرانش رس

 .میزنیبا هم حرف م یخوب که شد _

آب را به  وانیل یبزند نام یحرف نکهیلب باز کرد، قبل از ا ایدر

 کرد. دیدستش داد و تاک
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 اول دارو. _

 نیهم در ا یرا گرفت و قرص را باال انداخت. نام وانیل ریناگز

کاناپه را آماده کرد و همزمان عصمت را صدا  یفاصله کوسن رو

 زد.

 یآمد و گره رونیاتاقش باز همه جا از  خبریب عصمت

 زد و گفت: ایبه در یااشاره یرا محکم کرد. نام شیروسر

باال سرش تا حالش  دیبمون زحمتیدراز بکشه و ب دیکمک کن _

 راه شه.روبه

اشاره  یبه نام ایآمد و به دور از چشم در شیدلواپس پ عصمت

 استقامت خودش را حفظ کرد و گفت: یول یزد. نام

 رد کرده. رویعصب ی. حملهستین یمهم زیچ _

گونه کف دستش وسط دو . نوازشستادیا ایکنار در عصمت

 :دیکتف او سر داد و پرس

 یبفرستم پ رویآقا قد یخوایم گمیم ؟یکنیکار م یشما چ _

 ؟یزیچ یدکتر
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 ایکنار لبش نشست. گو یکمر راست کرد و لبخند محو ینام

خانه. با  نیدر ا شده بود یدمیهول کردن و دستپاچه شدن اپ

 گفت: دیتکان داد و به تاک یحفظ همان لبخند سر

 پزشکم.  ییجورا هیمنم  دیعصمت خانم، قابل بدون _

اش رنگ خجالت و لحظه از کار افتاد و چهره کیعصمت  دست

 آمد و گفت: شیگرفت. مرد جوان پ یشرمندگ

 .شهی. بخوابه بهتر مباشه ایحواستون به در _

را از سر گرفت و  شیهانگران دوباره نوازششرمنده و  عصمت

 :دیپرس

 پس شما.. _

 یهیرو بزار دم دست بق. شما فقط قهوهامیلباس عوض کنم م _

 کاراش با خودم.

مبل برداشت و با  یهیرا از کنار پا فشیجمله ک نیگفتن ا با

ها شد. دختر رهسپار پله یدرمانده یبه چهره قیدق ینگاه

 کیامشب با  دانستیشت. خودش مدا شیدر پ یشب سخت
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. پس بهتر بود شودینم ینصفه قرص و دوتا فنجان قهوه سپر

 ایدر تاهمراهش را از دسترس خارج کند و گوش به زنگ بماند 

 خبرش کند. 

 را به عصمت داد و درمانده ناله زد: سشیزده و خنگاه نم ایدر

 عصمت خانم؟ _

ا کنار دست او گرفت و خودش ر یاز همدرد یزن رد یچهره

بود آن لحظه که  دهیدرست و رس ینام ینیبشیجا کرد. پ

صنم ماه یو چهارچشم کردندیحواسشان را جمع م دیبا یهمگ

بار  نی. سر دختر را به آغوش گرفت. ادندییپایرا م ایو در

 و مادرانه گفت: دیاو کش یگونه یدست نوازشش را رو

 .شهیدرست م یغصه نخور دخترم. همه چ _

 

و هراسان از  دیامانش را بر الیشب بود که فکروخ یهامهین

. اضطراب و هراس تا زد. کار از کار گذشته بود رونیاتاقش ب

باال آمده بود و تاب ماندن در اتاق و تحمل کردن را  شیگلو خیب
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سرش انداخت و بدون توجه  یشالش را رو یهولکنداشت. هول

 یجواب همه دیبا مشب. اها باال رفتبه وقت و ساعت از پله

و آرام گرفتن  دنی. ساعت ساعت خوابگرفتیسواالتش را م

 شدیهم نم یزشیانگ یهاآب و قرص و حرف وانیل کینبود. با 

 یتوقف کرد. نفس پر ی. پشت در اتاق نامسرش کاله گذاشت

 .در ضربه زد یگرفت و حق به جانب با انگشت به بدنه

قبل از  یقید و رو به پنجره. دقابو ستادهیپشت به در ا ینام

 شیو منتظر آمدن او شده بود. مثل روز برا رونیصنم باتاق ماه

تامل  یا. لحظهکندیو بازخواستش م دیآیم ایروشن بود که در

 لب باز کرد و گفت: تیکرد و در نها

 تو در بازه. ایب _

پشت  یوارد اتاق شد. نام یمعطلیپس داد و ب ینفس تند ایدر

 و گفت:به ا

 .یایم دونستمیم _
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نفهمم  یتا وقت برهیکردم بشه نشد. خوابم نم یهرکار _

 بوده و چرا گم شده. یرخساره ک

به لب داشت و با  یلبخند محو کهیبرگشت. درحال ینام

 یول ای. درداشت که آرامش را به او منتقل کند ینگاهش سع

 :دیرفت و مضطرب پرس شی. قدم به قدم پآرام بشو نبود

 اس؟خواهر رخساره یعنیمن  یصنم شما، خالهعمه _

کارش  زیو پشت م رفتشیپ نهیو با طمان آهسته ینام _

آن گذاشت. رو به جلو  یرا رو شیها. سپس کف دستستادیا

 خم شد و در جوابش گفت:

 .باشه طورنیکه ا دمیاحتمال م _

 ...من ییو پسر داصنمماه یشما برادرزاده یعنیپس، پس  _

 تکان داد و بالفاصله گفت: یحرفش سر انیم ینام

نسبت تو با  دی. شاکنمیرد م ویکی نی. قاطعانه اگهینه د _

 عنوان. چیبا من به ه یصنم محرزشه ولماه
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 دیبگ دیتو رو خدا حرف بزن شمیم ونهیمن دارم د ؟یپس چ _

 .هیرخساره ک

زد که او و اشاره  دیرا بهم مال شیها. کف دستستادیا ینام

 . ندیبنش

 :دیپرس یرفت. نام ینگران و مضطرب سمت صندل ایدر
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 ؟یتا از دهن خودش بشنو یصبر کن یخوایپس نم_

 ارم؟یطاقت ب دیتوقع دار _

 و گفت: دیکش رونیرا ب زشیم نییپا یخم شد. کشو ینام

 که تا االن منتظرت بودم. نهیهم ینه. برا _

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو یبزرگ یذکاغ یبسته سپس

 به دردت بخوره. نیفکر کنم ا _
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 یهابسته نشست و آب دهانش را فرو داد. لب یرو ایدر نگاه

 از لبخند گرفت و گفت: یترواضح ینما ینام

رو دوشم بود.  ینیسنگ یفهی. وظکردمیمن مثل تو فکر نم _

 هی، روز هیمکتوب کردم که اگه  دمیشن یهرچ نیهم یبرا

 نبود بتونم با قدرت ازش دفاع کنم. گهیصنم دماه یزمان

سر  زیم یبا دست بسته را رو یکرد. نام یدرهم تالق نگاهشان

 داد و گفت:

 نی. با ادونمیمنم م یدیتو شن ی. هرچندازهیو راه مکارت _

 و من همزمان نوشتم. یتفاوت که تو فقط گوش داد

بسته هجوم ببرد و التهاب  منتظر بود تا سمت صبرانهیب ایدر

 زد و گفت: یااشاره یدرونش را بخواباند. نام

 ؟یبرش دار یخواینم _

ورق که تمام حرکات به ربات شق کیشد. مثل  زیخمین ایدر

از خودش ندارد.  یااراده چیو ه فیتعر شیشکل برنامه برا

 آن گذاشت و نجوا کرد: یانگشتانش را رو
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 د؟یچاپش کن نیخوایم _

و تو بخون. اگه جوابت یو داشته باشم. ولوقتش دونمیم دیبع _

 . یبراش اقدام کن یتونیو به نظرت ارزش داشت م یگرفت

 گفت: یبه شوخ یجا گرفت. نام ایدستان در انیم بسته

 نره. ادتیمولفش  یفقط اجازه _

گفتن نداشت. درحال حاضر سرنوشت  یبرا یحرف چیه

. شدیکه به او مربوط م یاتهمهم بود و گذش شیرخساره برا

 :دیجنباند و پرس یشک لببهدو

 با خودم ببرمش. تونمیم _

بسته را محکم درآغوش  ایسرش را تکان داد. در دییبه تا ینام

 و زمزمه کرد: دیکش

 ممنون. _

. رفتینم شیسنگ بسته بودند که پ شی. انگار به پاهادیچرخ

بسته  نید که داخل ابو یخاطرات ینیو سنگ یهم از تلخ دیشا
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 ی. دلواپس برگشت و بازهم نگاهستادی. مقابل در اقرار داشت

 :دیپرس یبه مرد جوان انداخت. نام

 که؟ یخوب _

 نامطمئن سرش را تکان داد. مرد جوان دوباره گفت: ایدر

 یهر ساعت حس کرد کنمیم دی. هروقت، تاکدارمیمن ب _

 صدام کن، باشه؟ ستیحالت خوب ن

را مجددا با تکان سر  شیزد و بغض نشسته در گلو یپلک ایدر

در اتاق را باز کرد و قبل  یآن میتصم کیکرد. سپس در  یمخف

و در را پشت سرش  دیپر رونیشود ب زیبغضش سرر نکهیاز ا

 .بست

 

را باز  یکاغذ یتخت نشست و با هول وال بسته یزانو رو چهار

 کرد. 

هم قرار  یمنظم رو شده و ی، شماره گذارA4 یدسته برگه کی

انگشتانش رد کرد تا به اسم  نیها را ببا عجله برگه ای. درداشت
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که صنم همچنان  یا. درست به همان نقطهرخساره برسد

 دیانگار با یول .زدیدر موردش نم یمسکوت گذاشته بود و حرف

 دایکلمات پ نیرا ب ارهبه بعد رخس ییجا کی. از کردیم یصبور

و  رفتیم شیصنم پبا داستان ماه دیبا همچنان یکرد ول

 . دیرسیذره به رخساره مذره

 

نشسته بود و با به  اطیو سرد ح یسنگ یپله یرو صنمماه

. خاتون داخل اتاق کردیاو نگاه م یکودکانه یهایحسرت باز

زن  یدردها یخواب و رخساره را به او سپرده بود. سرچشمه

که پشت سر  یتلخ یروزها انیم ییبود. جا یگرید یجا یول

از  یکه از پس آن همه تلخ ییرو شیپ یگذاشته بود و روزها

 آن نداشت.  یبرا یاو چاره دادیدست م

نظام باشد و همچنان تاوان پس  یبود عروس مطلقه سخت

بگذارد. همه از نظام  شیپا پ کردیکس جرات نم چیبدهد. ه

 نینشو خانهسرخورده  یواهمه داشتند و زن جوان را به نوع
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صنم اما ذوق شروع کردن دوباره را نداشت. در کرده بودند. ماه

و در  گرید یکنار مرد یکوفت یزندگ نیا یواقع دردش ادامه

 یبود که تنها قنبرعل ییجااو از آن ینبود. غصه گرید یخانه

لب  شیپا کیته بازارچه که  یمرد شصت هفتاد ساله ریمراد، پ

چشم مردم سد راه رحمت  یو جلو ردکیگور بود، جرات م

و باهزار منت دخترش را به عنوان همسر سوم  شدیم

 یشانیگاو پ نینچنیا ه. روا بود؟ الحق روا نبود کدیگزیبرم

 مردم.  ینماشود و انگشت دیسف

 یکیخواهرش، پارچ پالست یاز جگر سوخته خبریب رخساره

وض گذاشته بود ها کنار حآب دادن به گلدان یخاتون را که برا

صنم کرده بود. ماه سیاش را خو تمام جثه یخودش خال یرا رو

خانه را  یتغارو ته دیایرحمت ب نکهی. قبل از ادیبه خودش جنب

 شیهاغم یو بقچه گرفتاش دست از چانه ندیوضع بب نیدر ا

 را بست. 
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. گرفتینم یکیهنوز هم دست از پارچ قرمز پالست رخساره

خواهرش نشست. با نوازش کردن سرش را  یپا صنم کنارماه

را از دستش گرفت و با ترفند پشت  یگرم کرد و پارچ خال

قشنگش بود  یبازخودش پنهان کرد. رخساره اما دنبال اسباب

. دصنم حواس او را پرت کر. ماهکردیو به هر سو نگاه م

 غیدریکه ب یو با محبت دیبعد کودک را در آغوش کش یالحظه

را عوض  شیهالباس دیخانه شد. ابتدا با یراه کردیاو م نثار

 یشانه ی. رخساره روبودیو بعد به فکر شام شبشان م کردیم

افتاد. زن جوان  هیو به گر دیرا د اطیاو پارچ رها شده وسط ح

 و کودکانه گفت: رفتها باال به سرعت از پله یول

 تو بهت شادونه بدم خب؟ میبالگردونت. بر یآج _
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او  یهیگر یبلند. از صدا شیبود و صدا تابیب یول رخساره

 :دیخاتون چشم باز کرد و نال

 بچه باز؟ نیا گهیم یچ _

 .ششمیخاتون. تو بخواب من پ یچیه _

سرش گذاشت  یکف دستش را رو حوصلهیبلند شد. ب خاتون

 را عقب راند. دشیسف یو روسر

 اد؟یچشمم روهم ب زارهیمگه غصه مخوابم کجا بود دختر.  _

سراغ  وقفهینشاند و ب نیزم یخواهر کوچکش را رو صنمماه

 ته اتاق رفت.  یکمد چوب گردو

گفت.  یچ عقوبیمگه  یدیند ؟یکنیبازم به قاسم فکر م _

 و برگردونه.اگه شد قاسم زنهیگفت با برادرش حرف م

. پا گذاشت یرا رو شیهاپس داد و دست ینفس دیناام خاتون

صنم به دنبال لباس کرد و ماه شیساق پا دنیاو شروع به مال

فاصله رخساره  نی. در اخواهرش در کمد فرو رفت یخشک برا



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

بغل او جا  یچهار دست و پا خودش را به خاتون رساند و تو

 گرفت. 

 را دور تن دختر کوچکش حلقه کرد و گفت: شیهادست خاتون

. زن جون گناه داره نیریش یغصه جا هیقاسم،  یجا غصه هی _

افتاده رو دست  کیکوچ یبچه هیبا  ضیبه خدا. خودش که مر

 .شهیذره آب مداره ذره نایا

کرد و از داخل کمد  دایپ یلباس مناسب تیدر نها صنمماه

و شلوار چِلوار  یبه بلوز نخ ی. سپس نگاهدیکش رونیب

 :دیخواهرش کرد و پرس

 ه؟یچ شیضینگفتن مر _

 نیا دونمیخانم که گفت حصبه داره. نم نهیبگم واال. سک یچ _

عالجش سخت بوده که طاهر  یانگار یول ه،یچه درد گهید

 .نجایآوردتش ا

 حصبه؟ _
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و خون جاش خورهیتکون م چارهیزن ب گهیآره مادر. م _

و استخون افتاده . شده پوستدمشی. من رفتم ددارهیبرم

 غصه نخور. یگیخونه. بعد تو به من م یگوشه

مادرش نشست و رخساره را از آغوش او  یپا نییپا صنمماه

. زن جوان شدیبند نم جاکیو  کردیم طنتیگرفت. رخساره ش

را از تن خارج  سشیگرفت. لباس خ شیپاها نیمحکم او را ب

 :دیکرد و در جواب مادرش پرس

 شه؟یخوب م نیریش یغصه بخور _

اول از خدا  دمشید ی. وقتستیدل آدم که از سنگ ن ینه. ول _

و خواستم بعد شکر کردم که اگه هزارتا بال سرت اومد شفاش

 الاقل چهارستون بدنت سالمه.

طور که زن جوان نشست و همان لب یرو یداریمعن تلخند

 شانه خم کرد. یگردنش را رو کردیلباس تن خواهرش م

نم . کاش تهیته دلم چه آشوب یدونیکه نم یخاتون، ه یه _

 بود و دلم نه. ضیمر
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. برو شکر کن که ازون خونه ادیوا، نگو دختر خدا قهرش م _

 نجاتت داد و گذاشتت تو دامن خودمون.

 نجات. _

نجات را به زبان  یکلمه هیبا حفظ همان لبخند و با کنا صنمماه

 و گفت: دیرا بهم کش شیهاآورد. خاتون دلخور لب

 . کنمیولش کن خودم تنش م _

را از دست او گرفت. زن جوان متعجب نگاهش کرد.  هرخسار

و در ادامه  دیخاتون شلوار رخساره را از دست دخترش کش

 گفت:

 هی. سرم به زندگیو کفر بگ ینیخوش ندارم جلوم بش _

مونده  نمی. همنیو هزار دعا روزگارم شده الب دارم هیخودمه، 

 .یو طلبکار باش یکه فقط تو به خدا پشت کن

 خاتون؟ _

 رخساره را سرپا کرد و گفت: خاتون

 .ادیبزار سر سماور االنه که آقات ب ویپاشو قور _
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خبر بود. هرچند که  یصنم بماه ،یگر گرفته بود. از چ خاتون

صدر  یخلق خوب و سعه کدامشانچیه یتلخ برا یگذر روزها

صبورتر بود و  نیمادر سابق بر ا نیا ینگذاشته بود. ول یباق

. مندهیتند شده بود. زودرنج و گال یکم یول رایمهربان. اخ

طالق پر از داستان دخترش و  دیقاسم بود. و شا یاز دور دیشا

که پشت سرشان قصه شده بود. به هر جهت حال  ییهافحر

 یهاغصه یشده بود سربار همه همنیخاتون مساعد نبود. و ا

 زن.

ه کرد. را کوتا علتیبحث ب نیپس داد و سر ا ینفس صنمماه

کند و او را آزار دهد. وگرنه حتما  یدرازروده امدیدلش ن

. کردیخاتون روشن م یکلمه برا نیمنظورش را از گفتن ا

صنم ماه ی. ولدانستیصنم را نجات مخاتون برگشتن ماه

بار  نیا هک یانظام و طناب عقده یسهینگران بود. نگران دس

 حرفی. بردیسش را بگو راه نف چدیممکن بود به گردن قاسم بپ
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گفت و  ی"اهلل ای"پا بلند شد و همزمان رحمت  یو سخن رو

 وارد خانه شد.

کودکانه ذوق کرد و خودش را  دیاو را شن یتا صدا رخساره

صنم هم شاد شد. رحمت زور از آغوش مادرش جدا کرد. ماهبه

. حتما امروز آوردیقاسم  را م یبا خودش عطر و بو آمدیکه م

اگر  شدیزده بود، و چه خوب م ایثریبه شهباز عمو یهم سر

 نیو به ا گفتیو از آمدن قاسم م کردیکه دهان باز م

 .دادیخاتمه م یانتظارچشم

 

نشست و رخساره را  یورود یپله نیاول یآمد. رو رحمت

نبود که  یزیمدل آمدن آن چ نیا ی. ولدیسفت در آغوش کش

را سر  یمادرش قور یگفته . بهدیکشیزن جوان انتظارش را م

کف دستش را با کنار دامن  یسیسماور گذاشت و دلواپس خ

 رشیز یگلدارش پاک کرد. خاتون درحال جمع کرد تشکچه
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او استفاده کرد و خودش  یپرتاز حواس اطیصنم با احت. ماهودب

 را به رحمت رساند.

که پدر به دستش داده بود  ینبات چوببا ولع به آب رخساره

. سالم کرد. دیسیلیآغوش گرم او آن را م انیو م کردیاه منگ

. دیزد و نگاه پدر را دنبال خودش کش یاناله بایسالم که نه، تقر

 دادیدر آن ب یکه دلواپس یرحمت برگشت و زن جوان با نگاه

 :دیپرس کردیم

 از قاسم خبر داشت؟ ن؟یدیشهبازو د _
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جا جابه شیپا یرا رو گوشیرک بازو دخت دیکش یآه رحمت

 کرد. در جواب او لب باز کرد و درمانده نجوا کرد:

 و بشنوه. مادرت حرفام خوامینم نیبش ایب ا،یسالم بابا. ب _
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با  شانیو پر دهی. ترسختیزن فرو ر ینهیوسط س یزیچ

رفت  نییپا یکی یکیها را که رمق از دست داده بود پله ییپاها

به سر دختر  یات مرد ولو شد. رحمت بوسهو درست کنار دس

 گفت: مقدمهیکوچکش نواخت و ب

ازش،  گفتن سه  رهینکرده. واسطه فرستاده خبر بگ داشیپ _

 برنگشته. رونیروزه از خونه زده ب

اشتباه  بگو که من ،یگیجد سادات. بگو که راست نم ای _

 قاسم حالش خوبه؟ ودمیشن

. او زدیوپا مالتهاب دست انیهول کرده بود و م صنمماه

افتاد. در  ریزد و نگاه رحمت ز شیپا یرو یمحکم یضربه

دخترش  یهاتکان داد و درمانده در جواب التماس یسر تینها

 گفت:

 که خوبه. شاهللیا _

 شیپدرش گذاشت و صدا یکرده دست به بازوبغض صنمماه

 زد:
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 آقاجون؟ _

 یموها انی. پنجه مانیبود و بغضش نما سیمرد خ چشمان

 ها را عقب راند. در جواب زن گفت:و آن دیدختر کوچکش کش

 . فقط خداکنه..زارهیدست نم یروشن بود نظام دست رو _

 ؟یخداکنه چ _

. رحمت دیدویوسط حرف رحمت م اریاختیو ب تابیب صنمماه

 . درمانده در چشمان او نگاه کرد و گفت:زد یلبخند محزون

 باشم. خداکنه اشتباه کرده _

کرد و دستش شل شد و  یفیلرز خف رنگشیب یهارفت. لب وار

 افتاد.  نییپا

 یباالتر خاتون به قاب در سر خورد و از حال رفت. صدا یکم

 دوتایکیها را صنم پلهخوردنش همه را هراسان کرد. ماه نیزم

به  چارهیگذاشت. زن ب نیزم یکرد و رحمت دختربچه را رو

 یهااز هوش رفته بود و التماس حرف آن دو دنیمحض شن

را به  ادرو اثر بود. سر م سودیشوهرش ب یمانیدخترش و پش
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و التماس  هیکنان نوازشش داد و با گرآغوش گرفت، ناله

سر او اشک  یکند. باال شیخواست که بلند شود و باز دعوا

. هرچند خودش دیکفر نگو گریکه د خوردیو قسم م ختیریم

. هاستزیچ نیتر از ام مادر بزرگغ دانستیهم خوب م

را تحمل  یراه پسر بود. پنج سال رنج دوربهمادرش چشم

 نکرده بود که اکنون خبر گم شدنش را بشنود و عاجز شود.

 

 ایاش را انداخت. ثرو روبنده ستادیکوچک اتاق ا ینهییمقابل آ

 اش گذاشت.شانه یآمد و دست رو شینگران پدل

 شد. یخبر هی دیصبر کن شا گمیمن م _

 پس داد و گفت: یروبنده نفس ری. از زبرگشت

. یشناسینم روفهیطا روی. تو قد من اون تادینم یخبر چیه _

 درافتادم. یبا چه گرگ دونمیفقط منم که م

 و گفت: دیاز قبل چهره درهم کش شتریب ایثر

 آخه، آخه... _
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 و خالص کن.حرف بزن جونم ؟یآخه چ _

 باز ... ی. نرستیم نحرف پشت سرت ک _

به  یپنهان بود، دست ایکه چشم ثر یبا لبخند محو صنمماه

 حرفش گفت: انیو م دیاو کش یگونه

کن شدم  الیآب از سر من گذشته خانم معلم. تو خ _

 . کنمیشب و فراغت پر م کیهزارو

 صنم؟ماه _

 گذشت و گفت: اینکرد. از کنار ثر توجه

 یهوا زحمتی. تا من برگردم بزحمت خاتونم افتاد گردن تو _

 رو داشته باش.بچه نیا

دلواپس بود. شب  تینهایب یول ایو از اتاق خارج شد. ثر گفت

گذشته آمده بود، با طاهر آمده بود و بعد از رفتن برادر خودش 

پدر و دختر پرداخته  یکردن خاتون و دلدار ماریها به تکنار آن

 یداشت و خوب یکین یدهبود. در واقع خانوا یبود. دوست خوب

 کردن را از آنها آموخته بود.
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 بی. عجزدیگریم ریکه از چنگ ش یی. مثال آهورفتیم تند

 زهیتا بر سر ن ماندندیاشتباه م کیمعطل  جماعتنیهم نبود. ا

مادرش  ایرحمت  آنکهیب رفتیفرو و همهمه به پا کنند. او م

از آنچه  یاو به احد از ریو بس. غ دانستیم ای. فقط ثربدانند

آن  یشد. ابتدا بازارچهنگفته بود. وارد  گذشتیدر سرش م

رحمت از  شکیگذاشت. ب قرارشیقلب ب یو دست رو ستادیا

تر قاسم واجب یو حال خاتون خراب. ول شدیکارش ناراحت م

سرش بود. حاضر بود تمام عمر سرزنش بشنود و حرف پشت

 قاسم را ضمانت کند.  یدبا اشتباه امروزش آزا یبماند ول

رفت و  کردیدعا م. دعااطیو با احت واریافتاد. از کنار د راه

چادر و روبنده  ریاو را از ز یبرگشتش به سالمت بگذرد و کس

نظر  ریمردم کوچه و بازار را هم ز نیح نینشناسد. در هم

چادر گلدار به  ی. رنگارنگ بودند و سرخوش. بعضداشت

کاله  یو بعض اهکوت یهاراهنیبا پ حجابیب یسرشان بود، بعض
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به  شانیبودند که موها دهیکش نییپا یمدل دارشان را طور

فقط او بود که روبنده داشت و از مردم  ای. گودیایچشم ن

در  یسال زندگروبنده زدن هم حاصل پنج نی. اختیگریم

عروس بود که نظام تذکر داده بود. تازه شرفینظام ب یخانه

. مردک خودخواه بود و وشاندو آشنا بپ بهیش را از غربود صورت

نبود. و  کسچیمتعلق به ه ایمال او بود و  ای زیچجو. همهمنفعت

مظلومش را  یبارها و بارها او و خانواده دیخصلت پل نیبا هم

کاش خدا  ی. نامرد، ااردیخودش نم یچزانده بود و به رو

 نیزم یاز رو و نسل نظام را دیشنیرا م شیصدا جانیهم

به سروشکل مردم  یصنم وقت. ماهای. مجنون بود گوداشتیمبر

و زوال  یماندگعقب همهنیقلبش از ا کردیکوچه و بازار نگاه م

چرم  یهانیمرد و پوت یمیوقت چوب تعل چی. هگرفتیم

 .کردیدارش را فراموش نمساق
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دست از سروشکل  قصد داشت مردم را بترساند که ایگو

 .گرفتینم شیرضاخان

. دردش از رفتیم شیو پ دیکوبیم نیرا به زم شیپاها یحرص

 یلیپدر هم که بود م یخودش نبود. خانه یدگیحجاب و پوش

بود که مثل  یینداشت. دردش آنجا ییو خودنما یانیبه عر

از اموالشان شده بود  یو قسم متیق شیبرا یکاسه بشقاب مس

 . ایگو

 ادیاز حجم ز اشنهیس یقفسه دینظام که رس یحجره لمقاب

 یبه خشک شیو گلو سوختیحرص خوردن و به تاخت رفتن م

 نهیآب دهانش را فرو برد و س یماندهته ینشسته بود. به سخت

داشت و از برخورد مرد نامطمئن بود. لبش  دیپر کرد. هنوز ترد

 وارد حجره شد.  و فتاهلل گبعد بسم یارا به دندان گرفت. لحظه
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پشت به او دست به کمر زده بود و وسط حجره را گز  نظام

کرد. سپس جلو رفت و  نشیلب نفر ریصنم ابتدا ز. ماهکردیم

 درست پشت سر او قد علم کرد. 

 :دیاطالع از حضور زن صدا بلند کرد و غر یب نظام

 شد پس؟ یپدرسوخته سفارش حشمت قصاب چ ،یحسن _

بزنم تنگش  ییکایبرنج آمر یدو گون نیه بداومدم آقا. اجاز _

 بدم. لشیبرم در مغازه تحو یجلد

صنم به خودش جرات . ماهامدیاز انبار ته حجره م یحسن یصدا

عسل  ینیریمرد را مثل ش یریگصاف کرد و غافل ییداد. صدا

 .دیبه جانش خر

 سالم. _

او چشم  دنی. متعجب از ددیپاشنه چرخ یرو هوایب نظام

صنم نگاهش چسباند. ماه را بهم اهشیس یهاد و لبدرشت کر

 نجوا کرد: ینیچ مقدمهیو ب دیکش ریرا ز



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و قاسم اومدم ی. به هواخبرهیخاتونم ب دونه،یآقام نم _

 .دمیرو به جونم خرقهروتهر همه

اش را باال زد و متنفر در صنم روبندهبود و ساکت. ماه جیگ نظام

 :دیچشمان او پرس

 ؟یشناخت _

از  خبریزد و ب رونیکنان از انبار بهنهن یحسن همزمان

 برنج را پشت در گذاشت و لب باز کرد: یجا دو گونهمه

 ..سهیاز دو ک نمیآقا ا _

را رو  شییکذا یمینظام بالفاصله باال رفت و سر چوب تعل دست

 :دی. در پس آن غربه سقف حجره نشانه گرفت

 گمشو تو تا صدات کنم. _

و هاج و واج نگاهشان کرد. نظام رو به زن  فیلبالتک یحسن

 تر گفت:جنباند و آهسته یلب

 .ایدنبال من ب نییبنداز پا _
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زن جوان را در برگرفت. ناچار بود وگرنه نه  یتمام چهره تنفر

. دی. نظام چرخافتادیو نه دنبالش راه م کردیفرمانش را اجرا م

 :دیتوپ یبه حسن انداخت و نظام رو نییصنم روبنده را پاماه

که کروکور بفرستمت  یکن پدرسوخته. خوش ندار شیدرو _

 خونه؟

گفت  یدیببخش دهیانداخت. ترس ریبالفاصله سرش را ز یحسن

نظام رفت و وارد اتاق  یاز پ یصنم ولو وارد انبار شد. ماه

 کوچک کنار انبار شد. 

 یبه گوشه یبود و سروساده. نظام پشت به او دست خلوت

 :دیو پرس دیزردش کش لیبیس

 ؟یاومد یچ یپ یحاال بگو، گفت _

 اش را باال داد و گفت:بازهم روبنده صنمماه

 ..دونمی. مستین داشیچند روزه پ گنیقاسم. م _

و با لبخندش او را به سخره گرفت.  دیبالفاصله چرخ نظام

 کالمش رفت و گفت: انیسپس م
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. امان، العجبیاعلیبرادرت؟  یپ من یحجره یقاسم؟ اومد _

 . اشنصفهمهیعقل ن نیجماعت با ا فهیامان از دست ضع

زده. پس  بشیکه چرا غ دونمیکجاست. منم م یدونیتو م _

 سر اصل مطلب. میبر مینکن ییگوادهیز

مرد باال  یابرو یتا کیبا قدرت جواب نظام را داد.  صنمماه

 ادستیا شیسمت او برداشت. قشنگ رو در رو یرفت و دو قدم

 ادیصنم با نفرت ز. ماهدیزن کش یبه چادر قجر یو دست

خم شد و  ی. نظام تلخند زد. به آرامدیخودش را عقب کش

 صورت به صورت او نجوا کرد:

 ؟یترسیم _

تکان داد. لبخند و سرش را تکان دیآب دهانش را بلع صنمماه

 گرفت و گفت: یشترینظام وسعت ب

خوشم اومده. کمر  زفهمیچ یاز آدما شهی. هماهللکیبار _

 راست کرد. با حفظ همان لبخند ادامه داد:
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 یعروس ومتیق ومیتا ق یچه نباش یباش دیتو چه زن جاو _

 مگه نه؟ ینظام

 :دیگرفت و پرس ییدر جواب او نفس پرصدا صنمماه

 قاسم کجاست؟ _

بود و نگاه مرد پر  ینظام باال رفت. نگاه زن جد یابروها جفت

 یهالیدو طرف سب یهام. انگشتاز تمسخر و استف

 و گفت: دیآورش کشچندش

 زده، آره؟ بشیشده؟ غ یچ یگفت _

 .گرفتیو او رو به سخره م زدیصنم بود که لبخند مماه بارنیا

 باور کنم که کار تو نبوده؟ یخوایم _

چشم زن متنفر از  یپروا. گوشه ی. بلند و بدیخند نظام

برداشت و نگاهش را  نیچ دادیگند تنباکو م یاو که بو یخنده

 تر گفت: یبعد نظام خودش را جمع کرد و جد یگرفت. دم

. شهیآدم م یدیدل به دلش م ،یشیم دیگفتم زن جاو _

 .یدل به دلش نداد یول یشد
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 کنم؟ مشیتقد منتیگذاشت برام که ب میمگه دل دیجاو _

 تو دستات. شدیمثل موم نرم م یگرفتی. جد مینخواست _

 .دیرف من االن قاسم بود نه جاوح _

 :دیکرد و در جوابش غر یاخم تند نظام

و نه عروس. من نه از قاسم خبر دارم یگم کرد روینشون _

 جاش کجاست. دونمیم

 :دیو در جوابش غر دیمتنفر دندان بهم ساب صنمماه

 ؟یخوایم یاز من چ _

سه بار بعد از  نکهیباز هم ابرو باال داد. زن مطمئن از ا نظام

 گفت: یشتریبا قدرت ب ستیدر کار ن یبرگشت گریطالق د

و بعد بگو برم خودم و برگردون. قاسمکنمیم یبگ یهرکار _

. افتهیبهم ن یجا که چشم احد هی رمیگور کنم. اصال موگم

 خوبه؟

 .ستین قاسم کار من بتیگفتم که، غ _
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هان؟  ،یآدما دار دنیبند کشبه  یلیتو چه م ه؟یپس کار ک _

که اگه  ؟یکه بهشون حکومت کن یکنیو بدهکارشون م ونیمد

 ؟یعذابشون بد وشونییبه دار یاز حقشون گفتن دست بنداز

 صنم گفت:نظام بالفاصله درهم شد. ماه یهااخم

. آقامم ستیدست از سر آقام بردار. خاتون حالش خوب ن _

که  یو برگردون بعد هرکاربا تورو نداره. قاسم دنیجون جنگ

 با من بکن. یخواست

لب نظام باال رفت. پر منظور لب جنباند و  یهم گوشه باز

 :دیپرس

 ؟یهرکار _

ها کرد. انگار پشت آن چشم یو لبخندش ته دل زن را خال نگاه

. آمدینم ندیزن جوان خوشا یبرا یلینشسته بود که خ یحرف

 .کرد یدست شیودش پخ الیتکان داد و به خ یمن کنان لبمن
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 ..ی. ولستیدر کار ن یحکما، خب حکما برگشتن _

 ؟یچ یول _

باز هم درهم گره خورد. نظام با حفظ همان نگاه  نگاهشان

 داد و گفت: لشیسب یبه گوشه یکشنده تاب

 ی. که اگه حتستیدر کار ن ی. برگشتنیگیتو راست م _

بر  دیجاواز پس  یبتون دمیقول نم یرو کناون خونه یزیکن

 .یایب

تکان  ی. نظام صبورانه سرشد نیصنم سنگماه ینهیدر س نفس

 داد و گفت:

 نیا یبرا نمیو بده به خاتون منم بببرگرد خونه. تو حواست _

 کرد. شهیم کاریخرت چبرادر کله

را باز کرد و نامطمئن  شیهابعد لب یبرقرار شد. دم سکوت

 :دیپرس

 ؟یگردونبرش یدیقول م یعنی ،یعنی ؟یگیراست م _
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چند  یمی. پشت به او با چوب تعلدیلبخند داشت. چرخ نظام

 زد و گفت: شیضربه به کنار پا

برگشتش  یبتونم برا دیشا یو گردن نگرفتم. ولگم شدنش _

 کنم. یکار هی

 من، من... _

 وسط حرف او رفت و گفت: نظام

 تو خونه تا خبرت کنم. نیتو برو بش _

به عقب  ینگاهمیماند و قفل شد. نظام ندر دهان زن  حرف

 :دیسرش انداخت و پرس

 گه؟یبخوام د یهرکار یگفت _

 گفت: ثانهیفقط سرش را تکان داد. نظام خب صنمماه

 .پس منتظر بمون تا بهت بگم _

 

آمد. روبنده را انداخت و  رونیب از حجره شانیو پر یفکر

شد.  یاهر رفتیم شیپ یکه به سخت ییهابا گام بارنیا
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و ته دلش را  خوردیم وتابچیسرش پ انیآخر نظام م یجمله

 . کردیآشوب م

برگرداندن قاسم زن مجبور به  یدر ازا خواست؟یاو چه م از

مرد که سخت او را  ثیو خب هیبود؟ صورت کر یچه کار

که خطا کرده  دی. شادادیبد م یترسانده بود. قلبش هم گواه

 یبود و عاقبت خوب جاینظام ب یآمدنش به حجره دیبود. شا

 یولوله اشنهیس یقفسه انی. مزدیرقم نم شیبرا

 ی. همان ابتداستادیا یابه پا شده بود. لحظه ییفرساطاقت

دار از هر حجره یرنگارنگ و صدا یهابازارچه که پر بود از آدم

 اشنهیس یقفسه ی. دست رودیرس یبه گوش م ییسو

افتاد و  موجود راه یو همهمه یوغگذاشت. بدون توجه به شل

با هم  زمانو ترس هم یگرفت. درماندگ شیخانه را در پ ریمس

و نابودش  خوردیاز درون م زیزریبه جانش افتاده بود و ر

که هر آن  ییهابا قدم یکییکیرا  یمیقد یها. کوچهکردیم
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دل خورد بزند رد و از درون خون نشیممکن بود تا بخورد و زم

 دش را سرزنش کرد. و خو

 دختر رحمت؟ _

اسمش را صدا زد. گفته بود  یکیاز بازارچه  ترنییمحله پا چند

چادر و روبنده او را شناخته بود؟  ریز یدختر رحمت. چه کس

نشد. اشتباه  یو به خودش مجال داد. خبر ستادیا یالحظه

 رفتیداشت که هرجا م الی. از بس فکر و خایکرده بود گو

را گرفت و  هش. دوباره راکندیدنبالش م یکس ردکیگمان م

 یشتریبرنداشته بود که صدا با قدرت ب شتریرفت. چند قدم ب

 .دیبه گوشش رس

 با تو بودم، صبر کن حرف دارم باهات. _

 .دیو به سرعت به عقب چرخ ستادیهول کرده ا صنمماه

که  یقدچروک و کوتاه رمردیدر کوچه نبود. جز پ یکس

 شینمااز کت کهنه و نخ لیوچو چرک آمدیم شیپ سالنهسالنه

شد و  کینزد رمردی. پدیصنم ابرو درهم کش. ماهرفتیباال م
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زن جوان را  اکیتنباکو و تر ی. بوستادیاو ا یروبهرو بایتقر

 :دیبه عقب برداشت و به اکراه پرس یآزرد. قدم

 ؟یهست یتو ک _

او  بیلبخند عج نیچهره و ا نی. اشد دهیمرد کش اهیس یهالب

پنج سال گذشته  نیتلخ ا یهانظام و کابوس ادیرا به 

را پشت کمر قفل کرد و با  شیهادست رمردی. پانداختیم

 قدرت گفت:

 ومی. نشونستمین بهی. غریدیشن ادیو زتو خونه اسم من نیقی _

 .هیمراد ک یقنبر عل گهیم یبد یبه هر ک

درهم شد و  دیسف یروبنده ریزن ز یکه آمد چهره اسمش

 بالفاصله به تنفر گفت: 

نفر آفتاب  هیرفته  ادشی یانگار .لییعزرا دمیم وتینشون _

ناموس  یو پ کنهیدود م اکیسجاده و نماز تر یو جالب بومه

 .افتهیمردم م

 برد. ریزد و سرش را ز یخندتک خونسرد و آرام قنبر
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وش بدقلق چم یو گرفتم. از زناسراغت یدونیروشنه که م _

 به پات. زمیریجواهر م یش. ناز نکن دختر، زنمآدیخوشم م

 :دیصورتش گرفت و غر یچادرش را تو یلبه یحرص صنمماه

. آقام شهیسرت نم غمبریتو سر خودت که خدا پ زیخاک بر _

و دخترش یوسط کوچه جلو یکنینم ایو داد حکه جوابت

 .یریگیم

 فت:کرد و گ یزیر یخنده یعل قنبر

 . تیو داد نه به قطعآقات جوابم _

. قنبر دیابرو درهم کش شتریو ب شتریصنم بکرد. ماه مکث

 گفت:

نگاهم  یدختر سه طالقشو کس دونهیحکما خودشم م _

 .کنهینم

کرد. مرد در ادامه  ظیهم نشست و غ یزن محکم رو یهادندان

 گفت:
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چه  نیفقط بگو بله، بب . توکنمیم وشیمن نوکر یول _

 بسازم برات.  یگلستون

پرت کرد  نیزم یتامل نکرد. بالفاصله آب دهانش را رو صنمماه

 :دیو غر

 .یندار ایح ذرههیکه  ادیب رتتیتف به غ _

که آب دهانش را پرت  ییاو درست جا یپا نیینگاه قنبر تا پا 

 در جوابش گفت: الیخیکرده بود رفت و ب

. به آقاتم گفتم. برا امیاز پس نظام برب تونمیفقط منم که م _

 سیو خجماعت نباش که از ترس تنبونشون نیدخترت منتظر ا

آقات  یخونه یگوشه دینه با یتو سوراخ. به منم بگ کننیم

 تا ابد. یکن دیسف سیگ وینیبش
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 آقام شرف داره به خراب یخونه یکنم گوشه دیسف سیگ _

 یاکیتر هیچاق کردن واسه  ونیلو قشدن سر دوتا زن بدبخت

 مثل تو. شرفیب

 صنم گفت:بالفاصله چشم درشت کرد. ماه قنبر

برام،  یکن یخودت بزرگ الیبه خ ویاریو باسمم گهیبار د هی _

. یخوددان گهی. دبرمیو مآبروت یریسر پ وشمیعارض م رمیم

و محکم نگهش کف دستت یریگیو محرمت خودت ای

و خودت تیثیح ویکنیمعرکه م یهوا یریر پس ای. یداریم

 .یدیو به باد مهفت جدت

 یهاشد و لب یکم صورتش ارغوان. کمدیابرو درهم کش قنبر

آب دهانش  گریتامل نکرد. بار د یصنم ولرا گشود. ماه اهشیس

انداخت و به تاخت از مقابل چشم مرد دور شد.  نیزم یرا رو

با مال و  کردیم الیخ رفشی. بیخال یقنبر ماند و کوچه

. از نظام را صاحب شد زیچکس و همههمه توانیمکنت م

 امدیبود که تا اسم نظام م ییهاآن یاز همه ریواهمه نداشت. غ
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 متیرا به ق یو هر سوراخ موش کردندیخودشان را جمع م

 کیبود مانند نظام.  یکیصنم چه. او هم به ماه ی. ولدندیخریم

دوزار اعتبار  نیلم که معلوم نبود به واسطه همظا یاکیتر ریپ

و  دیو پل کرده است. چرک نینشخانهو  چارهیچند نفر را ب

 ماندیصنم مبود که از او در خاطر ماه یتنها نقش نی. ادهیچروک

 .کردیم نشیو تا ابد نفر

از دست  دهیزار. مثل اسب رم. مثل باد در گندمدیدویم

 یبه سخت شیهاز اشک بود و نفسا سیاش خصاحبش. روبنده

و نفس گرفتن نداشت.  ستادنیا الیاو خ ی. ولامدیباال م

 .کردیجماعت نابکار دور م نیو خودش را از چشم ا دیدویم

 گریصدا کلفت کرد. زن جوان که د شیبرا یراه کس یانهیم

زنان نفس. نفسستادیا یانداشت لحظه ختنیگر یبرا یینا

گشت که از پشت  ییصدا یو در پ قلبش گذاشت یدست رو

از  ییوحشت تمام وجودش را فرا گرفت. ندا یآنسرش آمد. به

 نجا شیدرون آمد و دوباره فرمان فرار را صادر کرد. پاها
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کلفت هم از پشت  لیبیس یاغیو دو مرد  دیگرفت. او دو

 دنیدو نیصنم ح. ماهآمدیبه چشم آشنا م شانیکیسرش. 

فت. پسر قنبر بود. همان که قبل از صورت مرد را در نظر گر

 یطاهر و به دور از چشم پدرش خواستگارش بود و امان برا

قسم  شیاکیکه مثل پدر تر. همانخاتون و رحمت نذاشته بود

هم با آن کرد؟ی. دنبال او چه مزدیبر شیرا به پا ایدن خوردیم

 . شدیم دهیکه در صورتش د یهمه خشم و حرص نیا

 .نیودشه دختر رحمت نورالدخ د،یچشم سف _

به قلوه  شیجمله بس بود که پا کی نیپرت شد. هم حواسش

و  ادیفر یبخورد. صدا یو سکندر ریسنگ بزرگ وسط گذر گ

بتواند خودش را  نکهی. قبل از ادیچیدر کوچه پ شیدفاعیب

 یجمع کند دو مرد با مشت و لگد به جانش افتادند و حساب

 دادند.  شیمالگوش

مارو به حرف  یبارت باشه بابا نیآخر ورو،چشمیب یتهیعفر _

 . خب؟یریگیم
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 گفت: یکی آن

قنبر خونت حالله. منم  یداد پات برسه خونه غومیپ امننه _

باز سر راه آقام  یو دوست دارحالله. حاال اگه جونت گمیم

 .ایو براش کرشمه ب ستایوا

و  در خودش مچاله نیزم یو تنها رو پناهیب صنمماه

به جانش  رحمانهیصورتش گرفته بود. چه ب یرا رو شیهادست

 یدست و پا ری. زکردندیمجازاتش م گناهیافتاده بودند و ب

ناله کردن هم نداشت. چشمانش را بست. بار  ینا یها حتآن

از راه  همعجز نکهیها و ضربات را تاب آورد تا احرف نیسنگ

بود سمت  یعدالتیب نیکه شاهد ا یکیو به کمکش آمد.  دیرس

. دیدو مرد حمله برد و با قدرت دماغ جفتشان را به خاک مال

که دست از سر زن برداشتند  دیچربیزورش به جفتشان م ایگو

 یصنم نالهقدرشان دادند. ماه بیو تمام حواسشان را به رق

زد و از پشت رو بنده  یغلت نیزم ی. پر از درد روکرد یزیر

 رهیرفت. خ ادشیسران قنبر شد. درد از شاهد جدال طاهر با پ
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شد و کف  زیخمین کردیکه با تمام وجود مبارزه م یبه مرد

 گذاشت. نیزم یدستش را رو

و ناسزا  شدیدو پرت م مالحظه سمت آن یو لگد طاهر ب مشت

. همه زن بلند کنند ینبود که دست رو ی. رسم مردانگگفتیم

در  یمردانگ یاکه ذره ییهاآن ی. همهدانستندیرا م نیا

 یول پدر و مادر بزرگ شده بودند. یوجودشان بود و سر سفره

و نامرد.  رتیغیو ب ایحیبودند مثل خودش. ب یکیپسران قنبر 

نگذشت که ورق جنگ به نفع پسران قنبر برگشت و بر  یدم

لب طاهر زخم و  ی. گوشهدیصنم جنبطاهر غالب شدند. ماه

شده بود. زن  کسانیبا خاک کوچه  زشیکت و شلوار تر و تم

و  ریگ شیپا ریکه ز یجوان به کمکش شتافت. همان قلوه سنگ

 ها افتاد.جدال بود را برداشت و از پشت به جان آن نیمسبب ا
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 نیزدند و خالصه ا رونیب شانیهاهم از خانه یدو نفر یکی

 . افتیجنگ نابرابر خاتمه 

طاهر و زن جوان خط و  یبرا یحساب نکهید از ابع یاغیمرد  دو

 یتکاندند و رفتند. طاهر ماند و زن شانیهالباس دندینشان کش

پشت سرش  واری. از دزدیم یچادرش به روشن یاهیکه س

کتش را پس زد و  یفاصله گرفت. با پشت دست خاک رو

 :دیجوانمردانه پرس

 ت کجاست؟خونه _

 دهیاو کش یمرام و مردانگ یبراروبنده  ریصنم از زماه یهالب

که کامال صورتش  یدیسف یتامل کرد. سپس پارچه یشد. کم

را  شیهازده لبرا از مرد پنهان کرده بود را باال داد و خجالت

 کسچی. هبهم زد. نشناخته بودش. البته حق داشت که نشناسد

مشت و  ریاست و ز نیزمکه نقش  یاهیس یقلمبه تواندینم

کند. آن هم با پوشش سفت و  ییرا شناسا دهدیملگد جان 

 .آمدینم یاز او به چشم احد یکه زن داشت و اثر یسخت
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 سالم. _

صنم با او دردم ماتش برد. ماه یچهره دنیبه محض د طاهر

 بانشیرا از گر یزیو تم دیحفظ همان لبخند دستمال سف

 . دیکش ریو همزمان نگاهش را ز رونیب

 یشود و حرف دلش را بزند. از آن شب رهیبه او خ کردیم شرم

تاب رو  گریبود د دهیرقص شیکوچه برا انیم عقلیکه مست و ال

از آن شب به  یادیز زیهر چند چ در رو شدن با او را نداشت.

بود که از او  یهمان اندک خاطره هم کاف یخاطر نداشت. ول

 و خودش را پنهان کند.  زدیبگر

 ...ایرازدار ا،یمردونگ ا،یخوب یهمه. یچ ممنون، به خاطر همه _

او پر قدرت  یبه حق شناس تفاوتی. بدیحرفش دو انیم طاهر

 تشر زد: یو جد

 ؟یکنیکار م یچ نجایا یبگ شهیم _

و آسمان معلق، لبخند به لب زن و گره  نیزم انیم دستمال

هم از او رو پنهان کرده  روزید یمرد بود. حت یدو ابرو نیماب
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 یپستو. ول یصنم گوشهسر خاتون بود و ماه یالبود. طاهر با

کنار هم  یرا جور شیها. داستانکردیم یها باززمانه با آدم

 میشود و سر تسل گارانسان مغلوب روز تیکه در نها دیچیم

 فرود آورد.

 فیروش لباستون ح نیصورتتون زخم برداشته. دستمال بزار _

 نشه.

 صنم؟با تو بودم ماه _

 .دیچیدر گوش زن پ شیتشر رفت و صدا دوباره طاهر

 به سوال او در جوابش گفت: ربطیب یول صنمماه

. حرف مردم نبود دوست ستیخوب ن نیریگفت که ش ایثر _

 ...ی. ولنمشیداشتم بب

 یبودن، چ یک وجودیدوتا ب نیا ؟یجواب بد یخواینم _

 ..یجورنیکارت داشتن که ا

 تردهیاو لبخند محزونش کشکالم  انیصنم باال رفت. مماه نگاه

 شد و لب زد:
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االن که  د،یمواظب عباس باش یلیخ .کنمیبراش دعا م _

 داره. اجیاحت شتریبه شما ب ضهیمادرش مر

 ترظیطاهر را بهم دوخت. اخمش غل یهاو فرار زن لب تیجد

. زن جوان دیدستمال را از دستش کش یو عصب حرفیشد و ب

دوست نداشت بماند و  کهییآنجازد و از  یگریلبخند محزون د

بازخواست شود روبنده را انداخت و به سرعت از طاهر فاصله 

 گرفت.

 

 شهیبود. مثل هم ستادهیرخساره را بغل و مقابل خانه ا رحمت

پا تند کرد.  اریاختیب دیصنم را که دنگران و دلواپس. ماه

 انی. پدر و دختر مدیلنگیراستش م یبود و پا یچادرش خاک

و زن جوان از خجالت لب فرو بست و سرش  دندیچه بهم رسکو

 مالحظه تشر زد: یبرد. رحمت ب نییرا پا

 ...رهیخ یدختره _
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بالفاصله  .بود و سکوت کوچه را درهم شکست زیت شیصدا

او زد و دنبال خودش  اهیبه چادر س یحرف را کوتاه کرد. چنگ

 . دیکش

 و ناله زد: شد دهیدوان دوان دنبال رحمت کش صنمماه

 گفت؟ یزیبهتون چ ایثر _

و برام التماس نظام ینشدم که تو بر رتیغیب نقدریهنوز ا _

 کهنی. نه اچشم یبگ دیتو خونه، تو با نیبار گفتم بش هی. یکن

 ..یبر یپاش

 یگذاشت و رو در رو تماممهیحرفش را ن ،ستادیدر خانه ا مقابل

 :دیاو غر

 برو تو. _

 را فرو برد و نجوا کرد: آب دهانش صنمماه

 .کنهیگفت کمکمون م _

 خورد. زن جوان با التماس گفت: یزیرحمت تکان ر فک
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خاتون به چه  ینیبینبود. نم یاتورو خدا آقا جون. چاره _

 افتاده؟ یحال

 ست؟یپشت سرت آقات بگن پشم به کالهش ن یدوست دار _

 آقا جون؟ _

سرخود  نکهی. نه ایریمادرتو بگ یبرو تو دختر. بنا بود هوا _

 .یافتیاون الدنگ قلدر ب یبه پا یهلک برو هلک یپاش

. کردیم یتابیآغوش خواهر ب ی. رخساره برادیزن لرز یچانه

به عقب برداشت و  یکودک قدم یبه بدقلق توجهیرحمت ب

 اشاره زد که او داخل شود. 

 بود. حاال که رحمت به خودش آمده بود و ادیز هایگفتن نایقی

صنم بابت کار منت نظام برود، ماه ریز گریقصد نداشت بار د

و جواب  شدیبازخواست م دیبا ختشیامروز و صد البته سر و ر

 . دادیپس م

امر پدر را اطاعت کرد و قدم داخل  ریخم شد. ناگز گردنش

 خانه گذاشت.
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 شیهاراهش بود و دلواپس کف دستبهچشم اطیوسط ح ایثر

 دنیبخند زن از نگاهش دور ماند. به محض د. لدیمالیرا بهم م

 .دیمحابا او را در آغوش کش یاو سمتش قدم تند کرد و ب

و کنار گوش  دیآغوش سفت را به جان خر نیدرد ا صنمماه

 لب زد: شیکودکدوران یبازهم

 نه؟ یاوردیطاقت ن _

 تر گفت:آهسته ایثر

 . شرمنده نشدگرفتیو ماومد. خاتونم سراغت خبریب _

 کنم. یرازدار

 .دمیو دسرت. تو راه داداشت یفدا _

 زن را باال داد. یبالفاصله از او فاصله گرفت و روبنده ایثر
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 به تعجب او زد و گفت: یگریلبخند د صنمماه



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 دوتا نامرد .. یوپادست ریخدا رسوند. طاهر نبود ز _

ره را با آب رخسا دیشد. انگشتان کوچک و سف کینزد رحمت

به سرعت وارد کالم او  ای. ثردادیحوض شسته بود و نوازشش م

 شد و لب زد:

 .میزنیآقات اومد. بعد حرف م _

 بالرو سرت آورد؟ نینظام ا _

. ستادندیرحمت جفتشان را خبردار کرد و رو به مرد ا پرسش

 در جواب پدرش گفت:

 .دمیقنبرو د ومدمیاون. تو راه که م رتیبازم غ _

و درشت مرد  یقو یهاپنجه نیکوچک رخساره ب گشتانان

پدر  یفشرده شد. بچه دردش آمد و ناراحت از حرکت ناگهان

و در  دیرخساره را از آغوش رحمت کش یصنم ولبغض کرد. ماه

 ادامه گفت:

 گفت آقات جواب درست بهم نداده. گفت... _

 ...شرفیب ناموس،یب _
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. دیسمت در خانه چرخ یکرد و حرص ظیکالم او غ انیم رحمت

پدرش گذاشت.  یشانه یو دست رو دیجنب یصنم ولماه

 بالفاصله گفت:

 ستیتف انداختنم ن قیال یو دادم. اون آدم حتمن جوابش _

 .دیو ناراحت نکنخودتون

 :دیتنش مشت شد و پشت به او غر نییمرد پا یهاپنجه

 دست رو ناموس رحمت بلند کنه. من اون یکس خورهیگه م _

 هیمنفگ یکهیسرش مرت کشمیو م. تنبونشستمین یآدم قبل

 .خوارورهیج

 راهیبد و ب ارادهیرا فراموش کرده بود و ب ایحضور ثر رحمت

قدم عقب رفت.  کیو  دیخجالت زده لبش را گز ای. ثرگفتیم

سر  کهیلبش را به دندان گرفت. در حال یصنم گوشهماه

گونه و آرام لب بود، نوازشرخساره را محکم به شانه چسبانده 

 زد:

 سرم. ختنیکار اون نبود. پسراش ر _
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به  یصنم لبخند محزون. ماهدیچرخ یمعطلیتند و ب رحمت

 .دیکش ریپدرش زد و نگاهش را ز یرو

 ...ی. ولدیالبت طاهرم از خجالتشون دراومد. نگران نباش _

 قنبر؟ یپسرا _

اسم طاهر  ایو. گدیلرزیم شیکرده بود و صدا زیچشم ر رحمت

و زمان بهم  نیزم ایدخترش گم شده بود. گو یهاگفته انیم

بود. حال رحمت خوب نبود. صورتش کبود و بناگوشش  ختهیر

 صنم در جوابش گفت:. ماهسرخ بود

 گفته بود خونت حالله.  ونیکشیمادر  _

 خند زد. تک

افتادم  یشوهریاز ب یرسون بودن جفتشون. انگار غومیپ _

 .ادیخواستن حساب کار دستم بدوره که 

دست  ای. ثرشدیم شتریو ب شتریرحمت هر لحظه ب ظیغ

 مداخله کرد. نشانیجنباند. قدم رفته را جبران و ب

 هان؟ م،یحرف بزن مینیتو بش میبر گمیمن م _
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. خونش حالله که خون تورو شونمیو به عزاش ممادرش _

 حالل کرده.

انگشتان  ریازکش زکودک بلند شد. گردن ن یهیگر یصدا

سر  هی. گرثمریب ییرها یخواهر درد گرفته بود و تالشش برا

شد.  قدمشیپ ایثر بارنیاز خودش دفاع کرد. ا تیداد و در نها

 بچه را گرفت و تشر زد:

 .نمشیبده بب د،یبچه ترس _

دستانش را شل کرد و رخساره را به او سپرد.  دفاعیب صنمماه

 یدست نوازش ای. ثرزن جا گرفت آغوش انیبعد کودک م یدم

 و رو به پدر و دختر گفت: دیاو کش یبه گونه

قنبرو  ی. شرمنده ولدیهست که بدترش نکن ینیکارو از ا _

 هیدعوا  نیری. میپردگیو ب یان به بددهنپسراش شهره

 جمعش کرد. شهینم گهید گنیم یزیچ

فتاد که زن کارساز ا حتیو نص تیجد ای. گوبرقرار شد سکوت

پس دادن نفسش سرش را رو به  نیبعد رحمت ح یالحظه
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را با خودش زمزمه  یپر از درد "اهللیالالاله "آسمان گرفت و

 با اخم اشاره زد: اینگاه کرد وثر ایصنم شاکرانه به ثرکرد. ماه

 .حالش خرابه ینینبینگو. نم یچیه گهید _

 گفت: ایو ثر دیبه صورتش کش یدست رحمت

 .میآیصنمم االن موماهتو من دین منتظره. شما برخاتو _

 :دینگاه از او گرفت و رو به دخترش پرس رحمت

 از خجالتشون دراومد؟ یک یگفت _

شک در بهکرد و دو یزیزن پرش ر یپهن و مشک یابروها

 جواب پدرش گفت:

 .عقوبیآقا طاهر. پسر عمو  _

 یهاگتخته سن نیب ییسر خورد. جا یگرید یرحمت جا نگاه

 تکان داد و آهسته گفت: یخودش. سر شانیو افکار پر اطیح

 مطبخ کارش دارم. ادیسر ب هیخونه به برادرت بگو  یرفت _

 اجازهیب یدو زن متعجب بهم چشم دوختند. رحمت ول هر

 .ها باال رفتو از پله دیکش ایدخترک ناالن را از دست ثر
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ذشت. چند روز گ نینورالد یسخت بر خانواده یاهفته دوسه

بعد از آن اتفاقات خشم رحمت فروکش کرد و دختر بزرگش را 

دار بود و هربار از سر خط و با قصه ادامه نیا ی. ولدیبخش

 . شدیمتر شروع تازه یاتفاق

برگشت قاسم را  دیرحمت و نو دنیهفته بعد نظام به د کی

 . اما؟داده بود

 یماریدر بستر ب. شدیرحمت خالصه م یماریدر تب و ب شیاما

و سخت به خودش  کردیتب م گاهیوبافتاده بود و گاه

صنم. وپا افتاده بودند. همه، از جمله ماه. همه به دستدیلرزیم

گوش رحمت چه  ریز ییهنوز معلوم نبود نظام در خفا و تنها

از هم فرو و  ردم ادیبن نیچن نیاست که اخوانده یغزل تلخ

 است.از دست داده یزندگ یارا بر دشیتوان و ام یهمه

دلش  کی. درمانده و دو دل مانده بود انیم نیا صنمماه

را از دهان خودش  تیبازهم سراغ نظام برود و واقع گفتیم
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 یو او را از خشم و دلخور کردیمنعش م گریدل د کیبشنود. 

بود. رحمت اغلب در  یبد ی. به هر جهت روزهاترساندیپدر م

ش از چشم یهاو تکان شانه ختیریشک مبا خودش ا ییتنها

 .ماندینم یصنم و خاتون مخفماه

 

 [0۶.0۹.2۱ 20:3۶] 

 

نبود. کودکانه گرد پدرش  بینصیدرد ب نیهم از ا رخساره

بود که  دهی. انگار او هم فهمکردیم یزباننیریو ش دیچرخیم

 یهابکند. شانه یسرپا نگه داشتن مرد خانه کار یبرا دیبا

. توان از شدیبر سر زن جوان خراب م ایدن دیلرزیم رحمت که

. گرفتیو عزا م ورخودش ج یبرا یکنارو گوشه دادیدست م

و  زدیم یدار یلبخند معن شیرحمت هربار وسط تب و لرزها

 :گفتیرو به خاتون م

 .آدیغصه نخور قاسمت داره م گهید _
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اش زدهمنگاه غ شدیجمله از دهانش خارج م نیهربار که ا و

 . داشتیچشمش نم برم یو گوشه دیچرخیصنم مسمت ماه

 نکهیا یآمدن قاسم رحمت را نابود کرده بود؟ چرا جا چرا

دست شسته بود؟  یخانه تب و از زندگ یخوشحال باشد گوشه

 یجمله ادیخودش تکرار و به  یجمالت برا نیصنم هربار اماه

 ؟"یرهرکا"بود  دهی. از او پرسافتادینظام م

نظام  یجمله کیبود حال خراب رحمت به همان  ممکن

مرد از  نیچننیداشت که ا ینظام چه درخواست یعنیبرگردد؟ 

 پا افتاده بود.  

هم شده بود  نیریش یمرگ مظلومانه هایتلخ نیا یهمه نیب

که  یشده بود و طاهر تنها. مرد مادری. عباس بگرید یبتیمص

لحظه  کیثابت و  مارشیبه زن برا  شینفس وفادار نیتا آخر

فرنگ را زده  التیتحص دینگذاشته بود. به خاطر او ق شیتنها

مثل  نیری. شدیچرخیاواخر مثل پروانه دورش م نیبود و ا

. غم از سوختیطاهر م یهاو بال شدیذره آب مشمع ذره
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 نیشدن رحمت در ا ریگنیدر آن خانه و زم نیریدست رفتن ش

دسته از . دستهکرده بود اریله را متاثر و هوشتمام مح ایخانه گو

گاها  ادتیع یو به بهانه آمدندیآنها م یبه خانه عقوبی یخانه

 .کردندیهم م یفضول

 

نظام، تک پسر  یهاآمد. پس از امروز و فردا کردن قاسم

 یکه برا یو حسرت دیبعد از هزاران ام نینورالد یخانواده

داد.  انیکشنده پا یانتظارچشم نیاداشتند آمد و به  اشندهیآ

نمانده بود  زی. از آن پسرک تپل مهربان چیچه آمدن یآمد ول

و رنجور  فیزد. ضعیزار م شیهاکه بر تن استخوان یجز پوست

پنج سال که  نیبرده بودند ا شیگاریب یی. گویو البته مفنگ

. انگار نه انگار که رفته بود درس زدیزار و نزار م نیچننیا

درس  یجا یشود. رفته بود ول یخودش کس یخواند و براب

 یکسیو غربت و ب ییآموخته بود. تنها گریخواندن مکتب د

که به خاطرش تباه  یخواهر یزندگو  ندهیغافلش کرده بود از آ
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موجود  کینبود.  شیب یا. قاسم امروز اکنون تفالهشده بود

خانه رو  یمیقد یهمان پستو یکه از ترس دولت گوشه یاضاف

 .خوردیپنهان و فقط از دست خاتون غذا م

هنگام  دشیکه صورت تپل و سف یخانواده با آمدن پسر کمر

پنهان شده  ینامنظم جوان یهاشیو ر ادیاعت یاهیس ریرفتن ز

 بود شکست. 

 یرا گوشه یمتهم به حمل مخدر در غربت و مدت قاسم

که  یآن طرف آب خنک خورده بود. همان زمان یهازندان

و فقط خبر گم شدنش به گوش  جوابیشهباز ب یهایریگیپ

 بود. دهیخانواده رس

قانون  ریاس یهمان زمان هنگام حمل مواد گرفتار و مدت درست

روز را  ییروشنا شیبود. امروز هم به لطف نظام و زدوبندها

دستگاه نبود،  انی. که اگر نظام و همان اندک نفوذش مدیدیم

آغوش مادرش ضجه  یغربت و برا ریپسر رحمت همچنان اس

 دانستینم دهبود. هنوز خانوا رشیگی. دولت هم البته پزدیم
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کنند که اگر  رشیکرده بود در خانه زنج دینظام تاک یچرا، ول

کرده  یی. چه خبط و خطاکندیم رشیاس یدولت بو ببرد قپون

 دانستینم کسچیطور که هنوز ه. هماندانستینم یبود کس

رحمت  یبرا یکار بزرگ نیتقاضا همچ نیت کدامنظام باب

 انجام داده است. نینورالد

 

آمد و تمام حواسش را به در  نییها پاآهسته از پلهآهسته ینام

 داد.  ایاتاق در یبسته

سالن را  نیاز زم یدر نفوذ و تا قسمت ریز کیاز درز بار نور

 یوگرفت و لبخند مح یقیها دم عمروشن کرده بود.  وسط پله

امشب خواب به چشم همه حرام  ریزد. حتم داشت جز قد

اتاق  یتوقف کرد و سپس راه ایپشت در اتاق در یاست. کم

را تو  دشخو یدر را باز کرد. به آرام یصنم شد. آهسته الماه

 یچهره یرهیکنار تخت او ماند و خ یاهیو چند ثان دیکش

 نیاز ا ریغو نم دارش شد. خودش را به خواب زده بود.  نیغمگ
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اش درهم و صورتش حالت نداشت که چهره یبود خواب آرام

 دیبه صورتش کش یسر او متاسف دست یباال یداشت. نام هیگر

 و از اتاق خارج شد.

 زیبرق آشپزخانه را از همان بدو ورودش زد و پشت م زیپر

 نشست. 

 یماریب چی. هخواستی. دلش قهوه نمبردینم خوابش

بود. تلفن همراهش  خبریب یاگرهم بود نام راهش نبود.بهچشم

 گذاشت.  زیم یآورد و رو رونیب شیشلوار خانگ بیرا از ج

 نیسرش بگذارد و از ابهسر یشهاب هم نبود که کم یراست

شد. ابتدا با  ترقینجاتش دهد. لبخندش عم بیحالت غر

داد و سپس نام شهاب را با  یچرخ زیم یرا رو لشیانگشت موبا

به  یناگهان فکر نیب نیبا خودش زمزمه کرد. در ا دایحسرت ز

بعد  یو کم دیدرهم کش ییسرش زد. بالفاصله متوقف شد. ابرو

 نیمخاطب یاسام یالبهال تاملیرا به دستش گرفت و ب یگوش

 وجو کرد. را جست "دردسر"
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انگشتان مرد باال رفت و  انیهم م یباال آمد. گوش دردسر

باز شد.  شیدو ابرو نیفت. خط بدرست مقابل چشمش قرار گر

 شد و با خودش نجوا کرد: دهیکش شیهاکم لبکم
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 .یتو موفق شد _

 ایو دردسر را به در دینام سر رییتغ ینهیگز یانگشتش رو 

 داد.  رییتغ

 یکارها یشببود که چرا نصفه بیخودش هم عج یبرا هنوز

ها؟ اگر حرف نیو ا ینامدار هم بود. . خندهکندیم ییماورا

 یسرگرم کیو  انداختیشهاب بود که تا خود ابد دستش م

خب شهاب نبود  ی. ولکردیوپا مفراغتشان دست یبرا نیریش

شهاب  قدرتنها مانده بود و سخت دست یورطه نیدر ا یو نام

 . دانستیم شتریرا ب



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ینکرد. نصف شب بود که بود. اسمش مردم آزار دستدست

 ازیبه شهاب و بودنش ن یمگر مهم بود؟ نام گر،ید زیهرچ ایبود 

با شهاب  دنیبه بودن و نفس کش لویداشت. همانقدر که ن

 محتاج بود. 

او بود. با لبخند  ییحرکت ماورا نیشهاب دوم یشماره گرفتن

 طنتیاز ش یاش رنگرا کنار صورتش گذاشت و چهره یگوش

 گرفت.

باکس  یراهش را از روزد و تلفن هم یغلت حوصلهیب شهاب

نشست  شیدو ابرو نیب یزیکنار دستش برداشت. سپس خط ر

 جواب داد: یمعطل یو ب

 شده؟ یسالم. چ _

 :دیبه ترس او کرد و در جوابش پرس ییصدایب یخنده ینام

 ؟یخواب که نبود ک،یعل _

دراز  یول . خواب که نهیالمبادا برم نصفه شب یتوقع دار _

 شده؟ یخبر ق،یرف یرداز ما ک یادی. دمیکش
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 فرستادن نفسش گفت: رونیهمزمان با ب ینام

 نه. دلم برات تنگ شده بود. _

 کردینشست. حس م شیبالفاصله بلند شد و سر جا شهاب

. به خودش شک کرده بود. استدهیاشتباه شن شیهاگوش

بودن طرف پشت خط هم شک  یلحظه به واقع کی یبرا یحت

 داریمعن یو بعد از سکوت دیکش شیموها یکرد. پنجه ال

 :دیپرس

 گه؟ید یخودت _

 . شهاب گفت:دیبلند خند یبا صدا ینام

 ؟یشده نصفه شب یبگو چ اریدرن یجون من باز _

 :دیگرفت و پرس یخنده نفس انیم ینام

 کجاست؟ لوین _

در اتاق رفت و برگشت. سپس  یدلخور شهاب تا بدنه نگاه

 زد: هو در جوابش نال دیرا بهم کش شیهالب

 .زنهیفک م جنگ ریساعت تو سالن با وز هی. جانیهم _
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 باال رفت. ینام یابروها

 جنگ؟ ریوز _

مرغا، خودم درست  یقاط ای. مادرزن جان. حاال بگهیآره د _

 میکه با اصطالحات متاهل امیبرات م یلیدوره تکم هی. دمیم

 . یآشناش یمثل پزشک

 یرا به باز زیوسط م گلدان کوچک دیخندیهمانطور که م ینام

 گرفت و گفت:

 شه؟یم یچ ریممنون، فقط پدر زن وز _ 

اش کرده بود از تماس کالفه یحساب ییکه انگار تنها شهاب

تخت  یو چهارزانو رو اقیاو استقبال کرد و با اشت موقعیب

 .نشست

به  یبانک مرکز استی. رستین ریوز گهیاووم، اون د _

 .دهیوام بالعوض م کنهیکرمش گل م میاشه، گاهعهده

 گه؟ید ،یخوب سیجون. چه رئ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 هی لیتشک یعنی. جونم برات بگه ازدواج گهید یچیه _

. خدا بخواد همه رقم پست و کیحکومت خودمختار کوچ

 اال شوهر. یکنیم دایتوش پ یمقام

 یشوخ انیبازهم بلند شد. لحن شهاب م ینام یخنده یصدا

 گرفت و گفت: تیاز جد یرنگ

 . گمیند. جون شهاب راست منخ _

 .ی. تنهات گذاشته شکارکنمیدرکت م _

به  یو تکان دیاش کشآشفته یموها یبازهم پنجه ال شهاب

 داد. در جواب او گفت: شیلبها

 گمیبعد بهت م یبزار اول عاشق ش ؟یکنیکجا درک م _

 ؟یچ یعنی یشکار

قلبش را  تمیجمله ر نیسکوت کرد. عاشق شود؟ چرا ا ینام

باهم  یمغزش ناگهان همگ یهانیال برده بود. انگار دوپامبا

 یصورتش سرخ و دما کردیانقالب کرده بودند که حس م
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بالفاصله خودش  یزد. نام شیبدنش باال رفته است. شهاب صدا

 :دیرا جمع کرد و پرس

 عاشق شده؟ فهمهیم یآدم چطور _

بعد تلفن  یااز پشت خط چشم درشت کرد. لحظه شهاب

 :دیش را دست به دست کرد و پرسهمراه

 پسر؟ یتو خوب _

به کمکت  ی. ولشهیناراحت م لوین دونمینه! برگرد شهاب. م _

 دارم. ازین

شده  یزیچ هیآخه  گمیطفره برو. من م یبسم اهلل! حاال ه _

 .یساعت تماس گرفت نیکه تو، ا

را به دندان گرفت و رها کرد. در جواب او  شیلب باال ینام

 گفت:

 گهیم یزیچ هی. ستی. حال عمه خوب ندیفهم وانیجر ایدر _

بخواد بره من  ایشه. برگرد شهاب. اگه درطوفان خوادیم

 نگهش داشت. شهیچطور م دونمینم
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تک کلمات برقرار شد. شهاب ابتدا تک نشانیهم سکوت ب باز

 :دیرس جهینت کیاو را کنار هم گذاشت و تنها به 

 ؟یپس عاشق شد _

بده  ادمی اینبودم. ب فیبالتکل نهمهیاب. تا حاال اشه ایب _

 یچطور بنده،یمدل  یچطور شه،یآدم عاشق م هی یچطور

کمکم  وایب ی. تو که بلدستمیمن بلد ن کنه؟یم یازش نگهدار

 کن.

اعتراف  قشیشد. رف دهیشهاب از پشت خط کش یهالب

شق شده . عادیدیم دی. به تمام آنچه که تا کنون از او بعکردیم

وتولوپ دل بسته بود. گرفتار پژوهش با آن همه اهن یبود. نام

از عشقش مراقبت کند. در  یدو دست خواستیشده بود و م

 آنها رفت. یدر اتاق را باز کرد و وسط گفتگو لوین نیح نیهم

 شهاب؟ یزنیحرف م یآخ سرم. با ک _

گذاشت و آهسته  یگوش یبالفاصله انگشتانش را رو شهاب

 :دیپرس
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 حرفات تموم شد؟ _

 به گردنش داد. یزیکنار دستش نشست و ورزش ر لوین

 .دیو پرساوهوم. مامانم حالت _

زنگم به بابات بزن تا حرف من  هیدستش درد نکنه. حاال برو  _

 شه باشه؟تموم یبا نام

از صورت او گرفت و  یشگونیتعجب کرد. شهاب بامزه ن لوین

 گفت:

 خب؟ کنمیم شد خبرت مآ قربون دختر. حرفم تمو _

 وا شهاب؟ _
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 هاا.افتاد تو تور، ولش کنم در رفته یواجبه فداتشم. ماه _
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و از کنار تخت بلند شد.  دیرا بهم کش شیهادلخور لب لوین

پشت به او برگشت و  لویخودش فاتحه خواند. ن یشهاب برا

 دلخور گفت:

 .نیمه بگو مزاحم نشو، همکل کی ؟یزنیبا بچه حرف م یدار _

 او بلند کرد و با همان لحن ادامه داد: یبرا یدست سپس

تو سالن  رمینداشت که. من م دنیچ یکبر یهمه صغر نیا _

 .ریخبه بخوابم، شب

 را درآورد.  لوین یبه گردنش داد و ادا یاز پشت سر رقص شهاب

 کیو  رفتیم دی. بعد از اتمام تماسش باساخته بود کارش

. حاال مانده گذاشتیرا پشت سر م ییابتدا دنیناز کش دوره

نسبت  یترمیوخ طیشرا یشود. هرچند که نام یابود تا حرفه

فکر نفس  نیبه او داشت و در همان قدم اول درجا زده بود. با ا

 برگشت. شیگرفت و به گفتگو یقیعم

 ؟یگفتیم یداشت یخب، چ _

 من بودم؟ یمنظورت از ماه _
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 و جواب داد: دیبلند خند یصدا با شهاب

روش گذاشتن.  یخوب اسم ییتو؟ خدا یبود یباهوش ک _

 کنه. دیتورو ص تونستی! فقط اون بود که مایدر

 نه؟ ای یآیباش شهاب. م یجد _

 کرد و گفت: یفکر شهاب

ستون پنجم  یبهونه برا هی دیقبلش با ی. ولآمیاومدنش که م _

 کنم. فیرد

 :دیپرس ینام سکوت برقرار شد. یکم

 بود؟ یچ گهید نیا _

 کرد و گفت: یزیر یخنده شهاب

 . صفررر.ای. صفرخوادی. دلم برات کباب میآخ _

 زد و شهاب گفت: یاز آن طرف لبخند ینام

ستون  گنیرو زنت داره م یشتریکه نفوذ ب یمعموال به اون _

که  یدفعه از ساعت ستیاز اوناست. ب یکیمنم  زنیپنجم. خاله
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کم و  شونمیفکر کن تفاوت سن گهیمارو چک کرده. د میدیرس

 .ااددیرقابتشون ز

 :دیبه بحث پرس ربطیب ینام

 کار کنم؟ یمن االن چ یگیم _

 ری. از هفت دولت آزاد. نه وزیاش محرومتو، واال تو که از همه _

. ستون پنجمتم که خدا یبانک مرکز سینه رئ ویجنگ دار

 ایوورجه نکن ممکنه تور در هورج ادیرحمتش کنه. عجالتا ز

 بمونه. یخال میصندل نیکنه و ا ینشت

 هم گذاشت و گفت: یرو یپلک ینام

 کار کنم؟ یچ ایبود با در نیمنظورم ا _

 ؟یدینشن گه،یگفتم د _

 .فهممیبگو. من زبون تورو نم یجد _

 آها ازاون لحاظ.  _

 مکث کرد و گفت: یکم
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کم  هینکه  .ادیمعلمت بشو تا  نهی. دست به سیچیبه نظرم ه _

 .شهیطوفان ایو در یگل به آب بددسته ترسمیم ،یچموش

 

 ایدردل به یطوالن یبه در زد و بعد از انتظار یاتقه عصمت

روشن بود و  ایسپرد و وارد شد. نگران شده بود. چراغ اتاق در

بود.  ینیبه اذان صبح نمانده بود. امشب کال شب سنگ یزیچ

خودش از  علتیب یهاشورهسو و دل کی از ریقد یخرخرها

داده  حیفرار را بر قرار ترج تیو در نها خوابیب گرید یسو

 بود. 

آن در خودش  یلبه ایوپال بودند و درتخت پخش یرو هابرگه

طرف صورتش  کی. رد اشک دفاعیمچاله شده بود. مظلوم و ب

 نایم پناهیب یمثل کودک شیهارا نقش انداخته بود و دست

. مادرانه نفسش را کردیتنش جمع و حال عصمت را دگرگون م

کرد محتاط باشد و  ی. سعدیدختر را چسب یپس داد و بازو

به بدن او داد و  یتکان یمدارا کند. بسم اهلل گفت. به آرام
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. همزمان با ناغافل ترس به جانش افتاد. به سرعت عقب رفت

دهانش گذاشت  یدست رو داشتیقدم به عقب برم کی کهنیا

 را کنترل کرد. اشدهیترس یو صدا

 دیسف یصورتش راه و تا ملحفه یدختر تا رو ینیاز ب خون

 رونیتخت هم نفوذ کرده بود. به سرعت برگشت. از اتاق ب یرو

 . دیها دوزد و سمت پله

اش با شهاب تمام شده بود از آشپزخانه که تازه مکالمه ینام

 زد. شیصدا یآمد و به آرام رونیب

 یبه طبقه یمنته ییابتدا یهاهمان پله یعصمت رو یهاقدم

 باال ماند و دلواپس راه رفته را برگشت. 

. دیابرو درهم کش ی. نامشانیباز بود و عصمت پر ایاتاق در در

. دستم به دامنت دکتر آمده و آهسته نجوا کرد شیعصمت پ

 کرده. خیها مرده نیدختره افتاده رو تخت ع نیا

سمت  یدرشت کرد و بدون معطل ی. چشمدیپر یاز سر نام برق

 . دیدو ایاتاق در
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را طاق  ایبه سرعت در یشد. نام یاز پشت سرش راه عصمت

 باز کرد و نبضش را گرفت. 

بدنش. عصمت  یبود و هم دما نیی. هم ضربانش پابود نییپا

 :دیدلواپس پرس

 اس هنوز؟زنده ،یعنیشده  یچ _

 :دیرو به او غرکرد و  یاخم تند ینام

. فشارش ستین یزی. چدیاریو بمن فیاون ک زحمتیب _

 .نهییپا

 آخه، آخه دماغش... _

 خودم برم؟ ای دیآریم وفمیگفتم که، بهش فشار اومده. ک _

کارساز  یول ینام دی. تاکریاش درگزن هراسان بود و چانه نگاه

 رفت.  رونیب فیآوردن ک یبعد برا یتکان داد و دم یافتاد. سر

ها را برگه یکییکیپس داد. سپس  یهوف بلند و صدادار ینام

 انیم ایخواباند. در شیرا سر جا ایتخت جمع کرد و در یاز رو

 ناله زد: یحالیدرد و ب
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 مامان. _

به صورتش  ی. نگران و مستاصل دستستادیکمر ادست به ینام

اشته او گذ اریدر اخت جاکیتمام خاطرات را   کهنیو از ا دیکش

 شد.  مانیبود پش

 آمدیصنم. به نظر مکرده بود با خواندن خاطرات ماه یخودکش

افت فشار و  یلحظه متوجه نیو تا آخر نییسرش را پا وقفهیب

 یلبه یهابه برگه ینگاهمیحالش نشده بود. برگشت. ن یخراب

 تخت انداخت و به سرعت از مقابل چشم دورشان کرد. 

 یقرارداد شدیهم مبود. بعد از آن تیالودر  ایدر یسالمت فعال

 نوشت
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 ینام صورتنیا ری. در غکرد شیدختر را ملزم به حفظ سالمت و

ناچار بود  ایو در زدیتمام خاطرات را آتش م یسیدروا رویب
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قطره از دهان او حرف و قطره ندیدوباره کنار بستر زن بنش

 پر کند. یکییکیده در مغزش را ش جادیا یهاو حفره ردیبگ

 

کرد و از  قیتزر یتیتقو ایدر یبرا یبعد نام یقیآمد. دقا عصمت

 نیعصمت خواست که رد خون کنار صورت او را پاک کند. و با ا

شد.  یفرستاد. اتاق خال یگریکار د یدرخواست باز هم او را پ

 و زمزمه کرد: ستادیا نهیسبه متاسف دست ینام

 گه؟ید یکار کرد یچ یندویخودت م _

شده بود با  اریهوش یکم ییجابهو جا قیکه بعد از تزر ایدر

 تکان داد و ناله زد: یچشمان بسته سر

 . بعدش...و خراب کردبرگشتن قاسم با اون وضع حالم _

با جون  گهیکه د برمیرو با خودم مهانوشتهبعدش من دست _

 .ینکن یباز یهیو اعصاب بقخودت

به سرعت پلک باز کرد و ناباورانه به او  یحالیعف و بض انیم

 باال انداخت و گفت: یاو مصمم شانه یجد ینگاه کرد. نام
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بهت  شهینم یلی. خیو پس داد. امتحانتستین یاچاره _

 اعتماد کرد.

 را تکان داد. شیهااز التماس گرفت و لب یرد ایدر یچهره

 ها..اون برگه _

 شم ازت.ا مطمئنت مونهیمن م شیپ _

 نوشته.  یبفهمم تو اونا چ دیمن، من با یول _

 از خودم بپرس.  یبدون یخوایم یاونارو من نوشتم. هرچ _

اش را به دوباره لب باز کرد که مرد جوان انگشت اشاره ایدر

 گفت: دیعالمت سکوت باال برد و به تاک

 حالت خوب شد.  یالبته وقت _

لب  یو بدون حرف. گوشه مرثیهم نشست. ب یرو شیهالب

 کیبعد عصمت با  یبرداشت و دم یاروزمندانهیپ یانحنا ینام

 ظرف آب و دستمال مرطوب وارد اتاق شد.
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 ایو پر از نور مواجه شد. گو یاتاق خال کیباز کرد و با  چشم

 دیها را پس و سخاوتمندانه نور خورشقبل از رفتن پرده یکس

از سرش  یبهتر و منگ یحالش کمرا به اتاقش دعوت کرده بود. 

طور که به نشست و همان شی. سر جا. بلند شدبود دهیپر

و  دیرا از دو طرف کش شیهاجفت دست کردیاطرافش نگاه م

و عصمت  ینام شبی. داش دادبه تن و بدن کوفته یکش و قوس

سرش نشسته  یتخت باال یسرش بودند. عصمت گوشه یباال

 نیبود. ا رهیخ اطیح یکیجره به تاربود و مرد جوان پشت پن

 ستدیبا جاکی. ایبود گو تشیشخص نفکیجز ال یحالت تکرار

 یهادیشود. خاطرات شب قبل مثل اسال رهیخ یاو به نقطه

و افتاد. ناگهان لب شیهاآمد و از نظرش رد شد. دست لمیف

ها را از دست چه راحت برگه نکهیو با فکر ا زانیاش آولوچه

خوابش برده بود  ایشد. در زانیآو شیشانه هااست داده

. البته که مرد جوان هم ها تالش کندداشتن آن یبرا آنکهیب

 ایکرده بود. در دشیو با مهارت تهد منر یلیقبل از خواب خ
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 میاتفاق تصم نیرا پس زد و سرخورده از ا شیپا یرو یپتو

 دامن عصمت شود. هرو بعد از آن دست به ردیبگ یگرفت دوش

مرد نفوذ داشته  نیا یرو یاحدالناس دانستیم دیچند که بع

 باشد و بتواند نرمش کند. 

را منظم کرد.  اشیرا تا زد و روتخت شیآمد. پتو نییتخت پا از

که  یمتاع شیحالش گرفته شده بود و تمام فکر و ذکرش پ

به پوست خشک  یآسان از دستش داده بود. دمغ شد. دست

 اتاقش راه یسمت حمام کوچک گوشه دیو  ناام دیصورتش کش

 افتاد. 

 

هم از تنش رخت  یکرخت یماندهآمد ته رونیحمام که ب از

ذهنش همچنان  ی. ولکردیم یبربسته بود و احساس تازگ

 بود.  ریدرگ
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طرف بدنش  کیرا  شیاش انداخت. موهارا دور شانه حوله

در ها کرد. نوک آن یریحوله شروع به آبگ یو با لبه ختیر

 به در اتاق زد و وارد شد.  یاعصمت با نوک پا ضربه نیح نیهم

رو وارد شد و . عصمت خوشستادیاز حرکت ا ایدر دستان

 :دیسرحال پرس

 .یصبحانه آوردم دوباره از حال نر ؟یبهتر _

 سالم. _

 صبحانه را کنار تخت گذاشت و جوابش را داد. ینیس عصمت

. یروز فقط استراحت کنماهت. دکتر سفارش کردن ام یروبه _

 و دارم.صنمم نباش. خودم هواشنگران عمه

 :دیکج کرد و مظلوم پرس یگردن ایدر

 نگفتن؟ یزیها چدکتر درمورد اون برگه یآقا _

 و لبخند زد. ستادیاو ا یبرگشت. رو در رو عصمت

 گفتم؟ یچ یدینشن _

 تر گفت:و مظلومانه دیبرچ یلب ایدر
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اون  الیوام استراحت کنم خاگه بخ یذهنم خرابه. حت _

 .زارهیها و سرانجام اون آدما نمنوشتهدست

 دوباره گفت: ایخندان. در شیهابود و لب رهیزن خ نگاه

 گهید دمیباهاشون حرف زد. قول م شدیکاش م یا _

 نکنم. اگه...اگه.. یروادهیز

 ایتکان داد و از کنارش رد شد. در یکالم او سر انیم عصمت

به  توجهیارفته پشت سرش نگاه کرد. عصمت اما بمتعجب و و

رو  یتخت رفت و کنار آن زانو زد. سپس پارچه گریاو سمت د

 کی ای. دردیکش رونیب رشیرا از ز یزیرا باال زد و چ یتخت

تخت  یبرگه رو یا. زن دستهگرفتیلحظه نگاه از او نم

 گفت: آمدیکه سخت باال م یگذاشت و با لبخند و نفس

 ناروی. ایآریطاقت نم دونستیامروزت. م یهیسهم نیا _

 با خودش برد.  روهیگذاشت، بق

 سمت تخت پا تند کرد.  ارادهیلبخند آمد و دختر جوان ب گل

 بلند شد و ادامه داد: نیزم یاز رو عصمت
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. حالت زنمیپاش. بهت سر م ینیشیبعد م یخوریو مغذات _

گزارش کوچولو به دکتر  هی دارم،یو برمخوب نبود، اون تلفن

 والسالم. ودمیم
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 کردیبود که فکر م یاخوب بود. حداقل بهتر از لحظه حالش

صبحانه را کنار  ینیندارد. س اریخاطرات را در اخت گرید

تخت  یدار رونم یدستش گذاشت و چهارزانو، با همان موها

اکنون زمان بود. و  رینشست. ته دلش رمق داشت و شکمش س

 پرمخاطره بپردازد.  یزندگ نیا یآن بود که به ادامه

گذاشت.  شیکنار پا یکییکیها را ورق زد و برگه اقیاشت با

شب قبل  ایبود که در ییاز جا بایخدا را شکر کرد. داستان تقر

 ییهابود فقط. همان یدوتا برگه اضاف یکیتمامش کرده بود. 

 به تکرار مکررات نداشت. یازیخوانده بود و ن ایکه در
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پا گذاشت.  یرا رو یرا به دستش گرفت و مابق یبعد سرفصل

 .چانه زد ریپا تا کرد و انگشت ز یشد. آرنجش را رو قیدق

 

 السابقیفو احواالت خانه کما گذشتیاز آمدن قاسم م دوماه

. رحمت همت کرده بود قاسم را همان زدیم شانیگرفته و پر

نابسامان قاسم  طیشرا ید و ترکش دهد. ولپستو ببند یگوشه

 شیوپادست کهنیو بعد از ا دادیم تی. ابتدا رضادادیاجازه نم

دلخراشش  یهاو عربده دیچیپیدرد به جانش م بستندیرا م

 . آوردیچهارستون خانه را به لرزه درم

و خاتون کنج  بردیاز ترس به آغوش صنم پناه م رخساره

 یطاهر هم گاه انیم نی. اختیریم و اشک دکریکز م یدرپنج

حال قاسم  ی. ولرفتیو م کردیم قیتزر یمسکن آمد،یم

اندک رمق موجود در تنش را  ی. ضعف و ناتوانخوب نبود

 . رفتیو زود از حال م گرفتیم
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 یزده بود و برا خیبود. خاتون چند گل گوشت بره به س غروب

هم به دست رخساره  یکی .ردیکه جان بگ کردیقاسم آماده م

خانه دور حوض کوچک  زباننیریو ش بای. عروسک زداده بود

 یو مقابل چشمان نگران خواهرش رو دیچرخیم اطیکنار ح

 ی. گاهتعادلی. سخت و برفتیم یلیبزرگ ل یهاتخته سنگ

و پر بغض به خواهر نگاه  گشتیبرم یو گاه خوردیم نیزم

 یو برا زدیاز درد لبخند م ییایند انیم یصنم ول. ماهکردیم

کودک تنها اسباب  نی. فعال اکردیم قیدوباره تشو ستادنیا

 شانیبرا یادیز ایکه دن یخانواده بود. گاه یو دلخوش یسرگرم

و  کردیو برشان را پر م ردو یزبان نیریبا ش شدیتنگ م

 . دادیبه حال و روزشان م یسروسامان

گرفته بود و اکنون زن جوان  سراغ رحمت را یکی شیپ یساعت

نجات  یها را از دلواپسو آن دیایچشمش به در بود تا پدرش ب

 دهد. 
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 یآمد. در خانه باز شد و همزمان رخساره دو زانو رو رحمت

به هوا رفت. خاتون از داخل  ونشیش یفرود آمد و صدا نیزم

 یصنم به سرعت بلند شد و از پو ماه دیدو رونیمطبخ ب

 خواهرش. 

. از همان ابتدا دستش را تلو زنان وارد خانه شدتلو یول مترح

 . دیپشت سرش چسب واریگذاشت و به د اشنهیس یقفسه یرو

 ونیکبود بود. خاتون هراسان شد. ش شیهازرد و لب اشچهره

 برد و سمت رحمت پا تند کرد.  ادیدختر کوچک خانه را از 

ساره را به آغوش رخ از مادر نداشت یکمهم که دست صنمماه

سر  واریها شتافت. رحمت به دآشفته به کمک آنگرفت و دل

خاتون و بعد زن جوان  یرا ابتدا به چهره سشیخورد. نگاه خ

 سپرد و شرمنده ناله زد:

 ت خراب رحمت.خونه _

او گرفته بود و  یهازن جوان شل شد. کودک از شانه دستان

آب  دهیره ترس. رخساخودش را باال بکشد کردیتالش م
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سمت رحمت برداشت. خاتون کنار  یو قدم دیدهانش را بلع

 :دیشوهرش نشست و هراسان پرس یپا

 ینجوریکه ا یشده آقا؟ کجا رفت یدردت به سرم، چ  _

 ؟یبرگشت

با دخترش بود و حسرت و شرم از آن  یرحمت ول سیخ نگاه

پدرش نشست. رحمت  ی. ماه صنم مقابل پاشدیدور نم

 :دیو نالزد  یتلخند

 عاق اوالد شدم. اگه...اگه.. _

به  یحرف او رفت و دست انیو م دیآب دهانش را بلع صنمماه

 . درمانده نجوا کرد:دیپدر کش یزانو

 نظام فرستاده بود آره؟ _

و رو به  دیچرخ واریشد. سرش به د ترقیرحمت عم تلخند

 خاتون گفت:

 کن. پوشاهیرو سپاشو کل خونه _

 . دیصورتش کشپنجه به  خاتون
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 .خاک به سرم یا _

 گفت: رحمت

 ایو بسپار دست دولت قاسم ای. ریو بگرحمت یعزا ایامشب  _

 بخت. یدخترتو بفرست خونه

 الحوائج.باب ای _

. وا رفت. همانجا بردیصنم مو روح از تن ماه زدیناله م خاتون

نشست و قفل دستانش را شل کرد.  نیزم یمرد رو یمقابل پا

و  دیآغوشش دو انیبه حال پدر م توجهیره رها شد. برخسا

 . دیزبر و بلند او کش یهاشیرا به ر فشیصورت نرم و لط

 یاز رو صدایرا جمع کرد و ب شیبعد زن جوان دست و پا یدم

 کردیم ینیسنگ شیهاشانه یرو بتیبلند شد. آوار مص نیزم

به  . خاتون کنار شوهرشنشستیاو م یساق پا یو فشارش رو

. رفتشیپ یصنم ول. ماهو پشت سر او ناله زد دیچسب وارید

سمت  ینگاه آنکهی. بدیها باال کش. از پلهدیسالنه و ناامسالنه
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خانه رساند و مقابل در  یخودش را به پستو ندازدیب نشیوالد

 آن زانو زد. بازمهین

 یپستو از ترس در خودش مچاله بود. به عالوه یگوشه قاسم

کس و و از همه یهم بر او مستول یترس و اضطراب دائم اد،یاعت

در گذاشت. از همانجا  ینهیواهمه داشت. دست بر س زیچهمه

 :دیبه برادرش زد و نال یتلخند

من  وضی. تو مردنیکه برامون د یخواب خوش ریبود تعب نیا _

من کدوم کنج  ستیو روشن ن گوشهنیا ی. تو افتادبختاهیس

 پر کنم. دیرو باخونه

 

 [0۶.0۹.2۱ 20:3۶] 

 

شد و ادامه  ترهدیصنم کشرا باال گرفت. تلخند ماه سرش قاسم

 داد:
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 وقی ریباز به خاطر تو برم ز ه؟یچ یتو بگو. حق من از زندگ _

 به جونم نخرم. وبتیو مصننگ نیو ابدن لتیبگم تحو اینظام، 

 یل روصنم کام. ماهکردیفقط نگاهش م ریمات و متح قاسم

سرش را  گرفتیغم بغل م یزانو کهینشست. در حال نیزم

 .عقب برد و درمانده به چهارچوب در چسباند

که دولت  یسر خودت آورد ییقاسم، چه بال یکار کرد یچ _

 دنبالته؟

 نجوا کرد: دهیخورد و ترس یقاسم تکان یگلو بکیس

 ؟یبد لمیتحو یخوایم _

 قاسم گفت: چشم نگاهش کرد. یاز گوشه صنمماه

 .رمیمیمن اون تو م رنمیاگه بگ _

 یدوماهه آقا ه؟یزندگ نیا یکرد الی. خیتو االنشم مرد _

ته حلقت که فقط  زهیریم رهیگیاز قنبر م زهیزریبدبختت ر

و آدم شدنم که ترک کردن رتیجلوش از درد. غ یجون ند
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 کاریچ یبرگشته به خاطر تو که بلد نبود. بعد من بختیندار

 ...ایجون بدم  دیدست جاو ریز دیبا ای یکن

. شد رهیسکوت کرد. نگاهش خ دیحرفش که رس ینجایا به

 یزیبود. انگار که ناغافل چ دهیانگار که تازه از خواب غفلت پر

کرد. سرش را از  دارشیمثل چماق به سرش خورد و ب

 به بدنش داد و ناله زد: یچهارچوب در گرفت. تکان تند

 تن.پنج ای _

برگشت و ناباورانه  دهیصنم ترس. ماهدیبه خودش جنب سمقا

 ناله زد:

 د؟یجاو ایقنبر  _

 خواهر؟ یگیم یچ _

 یاز رو یمنتظر نشد جواب او را بدهد. جلد یجوان ول زن

 . دیدو اطیبرداشت و هراسان سمت ح زیخ نیزم

رحمت و عاق اوالد  یخونه خراب دیفهمیطالقه بود. حاال م سه

 شدیدامن قنبر مو ماه بود که پدرش دست بهچه. د یعنیشدن 
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شده بود و  ی. عاصکردیجور م یتلخک شیپسر مفنگ یو برا

 یکند. آزاد هیناچار. و امروز نظام دنبالش فرستاده بود که تسو

سه طالقه بود. که اگر  هک یصنمصنم. ماهقاسم را در قبال ماه

 ...دی... بادیبرگردد با دیجاو یقرار بود به خانه

 امانیبا رحمت چشم در چشم شد. قطرات اشک ب اطیح وسط

 یزدهجا مقابل نگاه خجالتاش راه گرفت و همانچهره یرو

 مادر و پدر از حال رفت.

 

را به  اشنهیسرش را باال گرفت و نفس حبس شده در س ایدر

 فرستاد.  رونیشدت ب

 کیتصور  یزن. حت نیداشت ا یسرنوشت تلخ و دردناک عجب

پر از آمال و  ،یدختر سخت بود. زن باش یآن هم برا یلحظه

را  تیجوان شیپشیپ ایو دن ،یآرزو، سرشار احساس و انرژ

 اری. اختیشو گرانید یاشتباه و خواسته ی. قربانحراج کند

 . یو نداشته باش یداشته باش
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 یهابتیرا بست. مص شیهاقلبش گذاشت و چشم یرو دست

شده بود  شیهادنیدو یود. ثمرهب شتریصنم از او هم بماه

 نیا نیدست شدن ببهو دست ی. شده بود قاسم مفنگدنینرس

 تحمل.  رقابلیو آن. سخت بود و غ

به خاطر  ای. دیخریحبس شدن برادر را به جان م دیبا ای

نفس  یگریشب کنار د کیمثل نظام،  یقلدر یطلبجاه

. نطق نکشدجان دهد و  دیتا بتواند بازهم کنار جاو دیکشیم

زن شده بود  نیا ی. زندگشدیتر هم مگر مبزرگ نیدرد از ا

 وشتربه ش یگنه کرد در بلخ آهنگر"المثل. ضرب نیمصداق ا

 "یگرزدند گردن مس

. جواب دادیرا پس م گرانیجواب اشتباه و گناه د او

مجازات شده  گناهیرحمت و خباثت نظام. و چه ب یخواهادهیز

 بود. 

فتاد. بازهم سرش منگ شده بود و نوک انگشتان فرو ا گردنش

. غفلت نکرد. بالفاصله از قندان رفتیم یدستش رو به سرد
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 یلحظات یدوتا حبه داخل دهانش گذاشت و برا ینیداخل س

 .چشمانش را بست

دوتا  نیها که به کامش نشست لبخند زد. همحبه ینیریش

 .داوریماجرا را دوام ب نیبود تا آخر ا یکاف شیبرا

را  یانگشتانش را کنار گذاشت و بعد انیم یگرفت. برگه نفس

 برداشت.

 

از غم گم شده بود و اهل آن مستاصل.  یادر پس پرده خانه

بر سر  یو رحمت در خفا دو دست سوختیصنم در تب مماه

 . زدیخودش م

را  پناهشیشب دختر مظلوم و ب کی. گرفتیمحلل م دیبا

 دیآن روز باز هم به جاو یتا از فردا کردیم گرینفر د کیمحرم 

صنم از . چون طالق ماهخواستیحالل شود. چرا؟ چون نظام م

غرور  یقیبه طر دیبه غرور و اعتبارش صدمه زده بود و با دیجاو

 معنایب یردانگو م رتیغ گرید جانی. اشکستیزن را م
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 دیصنم با. ماهنشستیم یبه کرس دی. حرف نظام باشدیم

نظام  دانستندی. همه مافتادیو به غلط کردن م کردیسرخم م

 گرانیمطلب را بهتر از د کیرحمت  ی. ولخواهدیچه م

 شیصنم برابود. ماه دیبود. ذاتش پل فی. نظام کثدانستیم

 ختیبود. ر دهینرس الشبه وص وقتچیکه ه ی. خرمخرم بود

 شتگیبرم دی. فقط باکردینم ینظام فرق یبرگشتنش به خانه

سقف  ری. مقابل چشمانش، درست زندیتا مردک خرم را زنده بب

نظام  یاهل نبود. ول نکهیهم پسر او بود. ولو ا دیاش. جاوخانه

 انیکه ناغافل از م یسرخ بی. سخواستیم شیرا برا نیبهتر

 حیسر خورده بود و فرار را بر قرار ترج سرشرهیدستان پسر خ

 داده بود.

کنم کنم چهو چه دیچرخیودش موار دور خمجنون رحمت

دار افتاده در بستر هم دور که از چشم زن تب ی. دردکردیم

نمانده بود. نظام چند روز فرصت داده بود. انتخاب محلل را هم 

 خودشان گذاشته بود. یبه عهده



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 

 [0۶.0۹.2۱ 20:3۶] 

 

به  رحمانهی. تبر برداشته بود و برحم نداشت انگار شرفیب

رفت و  هینظم واری. رحمت سه بار تا پشت دزدیها مآن یشهیر

زندان  ایصنم؟ زندان دولت ماه ایدادن قاسم  لیبرگشت. تحو

را  کیکدام کرد؟یانتخاب م دیرا با کینظام؟ کدام یخانه

بود و حالش  انیپا. مهلتش رو به کردیم یکیآن  یقربان

 خراب.  تیغابه

جلوتر از  .کردیقفل م شیو پاها رفتیم یمقابل در شهربان تا

خاتون و داغ  یکه برود. هربار چهره شدی. نمرفتیآن نم

 .شدیم مشیو مانع تصم آمدیقاسم م

سر  یزده بود و باال رونیقاسم از کنج پستو ب انیم نیا

دست برادرش را  یصنم گرما. ماهختیریخواهرش اشک م
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 یهادارش را گشود و لبداغ و تب یهاحس کرد. پلک

 را بهم زد. اشدهیخشک

 قاسم جان؟ _

و جوابش را  دیپلکش کش یپشت دستش را رو یتند قاسم

 داد:

 ینتونست قتچیجان قاسم؟ حاللم کن. به خاطر من ه _

 .یکن یزندگ خوادیکه دلت م یاونجور

تو سرا در  یسر یتو؟ بنا بود درس بخون یکار کرد یچ _

 گوشت خوند؟ ریز یرفت آقات چ ادتیور اون ی. رفتیاریب

آب را از  وانیناله زد و به سرفه افتاد. قاسم دستپاچه ل صنمماه

سر خواهرش گذاشت.  ریسرش برداشت و دست ز یباال

 یداد و منتظر به چهره نییآهسته آب را پاصنم آهستهماه

برادر نگاه کرد. قاسم شرمنده از نگاه  فروغیو چشمان ب اهیس

 نجوا کرد: ور دستش گذاشت را کنا وانیخواهر ل داریمعن
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ام خاتون رفت امامزاده. گفت برات شمع نذر کرده. رخساره _

 نکنه. تتیباخودش برد که اذ

 ؟یو بدجوابم یخواینم _

 و سرافکنده ناله زد: دیرا بهم مال شیهادست قاسم

 .یازم نپرس ونیا وقتچیکاش ه _

 . دمیاالن که پرس _

مشتش  نیلباس قاسم را ب یانداخت و با التماس گوشه دست

قاسم نم  یبعد گونه یا. لحظهدیگرفت. نگاهشان در هم تن

پشت دست خواهرش زد و  یمحکم یبرداشت. خم شد. بوسه

 گفت:

 و ببخش.صنم. قاسمتحاللم کن ماه _

 قاسم؟ _

 یگونه یرا رو نشیبدهد پشت آست یجواب آنکهیشد. ب بلند

صنم با التماس . ماهپا تند کرد یو سمت خروج دیکش سشیخ

پرت کرد و بغض کرده  رونیخودش را ب یزد. قاسم ول شیصدا
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. نگاه کردن و حرف زدن با او را نداشت ی. روستادیهمانجا ا

و همانطور که  ردرا به پشت ب شیهارا به در داد. دست اشهیتک

 برد سر درد دلش باز شد. یسرش را به عقب م

خونه  نیزم ریتو ز . مثل حبس شدنیغربت سخته آبج _

 به دادت برسه. ستیقرار ن یکس یدونیم یوقت

 کرد. دوباره گفت: مکث

و که دلت گرفته ی. مثل وقتمونهیخون گرفتن ممثل خفه _

 صدات کنه. یحت ستین کسچیه

به  ینگاهمیکرد. قاسم برگشت. از کنار در ن زیگوش ت صنمماه

 داخل اتاق انداخت و گفت:

همه باال سرتن. همه برات  ،یتب داراالن که  ؟یدیشن _

 من.. ی. ولیکه زودتر سرپاش دنینگرانن، همه کمک م

. برگشت. سرش را دوباره به عقب برد و بغض کرده دیکش آه

 ادامه داد:
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خوردن و سربار  ی. از توسریکسیهمه ب نیخسته شدم از ا _

 یبرا درس بخونم. دوست نداشتم خواستیدلم نم گهیبودن. د

 ؟یفهمیم یبشم. تنها بودم آبج یکسخودم 

 با تامل از همان فاصله نجوا کرد: صنمماه

 .فهممیم _

 تلخند زد. قاسم

 یبفهمه چ تونهینباشه نم یکس ی. آدم تا جایفهمینم _

و خوب هم یلی. ما آدما فقط به حرف زدن که خدهیکش

 گرویهمد میتونیوقت نم چیکه ه نهیا قتشیحق ی. ولمیفهمیم

 .میمبفه

 و ادامه داد: دیکش یترقیبار آه عم نیهم سکوت کرد. ا باز

 حال امروز تورو درک کنم. تونمیمثل من که نم _

 به داخل انداخت. ینگاه مین 

 .ستیش دستم ناندازه یحالت بده. ول دونمیم _

 آب دهانش را فرو برد. قاسم برگشت و گفت: یبه سخت صنمماه
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کم بهش عادت کردم. . کممییتنها شد مونس گارینخ س نیاول _

نبود که دلش بسوزه برام.  میبود. کس شهیهم یتلخ بود ول

. آقام یو از دست دادنبود بگه نکن بچه، مگه عقلت یکس

روش که بهتر ازم مراقبت  ذاشتیم زمیچ هی. دادیم یخرج

از شکمت  شتریب گفتنیو مسرم ذاشتنی. اونام منت مکنن

. منم که شده بودم ایآخر نیا موندیستم نمتو د یزی. چستین

روز زد  هی نکهی. تا اومدمیاز پس خودمم برنم ویکوفت نیا ریاس

 .رمیزور ازشون بگگفتم به دنیو نمحق خودم دمیبه سرم. د

 زد و گفت: یچشم درشت کرد. قاسم تک خند صنمماه

. دمیو دزدمادرشون یهیارث انیکردم. انگشتر برل یدزد _

 ییکاراهیباالخره  ش حالم خوب بود. فکر کردم زرنگ شدماول

جا  هیافتادم. تو فکر بودم ببرم  ریس. اما بعدش گازم ساخته

کرد. منم قبل از  تیو شکا دیکنم که پسرشون فهم لشیتیش

 از خونه فرار کنم زدم ناکارش کردم. نکهیا
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 ییکه منشا ی. درددیچیصنم پماه ینهیس یقفسه انیم درد

 یاز حال او پشت دستش را رو خبریغصه نداشت. قاسم ب جز

 ی. همان مامنختیو سمت سمت پستو گر دیکش سشیپلک خ

 . شیهادار اشکصنم بود و امانتمتعلق به ماه یکه زمان

. که زن جوان بر درد غلبه کرد و از جا بلند شد دینکش یطول

از  ریغ. امروز بهکردیرا با سرنوشت روشن م فشیامروز تکل

 اثرینبود. نشستن ب زیعمرش بود. غفلت جا یروزها یهمه

و مسبب  رفتیم دیآلود بود. پس بابود. آب از سرچشمه گل

 .دیدیرا م شیهایتمام بدبخت
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حال چادر و روبنده انداخت و افتان  نیدار. با ابود و تب جانیب

داغ، سرش داغ،  شیاهرساند. گونه اطیخودش را به ح زانیو خ

درونش به پا بود که به قول  یداغ. جهنم اشنهیس یقفسه



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

رفت.  اطی. تا وسط حدیفهمینم یکس گفتیاگر م یقاسم حت

 و متاسف انداختخانه  یمیسمت ساختمان قد یبرگشت. نگاه

. شد یبود دوباره راه را باخته یزندگ نیچننیکه ا یبرادر یبرا

دستش  نکهیبود. قبل از ا یگرید یخبرها یپشت در خانه ول

به در  یاداد و ضربه یکودکش را نوازش ایبه قفل در بند شود ثر

 .نواخت

هم گذاشت و تامل  یداغش را رو یهاپر از درد پلک صنمماه

مادر و  یحت کسچیاو انتظار ه کهیآمده بود. زمان وقتیکرد. ب

 .دیکشیپدرش را نم

و با او رو  دیقفل در را کش ریگزکه تکرار شد نا ایثر یهاضربه

 در رو شد. 

. یزباننیریو ش کردیم طنتیآغوش مادرش ش انیم کودک

 یهابه خواهش توجهیو ب دیدر هم کش ییابرو یول ایثر

 او لب باز کرد. یکودکانه

 حال؟ نیسالم، کجا با ا _
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و در  دیچادرش را چسب یهاانداخت. لبه ریسرش را ز صنمماه

 کرد.جوابش نجوا 

 .گردمیتو خونه برم نیسالم. بش _

درهم وارد شد و در را پشت  یمجالش نداد. با اخم یول ایثر

 کرد. شیسرش پ

باز، خاتون خبر  یچادر چاقچور کرد ؟یکار کن یکه چ نمیبش _

 داره؟

داشت و نه  شیبرا یسبک کرد. نه جواب نهیس صنمماه

عمق که از سکوت او به  ایکه جواب دهد. ثر خواستیم

 اطیاو را گرفت و تا وسط ح یبازو یبود عصب دهیداستان رس

 .دیکش

 .نمتیبب نجایا ایب _

 یافتاد. زن ول هیاز حرکت تند و پر از خشم مادر به گر کودکش

نشاند و چشم در چشم  اطیتخت سنگ ح یکودک را رو

 صنم پر از درد ناله زد:. ماهستادیصنم اماه
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 .شهیم گره فقط به دست خودم باز نیا _

 صنم گفت:. ماهدیدو ایثر یدر چهره شتریو ب شتریب خشم

 و برگشتم. فقط، فقط..رفتم یبزار گریدندون رو ج _

 ؟صنمماه یفقط چ _

و تشر او بهم جمع  یزن از بلند یهاباال رفت. شانه ایثر یصدا

 ادامه داد:  یحرص ایشد. ثر

قبل.  ینظام، بازم؟ عبرت نشد دفعه شیپ یبر یخوایم _

 ؟یخونه آورد نیسر ا ییچه بال یدیند

 یشتریبا قدرت ب ایبالفاصله چشم درشت کرد. ثر صنمماه

 گفت:

شده االن  نیکه ا یدست به دامن نظام شد یآره تو. رفت _

 ...یذاشتیسرجات، اگه م یروزگارتون. اگه نشسته بود

 بشه؟  یکه چ ذاشتمیم _

 ر گرفته ادامه داد:و گ ی. عصبصنم هم باال رفتماه یصدا
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خونه  نینظام دست از سر ا رفتمیمن نم یکرد الیتو خ _

 دونمی. من مشناسمیو منه خواهر. من اون آدم داشت؟یبرم

 . اون... اون..هیاون چه جالد

 که با یبه کودک توجهیدست به کمر شد و ب ایثر

 :دیبود پرس زانیآو شیپا نییالتماس از پا 

 صنم..ن ماهخوب گوش ک ؟یاون چ _

 نیانگشت او را ب یصنم ولاش باال رفت. ماهاشاره انگشت

 گرفت و با التماس ناله زد: شیهاپنجه

و نظامه. اون...اون من نیفقط دعوا ب نی. اکنمیخواهش م _

 لشیکنه چون ذل لمیذل خوادی. منهیو ببخوار شدنم خوادیم

 کردم.

 صنم؟ماه _

 زد و گفت: یند تلخرا به تاسف تکان داد. لبخ سرش

بودم.  دهیامروز د گردمیبرنم گهیکه گفتم د یاون روز _

 منتظرمه.  ییجاهی ،یوقتهی دونستمیم
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 کرد. مکث

اال با  رونیب رهینم گهیپاش باز شد به اون خونه د یهرک _

 برگردم. دیمرگ. من نمردم. پس با

 را به چشمان او داد. در ادامه گفت: نشیمظلوم و غمگ نگاه

 ...هیاگه شده  یحت  _

از  دیچرخیماند. زبانش نم نصفهمهیبند رفت. کالمش ن نفسش

 ترنیریتر و شسهل یجان دادن بس یکه لحظه دیبگو یالحظه

 .از آن است

و  دیاو کش یبه بازو ی. دستعوض شد ایثر یچهره رنگ

 تر نجوا کرد:آهسته

 که ببخشتت؟ یالتماسش کن یبر _

 .ارمیجوش ببه ورتشیبرم که غ _

اون  یگیصنم. خودت مداره؟ نکن ماه رتیاون غ التیبه خ _

درس  وطونی. نظام شنهیو ببشدنت لیخوار و ذل خوادیم

 .نکن شتریرو بخونه نیا یبتایت مصتو خونه نی. بشدهیم



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 شد. ناله زد: زانیصنم آوماه یهاشانه

و قاسم شه؟یگره باز م نیدست رو دست بزارم ا نمیبش _

به  ؟ی. من، به من چآرهیبند طاقت نم یگوشه روزمهی ؟یدید

بشم،  ی. قراره زن کیمن بود یکن تو جا الینگاه کن. خ من

 ...ایاجبار؟ قنبر؟ اونم به

 صنم.ماه ریزبون به دهن بگ _

. یدونیگرفتم نم شی. آتستین یزبون قفل شدن نی. ااینه ثر _

که از سر هوس دست  یآدمو اون هزاربار به خودم یروز

 یدستا یوقت لرزهی. تمام تنم مکنمیروم فکر م زارهیم

 .نمیبیرو صورتم م وزشیو نگاه هو رو سرمخشکش

 صنم ضجه زد:را بست. ماه شیهاپر از درد پلک ایثر

کنه. که  شتریو بو انداخته جلو که درد منبدبختم یآقا _

 بخوابه.  شتریخودش ب شیآت

 .گهین دتمومش ک _
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 رهیم ی. تو بگو کدوم مردشهی. منم بخوام نمشهیتموم نم _

رو بزنه که  یبره آخه؟ به ک یک یواسه دخترش التماس کنه؟ پ

 شه؟یم یچ نیا یدونیشو. تو م محرم دخترم ایب

زد و در جواب  یصنم تلخند. ماهدیآب دهانش را بلع ایثر

 خودش گفت:

 وت.لحد بزارن ر نکهیمرگ. بدون ا _

 کن. یخدا بزرگه خواهر. صبور _

که  رهیگیو نممثل نظام ییبرم که آدما شیقربون بزرگ _

 شن.راحت یجماعت

 .نایقیاونم حکمت داره  _
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. دی. چرختکان داد و نگاه از او گرفت دییسرش را به تا صنمماه

او  گرفت و پشت به شیهاپنجه نیچادرش را ب یهاگوشه

 ربغض ادامه داد:پ

. هربار که اومدم ستیآدم التماس کردن ن دمیکه من د یاون _

نه خودش اومد و نه  گردم،یبرنم گهیو گفتم که دآقام یخونه

 یتهش چ دونهیم شهیواسطه فرستاد. اون صبورتر از منه. هم

 بشه.  خوادیم

به او انداخت و  ی. با حفظ همان تلخند و بغض نگاهبرگشت

 گفت:

و که زهرش جاهیتا  کنه،یصبر م کنه،یصبر م کنه،یبر مص _

 .زهیبهت بر

برگشت و  یصنم ولگفتن نداشت. ماه یبرا یحرف ایثر

زن و نجابتش  نیاش را انداخت. انگار زبان هم در مقابل اروبنده

 شیپ یافتاد. چند قدم . راهطورنیهم هم کم آورده بود. زمان

 هیگر امانی. کودک بکند شیاصد ایرفت و منتظر شد تا ثر
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خانه  وانیش که به ایو منتظر آغوش گرم مادرش بود. پا کردیم

 هق افتاد. کودک قطع شد و به هق یصدا دیرس

قاپ زد و دنبال او پا تند  نیزم ی. کودکش را از رودیجنب زن

 کرد.

 صنم؟ماه _

هم گذاشت و  یداالن. پلک رو واریو د اطیح نی. بستادیا

سمت او حرف آخرش را به زبان آورد.  دنیبا چرخهمزمان 

و ناتوان  کردیم ینیقلبش سنگ یها روکه مدت یزیهمان چ

ها و از زن یلیدرد خ دانستیکه م یبود از گفتنش. همان

 انبه زب کردیم ایکه ح ی. همانآب و خاک است نیدختران ا

نرنجد. رو در رو شدند.  دنشیاز شن یبلکه دل کس اورد،یب

 .کرد هیروبنده جا ماند و پر از درد گال ریند تلخش زلبخ

و حسرت یهمه گرفتنیم ادیجماعت  نیکاش ا یا _

 کردنینم الیکاش خ ی. اایثر پسراشون نزارن یو پاآرزوشون
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آقا باال سر داشته  کهنیزن بودن فقط شستن و روفتنه. زن هم

 . کنهیم تیباشه و آب و نونش قطع نشه کفا

 نیرا ب ایبار انگشتان کودک ثر نیگرفت و ا ی. نفسکرد مکث

 دستش گرفت و نوازش داد.

 نیهنر زن فقط ا ی. ولبچه آوردن و بزرگ کردنش هنره _

 . ستین

 دورت بگردم. _

. ناله زد دادینا م یها مانده بود و بوکه سال ییهاهیبه گال ایثر

 صنم پر قدرت در چشمان او ادامه داد:ماه

شوهر رونق داشته باشه. دست زن تو  یخونه خوبه که _

 ...یاش باز باشه افتخاره. ولخونه

صنم در . ماهدیدویم شدینم دهیکه د یاچهره یزن از پ نگاه

 گفت: یآن ول یادامه

 . رهیگیو تو قلبش نمخواستن یجا یچیه _

 : دیجنب هیصنم به کناماه یهابلند شد. لب ایاز نهاد ثر آه
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من  نیع ایلی. خیقلبت خال یات پر و گنجهونهخ یگنجه _

 نیآموختن. ا و ساختنفقط سوختن ایلیبودن و دم نزدن. خ

با  یبوده. فقط شکل ساختن هر کس یکیما  یهمه یقاعده برا

 داشته.  ریتوف یکیاون 

 صنم گفت:آب دهانش را فرو برد. ماه ایثر

رو لطمه نیشتریب ی. ولکمتر یکیلطمه خورده  شتریب یکی _

 . دهیو بهش نرس هیخواستن چ دونستهیخورده که م یاون

 آروم باش. _

که پشت سر گذاشتم.  ییروزا یاز همه شتریب یلی. خآرومم _

که  ییآدما یهمه نی. عکنار اومدم ریبهتر از قبل. با تقد یلیخ

 کهنی. به اایثر می. ما محکومآنیقبل از من بودن و بعد از من م

. که اگه حرف میبد صیو تشخصالح خودمون میتونفقط ن چیه

 بودن... فهیمهر ضع میبزن

اش گذاشت روبنده دیسف یپارچه یو رو یشانیوسط پ انگشت

 و گفت:
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که ته  ویزیاون چ میبگ دهینشسته و اجازه نم نجایا _

 قلبمونه.

 .یکنیو نابود مخودت یدار _

. که ست مرغوبهکه جن گمی. به تو مکنمیو سبک مبار دلم _

 ..جانیما زنا با ا یدونی. که میفهمیو محرفام

 قلبش گذاشت و گفت: یانگشت رو بارنیا

 اینباشه، تو  نی. که اگه اجاستنی. عقلمون امیکنیم یزندگ _

کاسه  هی شهیاش پا نمبچه یهیگر ینصفه شب به هوا یزن چیه

 اون بچه پسر باشه. نکهیآب دستش بده. ولو ا

 صنم گفت:کرد. ماه یفیلرز خف ایثر ینهچا

که  یمادر نیبه حرف قلبم گوش بدم. ع خوامیاالنم م _

 نیریاز خواب ش ی. حتگذرهیم زشیاش از همه چخاطر بچهبه

 شبش.

 تیاش سراچانه ریراه گرفت و تا ز ایثر یهاگونه یرو اشک

سمت و زن جوان را سمت  کی. کودک را دیکرد. آغوش کش
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. کودک سر او گذاشت یاش را رورفت و چانهگ گرید

اتفاق به دفاع از مادرش رفت و تندتند بر  نیزده از اوحشت

. سبک و آرامبخش بود ی. ضربات دستش ولدیصنم کوبسر ماه

بعد سر بلند کرد.  یلبخند زد. دم هیگر انیصنم م. ماهنیدلنش

. دیزد و به سرعت چرخ نیپشت دست پسرک خشمگ یابوسه

نتواند مقابلش  یبه تاخت رفت که احد یپا تند کرد. جور

آخر برگشت،  ی. لحظهدیو مانع شود. قفل در را کش ستدیبا

به  روبندهاز پس  یبه پشت سر انداخت و لبخند محزون ینگاه

را  دشیسف یهازده لبمات یول ایزن نگران عقب سرش زد. ثر

 :دیبهم زد و نال

 داد بر من! یا _

کرد.  ارشیصاعقه با قلب زن برخورد و هوش مثل اشجمله

 و ناباورانه با رحمت چشم در چشم شد. دیبالفاصله چرخ
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صنم هر چه کرد آب . ماهزانیآو شیهابود و شانه ریز سرش

باال  یرحمت ول نینرفت. نگاه شرمنده و غمگ نییدهانش پا

 آمد و خجالت زده دم زد:

ناجنس بودم. که کردم. که  یحالل کن دختر. ببخش که نفهم _

دست  گهید بارهیتوان ندارم  ینادون بودم. که اگه نبخش

 قربانگاه. یدامنت شم که به خاطر پسرم بربه
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 آقاجون؟ _

سر  تابیو ب امانیرحمت را پر کرد. ب چشم یحلقه اشک

 و بغض کرده ناله زد: دیدخترش را در آغوش کش

ات نشم. که ناغافل الذمهمشمول نیاز ا شتریحالل کن تا ب _

 ؟یهمه چ ریو بزنم زنظام یبرنگردم حجره
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 انیآخر رحمت رمق از جانش برد و م یشد. جمله سست

 بازوان پدر زانو خم کرد.

. با یچارگیاز غم و ب یا. با توشهآمدینظام م یاز حجره رحمت

و  رفتن یصنم جاحساب کار تمام شده بود. در واقع ماه نیا

 کردیپدر چادر به سر م یخانه یگوشه دیبحث کردن با نظام با

 .دادیشبه بله م کیو به محلل 

 اینشست و ثر نیزم یشد. او رو یفکر خال نیدلش از ا ته

 . دیسمتش دو

در وارد شد و  یکه رخساره پر سروصدا از ال دینکش یطول

 خاتون از پشت سرش. 

بر  ی. خاتون دو دستبازمهیبه پا شده بود مقابل در ن یمراسم

زده هم ذق دنیاز د ای. رخساره و کودک ثردیسر خودش کوب

و  ایثر یپابهکنار شوهرش نشست و پا یشدند. خاتون ول

 کرد.  یرحمت عزادار
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 ینامشخص در انتها یابود. نگاهش به نقطه رهیاما خ صنمماه

 . یخالهیو قلبش خال اطیح

را  شیپ ی. تب و التهاب ساعتوجودش زد یسرما به همه کمکم

 بلند شد. شیبرد و از جا ادیاز 

و  ستادیصنم سرپا اسه نگاه به دنبالش باال رفت. ماه هر

 شده لب زد:مسخ

 تن کنم. دیلباس سف رمیمن م _

هم  ایزد. ثر شیافتاد. خاتون با التماس صدا و راه گفت

و گذاشت  نیزم یکف دو دستش را رو ی. رحمت ولطورنیهم

 اش را رها کرد.تلخ مردانه یهیگر

 

پروبال خودش  ریخانه را ز ریدلگ اطیکامل و ح بود. ماه شب

اتاق،  یکنار پنجره تکراریب یصنم اما در سکوتماه گرفته بود.

بود. گرسنه، تشنه،  را بغل و سرش رو به آسمان شیزانوها

 ریدجنگ تقبه تن کرده بود و به دیدار. لباس سفخسته و تب
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که خودش گفته بود.  طوربدون کشمکش. همان صدا،ی. برفتیم

راحت گذاشتن او را  الیخ ایکه گو یکنار آمده بود. با سرنوشت

 . نداشت

هم  یو رخساره از پ ای. پسر ثرآمدیخانه سروصدا ممهمان از

. زدندیزن را بهم م نیریش ییو سکوت و تنها دندیدویم

. و طورنیمادرش هم هم و ایهم آمده بود. ثر عقوبی

 حکما...حکما قنبر هم بود. 

کامل محروم کرد. ماه دنیرا بست و خودش را از د شیهاپلک

راغب بود. بارها به گوش خودش  یاز هر کس شتریقنبر ب

نظام را  یفرستاده که خواسته غامیپدرش پ یبود که برا دهیشن

 اهشیسقلب  یخرفت، آخر به خواسته رمردی. پکندیم یعمل

سر ظهر به بعد نه  از. زن پر از آه و درد شد ینهیبود. س دهیرس

پا به  یحرف زده بود و نه اجازه داده بود که کس یبا کس

به بگذارد. در اتاق را از پشت قفل و پشت پنجره به  مشیحر

 نشسته بود.  ریانتظار تقد



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

پچ از پچ یول دانستیصنم نمواسطه فرستاده بود. ماه نظام

را  یکس نانیاطم یدستش آمده بود که برا نهیتون و سکخا

. و چه دردناک بود شاهد که شاهد امشب باشد فرستدیم

است و به اجبار که روحش را دار زده یباش یزن تیمحرم

 . رودیم

 ماه زد.  تیبه نوران یتلخند بارنیگشود و ا پلک

وسط آسمان  بردیم ی. عجب حظشییحال ماه و تنهابه خوشا

و جالل و شکوهش  کردیم یرقصشب خوش یکیتار انیخدا. م

به  ی. و چه خوش سعادت بود که دست احددیکشیرا به رخ م

دامن  کردیم فیشک کث یب دیرسی. که اگر مرسدیآن نم

 عالم تاب را.  نیو پاک ا دیسف

 را پس فرستاد. آهش

 نایقی. و ینیزم یهااز خواسته ماندیپاک م دیماه با بستر

 دور بماند. یحکمت خدا بود که از دست آدم
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صنم به . ماهختیبه در خورد و افکارش را از هم گس یاضربه

خسته و  یخورد و صدا شیسر جا یخودش آمد. تکان

 دارش را رها کرد.خش

 تو. ایدر بازه خاتون. ب _

نگران از پس هم وارد شدند و دل ایباز شد. خاتون و ثر در

 :دیزد و پرس یصنم لبخند محوماهسمت زن جوان آمدند. 

 حاج صباغم اومده؟ _

و کنار  دیبه کمر دخترش کش ینشست. دست شیکنار پا خاتون

صنم نشست. ماه شیاما مقابل پا ای. ثردیرا بوس اشیشانیپ

 لب زد: وارمیمادرش چسباند و تسل ینهیسرش را به س

 .دیبگ دیموقعش که رس _

فت و فشرد. خاتون سفت او را را به دندان گر نشییلب پا ایثر

 زد:در بر گرفت و ناله

 . نهینب یختیر نیتورو ا رهیخاتون بم _
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آهسته لب باز  ایشد. ثر دهیاز قبل کش شتریصنم بماه یهالب

 کرد و گفت:

 .زمیوقتشه عز _

 ریرا ز شیهابعد جفت لب یا. لحظهمی. پر از درد و تسلدیخند

 و بالفاصله لب زد: دیدندان کش

 بله! _

و به سرعت از مقابل  دیخند هیگر انیم ای. ثردیکل کش خاتون

 بلند شد. شیپا

از  ایبعد ثر ی. دمختیزن بهم آم یخاتون و درماندگ یهیگر

 خانه گفت:مقابل در صدا بلند کرد و رو به جماعت داخل مهمان

 عروس بله داد. _

نش شد. بله داد و بال را به جا اهیصنم سمقابل چشم ماه اتاق

آمد.  اهویصلوات و ه ی. صدادیبر شی. بله داد و از زندگدیخر

 انیکرد و م سیزن را خ رنگیب یهااشک گونه یهادانه

 زد:آغوش مادرش ناله



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 حاللم کن خاتون. _

 یها. اتاق سرد، خانه سرد، دستایگو بردنشیمسلخ م به

 بود انگار.  ریو درونش زمهر رونیگر خاتون سرد. بنوازش

 اش نشاند و گفت:گونه یرو یبعد یبوسه خاتون

 گوشه. گریتو مارو حالل کن ج _

#۱74 
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 میکه اگه کار ینکن نمونیازمون. نفر ینرنج خوادیم دلم

 فقط به خاطر خودمون نبود.  میکرد

مقابل در منتظر  ای. ثردیشنیو نم دیشنیخاتون را م یصدا

و  دیدخترش کش یبه گونه یگریبود. خاتون دست د ستادهیا

 گفت:

 .یکن یتوام قول بده صبور رمی. من مکنهیآقات صدام م _
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از اعماق وجودش گرفت و باال آمد. او  ی. درد بددیکش ریت

گذاشت و خاتون با التماس از  اشنهیس یقفسه یدست رو

 بلند شد.  شیکنار پا

اع کرد. زن هم دنبالش رفت و با مادرش ود سی. نگاه خرفت او

 و نجوا کرد: دیکامل چرخدر بسته شد. زن جوان سمت ماه 

 تموم شد.  _

 نیرا ب دشیسف راهنیپ یشد. جلو دهیکش شیهالب بازهم

فرو برد.  اشقهیجل بیفشرد و دست داخل ج شیهاپنجه

 ایدست قنبر  نکهیامشب. قبل از ا نی. همکردیتمامش م

ها بها دست شدنه دست ب نیبه ا گریبه او برسد. د یهرکس

 یاو بر دیایغافل ب ریاز غ یکس دادیاجازه نم گری. ددادینم

 کند.  فیتکل نییسرنوشتش تع

 خارج کرد و نفس بشیو نشان را از ج نامیکوچک ب پاکت

به  یپاکت را باز کرد. نگاه یاش را پس فرستاد. الشده نیسنگ

 وسط آن انداخت و گفت: دیگرد سف
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 ش.و ببخمن ایخدا _

و توان نگه داشتن  دیلرزیم بیکه عج یباال آمد. دست دستش

همان هم نداشت. گردن خم کرد. پاکت را مقابل دهانش گرفت 

و که همزمان در اتاق باز شد و ترس به جانش نشاند. دست

و پاکت  دیکش ینیرا گم کرد. از فکر تنها شدن با قنبر ه شیپا

را آلوده کرد.  آن از دستش سر خورد و دامنش یهاو گرده

چشم  رتیدل زنان سمت در برگشت و از فرط حصنم دلماه

 دهیو زبان به کامش چسب دیکوبیم محابایدرشت کرد. قلبش ب

خودش را  یبار باز و بسته کرد. کم نیرا چند شیهابود. پلک

 لب زد: یو به سخت دیکنار پنجره باال کش

 تو؟ _

نشست. لبخند  شیو مقابل پا آمد شیاما با آرامش پ طاهر

صنم خودش را جمع کرد. بود. ماه تیداشت و نگاهش پر از امن

 :دیرساند و نال واریزده پشتش را به دوحشت

 نکنه تو...نکنه که تو... ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا _
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 او لب زد: رتیگرفت و در جواب ح یشتریطاهر قوام ب لبخند

 تموم شد. یهمه چ _

نشسته در نگاهش را  تی. امندیرا نشن شیصدا یول صنمماه

 در جوابش گفت: یتکان داد و عصب ی. سردیند

 .کشمیو مخودم یدست بهم بزن _

 :دیصنم غرمتعجب ابرو باال داد. ماه طاهر

 یاومد ؟یکنیکار م یچ جانیتو مگه زنت نمرده، هان؟ ا _

 ،یو راه بندازکار نظام ای یمنت سر آقام بزار ؟یمحلل ش

 کدومش؟

 صنم؟ماه _

 .اریو به زبونت ناسم من _

 زد: ادی. در ادامه فردهان باز کرد و چشمش را بست صنمماه

پس قنبر  رونیبندازه ب ونیا ادیب یکی. خاتووون؟ رونیبرو ب _

 کجاست؟

 .ریآروم بگ _
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صنم نگاهش کرد. . ماهیو جد یطاهر هم باال رفت. عصب یصدا

و خط شیبا نگاه برا یاش محکم. کمدرهم بود و چانه شیهااخم

 اش را باال برد:و انگشت اشاره دینشان کش

 .اریمن اسم قنبرو ب یجلو گهید بارهیفقط  گه،ید بارهی _

مرد جوان  یقهیخروش کرد. سمت طاهر حمله برد و  صنمماه

 گرفت. شیهاپنجه نیرا محکم ب

فکر  شهیهان؟ خاک بر سر من که هم هیتو فرقت با اون چ _

که  ادی. تف به ذات هوس بازت بیفرق دار هیتو با بق مکردیم

 بود و از تو نبود. یکیحداقل اونا ظاهرو باطنشون 

 صنم؟ماه _

. با دیرا چسب شیهازن را خاموش کرد. شانه یطاهر صدا ادیفر

درچشم او چشم رفتیم یکه از خشم رو به کبود یاچهره

 :دیدوخت و غر
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نظام  نیبکشم. بعد از ا که پا پس ومدمی. ندمیپست نم _

مرد  هیصنم فقط . به آقاتم گفتم. ماهارهیو بجرات داره اسمت

 داره اونم طاهره.

خشم  انیصورت او سردرگم بود. طاهر م یزن همچنان رو نگاه

 تر گفت:کرد و آرام نییاو باال و پا نانیسرش را به اطم

 آروم باش. یرینم ییجا گهیخب. د دمیطالقت نم _

 .یگیدروغ م یخدا که دار. بهیگیغ مدرو  _

 گفتم راسته راسته یبه موت قسم که هرچ _

 پس...پس قاسم؟ _

و داشته باشه. نگران نباش. به عمو شهباز سپردم هواش _

 .شهینم شیزیچ

 ؟یکنکار  یبا من چ یخوایم _

 ایهنوز باورش نشده بود. انگار که در خواب بود و رو انگار

او را رها  یهاشد و شانه دهیکش یلب طاهر ول ی. گوشهدیدیم

 کرد. در جوابش گفت:
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دور  مدتهیامشب. من و تو عباس.  نی. همبرمتیبا خودم م _

 .افتهیب ابیتا آبا از آس میشیم

 ناباورانه آب دهانش را فرو برد. طاهر در ادامه گفت: صنمماه

و بهت تموم بزارم. قرار کرده  باهام تآقات گفته برات سنگ _

بدقول نشم  یاول کار یخواینگم. منم گفتم چشم. حاال اگه م

 .میفتیراه ب دیشو که شبونه باپاشو آماده

. اخم و دیچرخیصورت مرد م یبود و نگاهش رو ریومتحمات

دست او  یدست رو اطیبود. طاهر با احت یکیلبخندش باهم 

زن  یهاپنجه ریلباسش را از گ یمچاله شده یقهیگذاشت و 

 و نجوا کرد: دیصنم ناباورانه آب دهانش را بلعنجات داد. ماه

 ستم؟یخواب که ن _

او  یگونه یصنم دست رولب طاهر باال رفت. ماه یگوشه

 گذاشت و دوباره لب زد:

 طاهر؟ یخودت _
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اش گرفت و مقاوم و امن مردانه یهاپنجه نیدست او را ب طاهر

 گفت:

 .میش یراه دیبرده بابو ن ی. تا کسزمیشو عزآماده _

 کجا؟ _

شمال عمارت عمو  میریجا که خواب از سرت بپره. م هی _

 شهباز.

#۱7۵ 
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 .یستیکه خواب ن شهیباورت م میدیرس یگفت. وقت خودش

در  دیو نور ام شدیاو گرم م یهاپنجه انیسردش م انگشتان

 رینگاهش را ز . طاهر با حفظ همان لبخند مردانهدیتابیدلش م

 :دیو پرس دیکش

 ؟یکار کن یچ یخواستیم _
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بود و دامنش  شیپا نییرد نگاه او را گرفت. پاکت پا صنمماه

انداخت و  ری. خجالت زده سرش را زدرنگیآلوده به گرد سف

 زمزمه کرد:

 بودم. دهیبردل _

 من؟ ،یاز ک _

سرش را باال و  نانی. طاهر با اطمدینگاهشان درهم تن بازهم

 کرد و با قدرت گفت: نییپا

خوشبخت کردنت نقشه  یبرا یکشیکه م ییبه تعداد نفسا _

. امون دهیدل کندن بانو. طاهر تازه از راه رس یدارم. زوده برا

پرواز  ایکینزد نیسعادت هم یبده تا بهت ثابت کنه هما

 .کنهیم

چشمش پر شد.  یاراده حلقه یرا به دندان گرفت و ب لبش

دلش گرم  و ته گرفتیم یکم داشت رنگ زندگکم شیهاگونه

 .بهم خورد شیها. لبشدیم

 طاهر؟ _
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عمو شهبازو  نیهمه منتظرن. ماش رونیجانم. من برم اون ب _

 برام درد دل کن باشه. یخواست یگرفتم. تو راه هرچ

 یگری. طاهر لبخند دعانهیو مط زیزریسرش را تکان داد. ر فقط

 بلند شد.  شیپا نیید و از پازد. انگشتان او را رها کر

 شیرها دیترسی. مردینگاهش را بگ دیترسیم یول صنمماه

باشد و ناگهان از جا  ایخواب و رو هانیکند. نگران بود تمام ا

. بلند شد. طاهر چند قدم فاصله گرفته بود که دلواپس بپرد

 زد: شیو صدا دیچیرا درهم پ شیهاپنجه

 طاهر؟ _

 ادیز دیو با ترد دین آب دهانش را بلعبرگشت. زن جوا طاهر

 :دیپرس

 عمو شهبازت؟ _

کرد بعد از مرگش تنها نمونم.  تیوص نیریخودش گفت. ش _

 وی. منم بهتر از تو کساریخوب ب مادرهیعباسم  یگفت برا

 .دمیند
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 پس آقام؟ _

روز کارت دارم. همون ایداد ب غومیپ وقتهیداستانش مفصله.  _

. یقنبر افتاد یپسرا یوپادست ریظام و زن یحجره یکه رفت

صنم کمک به ماه یبرا دیکرد و بعدش پرس ییازم دلجو

نه. منم  ای یگفت فقط بگو هست ؟یجورچه دمیپرس ؟یهست

 ازم ساخته باشه حتما. یگفتم اگه کار

. صنمامرزو غروب اومد سراغم. حالش خراب بود ماه کهنیا تا

نه؟ گفتم هستم.  ای یهست هنوز سر قولت نمیگفت اومدم بب

شهر ببر. ببر  نیاز ا ریو بگ. دست دخترمیاعلیگفت پس 

 میپسرم تصم یبرا وستمیخود وا یدورش کن تا بلد شم رو پا

 . رمیبگ

امشب را  ی. قصهدادیبود و گوش م ستادهیفقط ا صنمماه

 ی. خودش سراغ طاهر رفته بود و برارحمت رقم زده بود

 شیها و درد دل هاحرف دیافته بود. شادخترش طناب نجات ب

 ها،نیتر از اقبل یلیهم خ دیرحمت را تکان داده بود. شا ایبا ثر
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دنبالش بود  شزن و فرزند دیهمان وقت که چشم قنبر و تهد

 ساخته بود. یروز نیهمچ یخودش برا

 

. آه از نهادش بلند شد. شهیتر از همتشنه ایآخر بود  و در خط

مبادا  دیها سرک کشبرگه یمابق یالبهال برگشت و تاملیب

شد  بشیکه نص یزیتنها چ یجا گذاشته باشد. ول یزیچ

 بود.  زانیآو یهاو لب یسرخوردگ

ناقابل گذاشته بود و  ی. چندتا برگهشیکرده بود برا یبندرهیج

را با خودش برده بود. انصاف بود؟ قطعا نبود. و رسما در  هیبق

 نیمثل ا یحرکت نام نیم کرده بود. امثل او ظل یلبحق تشنه

قطره آب دهند. زجرکشش که به انسان تشنه قطره ماندیم

آخر را کنار دستش  ی. دلخور برگهبود رحمیکنند. واقعا که ب

 دیچانه زد. با ریرا ز شیهاگذاشت و جفت دست یمابق یرو

که  شدینم نطوری. اکردیسخت م طیشرا نیحال ابه یفکر

اوراق  ی. او همهکند ییگدا یپرپر یبزند و چند برگههربار رو 
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جا  یاکلمه نکهی. بدون اکاستوکمی. بخواستیرا با هم م

 . فتدیب

باال رفت و لبخند  شیدر سرش جرقه زد. ابروها یفکر ناگهان

حس خوب  کی یندهینشست و نما شیهالب یکمک روکم

و  دیپر نییتخت پا یاز رو یشد. دست از چانه گرفت. جلد

 .را از داخل کمد برداشت فشیک

خواهرش که  ادگاریهمراهش بود.  لدای یخودکار عطر شهیهم

 یزهایخرد و ر یهمه انی. مکردیم یدارمثل نفس از آن نگه

را مثل جواهر  ینییچرخاند و خودکار کوچک تز یدست فشیک

 خارج کرد. 

ه کمد گذشت و همانطور ک ریاز خ یشد. حت فشیک الیخیب

به آن زد و  یمحکم ینگاه خندانش به خودکار بود ابتدا بوسه

 افتاد.هسپس سمت تختش را

وقت بود که  یلی. خاوردیدرن یروان باشد و باز کردیم دعادعا

کار  لدای ادگاریاز  آمدیبا آن ننوشته بود. دلش نم یاکلمه
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صرف کار  ی. حاضر بود جوهرش بماند و خشک شود ولبکشد

 نگردد.  هودهیب

 شیبرگه را پ نیو خم شد. با چشم آخر ستادیتخت ا کنار

تا از روان بودن خودکار  دیآن کش ریز یو ابتدا خط دیکش

 مطمئن شود. 

دلش را ته یزی. چرفتشیو پ دیکش یانصفهمهینبود. خط ن بد

 انتیکردن اموال دکتر پژوهش، خ یخطقلقلک داد. خط یول

 دن او از حرکت دختر.در امانت و احتمال ناراحت ش

کند. مگر  یبا اعصاب دکتر جوان باز یبود کم ریخب ناگز یول

 انیلب مکار را نکرده بود؟ آب داشت و او را تشنه نیاو هم هم

 . دادیم یباز ریکو

 ی. چند برگه روکردیم فیکار او را رد یروان نبود ول خودکار

طمئن دستش که م ریهم گذاشت. از قطر و استحکام کاغذ ز

 شد دست به قلم برد.

#۱7۶ 
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خدمت پزشک متعهد و  دیعرض سالم و خسته نباش ضمن》

 جناب دکتر پژوهش. شناسفهیوظ

تا زمان  لیاز بردن نام فام"دختر رخساره،  ایدر نجانبیا

 نیتقاضا دارم در قبال ا "کنمیم یخوددار تیاز واقع نانیاطم

خود متعهد، و اوراق  نیمراجع و مارانیهمچون ب زین ریحق

را در  ستیخاص ن مارانیب یکمتر از دارو برا شیمربوطه که بها

در مقابل، خود را موظف حفظ  زی. بنده ندیبگذار اریاخت

عالئم دست از  نیدانسته و در صورت بروز کوچکتر یسالمت

 ".خواندن و کنکاش برخواهم داشت

 ای: درباتشکر
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برگه زد.  یهم پا یقشنگ یو امضا گرفت یقینفس عم انیپا در

را که ناخواسته به  یسپس ورق را برداشت و چند بار متن

 شده بود را خواند و مرور کرد. ادهیبرگه پ یذهنش رجوع و رو

کلمات  انیو ب اتیدر ادب یادیکه نقص ز ای. دربود خوب

گرفت دست از  میباال انداخت و تصم یاشانه تی. در نهادیدینم

 فکر کند.  یترمهم یزهایارد و به چوسواس برد

بود رفت و شالش را از  بازمهیکه درش همچنان ن یکمد سراغ

کف سرش رها  تیاهمی. سپس آن را بدیآن کش یلهیم یرو

 کرد و از اتاق خارج شد. 

. همانقدر آرام و شهی. مثل همسروصدایبود و ب یخال سالن

برگشت. نفس  صنم رفت وتا اتاق ماه ینواز. نگاهش ولروح

به  یبعد سر ینداشت. دم دنیکه کم از آه کش یگرفت. نفس

خودش تکان داد و  یخوردهسرنوشت صنم و روزگار بهم گره

 ها رفت.سمت پله
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دور مرور کرد  کیرا  . باز هم نوشتهستادیا یدر اتاق نام پشت

 نشست.  نیزم یو رو

ز همانجا داخل . برگه را اکردیدر باز بود و کار او را راحت م ریز

 سر داد و بلند شد. 

گرفتن  ینبود هر بار گردن کج کند و برا ازین گریشد. د خوب

و  کردیکاش که مرد لجاجت نم ی. فقط افتدیحقش به التماس ب

 . شدیمنرم 

 انیرا م لدایخودکار  کهیرا پر از باد کرد و در حال شیهالپ

 . شد ریها سرازاز پله دادیم یبازیانگشتانش باز

کار خودش را کرده  ای. درآمدیبه کمکش م دیخدا با نیاز ا بعد

 نوریکه نورعل دادیاثر م بیبه درخواستش ترت یبود و اگر نام

 .شدیم
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اش کنار بود و لبخند از چهره یانگشتان نام انیم برگه

درخواستش را مطرح و شک و  نقصی. چه ماهرانه و برفتینم

 . انداخته بودرا به جان او  یدو دل

کارش  فی. با پشت پا در اتاقش را بست و کوارد اتاق شد کامل

 گذاشت.  زیم یرا رو

 .ریکلمات بود و ذهنش درگ یکماکان رو نگاهش

 ریدستش را ز کی کهیداد و در حال زیرا به م اشهی. تکبرگشت

درخواست دختر را مرور کرد. هر چه  گریبار د کی بردیبغل م

 فیظر یو امضا یی. کلماتش جادوشدیتر ماقمشت خواندیم

را  یشتریب یهاتیامروز قابل یمسحور کننده بود. و نام شیپا

 یقو اتشیادب نکهیبابت خرسند بود. اول ا نیدر او کشف و از ا

 رینظیبود. نه اصال ب یعال نینفسش باال. و ابود و بعد اعتماد به

. ستادیبود. صاف ا نیداشت و قابل تحس ییباال یهیبود. روح

 بیو بالفاصله تلفن همراهش را از ج دیاش کشبه چانه یدست
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کوتاه در حد  یامیبعد پ یخارج کرد. دم فشیکوچک پشت ک

 ارسال کرد. شیراچند کلمه ب

 باال کارت دارم. ایب _

زنان پشت رها کرد و قدم زیم یرا کنار برگه رو یگوش سپس

پرده را کنار زد و  یشه. طبق عادت، گوستادیاتاق ا یپنجره

 آمدن او لبخند کنج لبش نشست.  الیخبه

عوض شده بود. از آن حالت خشک و  شیهاو لحظه روزها

 شیخودش گرفته بود. زندگبه یترخارج و شکل تازه یرسم

روزانه نبود که صبح برود و آخر شب  یقرار تکرار کی گرید

کار کند  یعلم یهامقاله یرو یگاه ند،یبنش زیبرگردد. پشت م

 . بماند یمنتظر تماس اضطرار یو گاه

حس تازه هم اضافه شده بود.  کی شیهایبه روزمرگ دایجد

کار و البته برگشتن به خانه  یرا برا شیکه انرژ نیریش یحس

 ایبه اسم در یحس حضور دردسر نی. و منشا اکردیمضاعف م

 شیاز جنس عشق. لبخند زد. چقدر خانه برا یبود. دردسر
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آمده  هعشق سرزد ،یاتفاق یلیخ کباره،یشده بود. به نیدلنش

 شیخودش را از قبل برا نکهی. بدون ایبود. بدون اطالع قبل

 . آماده کرده باشد

 

و متعجب خودش را از  دیرا شن لشیموبا امکیپ یصدا ایدر

 . دیکش نییتخت پا یرو

بود که تلفن  ی. مدتدلش النه کردته یترس و نگران حس

نداشت.  یچندان ییکارا بایو تقر لیاهش به تلفن تنها تبدهمر

در روز داشت که آن هم لغو و از  یغاتیتبل امکیدو پ ای کی

 . شرشان خالص شده بود

 همراهش را خارج کرد.  یرفت و گوش فشیسراغ ک نگران

 یو مضطرب گوشه زدیچراغ م ینهیزمدر پس اریهوش اسم

 . دیجویم دندان گرفته بود و ریلبش را ز

 نیرا ب یبعد گوش یا. لحظهشیرا باز کرد. با دلهره و تشو امیپ

 را با دقت خواند. امکیدو دستش گرفت و پ
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هم  یرا رو شیهاو نامنظم بود. پلک ختهیبهم ر ذهنش

که  خوردیدر پس ذهنش زنگ م اریگذاشت. همچنان نام هوش

 ناگهان چشم درشت کرد.

بود.  یکه اتاق نام یاهیمان زاورا باال گرفت. درست در ه سرش

 تنش گرفت و با خودش زمزمه کرد: نییرا پا لیموبا یگوش

 ..یییعنی _

 دیکش لهیم ینکرد. به سرعت دست برد و شالش را از رو معطل

 .و سمت در اتاق پا تند کرد

مرد  اریرا در اخت شیو کجا شماره موبال ینبود ک خاطرش

و خشنود  یعملکردش راضکه از  حالنیعیاست. علگذاشته

 بود.

#۱77 
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با پشت  یاو ضربه دیبه شالش کش یدر اتاق دست پشت

 انگشت به آن نواخت.

کرد تا بالفاصله  زیت دل کنان گوشصاف کرد. منتظر و دل صدا

 بعد از خوانده شدن وارد شود. 

گرفت. با انگشت ضرب آهنگ  یشتریوسعت ب ینام لبخند

 لب زد: تیگرفت و در نها شهیش یرو یقشنگ

 تو. ایدر بازه ب _

 صاف کرد و وارد شد. ییصدا گریبار د ایدر

 سالم. _

داشت و حس  جانیمتوقف شد. ه شهیش یرو ینام انگشتان

حال خودش را جمع  نیقابل انکار بود. با ا ریدرونش غ یبایز

 انگشتانش سر خورد و سمت او برگشت. یکرد. پرده از ال

 ؟یسادیتو، جلو در وا ایسالم. ب کیعل _

 :دیرفت و در جوابش پرس شیپ ریزبهخجالت زده و سر ایدر

 درسته؟ گه،ید نیداد امیشما پ _
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آن گذاشت و با  ی. انگشتانش را لبهستادیا زشیکنار م ینام

 :دیتامل پرس

 ؟یو اومد یشک داشت _

 .شدمیمطمئن م دیشک داشتم و با _

 ؟یاز چ _

شک در جوابش به کرد و دو یمنشمان او مندر چ رهیخ ایدر

 گفت:

اون  یفرستنده نکهیو ا نیدیو دمن امیپ نکهیخب، خب از ا _

 .نیشما بود امیپ

 نییبرداشت و سرش را پا یقشنگ یلب مرد انحنا یگوشه

انداخت. سپس بازدمش را پس فرستاد و کاغذ را با انگشت 

به او بامزه  چشمش باال گرفت. خطاب شیو پ دیکش زیم یرو

 گفت:

فکر کنم  ،یعمل کرد یشاه نیدر. ناصرالد ریز شیانداخت _

 . هیعصر عصر تکنولوژ
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خوشحالم  ی. ولگمیم وی. تکنولوژبمینصیمتاسفانه ازش ب _

 . دنیجواب م میمیقد یهاوهیکه هنوز ش

گرفت  نییرسما در کنترل لبخندش عاجز بود. کاغذ را پا ینام

 زد. شیران پابه  یاو چند ضربه

رو  یذاشتیبازه. م شهیاتاق هم نی. در امیندار بهیغر نجایا _

 بهتر نبود؟ زمیم

 یهابه همون روش ستین تریصاحب اتاق نباشه، منطق یوقت _

 م؟یش متوسل یمیقد

آن خسته  یبود. مرد جوان که از ادامه ییبایز یمناظره

و در  زدیبان بربود که ز امدهیعجله داشت. ن یول ای. درشدینم

را  فیتر از قبل بتراشد و حرمحکم یهر سوال، جواب یپ

لب باز کرد  یبود و منتظر. نام فیکند. نگاهش بالتکل یفنضربه

. سکوت کرد. التماس چشمان او شد ریبزند که درگ یحرف

 یبلندمهیرا واگذار کرد و هوف ن دانیبعد به ناچار م یالحظه

 .دیکش
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 حق با توئه. _

آن  یو رو دیکش رونیب زشیم ریبرگه از ز یا. دستهشد خم

 گذاشت.

 یدادیکه تعهد م میدار. شفاه. برشوننداشت ازین ینگارنامه _

 بود. یکاف

 کرد. لبخند تمام صورتش را پر کرد و التماس رنگ باخت.  ذوق

. دختر هم کامل رفتار او را دنبال کرد تیبا رضا یجوان ول مرد

 زیسمت م کندیگرفتن شکالت ذوق م یکه برا یمثل کودک

 . دیبخش یشتریهجوم برد و به لبخند مرد قوام  ب

 خدااا! یوا _

 ختهیدرهم آم شیو بغض و خوشحال دیدرخشیم چشمانش

 ها را سفت در آغوش گرفت و چشم در چشم او گفت:بود. برگه

 حواسم به خودم باشه. قوول! دمیواقعا ازتون ممنونم. قول م _

داد و با حفظ  زیرا به م اشهیشد. تک نهین دست به سجوا مرد

 زد و گفت: یبه خروج یاهمان لبخند اشاره



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 . به سالمت.کنمیباور م _

کرد و بعد از آن  یدندان گرفت.  مکث ریزده لبش را زذوق ایدر 

 لب زد: دالوصفیزا یجانیبا ه

 فعال! _

 

 خواب و طاهر کنار دستش نشسته بود و نیپشت ماش عباس

 .راندیم بیو غر یمهتاب ریدر مس

نگاه به طاهر. هنوز باور  کینگاه به پشت انداخت و  کی

آب و  ریبود. انگار در خواب از ز رانیو ح جی. هنوز گکردینم

بود. آغوش گرم رحمت،  ایاش رو. همهقرآن خاتون رد شده بود

در  چیه یآخر نی. و اایخندان ثر یها، لبنگاه پر از عذر قاسم

نامعلوم  یمقصد یراه. کنار دست طاهر و دیگنجیاورش نمب

بود. خودش گفته بود. گفته  شیپس طاهر مرد زندگ نیبود. ز

. گفته بود نظام اوردیرا به زبانش ن یگریمرد د چیبود اسم ه
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 شیها دلدارحرف نی. با ااوردیاسمت را ب گریجرات دارد بار د

  دار؟یب ایداده بود. خواب بود 

از  یشگونیدور از چشمان مرد نتکان داد و به یکر سرف نیا با

. اوردیخودش ن یزد و به رو ی. طاهر لبخندگرفت شیکنار پا

تا مغز  یمحکم حت شگونین نی. درد ابود داریخواب نبود. ب

کرد و سوزش آن را به  ی. هر چند خودداردیچیاستخوانش پ

خواب و که در  یاست. آدم داریباور کرد که ب ی. ولدیجان خر

  فهمد؟یم فهمد،یدرد نم ایرو

و نفس  دیساب شگونین یجا ینرمزد. کف دستش را به لبخند

 پس داد.  یاآسوده

 که تمام مدت حواسش به او بود لب باز کرد و گفت: طاهر

 با خودت نجنگ. نقدری. ایداریب _

 ی. کماو شد یو مردانه بایز رخمین یرهیسرعت برگشت و خ به

اش پلکش چند خط کوچک و استخوان گونه ریود. زالغر شده ب

 یگران و داغ دور شیبرا نیریزده بود. حکما مرگ ش رونیب
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 یبرد و گوشه نیی. بالفاصله سرش را پاسخت بود. دلش گرفت

 .گرفت یبازچادرش را به

 نیریداغ ش یبگم. حتم تیوقت نشد بهتون تسل چیه _

 کرده. تتونیاذ

 شیدو ابرو نیب یزینداخت و خط رسمت او ا یگاهمین طاهر

 نشست.

 ؟یگرفت ونیریش یو به عزامنبه ینگو که از اول راه زل زد _

تکان داد و  یجانب سرصنم باال رفت. طاهر حق بهماه نگاه

 گفت:

 با خودت؟ یکنیکار م یحواسم بهت هست. چ _

 کرد و جواب داد: تریشک لببه. دودیدهانش را بلع آب

#۱7۸ 
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 .نیراحت فراموش کرده باش ونیریباور ندارم مرگ ش _

 .یحرف نزن بونهیخشک و غر نقدریا شهیم _

کالم  تیبه قاطع شیکرد و ابروها یصنم سرکشنگاه ماه بازهم

 گفت: تیاو باال رفت. طاهر با حفظ همان نگاه و جد

 مگه من چند نفرم؟ هان؟ تتون،ی، اذشما، بهتون _

 وار سکوت کرد. طاهر ادامه داد: میتسل صنمهما

صنم ماه ستمین بهی. منم طاهر. غریکنیم یبیغر یهمش دار _

 شوهرتم.

 آخه. _

زن من بود درست. مادر  نیری. حرف آخر! شآخهیآخه ب _

. دوستش داشتم، براشم احترام قائل ام بود بازم درستبچه

زدم  وتمیس و موقعدر دیبودم و هستم. احترام قائل بودم که ق

پسرش  ی. االنم براش احترام قائلم که برانجایو برگشتم ا

 رفتمیمرده. من پذ نیریش یمادرو انتخاب کردم. ول نیبهتر

 . ریتوام بپذ
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 تر ادامه داد:کرد. آرام مکث

که بهش  یهر جور ،یرسم ،ی. شرعیتو زن من گهیاالن د _

 ه. صنمداره اونم ماه زنهیطاهر فقط  ینگاه کن

 من.. _

 طاهر به عالمت سکوت باال رفت. یاشاره انگشت

مثل  یاگه زد ایحرف نزن  ای. جنگ اول به از صلح آخره _

 رفتار نکن. هابهیغر

زده لبش را به دندان گرفت و چشم بسته شد. خجالت زبانش

 مرد گفت.  تیدر جواب قاطع یفیضع

 با همان اخم نگاهش کرد و گفت: طاهر

. یباش که تا امروز بود ی. همونجورصنمماهمظلوم نشو  _

صاف تو چشام نگاه کن و  کنمی. اگه اشتباه میهمون آدم قبل

 .یکه حرف نادرست زد یبگو غلط کرد

به لبخند  ختهیآم یچشم درشت کرد. طاهر با اخم صنمماه

 گفت:
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 خوامیوحواستو بده به من که مهوش ینگران یباش. جا یقو _

 هات.از نو شروع کنم با

. از ذوق و دیلرز شیهاو بغض کردن مانده بود. لب دنیخند نیب

هر حال طاهر لبخند . بهدانستینم ،یدلواپس ایبود  جانیه

دو انگشتش گرفت و  نیچادر او را ب یزد. سپس گوشه یقشنگ

 نوازش داد.

 نیریش یکنم. اگه دلت برا یکنارت زندگ خوامیمن م _

 طاهر.  یبرا یاش باش و زن خوببچه یبرا یمادر خوب سوزهیم

 ؟یهنوزم دوستم دار _

. طاهر در جوابش کردیم دادیو شرم در آن ب دیلرزیم شیصدا

 زد و سرش را تکان داد: یتک خند

 .یاونهیخدا که دتو. به یاونهید _

 طاهر؟ _

 از گذشته. شتریب ،یلیخ ،یلیاز گذشته. خ شتریب _
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ظر که صادق بود و فرو برد. به ن یدهانش را به سخت آب

او تکان داد و در  شتریب نانیاطم یبرا یمطمئن. طاهر اما سر

 ادامه گفت:

 یچ یاز زندگ فهمنیتازه م شنیتر مپخته یآدما وقت _

 . خوانیم

 . ادامه داد:دیدرهم تن یالحظه یبرا نگاهشان

صنم دختر قشنگ ماه یزمان هی. امگهید آدمهیمن االن  _

 صنم دختر قشنگماه ی. االن ولاستمخویم روهیهمسا

 .خوامیم روهیهمسا

 گفت. ظیآخرش را محکم و غل خوامیم

. آهسته لب زد و کردیو سردرگم نگاهش م جیجوان گ زن

 :دیپرس

 ه؟یفرقش چ _

 نیفرمون ماش یرو یاکرد و ضربه یبلندمهین یطاهر خنده 

 زد.
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 روزگار. نیخدا از دست ا یخدا، ا یا _

 گفت: یگریدر ادامه با لحن د .دیکش آه

کار کنم، راحتم  یچ دیداشتنش با یاون زمان بلد نبودم برا _

کار کنم، هم راحت از  یاز دستش دادم. امان االن هم بلدم چ

 .دمیدستش نم

تکان  یسر کردیکه در نگاهش غوغا م ینانی. با اطمبرگشت

 تر گفت:داد و آهسته

 .هیهمسادختر قشنگ  دمیاز دستت نم گهید _

 کرد. طاهر گفت: زشیزن ر ینهیداخل س یزیچ

زن آروم و  نیری. شدمیفهم زایچ یلیغربت که بودم خ _

 یفکر ییوقتاهی یمنم کم نذاشت. ول یبود. برا یمحترم

. دوست نداشتم برنجه. از اون طرف وجدانم یو عصب شدمیم

 ...گهیبه تو فکر کنم. به تو که د دادیاجازه نم

 شروع کرد. یگرید یو از جا دیکش یوفکرد. ه سکوت
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 زدمیقدم م نقدریا ب،یغر یهاکوچهتو کوچه پس رفتمیم _

باشم.  یداد قو ادیخام از سرم بپره. غربت بهم  الیخ نیکه ا

داد که مبارز باشم. که از حقم نگذرم. که اگه براش نجنگم  ادی

 کنم و بس. هیاز خودم گال تونمیبعدش فقط م

 صنم به حرف آمد و گفت:شد. ماه ینطوال یکم سکوتش

 گرفت. ادی یاگهید یزایچ دنیجنگ یکه قاسم جا فیح _

رفتنشم زود بود. من اگه رفتم دوتا آشنا  یقاسم بچه بود، برا _

 دی. قاسم به امرنیو باهم بگو من نیریش یکه هوا داشتم

 یابهی. اونم غرسوزهینم یکس یدلش برا بهی. غررفت هابهیغر

 بهیضامن معتبرش نظام باشه که خودش از صدتا غرکه 

 .ترهبهیغر

که  ینداشت. چشمان دنیپس کش الینگاهشان خ بارنیا

 یکه حرف برا ییها. نگاهبودند دهیو حسرت کش یها دورسال

چهارده. عشق شب داشتند. شب بود و جاده و ماه ادیگفتن ز

ادشان به د یو نوق عباس ولبود و خواستن و خواستن. نق
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کار  ننگاهشا نیکور افتاده ب گره نیکه ا نکهیا شی. پدیرس

 را از سر گرفت.  یریگدستشان بدهد بلند شد و بهانه

طاهر  یشده بود. چهره قراریلجوج و ب نیریاز مرگ ش بعد

به عقب سرش  ینگاه نهیاز تاسف برداشت. از داخل آ یرنگ

 وار خطابش کرد:انداخت و نوازش

 پسرم؟ یشد داریب عباس بابا، _

او بود و  یهاصنم که مجذوب لب. ماهزدیقشنگ حرف م چقدر

زن  نیناآرام بود. کم بود. ا یدلش ول. تهگرفتیدم دل نم کی

 دهیکم بود. طاهر درس و مکتب د یلیخیلیمرد خ نیا یبرا

 .دانستیبود. فرنگ رفته بود و آداب م

#۱7۹ 
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را صرف  شیبهاسال از عمر گراننم پنجصماه شیازا در

نظام، و  یخانه یهادهن گذاشتن با آدمبهو دهن دنیجنگ

 یو عقده تنها مکتب نهیو سلطه گرفته بود. ک یکشدرس آدم

حال . بهرفتیآن خانه باال م یشده نینفر یوارهایبود که از د

 نییپا راسرش  ادیخودش تاسف خورد. برگشت. با افسوس ز

 ت و پدر و پسر را به حال خودشان گذاشت. انداخ

و اهل کماالت بود.  دهیادیبغضش گرفته بود. طاهر دن ناغافل

 و درشت سند بود و در قبال او... زیحرف و سخنش نزد ر

 .دیکش ییصدایب آه

 یبود. همه زیناچ یزن شکست خورده کینداشت.  یچیه

. فشیکثفکر آتش گرفت. لعنت به نظام و ذات  نیوجودش از ا

 یرتیغیرحمت داد ب شیو ترس. پنج سال پ یلعنت به ناآگاه

را سپر،  رتشیرا سر داده بود و اکنون پسر همان مرد غ عقوبی

زن  کیصنم بود. اکنون ماه ستادهینظام ا یو مقابل سلطه

 بود و طاهر... ساده
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نشست.  شیسنگ وسط گلومثل قلوه یزی. چدیبازهم آه کش 

. طاهر آمدیو نه باال م رفتیم نییه نه پاک یمتاع سفت و سخت

 .ستادیاز حال او کودکش را آرام کرد و کنار جاده ا خبریب

ها و مجبور بود بغض .مرد برود یپاجوان مجبور بود هم زن

 ظاهر لبخند بزند. را پنهان و به شیهاکمبود

صنم خواب بود و مرد جوان با ماه یپا یبعد عباس رو یقیدقا

زن را  بانیسخت گر ی. بغض ولکردیبه جفتشان نگاه م اقیاشت

پسرک را با سر انگشت  دیسرخ و سف یها. گونهبود دهیچسب

که از دست رفت و  یاو پر از حسرت به گذشته دادینوازش م

 .کردیفکر م شتندا نیقیکه هنوز به خوب و بدش  یعاقبت

 

قب برد. تخت چسباند و سرش را به ع یکمرش را به پشت ایدر

به سقف. آب دهانش را  اشرهیبود و نگاه خ شیپا یها روبرگه

. با تمام وجود حال آن دیزبان کش ریو لبش را سفت ز دیبلع

خودش  یبرا توانستیکه م ی. زنکردیساعت زن را درک م
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بود. و  خکند و نکرده بود. چقدر احساس حقارت تل یخانم

ها صفر بود و سهم دکمبو نیسهم خودت از ا نکهیتر ادردناک

حس را بارها و بارها تجربه کرده بود. و  نیا ای. درتینهایب ایدن

 نکهیو متنفر. از ا بود زانیها از خودش گرهربار تا ساعت

 شهیهم نکهیگفتن نداشت. از ا یبرا یادیحرف ز وقتچیه

بود.  زیناچ آوردندیدرم شیزندگ ازکه سر  یمهم یهاآدم یبرا

تا بتواند نفس بکشد و  کردیفرار م هانیا یاز همه

 بچسبد.  ینکبت یزندگ نیبه ا یچهارچنگول

صنم ماه یبه داستان زندگ هیچقدر روزگار خودش شب ،یراست

زمانه.  یهایو بد دهن اریهوش یهوشنگ، رفتارها یبود. خانه

و تنها مدلشان  یکی شانیهایوزن سخت کردیخوب که نگاه م

 روز شده بود.به

از  ادیز یرفت و با صدا ینیکه از ب ی. بازدم پردیکش فهو

گرفت و از سر خط  نییدهان خارج شد. سپس سرش را پا

 شروع کرد. یبعد
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چشمش را گرفته بود.  یو بزرگ شهباز حساب ییروستا عمارت

 سرد.  یبود و کم کیهوا همچنان تار یصبح بود ول کینزد

تا طاهر عباس  دیچیچادر را دور تنش پ نیکنار ماش صنمماه

. سپس کنار دست او ردیآلود را بردارد و در آغوش بگخواب

 :دیو پرس ستادیا

 ؟یزل زد یبه چ _

و خندان مرد به  خسته ی. چهرهدینگاهش را باال کش صنمماه

 چشمش آمد و در جوابش لب زد:

 ؟یاومد نجایقشنگه. قبال ا یلیخ _

را  گرشیدست عباس را نگه داشت و دست د کیبا  طاهر

قدم  یمیپشت او گذاشت. بعد از آن سمت ساختمان قد

 برداشت و در جوابش گفت:

باصفا و  ینبود. جا ایدناومدم. هنوز عباس به نیریبار با ش هی _

 .آدیمطمئن بودم خوشت م ه،یآروم
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ته دلم قرار گرفت. خداکنه روزشم  رونیو گذاشتم بآره. پام _

 .مثل شبش آروم باشه

 کیتر. دلش خسته زیهاد خسته بود و از فرار و گرجنگ و ج از

 یخانه نیمثل هم یی. جادیطلبیساکت و آرام م یجا

رشت بنا شده بود.  یروستاها نیترافتادهکه در دور ،ییروستا

 ییامن روستا یطاهر پشت کمرش بود و خانه گرتیدست حما

 کین که ی! همچیه خواست؟یچه م نی. بهتر از اشیرو شیپ

کرده بود جان  ایکه نظام مه یکنارش و از کارزار ید واقعمر

 نیتنش از ا ی. همهکردیم تیکفا شیدر برده بود براسالم به

سر صبح را از خاطر برد. طاهر کنار  زیت یفکر گرم شد و سرما

 گوشش نجوا کرد:

 یباش نجایدو روز ا دمیتره. قول مروزش از شبش قشنگ _

 .یدلت نخواد برگرد گهید

 .خوادیاالنشم دلم نم _

 :دیصنم پرستک خند زد. ماه طاهر
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 برام شده بود معما.  یزیچ هی شهیهم گمیم _

مرد  نینور مهتاب ابرو باال داد. چقدر قدم زدن کنار ا ریز طاهر

 :دیزد و پرس یصنم لبخندبود. ماه بایز

 داره؟ ریچرا روزگار عموت با شما توف _

 یبه کمر عباسش داد و دم یوازشدست از کمر او گرفت. ن طاهر

 بعد در جوابش گفت:

و  عشقهیاز  یچبدون که همه ونی. فقط اهیداستانش طوالن _

شهر وردست  آدی. عمو شهباز مشهیساده شروع م یعاشق

نه صددل عاشق  دلهیکار کنه که همون اول  نیارباب حس

. آدیاز عمو بدش نم ی. دختر اربابم انگارشهیدالرام دخترش م

 یو وقت کنهیبوده با شهباز قرار م یاربابم که آدم خدا شناس

 دخترمهی نی. همدهیشو داره بهش دختر مکه جنم نهیبیم

. رسهیدخترش مبه یو ارث خوب رهیمی. بعدها ارباب مداشته

و دو برابر وسط و ثروت زنش زارهیداره م یعمو شهبازم هرچ

 .کنهیم
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#۱۸0 

 

 [۱3.0۹.2۱ 23:0۵] 

 

 جانیبودند. طاهر هم ستادهیساختمان ا یبنا یدر ورود پشت

 شد. لیاو متماحرفش را قطع کرد و رو به

 .اریو دربقفل دیکتم کل بیدست کن تو ج _

که شب  یترس ایبود  یخوابیو گنگ نگاهش کرد. حاصل ب جیگ

فکر کرد و  یگذشته از سر گذرانده بود؟ هرچه بود ابتدا کم

 .دیخودش جنببعد به یالحظه

مرد افتاده بود و دم  بیج یزده گوشهو زنگ اهیس یآهن دیکل

نگاه  ری. دستپاچه شده بود. خجالت زده زدادیم شیباز یصبح

را تحمل  گوشیباز دیانگشتان و کل نیجدال ب یگرم او لحظات

 یبود و سرخ کیدامش انداخت. چه خوب که هوا تارکرد تا به

 ی. چه خوب که طاهر صبورآمدیبه چشم نم یلیخ شیهاگونه
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لبخند داشت و حرف  اوردیابرو بخم به نکهیا یو جا کردیم

توسط زن باز شد و  یاو قفل فوالد یبعد به اشاره ی. دمزدینم

 طاهر اشاره زد که ابتدا او داخل شود. 

به جانش  یباز و هزاران دلواپس شیدر به رو کیداشت.  دیتر

شروع تازه بود.  کی یخانه نشانه نیا افتاده بود. قدم نهادن به

آن آماده  یکننده که از قبل خودش را برا ریگغافل یشروع

 یکی نی. ایکی نیحاضر بود اال ا یآمدشیهر پ ینکرده بود. برا

هم بود.  ترنیریش شیزندگاتفاقات  یکه دست بر قضا از همه

 نکرده بود. برگشت. آب دهانش را یفکر چیه نیا یاتفاقا برا

 را به او منتقل کرد. شیهاینگران دلواپس یو با نگاه دیبلع

جا کرد و باز هم دستش را بهشانه جا یعباس را رو یول طاهر

گرفت و با  نییسرش را پا یپشت کمر زن گذاشت. سپس کم

 لب زد: کردیم دادیاش بخسته یکه در صدا ینانیاطم

که اول . مرد اونه ستین یشدن کار سخت زنهیمالک جسم  _

 و تصاحب کنه.روحش
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صبح بود و ماه با سماجت تمام وسط  کیبرقرار شد. نزد سکوت

روشن انداخته  یا. پردهکردیم شانیو پاگشا دیتابیآسمان م

را بر  شیهاشب و چشمان آن دو. طاهر پلک یاهیس نیبود ب

 هم گذاشت و آهسته نجوا کرد:

 داره.  یالخ یواریتا دلت بخواد چهار د نجایبرو تو. ا _

افتاد و لبش را به  ریصنم زماه یزدهنگاه خجالت تینها در

دندان گرفت. طاهر حرف دل او را از چشمانش خوانده بود و 

. مرد جوان از دادیسرزنش و اخم و تخم، راه نشانش م یجا

بعد سرش را باال گرفت و  ی. دمشرم و سکوت او استفاده کرد

 در ادامه نفسش را رها کرد:

 حرفا. نیاز ا شتریصنمم بارزش ماه اده،یصبر طاهر ز  _

 فراوان.  یواریصنم باال و چهار دبود، ارزش ماه ادیطاهر ز صبر

 ارشیاخت نجایو ناسزا نبود. ا هیاز اسارت و تنب یخبر نجایا

 یاو باز یخودش با آبرو یمحض آبرو یدست خودش بود. کس

آرام بود. و  زیچهمه در کار نبود. یلی. زور و ظلم و تحمکردینم
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و  یکه از سر خودخواه یدر کنارش عشق بود. خواستن

 ینهید. درد نبود. عقده و ک. سلطه نبوآمدیزدن نمحرص

 بود.  ارزشیب

 پر کرد و سپس لب جنباند.  نهیاهلل گفت. ابتدا س بسم

 نگاهش کرد و پشت سرش قدم داخل گذاشت.  اقیبا اشت طاهر

از غبار  یو کور. نور مهتاب همراه ردخلوت بود و سوت  خانه

 ی. بوکردیچشمان کمک م دیعمارت را روشن و به د یورود

. دادیخاک هم البته بود و نوک دماغ جفتشان را قلقلک م

پدرش بلند کرد و  یشانه یعباس به محض ورود سرش را از رو

 :دینال

 دارم. شیج _

شت و اش گرفت. دستش را مقابل دهانش گذاخنده صنمماه

و  دیپشت گردن پسرش کش یدست ی. طاهر ولدیخند صدایب

 رو به زن گفت:
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هست، کنارشم چند تا شمع  نیعالءالد هیاون گوشه  _

 گذاشتن. روشنش کن تا برگردم.

 ؟یریکجا م_

 لشیتحو ی. طاهر اما لبخند قشنگنگران شد و ناله زد صنمماه

 داد و در جوابش گفت:

و خاتون امن و امانه. عباس یوقچهخونه مثل صند نی. انترس _

واسه  یبر یتونینکرده، برگشتم تو م سیو خببرم تا لباسم

 .یبردار اتاقهیخودت 

 شکمو با نوک پا به دیکشیم کیبار یعباس داشت به جاها کار

. طاهر معطل نکرد. همانطور که پشت زدیپدرش ضربه م

رفت و زن  نرویبرگشت. از همان در ب دادیپسرش را نوازش م

 جوان را به حال خودش وا گذاشت.

 بی. غردیپشت سر او نگاه کرد و چهره درهم کش یکم صنمماه

 رونینفس تندش را ب نکهیهمزمان با ا د،یبود و ناآشنا. چرخ

 ماه کمک گرفت.  فیباال انداخت و از نور ضع یاشانه فرستادیم
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شد  روشن شد. همزمان طاهر دست در دست عباس وارد اتاق

 و نگاه خرسندش را اطراف آن چرخاند. 

خاک  یهاهینشسته بود و پا نیزانو کنار عالءادل یرو صنمماه

. دست خودش کردیچادرش پاک م یاش را با گوشهگرفته

 دیرسیم یزیمهم بود و به هرچ شیو نظافت برا یزینبود. تم

آمد. همانطور  شی. طاهر پگرفتیهمان اول گردوخاکش را م

 زد: لب فشردیم شیهاپنجه انیست کوچک عباس را مکه د

جا  نیتو تو ماش یبده. چمدون عباس و بقچه رتیخدا خ _

 .ارمشونیتا ب ریرو بگبچه نیا یهوا زحمتیموند. ب

طاهر و سپس عباس  یچهره یزن باال رفت. ابتدا رو نگاه

 جنباند:شک در جواب او لبنشست و دو به

 باشه. _

کرد و خودش  یبدقلقل یشد. عباس ول تردهیطاهر کش یهالب

نگران صنم دلو بلند پدرش چسباند. ماه دهیکش یرا به پاها
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جفتشان رقم  یبرا نیکه بعد از ا یعباس بود و روزگار

پسرش  شانیپر یبه موها ی. طاهر خم شد. دستخوردیم

 و پدرانه گفت: دیکش

 مهربونه. یبیجونم مثل بصنم _

#۱۸۱ 

 

 [۱3.0۹.2۱ 23:0۵] 

 

 خب؟ ،یبزرگش کن رمیگیبره م هیبرات  یباش یخوب پسر

با او. دستانش را  شیهاکودک به زن بود و گوش یناراض نگاه

به زن جوان کرد و صورتش  ی. اخم تنددیچیپدرش پ یدور پا

 طاهر پنهان کرد. یرا پشت پا

بغل  ریافتاد. طاهر اما دست ز ریاز او سرش ز دیناام صنمماه

 یزیر یبعد بوسه یبلندش کرد. دم نیزم ید و از روپسرش بر

 به صورت او زد و گفت:
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 بابا طاهر قهر کنه؟ یخوایم _

زد و  یلبخند دییتکان داد. طاهر به تاسرش را تکان عباس

 گفت:

 و زود برگردم.جون تا منم برمصنم شیپس بدو برو پ _

 ینگاه ادیز دی. با ترس و ترددیبود. سرش چرخ یناراض عباس

درخواست پدرش را  رینگران صنم انداخت و ناگز یبه چهره

 .رفتیپذ

و  کردیم یبیکه رفت عباس ماند و زن جوان. پسرک غر طاهر

را پس  نشیصنم آه سنگباال آمده بود. ماه شیگلو خیبغض تا ب

 یرا برا شیهاکنج لبش نشاند و دست یزور لبخندفرستاد. به

 مهمان کردن او از هم گشود.

 بغلم نترس. ایب ا،یب _

زن  یهاکرد. دست یچیکودک بهم جمع شد و سرپ یهاشانه

از رام کردن  دیکه ناام دینکش یو هوا معلق ماند. طول نیزم نیب
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. دیپس داد و چادرش را از سر کش یگریبلند د یاو نفس

 اتاق رها کرد و بلند شد.  یبعد چادر را گوشه یالحظه

کردن داشت.  هیبا گر یکم یبود و فاصله زانیعباس آو لب

کار شد. همانطور که اطراف خانه را دست به یصنم ولماه

 کیبه پسرک بغ کرده نزد استیلب باز کرد و با س دییپایم

 شد.

 .خوابهیخودم م شیرخساره شبا پ _

رخساره آمد و کودک چشم درشت کرد. زن جوان قدم به  اسم

 قدم فاصله را کم کرد. ادامه داد:

 .گمیکوچولو م یقصه هیشب براش  منم هر _

 . ستادیا مقابلش

 ؟یتوام قصه دوست دار _

صنم خم شد. و گردن کج کرد. ماه دیخودش را عقب کش عباس

و با ذوق در چشمان او  دیپسر را چسب یجمع شده یهاشانه

 صدا کلفت کرد:
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 و پسر پادشاه! یشونیپماه _

. زن رها کندرا از دست او  شیهاشانه کردیتالش م عباس

 جوان دوباره گفت:

 دار و ...قله زن. اسب شاخو کدوقل رزنیپ _

 تک شاخ! _

راه متوقف  یمهیتکان داد و کالم زن را ن یبالفاصله لب عباس

پسرک که دست  ادیبه هوش ز یصنم تک خند زد. سرکرد. ماه

 از پدرش نداشت تکان داد و گفت: یکم

 ؟یشو بلده. اسب تک شاخ. قصیگیتو راست م _

 گفته. ایثرعمه _

به منم  یشو بلد. حاال که قصهیمهربون یچه عمه اهللکیبار _

 رم؟یبگ ادی یکنیم فیتعر

کج کرد  یصنم هم گردننه سر تکان داد. ماه یبه نشانه عباس

 و با التماس در نگاه او گفت:
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 یخب رخساره گناه داره. بهش قول دادم قصه یباشه. ول _

 کنم. فیبراش تعر رمیبگ ادیو تک شاخ

کودک و پر از التماس  دی. نگاه پر از ترددیدرهم تن نگاهشان

او گرفت و  یهاشد. دست از شانه میصنم تسل تی. در نهازن

 .کمر صاف کرد

 کن، باشه؟ فینداره. هروقت دلت خواست برام تعر یبیع _

پسرک زد و  یبه رو یجمله معطل نکرد. لبخند نیگفتن ا با

به خودش  یت. قصد کرد از او دور شود که عباس تکانبرگش

 :دیداد و پرس

 کنه؟یم شیرخساره شبا ج _

آمده  نییپا ظیداشت و از سر بغض و غ یصحبتقصد هم ایگو

زد و شانه باال  یبخشتیصنم پشت به او لبخند رضا. ماهبود

 .انداخت

 ادشی ششیج گهیخب به من قول داده د یوقتا. ول یبعض _

 نره.
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و نقنق یهافقط بچه گهیم ایثر. عمهکنمینم شیمن ج یول _

 .کننیم سیو خجاشون

اش کودک خنده یتا صدا دیدندان کش ریرا ز شیهالب صنمماه

 تر در چشمان او گفت:و محکم دیبعد چرخ یرا آزرده نکند. دم

اونجا به حرف بابا  یستادیچرا وا ،یستیو ننقپس اگه نق _

 ؟یدیطاهر گوش نم

. کلمات را . سنش کم بود و عقلش بزرگدیبرچ لب کودک

. عباس نگاه خوردیو غرورش به سنش نم کردیدرست ادا م

 و پر غرور گفت: دیدزد

 آد؟یخوابم م _

صنم کرده بود. ماه دایفرار از سوال زن پ یرا برا یدرست راه

کرد کودک را برانداز  یسر تا پا یکم نکهیابرو باال داد. پس از ا

 تکان داد و گفت: یو سر

 .آدیکه خوابت م _
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را  واریسفت و بزرگ کنار د ینگاه مخده کی. با دیچرخ سپس

 و سمتش پا تند کرد.  دایپ

. دیکه آن را وسط اتاق انداخت و خودش دراز کش دینکش یطول

صنم با حفظ همان لبخند . ماهکردیو واج نگاهش م عباس هاج

 ت:آغوش باز کرد و گف نیریش

 . ایبدو ب _

. زن خوردیشده بود و تکان نم ریزنج نیکودک به زم یپاها

 گفت:

و بگو تا باهم تک شاخ یقصه ایبدو ب آد؟یمگه خوابت نم _

 .میبخواب

. آنقدر آغوشش بار زن قصد کوتاه آمدن نداشت نیکرد. ا تامل

رفت.  شیپ اطیکودک رام شد و با احت نکهیداشت تا ارا باز نگه

بعد عباس  یا. لحظهدیدر نگاه زن جه یروزیو پ یادبرق ش

 و پشتش را به او کرد.  دیکنارش دراز کش
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وسط  تیو درنها مودیسرتاسر وجود زن را پ یقشنگ حس

اتفاق دستش را دراز کرد.  نیقلبش نشست. خرسند از ا یخانه

تن او  یسرش برداشت و رو یچادرش را از باال یسختبه

را  گرشیسرش زد و دست د ریرا زدستش  کی. سپس دیکش

که با تمام وجود از کودکش  ی. مثل مادردیچیدور تن کودک پ

کرده بود.  لهی. درست همان حس در وجودش پکندیم اقبتمر

 یاز باال به چهره نکهیزمان با اآب دهانش را فرو برد و هم

 آهسته لب زد: کردیقشنگ او نگاه م

 کن. فیحاال اگه دلت خواست برام تعر_

#۱۸2 

 

 [۱3.0۹.2۱ 23:0۵] 

 

 ریصنم ز یوارد شد. چمدان عباس به دستش و بقچه طاهر

و ناباورانه  ستادیا بازمهیدر ن انیجا، درست مبغلش بود. همان
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به چشمان او  کردیم یسع یصنم ولبه جفتشان نگاه کرد. ماه

اتفاق سخت بود. خجالت  نیخودش هم باور ا ینگاه نکند. برا

را فراموش و دلش  دیدوست داشت ترس و ترد یول ،دیکشیم

آهسته پشت پسر ها خوش کند. پس آهستهرا به بودن کنار آن

 فرار از نگاه طاهر نجوا کرد: یرا نوازش داد و برا

 .شنومایمن دارم م _

 کردیم یشتریب تیکه با ورود پدرش احساس امن عباس

 کار انداخت.را به شیهارا بست و لب شیهاپلک

 نبود... یکیبود  یکی _

به صورت او  نگاهیخوشحال و قبراق وارد شد. زن جوان ب طاهر

اتاق  یاشاره زد که سکوت کند. او هم بقچه و چمدان را گوشه

 رها کرد و آهسته گفت:

 بکشم روتون. ارمیب یزیچهیسرده. برم  نیزم _

صنم در سکوت نگاهش کرد و به لحن کودکانه و رفت. ماه او

 پسرک گوش جان سپرد.  نیریش
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و  بایز نینچنیاو بود که ا یایرو ایگو ییتک شاخ طال دنید

مخده گذاشت  یصنم سرش را رو. ماهکردیم فشیتعر یقیحق

کم او شد. کم یختهیو بهم ر ییخرما یموها یرهیو از پشت خ

سر او سر داد و نوازشش  یرا رو شیهادستش باال آمد. پنجه

 کرد. 

بود. لحاف به  دهیرس مهیتک شاخ به ن یصهکه آمد ق طاهر

آن. صنم به سرعت سر بلند کرد.  یدستش بود و بالشت رو

گذاشت و  ینیب یشکوت انگشت رو یطاهر اما به نشانه

 آهسته نجوا کرد:

 بلند نشو بزار بخوابه. سس،یه _

سرش را کنار سر کودک قرار دهد  نکهیبرگشت و قبل از ا صنم

 :دیپرس

 خودت... _

 اتاق بغل، نگران نباش جام خوبه. نیهم _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

. اندازدیو اجازه نداد خودش را به زحمت ب دیحرف او دو وسط

گذاشت  یشانیپ یزن جوان اما نگران بود. پشت دستش را رو

 یبعد لحاف بزرگ و پشم ی. کمو در جدال با خودش پلک بست

بر ترس و  تیصنم هم در نهارو تن جفتشان نشست. ماه

 :دیکرد و پرس غلبه شینگران

 ؟یدیو شنتک شاخ یتو قصه _

 . صنم گفت:کردیبود و متعجب نگاهش م ستادهیسرپا ا طاهر

 . کنهیم فی. عباس قشنگ تعرمیبمون با هم گوش بد _

چطور  دانستیکه نم یبرقرار شد. طاهر ماند و دعوت سکوت

زن بسته بود و با دست خجالتش را  یهاپاسخش دهد. چشم

و  دیاش کشبه چانه یپر کرد. سپس دست نهی. سکردیپنهان م

 متفکر لب زد:

 .ارمیب گهید یکی رمی. مکهیلحاف کوچ نیا _

#۱۸3 

 [20.0۹.2۱ 04:4۸] 
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خانه را  خیعبور و تا ب یرنگ یهاشهیاز درز ش دینور خورش

زد و ناگهان چشم باز کرد.  یصنم غلتروشن کرده بود. ماه

 دیوفته بود. چرخو تنش ک نیهمچنان سنگ شیهاپلک

دندان طاهر انداخت و لبش را به یخال یبه جا یسرعت نگاهبه

زن و فرزندش  ی. رفته بود. لحاف خودش را هم رودیگز

 رونیکه صنم از آن اطالع نداشت ب یبود و محض کار انداخته

 .بود زده

 یگوشیهم باز یکه از پ یو گنجشکان آمدیچلچه م یصدا

. ته دلش از دندیپریآن شاخه مه بهشاخ نیو از ا کردندیم

وجودش  یزد و همه یشب گذشته غنج نیریاتفاقات تلخ و ش

بود و از گردن به  خیرا گرم کرد. خانه سرد بود. صورتش 

 شیوگل ریلحاف گرفت و ز یرا لبه شیهاگرم. پنجه نشییپا

جان گرفته  اشنهیس انیکه م یابا حس تازه بار،نی. اداشتنگه

غرق خواب عباس نگاه کرد. عجب  یچهرهگشت و بهبود بر



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

که  یبود. تمام راه و تمام ساعات ییصدایخواب و بخوش یبچه

طاهر در  یکه حضور ناگهان دیجنگیزن جوان با خودش م

وال را به خودش  وهمه عجله و هول نیآن هم با ا ش،یزندگ

بود.  برخیب ایو از دن دیدیبقبوالند عباس خواب هفت پادشاه م

آورد و  رونیآن ب ریلحاف را رها کرد. دستش را از ز یلبه

 . دیپشت سر پسرک کش یآرامبه

پدرش بود و البته  هیشب اندازهیرنگش ب ییخرما یموها

که از  یارث یو نشانه دادیم یمردانگ یکه بو یغرورش. غرور

 یکرد و سرش را تکان داد. هوا یونقطاهر برده بود. عباس نق

صنم فکر کرد گرما و سرد بود و بدن جفتشان کرخت. ماه اتاق

که  دهدینم زهلحاف استخوان جفتشان را نرم و اجا ینیسنگ

تا  دیجنبیبه خودش م دی. با. نفس گرفترندیدل از آن بگ

از همان  خواستی. دلش نمندیحال و وضع نب نیطاهر او را در ا

 یز لحاف که روا ینشان دهد. پس قسمت کارهیابتدا تنبل و ب

زد و  یخودش بود را پس زد و بلند شد. عباس باز هم نق
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 یصنم مشکوک شد. نگاهلحاف انداخت. ماه رونیدستش را ب

سرعت لحاف را که ناگهان به سرش زد به یتنگ کرد و با فکر

 پسرک پس زد.  یاز رو

گرد و درونش  دیدیکه م یزیاز چ شیهادل غافل! چشم یا

کرده بود. پسرک مغرور و  سید. خودش را خپا شبه ییالیواو

گردنش  ریدارد تا ز یبه رخساره برتر کردیکه ادعا م یغد

 یاریرا هم با خودش آب یاز لحاف پشم یبود و قسمت سیخ

 یکند. بلند کردن و راض هیگر ایکرده بود. مانده بود بخندد 

 ایمانده بود. آ شیدر چگونگ یکردن کودک کار خودش بود. ول

شدن  داریمحض ببه ایرا عوض کند؟  شیهالباس دادیم اجازه

  کرد؟یصنم را دستپاچه مو ماه گرفتیطاهر را م یبهانه

کوچک او گذاشت و با  یشانه یدست رو اطیو با احت آهسته

 زد: شیمحبت صدا

 عباس جان؟ _
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صنم دوباره تالش کرد خورد و جوابش را نداد. ماه یتکان عباس

 خم کرد و کنار گوش او نجوا کرد: سرش را نباریو ا

 کرده. سیو خشاخ حواسش نبوده جاشگمونم تک _

صنم لبخندش را مهار کرد و پسر زنگ خورد. ماه یهاگوش

 دوباره کنار گوش او لب زد:

بلند شه تا  دیاالن با ی. ولدهیم ادشیعباس  دونمیالبت م _

 لباساشو عوض کنه. ومدهیباباش ن

دندان گرفت و صنم لبش را بهاز کرد. ماهپلک ب یتند عباس

 رها کرد:

 ...گنیبرسه؟ اونوقت م ایثرکه به گوش عمه یدوست ندار _

زد و با چشمان سرخ و  یحرف او غلت تند انیم پسرک

صنم لبخند زد. . ماهکنار دستش یبهیخمارش زل زد به زن غر

 بغض کرد و ناله زد: یعباس ول

 بابا طاهر؟ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

توام پاشو لباستو عوض کن  رفته. دمیبلند شدم د . منآدیم _

 شاخ بوده نه تو.که همه بفهمن کار تک

هم  دی. شابود دهیبود. انگار ترس ریواضح و گلوگ یپسر ول بغض

 تینگاه کرد و در نهازن جوان را نگاه ی. کمدیکشیخجالت م

 . دیسرش کش یلحاف را رو

 یداد و هوف بلند رونیوا رفت. نفسش را پر صدا ب صنمماه

تر لحاف گذاشت و آهسته ی. چند لحظه بعد دست رودیکش

 گفت:

 گمیم دنیپرس ایثراگه رخساره و عمه یول رمیباشه. من م _

 کرد. شیونوق کرد گربه اومد تو جاش جعباس نق

جز رها  یاپهلو شد. انگار چارهو به دیلحاف چرخ ریز عباس

 یو کامل از رو دیکش یفکردن و تنها گذاشتن او نداشت. هو

 دیبود و با سیاز لباس خودش هم خ یبلند شد. قسمت نیزم

 یاش حالت. چهرهکردیبه حال آن م یقبل از آمدن طاهر فکر

حال خودش  هب واریکه کنج د یااز اکراه گرفت و سمت بقچه
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. دست نگه داشت. لبخند زد و ستادیهمانجا ا یراه بود رفت. ول

 یحواسش پ گذاشتیها مگر ملچلهچ یشد. صدا الیخیب

. با حفظ همان لبخند سمت پنجره قدم تند کرد. خودش باشد

صدا گرفته بود قفل آن را از باال و  نیکه از ا یبا حال خوش

سرد  یبازشان کرد. هوا رفو طاق به طاق از دو ط دیکش نییپا

از قبل  شتریداخل اتاق هجوم برد و کودک ب بارهکیبه  یول

 ی. صنم اما کف دو دستش را لبهدیچیبه خودش پلحاف را 

 یداد. سرد بود ول رونیرا ب اشتنهمیپنجره گذاشت و ن یچوب

باز و بسته کرد و دم  ادیز اقیرا با اشت شیها. پلکریدلپذ

خنک گرفت. جانش که تازه شد با  اندازهیب یاهو نیاز ا یقیعم

وسط  یمیعمارت قد ایاطراف کرد. گو دنییدقت شروع به پا

 .یمزرعه بزرگ بود و اطرافش پر از درختان جنگل کی

#۱۸4 
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محروم  دنشیو شب قبل از د آمدیچشم او مکه تازه به یزیچ

 رونیهم ب یو کم ردیبود. کنجکاو شد دل از اتاق و ظواهرش بگ

گذشت و  قشی. پس، از کنار کودک و بدقلعمارت سرک بکشد

 شد.  نوایوارد ا میمستق

گرد و دهانش باز مانده بود.  ییبایحجم ز نیا دنیاز د چشمش

و  دیچیو سپس پوست تنش پ سیخ یهاسرما ابتدا به لباس

 نیاز ا دنیبرحال گذشتن و دل نیجانش انداخت. با الرز به

قفل کرد و  نهیس یرا رو شیهاصنم نبود. دستبهشت کار ماه

 گذاشت.  اطیبا سماجت تمام قدم داخل ح

 کردیاز درختان پنهان بود و تا چشم کار م یانبوه ریز کوه

همه  نی. اانیجنگل بود و جنگل. چه کرده بود پرودگار عالم

 دنشانیگوشه جمع بود و چشم از د کیفقط و فقط در  ییبایز

 اطیرا شروع کرد. ح اطیزدن در ح. قدمماندیم زدهرتیح

 شیسوا گلنقرار داشت و از ج یچوب یحصار انیکه م یبزرگ
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نظر گرفت. کوچک  ریرا با دقت ز اطیح یگوشه. گوشهکردیم

را گرفته بود و از هر طرف به  یمی. دور تا دور عمارت قدنبود

. داشت یادی. خود عمارت هم وسعت زدیرسیکوه و جنگل م

. سنگ و چوبش نییپا یباال و طبقه یدو قسمت داشت. طبقه

چوب  ی. بودادیم آنهب یباتریبود و شکل ز ختهیبهم آم

با تمام  خواستیو نم باران. آخ که دلش م آمدیسوخته م

همه . بعد از آنردیرا بغل بگ ییبایو ز یهمه خوش نیوجود ا

خودش باشد و به  یبرا یحقش بود که دم یرنج و سرگشتگ

 . شدیندین یاحد

تنش.  سیخ یهاغافلش کرد از عباس و لباس یپشت اطیح

باشد.  شیپا ریز سیسرد و خ نیزماسش بهحو آنکهینشست، ب

را  شیها. زانورا بست شیهاآسمان گرفت. چشمسرش را رو به

شده بود آرزو در  یرا که روز ییهایخوش امانیبغل گرفت و ب

 آغوش گرفت.
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دور  یچشم بر هم زدن دست کیزود گذشت. به قد  یول زمان

شت زده از . وحدیو ناغافل هراسانش کرد. ترس دیچیاش پشانه

بود که  دهیکش ی. آنقدر بدبختدیکش یبلند نیو ه دیجا پر

قبل از آنکه دستش به  یخودش هم بترسد. ول یهیاز سا یحت

 وگذاشت  ینیب یبرسد طاهر انگش رو اشنهیس یقفسه

 آهسته نجوا کرد:

 ! آروم باش منم.سسیه _

دهانش را  . آببود دیتک و کوبش قلبش شدتک شیهانفس

 زد و نجوا کرد: یپلک دهیرد. ترسفرو ب

 شدم نکنه... یآن فکر هیطاهر.  دمیترس _

گذشته. به گردهیکه برم یدور هرچ زی. بریفکر کرد خودیب _

 ، شوهرت.. کنار طاهریینجایتو االن ا

 ...شهیسخته، آفتاب تازه سر زده. چطور م _

 و پر قدرت گفت: دیبازهم وسط حرف او دو طاهر
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. خودت اگه خوادیم خواستنهیقبلش  یدن. هر ششهیم _

 . یزود فراموش کن یلیکه خ شهیم یبخوا

 تا خود امشب؟ یعنی _

قاروقور شکممون  یصدا نکهیقبل از ا یتا قبل از ظهر. حت _

 .ادیدرب

که  ییبایز یمحل یشد. طاهر پارچه دهیکش یبه نرم شیهالب

 دستش بود با لبخند باال گرفت و گفت: انیرا که م

 ؟ی! دوست داریمحل ریبا پن ریفط _

 یرو یبایز یهاجوان نگاه از چشمان او گرفت و به گل زن

 پارچه داد.

 ؟یکجا رفته بود _

 حرفیاو دراز کرد و ب یبلند شد. سپس دستش را برا طاهر

او  اریصنم دستش را در اختباشد. ماه شیپاخواست که هم

 جوابش گفت: . او به کمک مرد بلند شد و طاهر درگذاشت
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. ییروستا جوونهیرفتم باال سر  نجا،یقبل که اومدم ا ینوبه _

موعد رفتنم  نکهیکنارش بودم تا ا یسل داشت. چند روز

 شدم از حالش تا امروز.  خبریپس ب  گشتمیمبر دی. بادیرس

به چشمان  رهیو خ دیکش سشیپشت لباس خ یصنم دست ماه

 :دیاو پرس

 مُرده؟ _

نگران بود و نگاه مرد  . نگاه زنرار شدسکوت برق یکم

کرد و سرش را رو به آسمان  یقشنگ ی. ناغافل خندهگوشیباز

بود. زن جوان  نیو صورتش سخت دلنش بایاش زگرفت. چانه

. دیایها تا ابد کش بلحظه نیزد و آرزو کرد که ا یته دلش غنج

ساعت  نی. ا. دست خودش نبودشدینم ریس دنشیاز د

 دادیو اجازه نم شیایحیافتاده بود به دست دل ب شاریاخت

که  یقشنگ یاز پس خنده ی. مرد جوان ولخودش را جمع کرد

او تکان داد و در جوابش  یو مهربان یبه سادگ یسر داد سر

 گفت:
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 . خوادیخواستن م هیقبلش  یگفتم که هر شدن _

ر در کرد. طاه نییسرش را باال و پا دییبا ولع و به تا صنمماه

 ادامه گفت:

. گفتم یشیخوب م یساعت آخر بهش گفتم خودت بخوا _

 .یغالب بش تیماریبه ب یتونیباش. تو م دواریباش، ام یقو

 ؟یعنیغالب شده  _

 تکان داد و گفت:سرش را تکان دییتاخوشحال و به طاهر

 . آدیم ایدنروزا به نیاش همبچه  _

 و گفت:دستش را باال گرفت  انیم یبقچه سپس

زنش داد. دستپخت خودشه. بعدشم گفت فردا صبح  نارمیا _

 تازه ببر. ریسرش ایب

کنار رفت و لبخند  هایکم نگرانچهره باز کرد. کم صنمماه

 یباز یشد. خانه خلوت بود و فقط صدا داریقشنگش پد

. از دیکش شیخودش را پ ی. طاهر کمدیرسیگوش مپرندگان به
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او  یدستش را دور شانه اجازهیو بفضا استفاده کرد  یخلوت

 گفت: وهمسرش نواخت  یشانیبه پ یا. سپس بوسهحلقه کرد

خونه  نیاز هر جهت راحت باشه. ا التیکه خ نجایآوردمت ا _

 .شونیذهن نظام پر یول ،یتا دلت بخواد امنه و آرومه.ول

را  نیریحس دو طرفه و ش کیتازه داشت طعم که تازه صنمماه

 دست او لب زد: انیم دیچشیم

 کنه؟ دامونیممکنه پ یعنی ،یعنی _

#۱۸۵ 
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نگرانت کنم،  خوامی. نمستین دیبع یچیه دیاز اون آدم پل _

 ؟ینر ییبدون من جا میینجایا کهیقول بده تا زمان یول
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حال  نی. با اقلب او شد یهم ترس آمد و مهمان خانه باز

 شیهالب نیاز ب یجانیاد و چشم بتکان د یآهسته سرآهسته

 زد.  رونیب

جان او اسمش لرز به یکه حت روتبارشینظام و تبه لعنت

فاصله گرفت و  یاز حال او کم خبری. طاهر اما بانداختیم

 : دیپرس

 عباس کجاست؟ هنوز خوابه؟ یراست _

را از خاطر زن برد. به  شیهایدیعباس آمد و نظام و پل اسم

زده اسم عباس را ناله زد و سمت عمارت خودش آمد. هول

تا  دیاو دوبه توجهیب یصنم ولزد. ماه شی. طاهر صدادیدو

 صبح مشترکشان جمع کند.  نیرا در اول شیخطا

 

 سشیزد. شلوار خ یکنج پنجره ماوا گرفته بود و هق م پسرک

باز اتاق نشسته بود  یپنجره یرا از تن کنده بود و برهنه گوشه

صنم به محض ورود دلواپس قدم تند . ماهکردیم هیگر زیزریو ر



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

بود و ترس  دهیترس یکرد و سراغش رفت. عباس که حساب

آغوش زن را با  بارنیکند، ا سیباعث شده دوباره خودش را خ

 .آن پناهنده شدو به رفتیدل و جان پذ

آتش گرفت.  شیپناهیصنم به حال کودک و بماه دلته

و دلخور بود. غفلت کرده  یش عصباز دست خود طورنیهم

طاهر باشد به فکر خودش افتاده  هیبه فکر امانت نکهیا یبود. جا

. سر کودک را در آغوش گرفت دادیآزارش م یحساب نیبود و ا

و در  شدچهارچوب در ظاهر  انیو نوازش داد. همزمان طاهر م

و  دیگز یصنم خجالت زد لبسکوت به جفتشان نگاه کرد. ماه

 گفت:

 ازش غافل شدم.  آنهی اطی. رفتم تو حدیببخش _

. لبخند زد. قدم داخل گذاشت و اوردیخودش ن یرواما به طاهر

قشنگ و محکم  یبا لحن رفتیم شیهمانطور که سمت آنها پ

 گفت:
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 هیطاهر و بقبابا دونهیبزرگ شده. خودش م گهیعباس د _

 دوستش دارن.

ف دستش را ک کهیبه زن جوان زد و در حال یچشمک سپس

 ادامه داد: دیکشیپشت سر پسرش م

 نه؟ یبترس ییاز تنها دیکه نبا یدونیتو م ؟ییمگه نه بابا _

صنم گذاشت و به قهر ماه یشانه یسرش را رو عباس

 نیزم یرا رو یمحل ی. پارچهتکان داد. طاهر اما خم شدتکان

 یگذاشت و بعد از آن پسرش را از آغوش زن گرفت و پر انرژ

که بغض کودک رفت و خنده  نقدریرا قلقلک داد. ا شیگلو ریز

عسل  ینیریزن به ش یلحظه برا نیا دنی. دنشست شیبه جا

 شی. نه دست و پادیایبود. طاهر خوب بلد بود با مشکالت کنار ب

 نیاز بزرگتر یکی نیرا متهم. و ا یو نه کس کردیرا گم م

خوب  یلیم خمحاسن او بود. هرچند که در ربودن قلب او ه

 قلب او. یاکنون شده بود مهمان ثابت خانه عمل کرده بود و
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. چشمانش خسته و دیتخت دراز کش یسر خورد و رو ایدر

ها را کنار دستش گذاشت و ساعدش تر بود. برگهذهنش خسته

. کردیدرک م یخوبصنم را به. حال و روز ماهیشانیپ یرا رو

چشمان و از نگاه کردن بهعباس را در آغوش گرفته بود  یوقت

 یایپر ادیههم گذاشت و ب یرا رو شیها. پلکطاهر شرم داشت

امانت دستش سپرده بودند و  یافتاد که روز یگناهیمعصوم و ب

 خیبود. بغض آمد و ب دهیخاک آرم یاتپه ریاکنون جسمش ز

بود و  دهیرا کش یپدرینشست. خودش درد ب شیگلو

 میتی ایسخت و دردناک است. پربودن چقدر  میتی دانستیم

او بود. پدر و  یبدتر از عباس و حت یلیروزگارش خ ینبود ول

. خانه و کاشانه داشت و حال نداشت نیمادر داشت و در ع

چشمش را تر کرد. آهسته  یزمان نداشت. اشک گوشههم

داستان  نیا یو آرزو کرد در ادامه دیکنار پلکش کش یانگشت

مثل هوشنگ که  یکینباشد.  یقلب سنگ بابا بازن کیشاهد 

 با او متفاوت بود.  تشیفقط جنس
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دهانش را فرو برد. برگه را دوباره به دست گرفت و شروع  آب

 به خواندن کرد.

 

و  زدیم یسخت بهار شیکه حال و هوا یکله زدن با کودک سرو

صنم تمام دشوار بود. ماه آمدیشکل و حال در م کیهر آن به

خودش را وقف عباس کرده بود تا باورش کند. تا  شیپ یهفته

او را هم مثل طاهر  یقیو دوست داشتن حق یمحبت قلب

و به  دبو یبه حال یعباس حال ی. ولدیایو کنار ب ردیبپذ

 یخوب بود و گاه یدل خوش کرد. گاه شدینم اشهیساآفتاب

خوراک روز و شبش  هیمواقع گر شتریو ب دیخندیم یبد. گاه

ها را در آغوش پدرش شب یاز شب اول مابق ریغ. بهبود

مهاجم بود تا  کیبود و نگاهش به زن جوان نگاه به دهیخواب

 که قرار است دوستانه کنارشان بماند.  یکس
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 اوردیدست بدل پسرک را به کردیصنم تالش مبود. ماه سخت

ناتمامش روح زن را  یهاهیو گر دادیرخ م یهربار علت یول

 . آزردیم

با  ریچند روز اخ نیکه در ا یظهر بود. طاهر طبق قرار کینزد

از مردم ده رفته بود و  یسرکش یخودش گذاشته بود، برا

که بازهم قهر را  یصنم در کنار عباس تنها بود. پسرک غدماه

دوقل  قلهی شیهاسنگ صلح و کنج اتاق با قلوه یبه دوست

 .کردیم یباز

غم بغل گرفت. تنها  یکرد و زانوپنجره کز  یهم گوشه صنمماه

. آمدیکاش طاهر زودتر م ی. اکردیم یدیبود و احساس ناام

رامش  توانستیو م دیفهمیفقط او بود که زبان پسرش را م

باز هم عباس بهانه  کردی. هرچه مصنم که خسته بود. ماهکند

 .کردیم نیرا نقش زم شیهایو با نوک پا تمام خوب دیتراشیم

#۱۸۶ 
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 سالم دوستان

 ها کمهتعداد پست دونمیم

 ��گل همتونم یرو یشرمنده

 پشت سر گذاشتم. رویسخت و پر استرس اااریبس یهفته

 شدن. یکرونا گرفتن و بستر زانمیاز عز دوتا

بود، دکترا بردنش تو خواب  نییخونش پا ژنیاکس شونیکی

 .یمصنوع

 ادیخونش ب ژنیکه اکس مییدعاهتو کماست و ما دست ب هنوزم

نکرده از دست بره کمر  خدایی اگه و جوانه پسر. �😔😔�باال

 ��.شکنهیخانواده م

باشم و  یپر انرژ شهینتونستم مثل هم دیگفتم که بدون نارویا

 .سمیبنو

 دارم. رهیپست به گمونم ذخ چندتا
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 .زارمیم ارتونینوشتم حتما در اخت شتریموفق شدم و ب اگر

 .کنمیتشکر م یصدر همگ یو صعه یاز صبور شیپشایپ

 ��زانینره عز ادتونی دعا

 

 [2۶.0۹.2۱ 0۸:32] 

 

و بار  زدیم رونیکه از اعماق وجودش ب ی. آهدیکش آه

 زی. همه چداشتیبرم اشنهیس یقفسه یرا از رو ینیسنگ

 نیااو با پسر طاهر. انگار قرار هم نبود به نیخوب بود. اال ماب

حجم از  نیکه مقابل ا خواستیخوب شود. کوه م هایزود

انسان بود  گری. او که داوردیو دوام ب ستدیبا یلجاجت و بدقلق

 پر از درد را از سر هم گذرانده بود.  یگذشته کی یتازگو به

بست و بازهم  اطیح یکننده رهیخ ییبایز یرورا به شیهاپلک

وب بود. مهربان خ زیآمدن طاهر را کرد. با طاهر همه چ یآرزو

 یبا خودش آرامش و سرزندگ آمدیو دانا و کار بلد بود. او که م
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آب و غذا به  شد،ی. کنارشان که بود دلشان قرص مآوردیم

 . بعد دستنشستیم اسلب عب و خنده به دیچسبیجانشان م

. تا خود زدندیدل جنگل مو به رونیدر دست هم از خانه ب

از  یو خستگ شدیشکمشان بلند م یکه صدا یاشب. تا لحظه

 . رفتیباال م شانیمچ پا

مرد تجربه کرده  نیرا در کنار ا زهایچ یلیچند روز خ نیا در

محالش بود و دست  یآرزو یکه روز ییاز آنها یلیبود. خ

فقط  یجنگل یهاوهیم دنی. که باال رفتن از درخت و چیافتین

جدان و جوان باو بیاز آنها بود. بماند که به حرمت طب یکی

را نوش  رشیشرا بدوشد و  یعلدریتوانسته بود گاو ح یشهر

بپزد و با سر و  ریمعصومه فط یبیکنار تنور ب ایجان کند. 

صورت دود گرفته نزد مردش برگردد. آخ که چقدر طاهر به 

 اهیو رد س یبود آن روز. دماغش دود دهیخند لشیشکل و شما

لبخند زد. خوب که فکر چشمش جا مانده بود.  یانگشت گوشه

سر گذاشته بود.  شترا پ شیزندگ یروزها نیبهتر کردیم
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 گرفتیعباس را از آن منها م یهایکه اگر ناسازگار ییروزها

 بودند.  بایز تیغاو به یتکرار نشدن

سمت کودک انداخت.  یافکار قشنگش برگشت و نگاه انیم

 صدایب بود، نییبود و اخمو. همانطور که سرش پا ریگگوشه

وار با خودش زمزمه انداخت،یم نییرا باال و پا شیهاسنگقلوه

. لبخندش عمق دیکشیو چهره درهم م گفتیم یزیچ

 تگرفت. قصد کرد دوباره بختش را امتحان کند و دس یشتریب

 سر او بکشد. به ینوازش

 یآمد. عباس متوجه نییفکر از کنج پنجره دل کند و پا نیا با

 یصنم مهربان سربالفاصله سر بلند کرد. ماه حرکت او شد و

 :دیکج کرد و پرس

 ؟یدیم یمنم باز _

 نییبدهد نگاهش را پا یجواب آنکهیبعد ب یاخم کرد. کم عباس

 شیها. لبشد زانیزن آو یهاکرد. شانه محلیو او را ب دیکش

 ها ناله زد:آن نیو از ب دیرا بهم کش
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 آد؟یچرا از من بدت م _

. افتاد نیزم یانگشت پسرک سر خورد رو انیاز م هاسنگقلوه

 تریو جد ستادیکمر مقابل او ا. دست بهرفتشیزن جوان پ

 گفت:

 .میکن یباز ییدوتا ایاصال ب _

 یبود. کم یصنم جدو ماه رهی. عباس خدیدرهم تن نگاهشان

 گفت: طنتیدندان گرفت و با ش ریرا ز نشییبعد لب پا

 که شبا.. گمیبه رخساره م کنم یباز یاگه نزار _

بود که  دهیامروز فهمچشم درشت کرد. حداقل تا به عباس

. پس ارزدیم شیبرا یزیاز هرچ شتریپسر ب نیا رتیغرور و غ

 زد.  شخندیآن و ن یدست گذاشت رو

سخت با خودش لب باز کرد و پر غرور  یبعد از جدال عباس

 گفت:

 .یکن یباز یخوایم ی. الکیستیتو بلد ن _

 تو رو حتما ببرم. دمیقول م رمیبگ ادیبده.  ادمیخب تو  _
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 بدم. ادتی خوامی. دوستت ندارم. نمیبرینم _

 چرا؟ _

پسر مثل صاعقه آمد و  شد. زبان رک یخورد. در اصل عصب جا

تا  کردیاو نگاه مبه رهیبرق از سرش پراند. همانطور که خ

 ثمریتالشش ب ایگو. شد داریبغض او را هم خر ردیجوابش را بگ

. خودش هم گذاشتیدهن او مبهبود و دهن ستادهیا خودیبود. ب

و پشت  دیپسر چرخ سیفرار از نگاه خ یبرا یبغض کرد. ول

 . ستادیاو ابه

 و دلخور لب زد: دیاش کشگونه یرو یدست سپس

 ...رمیباشه. پس منم م _

کرد.  . ذوقدیراه بر انیآمد و کالمش را م نیتوقف ماش یصدا

اخم و تخم عباس را از خاطر برد و  کبارهی. بهارادهیو ب یناگهان

 لب نجوا کرد: ریزده زذوق

 طاهر اومد. _
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سمت در پاتند کرد و  اریاختیصنم بنزد. ماه کیج یول عباس

 گفت:

 بابات اومده. ایپاشو ب _

. اشدهیفلک کشجنگل و درختان سر به انی. مثل آهو مدیدو

رساند و ناگهان خشکش زد.  اطیودش را به حشاد و خرسند خ

 یگوشه دهیاش رخت بربست و ترسخنده از چهره ستاد،یا

 گرفت و فشرد. شیهاپنجه نیدامنش را ب

. اطیدرست وسط ح بهیغر نیهنوز داخل خانه بود و ماش عباس

از  الشیبه داخل خانه انداخت تا خ یصنم برگشت و نگاهماه

شد  ادهیطرف تر راننده پآن ید. کمطاهر راحت شو یبابت امانت

زن  ینهیناشناس باز کرد. دل در س یشخص یو در عقب را برا

سمت آنها  ارهزده دوب. آشفته و وحشتزدیجوان پرپر م

 زبان آورد.برگشت و اسم طاهر را به

 بهیرا بشنود و ورود غر شیاما کجا بود؟ کجا بود تا صدا طاهر

 یچهره نکهیصاف کرد و قبل از ا یانهی. سندیرا بب مشیحربه
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شجاعت به خرج داد و صدا  ندیاش ببرا از پشت راننده بهیغر

 بلند کرد.

تو،  یاومد نییپا یو انداختسرت یبه چه حق ؟یهست یک _

 هان؟

که بعد از کنار رفتن راننده  یشد لبخند مرموز یول جوابش

ر خورد او س یهالب یشد. ابرو باال داد. چشمانش از رو داریپد

 نشست. نیزم یاو رو یتا نوک عصا

#۱۸7 

 

 [2۶.0۹.2۱ 0۸:32] 

 

با تمام مردان اطرافش فرق  بایبود. سر و شکلش تقر بیعج

. از آن کت و شلوار چهارخانه داشت یفرنگ یو ظاهر کردیم

بود. و البته  زانیآو شیگلو ریکه ز یگرفته تا کروات قرمز رنگ

 یچهرهبه چیاشت و هدست دکه به یمتیقگران یآن عصا
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. ریو الغ دادیاز ما بهترون م ی. جمعا بوآمدیسرحالش نم

خودش ذهن زن را به یکه حساب ی. مردستادیراننده عقب ا

آمد و ساعت گرد و  شیآهسته پمشغول ساخته بود آهسته

 یآورد. سپس نگاه رونیبغل کتش ب بیرنگش را از ج ییطال

 ال گرفت.آن انداخت و سرش را باکوتاه به

 درسته؟ ،یصنم باشماه دیتو با _

نام  دنیبا شن یصنم ول. ماهدیرسا بود و بدون ترد شیصدا

 نیب شتریدامنش را ب یکرد و گوشه یخودش اخم تند

لبخند زد. ساعتش را داخل  انسالیفشرد. مرد م شیهاپنجه

 یاز گوشه شیطال ریکتش گذاشت و اجازه داد زنج بیج

 شیعصا ی. سپس دو دستش را روماندب زانیآو اشقهیجل

او نگاه کرد و  یرهیدر چشمان کنجکاو و خ وبارهگذاشت. د

 لب زد: نیحال دگرگون او به تحسبه توجهیب

 نیابه زادیگرفته. دست مر یبودم طاهر زن قشنگ دهیشن _

 انتخابش. نیاز عموش به ارث برده با ا موهیپسر. الحق که 
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اگه از  نیهان؟بب ،یشناسیکجا مو از من ؟یهست یک تو _

 طرف..

 نمش؟یبیطاهر کجاست، نم _

همانطور که باقدرت به او زل زده بود وسط  انسالیم مرد

. ماه صنم اما تند و دیپرس یگریسوال د الیخیحرفش رفت و ب

 در جوابش گفت: یمعطلیب

 . رونیمن برو ب یاز خونه ای یاومد یبگو از طرف ک ای_

 کرد و لب زد: نییباال و پا نیرش را به تحسس انسالیم مرد

خوبه، خوبه. خوشم اومد. همونطور که طاهر گفت دلدارم  _

 .یهست

 .رونیبرو ب _

 بچه چطوره؟ عباسم با خودش برده؟ _

 شیو باز آوردی. حرف داخل حرف مدادیرا نم جوابش

 نیجان زن افتاده بود. با ابه یانگار. ترس و آشفتگ گرفتیم

 :دیومت کرد و دوباره غرحال مقا
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 ..یاحد و واحد اگه نر یبه خدا _

و  لیانداخت و به ب اطیبه اطراف ح ینگاه دیپر از ترد برگشت،

تند کرد. با  . بالفاصله پادیآن رس یبلند گوشه یدسته جارو

 نیرا ب لیب یعجله خودش را به آنجا رساند و پر قدرت دسته

 :دیدو دستش گرفت و غر

 .کنمیم ونتریب نیبا ا _

به شجاعت و  یبعد سر یهوا رفت. دممرد به یخنده یصدا

صنم سمت عمارت رفت. ماه الیخیاو تکان داد و ب تیعصبانت

 و سد راهش شد.  ستادیمقابلش ا امانی. بدیدو یول

فرق سرت که از اومدنت  زنمیم نیهمچ یبردار گهید قدمهی _

 . یش مونیپش

 یا. لحظهقراریم بود و زن بدر چشم شدند. مرد آرا چشم

لب باز کرد و  انسالیمرد م نکهیبرقرار شد تا ا نشانیسکوت ب

 گرفته بود نجوا کرد: یاز دلخور یکه رد یابا چهره

 .یدونینم یداربهم نگفته بود که آداب مهمون یکس _
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و خودش نکهینداره مگه ا یفرق بهیمهمون ناشناس با غر _

 کنه. یمعرف

؟ من اگه خطر داشتم که االن جلوت دختر یرستیم یاز چ _

 نبودم. نگاه کن!

 زد و ادامه داد: یاخودش اشاره به

تا  ستهیمم گفتم همونجا وا. به رانندهستیباهام ن یچیه _

 . ادیخودم نگفتم جلو ن

 یمکث انسالیدرهم شد. مرد م شتریو ب شتریصنم بماه یابروها

 کرد و دوباره گفت:

شناسم. حاال  ادیدادم که دستت ب ینشونبعدشم، چندتا  _

 ؟یریازم حرف بگ یخوایباز م ایکنار  یریم

خونه صاحاب  نی. اخورمیاز جام جم نم یهست یک یتا نگ _

هر  رونیب یری. پس به حرمتش مستیداره، صاحبشم االن ن

 چشم.وقت خودش اومد قدمت به

 ؟یک یعنیخودش؟ خودش  _
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برداشت  یزیر یلب مرد انحنا یکرد. گوشه زیچشم ر صنمماه

 گفت: هیو با قدرت و کنا

 طاهر. ی. صاحبش منم دختر. شهباز، عمونجاستیخودش ا _

 یشهباز ول زیآمهی. لبخند کناشدیگردتر نم نیزن از ا چشمان

او زد. زن جوان  یپارا به شیشد و پر غرور نوک عصا تردهیکش

 یحرکت چیاما خشکش زده بود. ماتش برده بود و قدرت ه

را  شیعصا بارنیاو استفاده کرد و ا رتینداشت.  شهباز اما از ح

 تذکر داد: روزمندانهیاو زد. پ یشانه یباال آورد و رو

خودم استراحت  یتو خونه خوامیام مکنار دخترجون. خسته _

 کنم.

و سردرگم بود که  جیآب دهانش را فرو برد. هنوز گ صنمماه

به  تیاهمیو ب دیدو رونیاز خانه بزده عباس پر شور و ذوق

 گرفت.  یحضور او، تنه زد و در آغوش پدر بزرگش جا
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. دیکرد و نگاهش را سمت او کش شیجابهجا یعباس کم یتنه

را در  نیریرها کرد. کودک ش نیزم یرا رو شیعصا یشهباز ول

 آغوش گرفت و مشتاقانه صورتش را بوسه باران کرد.

بعد  یشد. کم ریگلوگ ریو تحق ینادان همه نیصنم از اماه بغض

 انداخت. ریو سرش را ز دیرا از سر راه او کنار کش جانشیتن ب

 .دیببخش _

اش محزون بود چشمانش نبود. چهره یدنیو روزش د حال

 یچشم ریز دییبوی. شهباز همانطور که با ولع پسرک را میباران

صنم شل ماه یهازد. پنجه شخندیاو انداخت و نهم به ینگاه

 یدهیاز دستش رها شد و نگاه ترس یبد یبا صدا لیشد. ب

 دینکش یعباس و متعجب شهباز را با خودش همراه کرد. طول

 یگونه یدست رو نکهیکه طاقت زن طاق شد و همزمان با ا

 . دیگفت و داخل خانه دو یگرید دیببخش دیکشیترش م

ه کرده بود. آنقدر حرف داخل حرف آورده بود ک رشیحق

 اش کند.سرآخر مسخره
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#۱۸۸ 

 

 [2۶.0۹.2۱ 0۸:32] 

 

بند پول و مقامند و به هر  شیهاکه آدم ایدن نیذات ابه تف

 .شکافندیدل م یمتیق

که  یو غرور هی. با گراندک یهاکنج اتاق بود و لباس اشبقچه

دوتا از  یکیبقچه را باز کرد و  یسخت ترک برداشته بود گره

خشک کرده بود را داخل آن چپاند.  یگتازکه به ییهالباس

و جهنم امروز  روزیو از بهشت د دیایتا طاهر ب ماندیمنتظر م

. اجازه را نداشت مسخرو ت ریصنم تاب تحقخالصش کند. ماه

رجز بخواند و  شیبرا یهرکس با هر مقام و مکنت دادینم

 یادیاگر آن کس شهباز بود که حق ز ی. حتکند شخندشیر

 داشت. گردنشانبه
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بقچه را بهم  یهاو گوشه رفتیکه با خودش کلنجار م همانطور

بغل وارد شد و از پشت سر خطابش شهباز بچه به زد،یگره م

 کرد.

قبات  جیزود حرف به تر یلیکه خ یبه شوهرتم گفت _

 خوره؟یبرم

او  نشسته بود زانو و پشت به ی. همانطور که رونکرد نگاهش

 جواب داد:

 تا حرف.  میحرف دار _

 دست و پا.به ینزدم که افتاد یحکما حرف _

 از ما بهترونم حرف ناحق بزنن. شهی. مگه منهیحکما هم _

تمسخر زد و ادامه به یاو گردن کج کرد. سپس لبخندبه پشت

 داد:

قدرت  نه،ی. اقبالمون امیکنیکه خبط و خطا م مییما نیا _

 .میندار میپس حق میندار

 ؟یو بزرگ کنمن ینوه یخوایم ینجوری، ازبونت تنده دختر _
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و  دیسمت او چرخ یبعد عصب ی. دمدیدندان بهم ساب صنمماه

 :دیغر

شوهرم اومد مزاحم  یکه وقت کنمیو جمع مقبام جیدارم تر _ 

 . خونه نباشمصاحب

 ادامه داد: هیکنازد و به ینگاه کرد. لبخند محو عباسبه

خودم  یبولم کرد که تو خونهتونم جاش رو جفت چشام. قنوه _

. نکردم که حتما پدربزرگش هست که نزار آب تو و دارممنتش

 دلش الب بخوره.

تا  ایکه گو کردینگاه م زن یبه بقچه یآمد. جور شیپ شهباز

. البته حق هم استدهیدر عمرش ند یمتاع نیحال چنبه

 یتو یادیزن جوان ز ی. در کنار چمدان عباس بقچهداشت

از مخمل مرغوب بود و سرتاسرش را با  نکهی. ولو ازدیوق مذ

و با  کرد یزیصنم اخم رکرده بودند. ماه یدوزدست سوزن

 ستادی. شهباز نگاهش را گرفت. مقابلش ادست بقچه را پس زد

 گفت: تیو با جد
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تو رو داشت االن دلم براش  یجربزه ذرههیمن  نیریش _

 .سوختینم

 نیزم یشهباز خم شد. ابتدا کودک را روشد.  ترظیزن غل اخم

 گذاشت و سپس قامت راست کرد.

. فرستادمش فرنگ کردم نشد یبود و الجون. هرچ زبونیب _

مرغ  ری. معلم گرفتم براش، از شبازم نشد ادیکه از خودش درب

 به پاش بازم نشد.  ختمیر زادیتا جون آدم

اش ها به رانند. قدم زنان تا پشت پنجره رفت و از همانجدیچرخ

 اشاره زد. 

را پشت تنش  شیهادنبالش را گرفت. شهباز دست صنمماه

 .دیقفل کرد و آه کش

تو  گوشههی رفتیطاهر شده بود. م یدلداده ایآخر نیا _

 . ختیریو اشک م شدیخودش مچاله م

 او زد و ادامه داد: یشده قیبه نگاه دق یتلخند برگشت،
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که  یبود دست گذاشته رو دختر دهی. شنخواستشیطاهر نم _

که  یزی. بهش گفته بودن دختره خوشگله، چاسیدوست ثر

 بود بینصیمن ازش ب نیریش

 و ادامه داد: دیکش یپنجره برگشت. آهبه رو

 یحرف بزنه ول شدی. روش نمرفتیام داشت از دست مبچه _

 خوند.  زیچهمه شدیاز چشماش م

قرار بود  ایکرد. گو زیشم رو چ دیآب دهانش را بلع صنمماه

 یدل بعض یامروز در پستوکه تا به یزیبشنود. چ یاحرف تازه

 . بود دهیگوش او نرسپنهان و هنوز به

 ذاشتمیدست رو دست م دی. نباکردمیم یکارهیبراش  دیبا _

 بره.  نیذره جلو چشمام آب شه و از بتا ذره

 اریاختی. قلبش بنگرانسکوت کرده بود. کنجکاو و دل صنمماه

 نیح نیحرف او بود. در هم یادامه یو تمام حواسش پ زدیم

 راننده آمد و عباس را با ناز و نوازش برد. 
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انس  هابهیکه با غر شدیرفت. چطور م بهیراحت با مرد غر چه

افکار  انیداشته باشد تا او؟ شهباز به حرف آمد و م یشتریب

 او گفت: شانیپر

 آرمیفلفور م یبزار یهر دست رو هرکطا ریبهش گفتم غ _

برات  نای. بهترریکم نگ و دستتپات. گفتم پدربه ندازمیم

 کن. رونیفقط فکر طاهرو از سرت ب کشنیصف م

 پر کرد. دوباره گفت: نهیس

 کرد.  لهیتو خودش پ شتریروز بروزبه ینداد ول ینشد. جواب _

 به زن انداخت و گفت: یا. نگاه دوبارهبرگشت

. عاشق ستین یختنیعشق دور ر دونستیاون بهتر از من م _

 بود و نه زبونش قرا! راینه گلش گ یشده بود دخترم. ول

   د؟یگیمن مچرا به نارویا _

 زد و در جوابش گفت: یدارلبخند جان شهباز

 . یفکر کنم حقته که بدون یکه گفت یزیخالف چ _
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عباس  یده و بازخن ی. صدابرداشت یزیر نیصنم چماه یچانه

اتفاق برگشت و  نی. شهباز خوشحال از اآمدیم اطیاز داخل ح

 گفت:

 نییپا یهوا دیبا می. گاهستیحق که فقط مال از ما بهترون ن _

 .ینش پاکه از اون باال کله یو داشته باشدستت

 ؟یبگ یخوایمیچ _

 در جوابش گفت: یآرامبه ی. شهباز ولدیبازهم غر صنمماه

فرستادم دنبال  ست،یدست بردار ن رهیدل دخترم گ دمید _

دختر  ی. از وقتدوننی. همه منداشت یفیمون تعر. رابطهعقوبی

 نی. با ابا هم فرق کرد دمونیمن شد عقا بینص نیارباب حس

و امتحان کردم. گفتم پسرت با من. تو فکر اون حال بخت خودم

حکم کنم که م وپاشجا یجورهیکن، منم  رونیدختر از سرش ب

 نتونه تکونش بده. یاحدالناس

#۱۸۹ 
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را  اشنهینشسته در س زیهم نشست و درد ر یزن رو یهاپلک

 با فشار انگشتانش خفه کرد. شهباز با افسوس گفت:

. با کنهیو کمکم نم ندازهیم نیو زمروم کردمیگمون م _

 ا آوردم.جبه ویو زدم و حق پدرحرف خودم حالنیا

 قبول نکرد؟ _

 تکان داد و گفت: یبه عالمت نف یاو سر یدر جواب ناله شهباز

 رویکه آب پاک عقوبینبود.  یکیبا من  دشیگفتم که، عقا _

داشتم از  گهیتر شد. دخراب نیریرو دستم حال ش ختیر

کنم.  یکارهیکه دالرام ازم خواهش کرد  دادمشیدست م

 خواستیختر منم بود. منم دلم نمتنش. د یدخترش بود، پاره

 باشه لشیباب م زی. دوست داشتم که همه چکه از دستش بدم

 . نهیغم نب شیو تو زندگ
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را با فشار باز و  شیهاانداخت و پنجه نییکرد. سرش را پا مکث

با  گونهنیبود که ا نیگفتن سنگ یمطلب برا ایبسته کرد. گو

شده بود.  نیگصنم هم سنماه یها. نفسدیجنگیخودش م

 گفت: مقدمهیتکان داد و سخت و ب یشهباز سر

 فرستادم سراغ رحمت. _

شد.  یفیاسم پدرش دستخوش لرز خف دنیتن زن از شن تمام

 بزند که شهباز گفت: یلب باز کرد حرف

دخترت خواهان داره. گفتم  دونمیبا واسطه بهش گفتم م _

 دهیعده وع. ورونیعلم نظام بکشمت ب ریردش کن بره تا از ز

 ..یییخرج کردم ول ی، کلدادم

 ؟یچ ی...ولیول _

که گذاشته بودم داخل پاکت  یرو با تمام پولنخواست. واسطه _

 پس فرستاد. 

پس داد و  یاجواب او نفس آسوده دنیبعد از شن صنمماه

 او ادامه داد:افتاد. شهباز پشت به شیهاشانه
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چند روز بعد خودم  و زدم.خالص ریت شه،ینم ینجوریا دمید _

که رحمت پس فرستاده بود رو  یو دو برابر اونرفتم سراغ نظام

 آدیاز دستش برم یگفتم هرکار وبشیج یگذاشتم گوشه

 یو براصنمو تو ماه خوامیدخترم م یبکنه. گفتم من طاهر برا

و رحمت تیفقط رضا و. تکنمیخرجش م نایاز ا شتریپسرت. ب

 با من. اشهیبق ریبگ

بود و زبانش از  رهیباز به او خ یهازده بود. ناباورانه، با لب خی

که رحمت  ی. شهباز بود. همان قهرمانقاصر یزیگفتن هر چ

که  یدامنش شده بود. همانخاطر قاسم دست بهبه بارنیچند

که امروز  یزیچ یاول و آخر اهل خانه بود. ول دیبعد از خدا ام

در ذهنش ساخته بود  گذشته که در یزیبا چ دیدیصنم مماه

 . کردیتا آسمان فرق م نیزم

و اجازه داد که اشک  دیو وارفته لبش را به دندان گز حرفیب

 یچشمش را پر کند. شهباز برگشت. لبه یو حلقه دیایبازهم ب

 پا گذاشت.  یرا رو شیهاپنجره نشست و جفت دست
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 نجا؟یچرا اومدم ا یبپرس یخواینم _

و سرش را به  دیکش نییرا به اکراه پا سشینگاه خ صنمماه

 تکان داد.  یعالمت نف

که اول و وسط و  گرفتیرا م یدنبال داستان تلخ دیبا چرا

و  ،یوسطش بدبخت ،یبخترهیبود. شروعش ت یکیآخرش 

 بود حتما.  یبختآخرش نگون

نظام را  بی. پدرش فرزدیبسته بود و از درون ضجه م لبش

فقط  هاسهیدس نیا یشهباز. و همه بیرخورده بود و نظام ف

او بخندد  نکهیا یدختر شهباز بود. فقط برا ن،یریخاطر دل شبه

و  یصنم و جوانماه رحمانهیوسط چه ب نی. و او شاد باشد

 شده بودند.  یقربان شیآرزوها

 آن گذاشت.  یدرد گرفت و انگشت رو اشنهیس یهم قفسه باز

نظام نه، از  بیمطبخ پدرش از جخرج دو دهنه  دیفهمیم حاال

 دیجاو یصنم به خونهرفتن ماه شیو بها نیشهباز تام بیج

 است.بوده
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آن فکر درست به توانستینم یتلخ و کشنده بود. حت عجب

مدت و اشک غلتان  ی. شهباز سکوت طوالنردیبگ جهیکند و نت

 و به حرف آمد. دیاش را دگونه یرو

 روزهی نیریاده. بعد از مرگ شتو بستر افت مارهیدالرام ب _

 . دهیخوش به خودش ند

 صنم باال رفت. شهباز گفت: نگاه

دختر ازم  نیبراش. گفت تا ا رمیبگ تیکرد حالل یو راهمن _

 نشه.... یراض

 نیو خودخواه بودند ا حیکرد. چقدر قب زیچشم ر صنمماه

دستشان  ریز یقدرت داشتند پا رو یها. تا وقتآدم

هم که از  ی. وقتبستندیچشم م زیهمه چ یروبه و گذاشتندیم

 افتادندیگرفتن م تیآخرت و حالل ادیتازه به افتادندیوتا متک

آخرتشان را مثل  خواستندیو پول م دهیوعزور وعدهو حتما به

 :دیبهشت کنند. آهسته غر شانیایدن

 .بخشمینم _
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جسارت  پا بلند شد و با یصنم روابرو باال داد. ماه شهباز

 گفت: یشتریب

همه  شهیبا پول و قدرت م یفکر نکن هویکه  بخشمینم _

 . دیخر زویچ

 دختر. نیبش _

 . صنم در جوابش گفت:شهباز تشر زد _

 . یو که ندارنشستنم اریاخت _

 شهباز گرد شده بود. زن جوان ادامه داد: نگاه

حسابت با خدا. من بمونم و تو و  یکرد یتا امروز هرکار _

 . ایات تنها تو اون دنانوادهخ

و  یاش را سمت او گرفت و عصبکرد. انگشت اشاره مکث

 ادامه داد: انیگر

که  ییو به خاطر تو، توعمرم یروزا نیترپنج سال از قشنگ _

 نظام یتو خونه یو نامرد بود یمرد یلیخ کردمیفکر م

تو، تو ناز و  نیریکه ش یسال. پنج ساال. پنجدمیکش بتیمص
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و من هرشب خواب مرگ  دادیجولون م ایعمت اون سر دنن

عمو  سنگم ریمنه. دستت رفته ز ینوبه گهی. االن ددمیدیم

 شهبااااز..

را به تمسخر گفت و تلخند زد. شهباز در مقابل  شهبازش

گفتن  یبرا یاو کم آورده بود و حرف تیشجاعت و عصبان

 دامه داد:خورد و ا یزیر کیصنم تچشم ماه ینداشت. گوشه

#۱۹0 
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. بگو اگه دختر ارباب امتیقبه داریپاشو برو به زنت بگو د _

تا اون روز. بگو صنم گفت پنج سال  یکنیکه صبر م ینیحس

 یبخت دیکه سف یدو روزم تو. بگو اون روز دمیمن درد کش

و فکر امروزش دیمهر کرد با گهید یکی یبختاهیو با سدخترش

 . دکریم
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 هنوز حرف دارم برات. نیدختر؟ بش یشد یباز که تند _

که از سر شکم  یغازهیصدمن  یشرمنده، گوشم پر از حرفا _

خودت  یکه تک و تنها تو خونه رمی. مرونیب زننیم یریس

 گهید جورهیو هوا برت نداره اقبالم هوی. که یاستراحت کن

 .یبچرخون

وجو . از طاهر پرسشترهی. زور من از نظام بکنمیجبران م _

و از اون قاسم دمیمنم قول م ر،یو بگعباس یکن. تو بمون هوا

 .رونیتو بکشم ب

 زد و گفت: یدر جوابش تلخند صنمماه

بازم معامله سر  ؟یکه با منت آزادش کن یگرفتارش کرد _

 ؟ چه آدم...صنمماه

اش جمله یکه در ادامه دیو چند کلمه به ذهنش رس نیچند

مسکوتش گذاشت. شهباز فقط و فقط نگاهش کرد.  یول د،یبگو

 بعد لب باز کرد و با همان حرص گفت: یصنم پلک بست. دمماه
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و که جات رمیباشه. پس من م ؟یبمون یخوای. مرونیبرو ب _

 تنگ نکنم.

گرفت و  شیهاپنجه نیاش را محکم ب. بقچهخم شد بالفاصله

 :دیاو غررو به

که امروز  ییزایباشه از چ خبریاهر بط کنمیفقط دعا م _

 و باور ندارم.کس چیه گهیچون د کنمی. دعا مدمیشن

صورتش را  ی. نم اشک نشسته رودیاش کشگونه یرو دست

 بغل زد. ریاش را زگرفت و بقچه

قدم برداشت که  یو دلخور سمت خروج یتند کرد. عصب قدم

 کرد. خکوبشیمحکم شهباز م یصدا

 .ستایوا _

نگاهش نکرد. شهباز  یول ستادیو پر از نفرت. ا ی. حرصستادیا

. نشان دهد تفاوتیخودش را آرام و ب کردیبلند شد. تالش م

به ساعتش  یدرونش بلبشو بود و آشفته. ابتدا نگاه یول

صنم حضور او را پشت انداخت و سپس سمت او رفت. ماه
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 یی. شهباز آهسته و با صدادیسرش حس کرد و دندان بهم ساب

 که از شدت خشم دورگه شده بود پشت سرش نجوا کرد.

 . رمیم من _

 گذاشت. شهباز گفت: هم یرا رو شیپشت به او پلکها صنمماه

 تیبچه که اذ نیخرت و پرت گرفتم براتون. هم شما و هم ا _

خودت  میکنه ما که رفت شونیراننده خال گمیمدت. م نینشه ا

 جمعشون کن.

 شینمابه شتریو خشمش را ب یراحترو گرفت و نا صنمماه

و از دهان پس داد.  دیکش ینیاز ب یگذاشت. شهباز نفس پر

 آخر از کنار او رد شد و گفت: یلحظه

 مواظب عباس باش. _

 دی! فقط آمده بود وجدانش را راحت کند، سرآخر بگونیهم

به  چیمواظب عباس باش و برود. چقدر خودخواه! چقدر ظالم. ه

که تازه داشت  یکرده بود فکر کرد؟ به زن که صد چاکش یدل
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زده  اششهیبه ر شهیاو ت یهاو حرف گرفتیجان م شیباورها

 بود. 

 ریچشمش سر خورد و تا ز یگوله از گوشهاشک گلوله یهادانه

. بدون خجالت و یگریپس از د یکیاش فرود آمد. چانه

غل ب بیاز ج بارنی. استادیقاب در ا انی. شهباز میسیرودروا

را از  پشیو پ دیکش رونیرا ب ییبایرنگ ز یانقره یکتش جعبه

صورت زن  املبش گذاشت. نفرت تم یداخل جعبه خارج و رو

روشن کرد و  یخارج یرا با فندک پشیرا پر کرده بود. شهباز پ

 گفت:

 خداحافظ. _

آتش  پشیقلب او را همزمان با پ نیچننیلعنتش کند که ا خدا

 ریز ینشست و بقچه نیزم یمانجا روصنم هزد و رفت. ماه

 نیزم یرا رو شیهابغلش را رها کرد. زانو زد. جفت دست

را خم کرده بود  شیهااعتراف شانه نیبار ا کهیگذاشت و در حال

 سر داد.  یبلند یهیگر
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خاطر دختر شهباز و سر پرهوس نظام. سوخته بود. به اقبالش

 الیبود و خ دلشده بود، چون رحمت ساده اهیروزگارش س

. و اکنون نه خواهدیرا م نیدختر و پسرش بهتر یبرا کردیم

و  نیریصنم. هرچند که عاقبت شقاسم خوشبخت بود و نه ماه

بود.  نشانیتفاوت ب کینداشت. فقط  یچندان فیهم تعر دیجاو

بودند و پدر او نه. تنها  دهیفرزاندنشان جنگ یپدر آنها برا

که شهباز  یآنها شده بود. اقبال یتگر بدبخنشسته بود و نظاره

خودشان  نکهیتر از اقبل یلی. خشیرقم زده بود. از پ شانیبرا

 قیصنم از طررفتن قاسم و عروس شدن ماه یبخواهند، برا

کدامشان ساخته  چیاز ه یکار کنونبود و ا دهیچ سهینظام دس

 نبود.

 

مثل مار در خودش  شیهاسنگکنج اتاق کنار قلوه عباس

 کیغم بغل گرفته بود.  یصنم کنار دستش زانوه و ماهچنبر

 یو صدا کیچشمش به کودک. هوا تار کیدر بود و چشمش به
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. دیرسیگوش مجنگل به انیآور گرگ از مدلهره یزوزه

. کودک را بپوشاند یرو آمدیدلش نم یحت یصنم ولماه

اش هم بعد از رفتن حس مادرانه چ،یکرده بود ه خیکه  دشخو

 . رفتینم یکار چیهباز سرمازده شده بود و دستش بهشه

پشت  یکیطاهر که آمد نگاهش تا تار نیتوقف ماش یصدا

و نه  دیپر کش شینه برا بارنیشد و برگشت. ا دهیپنجره کش

 گریبود مثل شهباز د یکیتکان خورد. اگر که طاهر هم  یحت

 دینکش ی. طولدیدینم دنیذوق کردن و کودکانه دو یبرا یعلت

 صنم را صدا زد و وارد شد. که طاهر، عباس و ماه

لب مرد  یو لبخند از رو دی. نگاه جفتشان درهم تنشد درباز

 رخت بربست.

  ن؟یدیجواب نم کنمیصدا م یچرا هر چ _

که از شدت  یو چشمان دیسف ییهابود. با لب رهیاما خ صنمماه

 .شدینم دهیدر آن د یحس چینشسته بود و ه یاشک به خشک

#۱۹۱ 



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 

 [2۶.0۹.2۱ 0۸:32] 

 

در  یآمد. ابتدا نگاه متعجب شیحالت پ نیمتعجب از ا طاهر

 :دیاطراف اتاق انداخت و سپس پرس

 . وقتهیسرما نخوره  ینداختیرو مبچه نیا یشده؟ رو یزیچ _

و  دیسرد او کش یگونهبه یپسرش نشست. دست یپا کنار

 :دیمجدد رو به ماه صنم پرس

 افتاده؟ یچقدر؟ اتفاق یصنم؟ ساکتماهبا توام  _

حرف  چیهیخورد و ب یزن تکان یدهیو خشک دیسف یهالب

 زد:ناله یااضافه

 ؟یدونستیتو م _

به  یطاهر نشست. سپس تکان یدو ابرو نیب یزیر خط

 . در جواب او گفت:دیبو کش قیداد و دق اشینیب یهاگوشه

 زن.صنم، حرف بشده ماه یزیچهی. آدیبو م _
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! شهی. همزدیم نیاز هم دمیعموته. جاو یعطر فرانسو یبو _

تو سرخودش و  گهید خاکهیبره  خواستیهر وقت که م

 .زهیاش برخانواده

 :دیکرد و  رو به او چرخ یترظیاخم غل طاهر

 بود؟ نجایاالن؟ شهباز؟ عمو شهباز ا یگفت یچ _

سمت  ینگاهمیتکان داد. طاهر نتکان دییتاسرش را به صنمماه

 :دیو پرقدرت پرس عباس انداخت و آهسته

 بعد بره؟ امیمن ب نستادیاومده بود؟ چرا وا یچ یبرا _

 عباس اشاره زد.لب زن جاخوش کرد و به یگوشه یتلخند 

. منم که نکشه یش سختنکرده نوه ییرو پر کرد که خداخونه _

گذاشت راحت شد  الشیخ گهیشدم، د شهیاز قبل با واسطه دا

 رفت.

 :دیتر غربود آهسته یاز لحن و رفتار او عصب یکه حساب طاهر

 صنمم؟ماه _
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 یچه خفت ینیکه بب یمن نبود یآقا طاهر. جا ریبه خودت نگ _

 اون ساعت. دمیکش

مچ  یمعطلیگرفت. تامل نکرد. ب یزیچشم مرد نبض ر ریز

کرد و  ینوقبلندش کرد. عباس نق نیدست او را گرفت و از زم

 یصنم را تا اتاق کنارپسرش ماهبه توجهیب ی. طاهر ولدیلتغ

پرتش کرد. زن جوان مچ دستش  منیوسط نش بایو تقر دیکش

چفت  نییو پا الفشرد و طاهر قفل در را از با شیهاپنجه نیرا ب

 .ستادیکمر او دست به دیاو چرخکرد. سپس رو به

 شده؟ یچ نمیخب! حاال حرف بزن بب _

 ؟یدونیتو نم یعنی _

. رفتیلب زن بود و با اعصاب مرد ور م یهمچنان گوشه خنده

 :دیو دوباره غر دیبه صورتش کش یکالفه دست

بهم  نجوریکار داشت که تورو ا ینده دختر، شهباز چ میباز _

 خته؟یر
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و  زیر یبعد در جواب شوهرش خنده یافتاد. کم نییپا سرش

 سر داد و او را به سخره گرفت. یاارادهیب

که ندونسته  یینه بابااون نهبه نینفر یبختت بسوزه زن. ا یا _

و هم  یدی. که هم خودت درد کشایدن نیا شیرتورو بستن به

 ...ایدن

و پر  ی. عصبدیرا چسب شیهااما پا تند کرد و محکم شانه طاهر

 :دیقدرت. در چشمان نگاه کرد و پرس

 ت؟کار داش یکالم، شهباز چ کیتمومش کن باشه؟  _

لبش رفت و  یکم لبخند از رو. کمدیهم دو یاز پ نگاهشان

. دست خودش نبود. او هم مثل عباس دیاش لرزچانه

 . اریاختیشده بود و ب یحالبهیحال

 :دیصنم بغض کرده پرسدلواپس شده بود که ماه طاهر

و خاطر دخترش نظامسر اون بوده. گفت به ریاش زگفت همه _

. با تو کار نداشت. ارهیر آقام فشار بس شتریانگولک کرده ب
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 اشیواسه زنش که عاقبتشم مثل دن رهیبگ تیاومده بود حالل

 بهشت شه.

 تو؟ یگیم یچ _

تا  ینگاه کن ردستتمیبه ز دیبا یحرف حق. خودش گفت گاه _

 یدونستیتوام م نمی. فقط، فقط موندم ببیپا نشازاون باال کله

 ؟یو پنهونش کرد

 صنم؟ماه _

خورد و  یتکان ناله بود تا غرش. صنم هیشب یزیمرد چ یصدا

 .دیکش رونیدستان او ب نیخودش را از ب

صنم  ینوبه ستین نیریحاال که ش یبا خودت گفت یحتم _

 و...گشتم ارویمنم که دور دن خوادی. عباس مادر مدیرس

 بس کن. _

 .کنمیبس نم _
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 یباز هم عصبرا باال برد و سمت او حمله کرد.  شیصدا صنمماه

 کهیگرفت و در حال شیهاپنجه نیاو را ب یقهی. سپس ارادهیو ب

 :دیغر دیلرزیبه خودش م تیاز عصبان

سر عموت  ریز هاسهیدس یهمه یدونستیراستشو بگو. تو م _

 یصنم و جوون دیفرنگستون ق یهواو به یدونستیبوده، آره؟ م

 .نیریسمت ش یو رفت یو زدقاسم

دندان گرفت. آهسته در  ریرا ز شیت و لب باالبس یپلک طاهر

 جوابش گفت:

 ...یبهت گفته ول یچ دونمیآروم باش. من نم _

 .دونمیمن م یول _

خانه را لرزاند  یچوب یهاکه ستون یادی. فردیکش ادیفر دوباره

 . در ادامه گفت:دیچیدر دل جنگل پ یو حت

واسه  یبر یخواستیسرت. مفرنگ رفتن زده بود به یتو هوا _

 و.. چارهیرو صنم ب یپس پا گذاشت یش یخودت کس

 نهه. _
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 نیبار طاهر صدا بلند کرد و محکم مچ دو دست او را ب نیا

 گرفت. شیهاپنجه

 گفت: تی. طاهر با جدنگاهشان به جنگ هم رفت بازهم

نبودم.  وفای. من بیو تو واسه خودت سرهم کردداستان نیا _

 نه من. یزد تو بود ویچهمه دیکه اول ق یاون

ات عموت وسوسه ینگو که اشاره ؟یمن مجبور شدم تو چ _

 اومد؟یکردن بدت م شرفتینکرد؟ نگو که از فرنگ رفتن و پ

تکان داد و محکم در در چشمان او سرش را تکان رهیخ طاهر

 جوابش گفت:

 .یشناخت ینجوریو امتاسفم که من _

بگو از  یزیچهیهر، طا شناسمیخودمم نم گهیمن د ؟یپس چ _

 جهنم خالصم کن. نیا

طاهر تکان خورد. زن درمانده شده بود و  یگلو بکیس

مچ دست او کم و  یکم فشار انگشتانش را رو. کمشانیپر

سبک  یانهی. طاهر سزدینفس مکرد. زن جوان نفس شانیرها
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سکوت کرد و سپس پنجه  یا. لحظهدیاو چرخکرد و پشت به

 .دیکش شیموها یال

#۱۹2 
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. کتمان نظام بود یخونهعمو بعد از رفتن تو به شنهادیپ _

رفتن تو سرم بود. دوست داشتم  یکه قبل از اونم هوا کنمینم

 . در توانم نبود یول

 به عقب سرش انداخت و ادامه داد: ینگاه می. نبرگشت

دلم  یبله داد دیبه جاو  ویبه همه چ یتو که پشت پا زد _

دو تا کالسم  نیهم دیخونه ق یگوشه نمیشکست. خواستم بش

 و رو کرد. ریز ومیعمو زندگ شنهادیبزنم که پ

 ...یاومده گفت رتیبهتر از صنم گ یدی. دیقبول کرد _

 .ستادیاو ازد و رو به یوسط کالمش چرخش تند طاهر
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 . یدوزیو م یبریخوب واسه خودت م _

اش را باال و انگشت اشاره ستادیبرداشت. رخ به رخ او ا قدم

 آورد.

 نمینداشتم. خواستم برم که نب یدیام گهیقبول کردم چون د _

 .ی. من رفتم چون قبلش تو رفته بودیدلم پشت کردچطور به

 صنم نوک انگشت او را نشانه رفت و لب زد:ماه نگاه

 داستانا بوده؟ نیا یکه عموت پشت همه یخبر داشت _

 نه. _

و  یدونستیبدونم. تو م وقتیحق دیبگو طاهر. من باراستشو  _

 ؟یو نگرفتجلوش

 گفتم که نهه!  _

بزند که  ی. ماه صنم لب باز کرد حرفطاهر باال رفت یصدا بازهم

 گذاشت و نجوا کرد. ینیب یطاهر انگشت رو

 بزار من بگم. _

 او. یهالببه رهیهمچنان منتظر بود و خ یسکوت کرد. ول صنم
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 تر گفت:هآهست طاهر

 د،ی. شاگرفتمیو مقاسم یهوا شتریب دونستمیمن اگه م _

 خبریو نابود کنه. من ببمونه و خودش ذاشتمیاصال نم دیشا

قبل مرگش گفت و  شبهی. نیریبودم تا قبل از مردن ش

 هان؟ اومد،یاز من بر م یچه کار گهیگرفت. تو بگو، د تیحالل

 ف تکان داد و گفت:به تاس یصنم تر شد. سرماه یگونه

 نیرینابود شد که ش میزندگ یمن سوختم طاهر. همه یول _

 .خواست دلش برسهبه

حال من خوب بود؟  یکنیدلم. تو فکر م زیمنم سوختم عز _

سرم تو به یکه هوا زدمیغربت قدم م یهانگفتم تو پس کوچه

 نزنه.

 محترم آدمهی. کجا بود یزن محترم نیریش یتو گفت یول _

 کنه؟ سهیکه دس یدید

زد و لب  یبعد در جوابش لبخند محو یسکوت کرد. کم طاهر

 باز کرد.
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خاطر خواستن مجازات کرد، هان؟ و بهآدم هی شهیچطور م _

و آخرش ینفسا نکهیام بود گذشته از امادر بچه نیریش

 .دیکشیم

 .دیآب دهانش را بلع صنمماه

 ؟یپس تو حاللش کرد _

 زد و گفت: یصنم تلخندکرد. ماه نییو پا سرش را باال طاهر

مالک عمرم  نایو نه عمو شهباز. ا نیری. نه شکنمیمن نم یول _

گرفتن بعد نشوندنم باال سر عباس که  مویشدن. اول جون

 کنن. لیو م فیح شوهیبق

خاطر من به یکنیم یعباس پسر منم هست. تو اگه کار یول _

 نه اونا. یکنیم

و دومادش یو الک یشهباز ک دونستمیکاش م یا ی. ولآره _

. فکر کردم دلش بزرگه . نفهم بودمکنهیبزل و بخشش نم

اش از دور به نشسته تو خونه دونستمیثواب کنه. نم خوادیم

 .خندهیمن م شیر
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 تورو ازش گرفتم. من _

زن را بهم  یهامحکم و تند آمد و لب ،یطاهر ضربت جواب

 ز قبل گفت:ا تریدوخت. طاهر جد

رفتم  دیجاو یخونه یهمون شب که قرار شد بازم بر _

که ازم  رویزیاز تو نه. چ یگذشتم ول نیریسراغش. گفتم از ش

نداره.  یجواب دونستمیشم. م یپس بده تا ازت راض یگرفت

رفتم که فردا روز  یبا خودمه. ول میزندگ اریاخت دونستمیم

 نکنه.  دایپ طنتیفرصت ش

 . طاهر گفت:باال رفت زیر یلیصنم خماه یابروها

 یزی. برام عزیاز گذشته بدون یزیچ خواستیدلم نم _

حاال که  یول خواستمیصنم. سکوت کردم چون خاطرتو مماه

چطور جبران  دونمیدرازتر کرد منم م مشیشهباز پاشو از گل

 کنم براش.

 باور کنم؟ _
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 یبچه و مثلمطمئن شم عباس من خوامیباور کن. فقط م _

بزرگ شدم  نقدری. استیمهم ن گهی. بعدش دیخوایخودت م

. پس بسپارش به من و لبخند امیکه از پس شهباز و امثالهم برب

 بزن.

حس  کیو دنبال  دیچرخیدو چشم او م نیزن مدام از ب نگاه

شد. سپس  دهیطاهر کش یهابخش بود. لب نانیو اطم یقو

سرش را خم کرد. آنقدر  گرفت و شیهاپنجه نیاو را ب یهاشانه

 که با او رخ به رخ شد و لب زد:

 بخند تا قفل درو باز کنم. _

 نایا ،یپارک کرد اطیدر تو ح رونیکه ب ینیاون ماش نجا،یا _

بعد  یعموت نید ریز جاشمنیطاهر؟ تا هم گنیم یچ

 ..یخوایم

 حرفش گفت: انیزد و م یپلک طاهر
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 تیخودش بود و وص دشنهایبهم بدهکاره. پ نایاز ا شتریب _

دور شو،  مدتهی. گفت برو نخواستم ازش یزی. من چنیریش

 منم..

 ؟یو تو به حرفش گوش داد _

 حرفش رفت. طاهر گفت: انیجوان م زن

#۱۹3 
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قلبم گوش دادم. فرصت کم بود و نظام در  یمن فقط به ندا _

 قبول کنم. نکهینداشتم جز ا یا. چارهنیکم

گفتگو را  نیا یعباس از پشت در آمد و رشته یناله یصدا

 بکیطاهر افتاد. بازهم س یشانیپبه یزیر نیگسست. چ

همسرش  یشانیبه پ یابوسه تیخورد و درنها یتکان شیگلو

 نواخت و فاصله گرفت. 
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. طاهر با حفظ همان کردیم یقراریبود و ب دهیترس عباس

 در را باز کرد.و قفل  دیلبش بود چرخ یکه رو یلبخند

و  هوایپشت در بسته سنگر گرفته بود ب ایکه گو عباس

آغوش او جا  انیبعد م یسمت طاهر هجوم برد و دم دهیترس

 گرفت. صنم درمانده نجوا کرد:

 .بهت داده پس بده ی. هر چپسش بده _

و سرش او  دیپسرش کش سیخ یبه گونه ی. دستدیچرخ طاهر

 همسرش گفت:اش گذاشت. رو بهشانه یرا رو

 درست کنم. ویچهمه دمیزمان بده قول م _

از عمر و  گری. چند صباح دکردیصبر م دی! چقدر بازمان

از بابت  الشیدرست شود؟ تا خ زیتا همه چ دادیرا م شیجوان

به  دنیرس یکه برا ییو شهباز و تمام آنها دینظام و جاو

راحت  دندکریاو دام پهن م یعمر و جوان یمطلوب دلشان برا

آرام  اهرتا خودش کنار ط رد؟یشود؟ تا عباس با او انس بگ

به ساحل امن و آرام برسد؟  شیزندگ یشکسته قیتا قا رد؟یگ
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 دهیسو کشو آن سونیها اها وسط تالطم موجکه سال یقیقا

 نمانده یاز آن باق یزیو نمور چ دهیپوس یهاشده بود و جز تکه

 بود.

 

صنم ماه یه بود و قلبش مثل زندگشد یطوفان ایدر چشمان

تخت رها کرد و  ی. برگه را همانجا رودیپهلو غلتمتالطم. به

شد و اجازه داد  در خودش مچاله شیهاو آدم ایخسته از دن

 کند. سیسرش را خ ریبالشت ز یاشک رو یهادانه

جا آورده را به شیهارسم نیاز بدتر یکیصنم در حق ماه ایدن

همه. و چه رسم  یبرا یکیدا شدن. فدا شدن . سنت غلط فبود

 رسم روزگار. نیبود ا یتلخ

داستان تلخ خوش  نیا یادامهحالش خراب شد که دل به آنقدر

. تکان دیچشمانش استراحت دهد. بغضش را بلعنکند و به

که  ییهاو تمام آن دیبه خودش داد و شهباز و نظام و جاو یزیر
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د را پشت سرش جا ذهنش ثبت کرده بو اهیس ستیدر ل

 گذاشت.

بودند و  دهیکه آنها نفس کش ییاز هوا فیتمامشان. حبه لعنت

 یمشت جاهل مزدور که ادامه کیراه رفتند.  شیکه رو ینیزم

و وجودشان تا ابدالدهر  ارینسلشان شده بود هوشنگ و هوش

 .دیکشیخدا را به گند م نیزم

 

حالش به دیتنش کش یرا رو ایدر یپا نییپا یپتو عصمت

شده بود و  دهیاش کشچانه ریتاسف خورد. رد اشک تا ز

 صورتش بغض داشت. 

تک کاغذها را پر کرد. سپس تخت او را دور زد و تک نهیس

 هم گذاشت. یرو

و  یو کمتر نگران ردیخودش را بگ یقول داده بود هوا مثال

دختر  نیگوش اانگار حرف به یدردسر درست کند. ول
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 نیو قوان دیایباال ب یکه خشم نام کردیم یر. آخر کارفتینم

 تمامشان بگذارد.  یبرا یترسخت

. کردیپا مو اون پانیپشت در منتظر خبر عصمت بود و ا ینام

عصمت که خارج شد مجال نداد در اتاق کامل بسته شود. 

به نگاه  توجهیو ب دیدر باز تو کش ینگاهش را از ال ارادهیب

 :دیمتعجب او پرس

 ب بود؟خو _

که در اتاق  دینکش یتا پشت لب زن آمد و برگشت. طول لبخند

 را صاف کرد. شیبست و صدا یآرامرا به

. ستادیعقب ا یو کم دیخودش آمد، نگاهش را دزدبه ینام

باشد و  یجد کردیم یسع کهیدر حال ریزعصمت سر به

 لبخندش را جمع کند در جوابش گفت:

 .خوبه؟ البته اگه اشتباه نکنم _

 :دیپرس قیکمر شد و دقدست به ینام

 اگه اشتباه نکنم؟ عصمت خانمم؟ یچ یعنی _
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 شینماسرش را باال گرفت و خالصه لبخندش را به عصمت

 گذاشت.

حالش بد  نکهیفکر کنم خودش سر عقل اومده قبل از ا یعنی _

 رو یدکتر، فعال همه چ ی. نگران نباش آقادهیشه گرفته خواب

 راهه.به

فرار از نگاه پر  یگرفت. سپس برا ییصدایفس راحت و بن ینام

گردنش گذاشت و پر غرور لب  یرا رو شیهااز حرف او پنجه

 زد:

 پس من برم.  گه،یخب د _

 سالمت.به _

 یلب عصمت انحنا ی. گوشهدینگاهشان درهم تن یالحظه یبرا

از  یاش کرد. چشمان مرد جوان رنگبرداشت و مثال بدرقه یزیر

 یو خداحافظ دیرا بهم کش شیهالت گرفت. سپس لبخجا

بچرخد و قدم از قدم بردارد  نکهیقبل از ا یکرد. ول یادهیکش

 و خطاب قرارش داد: دیعصمت جنب
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 ؟یراست _

 دنیشن یهوازد و به ی. لبخنددیمرد جوان درخش چشمان

 کرد. رشیگبرگشت که عصمت غافل ایاز در یدیخبر جد

 .آدیافتاده داره م شهاب زنگ زد گفت راه _

باال داد و در ادامه  ییابرو یجوان وار رفت. عصمت ول مرد

 :دیپرس

 ؟یشما ازش خواست _

نگاهشان قفل هم شد. نگاه منتظر و مصمم عصمت و  بازهم

 تیبرقرار شد. در نها یمرد جوان. سکوت اندک فینگاه بالتکل

 در دادیپس م ینفس پر نکهیشد و همزمان با ا میتسل ینام

 جوابش گفت:

 بله من خواستم. _

سکوت کرد تا او راحت باشد. مرد جوان خجالت زده  عصمت

در  ریزداد و سر به یبازیباز شیهاپنجه نیرا ب شیموپشت

 ادامه گفت:
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 یهرکار یدستم برا ستین یدارم. دست راستمه، وقت ازشین _

 اس.بسته

 ؟یهرکار _

را باال گرفت.  سرش یزن باال رفته بود. نام یابرو یتا کی

 داد و گفت: لشیتحو ینیلبخند دلنش یعصمت ول

 مبارک انشاهلل. دم،یفهم _

از  یابدون آنکه کلمه حرف،یباز و بسته شد. ب شیهالب

 بزند. رونیب نشانیب

#۱۹4 

 

 [04.۱0.2۱ 20:2۶] 

 

 تر ادامه داد:زد و آرام یاو پلک رتیبه ح یول عصمت

 جه الزم داره.تو کوچولوهی. فقط هیدختر خوب _

 خورد. عصمت دوباره گفت: یتکان واضح ینام یگلو بکیس
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 دو برابر. ی. نباششنیم نیریش اشیتلخ یکنارش باش _

 گرفت. نفس

کنه.  میبلده بزاره کف دستش تقد یبه شهاب سپردم هر چ _

بداشو  یقول داده خالص باشه. شمام قول بده خوباشو بردار

 دور. یزیبر

. بدون اعتراض و وارمیرا تکان داد. تسل فقط و فقط سرش ینام

نوپا و  یچون و چرا! حرف گوش کن و آرام شده بود. مثل بچه

و  تیبه هدا ازیو ن آموزدیکه تازه راه رفتن م یاتجربهیب

 و سفارش دارد.  تیحما

 د؟یندار یبه عمه بزنم. با من کار سرهی رمیمن م _

 یگریخند قشنگ دسرش را تکان داد. عصمت لب زیزریر ینام

زد. سپس او را با خودش تنها گذاشت و فاصله گرفت. نگاه مرد 

بعد رو کرد به  یادر ماند. لحظه یبدنه یرو یجوان اندک

 شیخاطرش آمده باشد بالفاصله صدابه یزیعصمت و انگار چ

 زد:
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 عصمت خانم؟ _

 وسط راه برگشت و جواب داد: عصمت

 بله. _

 ممنونم. _

و چروک  نیاز لبخند گرفت و چ یترواضح یزن نما یهالب

 گذاشت. شینمابه شتریاطراف پلکش را ب

. خواهش یندار یفرق چیگفتم با شهاب خودم ه شهیهم _

 یزنده بمونم که خوشبخت نقدری. دوست دارم اپسرم کنمیم

 .نمیو با هم ببجفتتون

عصمت  تیشد. در نها دهیمرد جوان هم از دو سو کش یهالب

. او رفت و فشار انگشتان مرد پشت گردنش دیچرخ زد و یپلک

 یرو تیبود و بار مسئول فتادهین یاتفاق چیشد. هنوز ه شتریب

زمان.  نیالزم بود در ا. و چقدر شهابکردیم ینیدوشش سنگ

ناخواسته  یطفبار عا نیتام بود و از ا یقطعا حضورش دلگرم

 .کاستیم
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 یبا زوزه یاهالاز  یکیالتماس  یشب بود که صدا یهامهین

و ترس به جان زن جوان انداخت. طاهر  ختیگرگ درهم آم

 نشست.  شیبلند شد و سر جا دهیصنم ترسخورد و ماه یتکان

کنار دست پدرش خواب بود و چشمان طاهر باز و  عباس

 نگران لب جنباند:کرد و دل زیصنم دلواپس گوش ت. ماهاریهوش

 ه؟زنیصدات م یکیانگار  ؟یدیتوام شن _

گذاشت و با دقت  ینیب یدر جواب او بالفاصله انگشت رو طاهر

بود و بازهم نور مهتاب وسط اتاق  کی. هوا تاردیابرو درهم کش

نفر پشت در  کی. صدا دوباره تکرار شد. کردیم یرقصخوش

. کردیو التماس م زدیشدت مضطرب مکه به یکیخانه بود. 

رجا بلند شد. نگاه را پس زد و د شیطاهر بالفاصله لحاف رو

 :دینگران زن اما همراه او باال رفت و متعجب پرس

 کجا؟ _

 و جواب داد: دیکش شیموها یتو یطاهر دست _
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 .گردمینگران نباش، برم _

 طاهر؟ _

که نرم،  شهیکمک بخواد. نم یکی دیصنم، شانصفه شبه ماه _

 شه؟یم

 امانیزن را پر کرده بود و قلبش ب یتمام چهره هراس

 تکان داد و لب زد: یسر دهی. ترسدیکوبیم

 آخه..آخه.. _

 یزانو زد و ب شیکه همانجا کنار پا دینکش یلبخند. طول طاهر

بعد سر او را به  ی. دمدیچیاو پ یتامل دستش را دور شانه

 .دیرا به جان خر شیگرفت و عطر موها نهیس

 .افتهیبرام نم یاتفاق زمینترس عز _

 نفر بخواد.. هی. اگه میبیغر نجایا اطاهر. م ترسمیم یول _

بافت  نییشد و تا پا دهیسر او کش یطاهر به نوازش رو دست

 یآرامزد و به شیموهابه ینرم یبلندش سر خورد. سپس بوسه

 در جوابش گفت:
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 حواست به عباس باشه. _

وجود زن را  یبلند شد. او بلند شد و همه یمعطلیو ب گفت

بود و  دهیرا چسب بانشیغافل گر. ترس نادیدنبال خودش کش

پر از درد او سرچشمه  یکه از گذشته ی. ترسکردینم شیرها

وقت قرار نبود دست از  چیکه انگار ه یا. گذشتهگرفتیم

. خودش را سمت عباس خم کرد سرش بردارد. دلواپس برگشت

بود که طاهر وسط  ی. چند شبدیرا باال کش شیو لحاف رو

که  دادیکم داشت عادتش منارش. کمو عباس ک دیخوابیم

زن و شوهر سپر نسازد. عباس  نیو ب ردیصنم را بپذماه

 یاز هرکس شتریحرف طاهر را ب یبود و بد قلق. ول رجوشید

 . ساختیکار زن را آسان م نیو هم دیفهمیم

لحاف برد و درهم  ریرا ز شیهانشست. دلواپس پنجه صاف

. شودیلب مهزار بار جان به داشت تا آمدن طاهر نیقی. دیچیپ

بهم جمع شد و  ینگرانهمه دل نیاز ا شیهالرز گرفت. شانه

 سرش فرود آمد.
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 کیطاهر با درد و التماس  ی. گفتگوآمدیصدا م اطیداخل ح از

صنم علت آن ماه دادیبود و اجازه نم ختهیدرهم آم یمرد محل

حال  نیز اا زیگر یتن به سرما داد و برا جهی. در نترا بفهمد

را  دشیسف ینخ ی. ابتدا روسردیکش رونیلحاف ب ریخراب از ز

 .ستادیا تماشابرداشت و بعد از آن پشت پنجره به 

بود و  دهیطاهر را محکم چسب یبازوها اطیح یکیتار انیم مرد

او و  انیم یکرد. حضور طاهر سد زیصنم چشم ر. ماهزدیناله م

 یخوباش را بههرهچ توانستیساخته بود و نم بهیمرد غر

. حکما شناس بود که طاهر را آمدینظرش آشنا مبه ی. ولندیبب

. . سکوت برقرار شدکردیالتماسش م نینچنیو ا شناختیم

لب با  ریو ز دیصنم باال پرماه یطاهر که کنار رفت جفت ابروها

 خودش زمزمه کرد:

 ؟یعلنجف _

 رونیلحاف ب کرد و دوباره خودش را از ییعباس نجوا همزمان

سر او نشست و لحافش را باال  یصنم برگشت. باال. ماهانداخت
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طاهر وارد شد و هراسان کتش را از گل  نیح نی. در همدیکش

 برداشت. وارید خیم

#۱۹۵ 

 

 [04.۱0.2۱ 20:2۶] 

 

 :دیتکان داد و پرس یسر رانیمتعجب و ح صنمماه

 داشت؟ کارتیچ یعلکجا طاهر؟ نجف _

 او گفت:کتش برد و رو به بیدست داخل جبا عجله  طاهر

 .میبر دیپاشو بپوش با _

 طاهر؟ _

کمکش کنه. نجف تنهاس،  ستیالفت دردش گرفته قابلمه ن _

 باال سر الفت. یبر دیتو با

 من؟ _
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را برداشت و  دشیبه بهت و تعجب او دسته کل توجهیب طاهر

 در جوابش گفت:

 یکی تونم،ینها نممنکه دست ت صنمماه ریآره تو. حرف نگ _

 کار کنه؟ یباشه که بگم چ دیبا

 وار رفت و با خودش ناله زد: نیزم یرو زدهخیو  جیشد. گ شل

 .تونمینه نه من نم ؟یچطور _

او نشست.  یزدهخیصورت  یطاهر بالفاصله باال رفت و رو نگاه

 تکان داد و درمانده ادامه داد: یصنم سرماه

 .آمین نخواه من از پسش برنمطاهر. از م ستمیبلد ن من _

دوباره طاهر را صدا  اطیاز داخل ح یعلبرقرار شد. نجف سکوت

 یعلنجف ریکت و شلوارش گذشت. از خ ریاز خ یزد. طاهر ول

 حق او هم گذشت و خودش را به زن جوان رساند.به یو دلواپس

حرکاتش را دنبال کرد. طاهر مقابل  حرفیمو به مو و ب صنمماه

دور نگاه  کی. ابتدا نانیشست. آرام و پر از اطمن شیپا
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او چرخاند و در  رانیصورت رنگ باخته و ح یمصممش را رو

 انگشتانش گرفت. نیرا ب فشیظر یچانه تینها

 .یتونیتو م _

حال  نی. با ادادیم یاو دلگرمداشت و لبخندش به لبخند

 تکان داد و متاسف ناله زد: یصنم سرماه

. ببرش شهر. به من دل خوش دمیحاال زن زائو ند . تاتونمینم _

 .رهیمیالفت م یکن

و  ریزنده بمونه و بازم سرش یخوای. اگه مرسهیبه شهر نم _

 .یکمکش کن دیبا ارهیماست برات ب

 طاهر؟ _

. منم هستم، خودشم کمکت ستین ی! کار سختزمیعز _

 .کنهیم

 آخه؟ من...من.. یچطور _

 د کن، باشه؟تو فقط به من اعتما _
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زد.  رونیاو پرصدا ب یبا جمله اشنهیس انیگره خورده م نفس

بخش  دیتکان داد و با حفظ همان لبخند ام دییتابه یطاهر سر

 گفت:

تو فقط لباس گرم بپوش که اون  ،کنمیو حاضر ممن عباس _

 .سرده یلیخ رونیب

 

د زن شده بو یو نابلد یپر از درد الفت و دستپاچگ یادهایفر 

 تشی. طاهر از پشت در مو به مو هداایاتفاق دن نیفرسا ترطاقت

 ینشسته رو زیعرق ر نیو زن جوان با پشت آست کردیم

 یچهرهچه؟ هر دم به مردی. اگر الفت مگرفتیرا م یشانیپ

او اشهد خودش  از شیپ کردیلرزان او نگاه م یهاو لب دیسف

زنده ماندن مادر و بچه  یبود بماند و برا ریناگز ی. ولگفتیرا م

دو  کهیآنچه در چنته دارد خرج کند. سخت بود. با وجود یهمه

 ایدر آرام کردن الفت و به دن شیپابههم پا گرید یزن محل
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 دیایاز پس کار برن دیترسیباز هم م کردندیآمدن نوزاد کمک م

 شود.  نشیبعد از ا ینشخوار روزها انو عذاب وجد

حواسش  یگرم کنار دستش بود و همه و تشت آب زیتم پارچه

 ی. عجب بچهرفتیکم داشت از حال مکه کم یطاهر و زن یپ

زده بود  ادیساعت تمام مادرش فر کیبود.  یچموش و سرسخت

 ایدن نیآمدن به ا ینوزادش را برا تیو هنوز نتوانسته بود رضا

نمانده بود که  یزیچصنم از تک و تا افتاده بود. حاصل کند. ماه

الفت مقابل چشمش جان دهد از  نکهیو قبل از ا فتدیب هیگربه

. درست همان دیرا شن شیانگار خدا صدا ی. ولبزند رونیاتاق ب

لحظه که اشک تا پشت قاب چشمانش را باال آمد و رو به 

 یالفت هم به هوا رفت و دم ادیفر یآسمان خدا را صدا زد صدا

 را روشن کرد.  هانشنوزاد ج هیبعد گر

را از هم باز  شیها. پسرک سرسخت چموش پنجهزدیم غیج

 خند. تکدیکشیاش کار مکرده بود و با تمام قدرت از حنجره

دستانش گرفت و  انیو آلوده به خون را م فیزد. کودک ظر
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قابل باور در  ریاتفاق تازه و غ کی. ختیاش بهم آمو خنده هیگر

بود تا  ایرو هیشتر شبیب دیکه شا یزیزن رخ داده بود. چ یزندگ

 یگریبه کمک الفت شتافت و آن د یاز زنان محل یکی. تیواقع

را که  یصنم بغض. ماهدیتن کودک کش یرا رو زیتم یپارچه

بود را پس فرستاد و به خودش آمد. اول  یاز خوشحال یناش

زن و  یو بعد پدر کودک را سالمت پوشاندینوزاد را م دیبا

 . آوردیدر م ینگران ازو  کردیفرزندش آگاه م

به  یادیکه تمام شد پسرک سرسخت را که هنوز اصرار ز کارش

مادرش سپرد و بلند شد.  جانیکردن داشت به آغوش ب هیگر

و اضطراب شب گذشته کار  خوابیب ایرفت. گو جیسرش اما گ

که فقط بتواند خودش را  یجان مچهیخودش را کرده بود و جز ن

 شیبرا دکودک دگرا بده یبر سالمتتا کنار در برساند و خ

 نمانده بود. 

صنم مادرش را گرفت و ماه ینهینگاه مشتاق او س ریز پسرک

تلو خوران سمت در رفت. رمق به زانو نداشت و تلو
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وجود در  نی. با ارفتیضعف م نییاز باال به پا شیهاسرشانه

 اتاق را باز کرد و به چشمان منتظر و نگران نجف لبخند زد.

 پسره. حال هردوشونم خوبه. _

 یبار نگاهش را روانه نیصنم اشکفت. ماه یعلاز گل نجف گل

 خندان طاهر کرد و لب زد: یچهره

 من تونستم. _

از کنار زن گذشت و وارد اتاق شد.  تعارفیذوق زده و ب نجف

رمقش گرفته  یماندهتا قدم اول را برداشت ته یصنم ولماه

 کنار دستش نشست. دهینو. طاهر ترسقاب در زا انیشده و م

#۱۹۶ 
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 کهیدر چسباند و در حال یسرش را به قاب چوب یول صنمماه

را از هم باز کرد و  شیهاپنجه رمقیلبخند بزند ب کردیم یسع

 زد: ناله

 .زیسر جال یکوچولو بود. قد هندونه _

و  یمشک یااز موه یا. با انگشت دستهطاهر بلند شد دست

زده بود را  رونیب شیروسر ریتالش از ز نیسرخود او را که ح

 مرتب کرد و لب زد:

 عاشقتم. شهیاز هم شتریصنم. امروز بماه یکرد دمیرو سف _

 او گفت: یبه جمله ربطیزد و ب یگرید جانیلبخند ب صنمماه

 باباش بود تا مامانش. هیشب شتری. باهیسرخ و س _

از پا  دادیقدرتمند که اجازه نم یروین کی. داشت جانیه

. طاهر اما در جوابش لبخند و دم از احساسش نزند افتدیب

کمک  نکهیاو را گرفت و ضمن ا یبازو ری. سپس ززد یترواضح

 گفت: ستدیپا با یتا رو کردیم
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کم استراحت کن  هی ایتوام ب ده،ی. عباس خوابیخسته نباش _

 .یکنیم فیبعدا برام تعر

حال  نی. با ازدیو چشمانش دو دو م دیلرزیم شیپا قسا

 اتاق کرد و لب زد: یبرگشت. نگاه پر از حسرتش را روانه

 بازم نگاش کنم. خوادیدلم م _

. صبح خودم یاستراحت کن دی. االن فقط بایکنینگاشم م _

 باشه؟ ،ینیبب ارنیرو ببچه گمیم

حسرت هم  همه حال خوب نیا انی. مدیدهانش را بلع آب

 شیهادرست از لحظه دادیخودش را جا کرده بود و اجازه نم

. به کردیسخت م شیکندن را برادل نیاستفاده کند. و هم

 یدلش کنار مادر و کودک ماند. راه یشد. ول یکمک طاهر راه

 کبرسد که کود یالفت باشد و روز یآرزو کرد جا یشد ول

 ریبچه را ز تخواسی. دلش مردیخودش را در آغوش بگ

دادن به چشمانش نگاه کند. او  ریو وقت ش ردیبگ اشنهیس



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 نیریاش برود. آخ که چقدر شصنم قربان صدقهکند و ماه هیگر

 .دیکشیو حسرت م کردیبود تمام آنچه در دل آرزو م

که  یطاهر کنار عباس نشست و دستش را داخل تشت کمکبه

زاد مثل آهنگ نو یهاهیگر یآورد شست. صدا شیطاهر برا

لبش و لبخند به خوردیسرش زنگ م انیم یخوش قمر

 بردیم ی. چه حظداشت الفت ی. عجب حال خوشنشاندیم

 نجف. 

رو که طاهر خوش دیدویوحال آنها محس یمدام در پ فکرش

 حال خوبش رفت. انیلب جنباند و م

 .ادیبزن به صورتت تا حالت جا ب مشتمهی _

 لب زد: زدهجانین داد و هتکا یآمد. سر خودشبه

 زارن؟یم یو چاسمش _

 .دمینپرس دونم،ینم _

 یبدونم الفت چطور خوادیدلم م ؟یبه منم بگ یبپرس شهیم _

 .زنهیصداش م
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 ی، متاسف سراو به فکر خودش باشد نکهیاز ا دیناام طاهر

گذاشت. بعد از آن مشتش  نیزم یتکان داد و تشت آب را رو

با محبت صورت او را از  نکهیا نیگرفت و ح یپارچ سفال ریرا ز

 در جوابش گفت: شستیم نییباال به پا

فکر خودت که اول به یقول بد دی. فقط باپرسمیبرات م نمیا _

 .یباش

و خودش را در آغوش گرفت.  دیلرز شیهاشد. شانه سردش

و  دیکشیصورتش دست م یرو یآرامبه یطاهر ول

. دادیعشق م ی. نگاهش بوکردیآن را مرطوب م یگوشهگوشه

او را  یخسته یچهره یجایآهسته جاکه آهسته ینگاه

 .شدیچشمانش متوقف م انیو هربار م مودیپیم

 طاهر؟ _

 جانم؟ _

 یسختچشمانشان را به نیکور افتاده ب ی. گرهدیکش خجالت

 انداخت. ریباز کرد و سرش را ز
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 .خوادیمن، منم دلم بچه م _

زد.  ییصدایخند باو متوقف شد و تک یگونه یطاهر رو دست

 ادامه داد: یذات ایصنم با همان شرم و حماه

دوست دارم بغلش کنم. باهاش حرف بزنم. نوازشش کنم.  _

 طاهر؟

را باال گرفت و همزمان با لبخند قشنگ شوهرش مواجه  سرش

زده و خجالت دیکش ری. بالفاصله نگاهش را زدیشد. لبش را گز

 د:نجوا کر

 .دیببخش _

 یایشرم و ح شد. دهیکش شتریو ب شتریلب طاهر ب یهاگوشه

. بردیناراحت شود لذت م نکهیاز ا شیو ب دیدیاو را م

 یرهیاو، درست کنار گ یچانه ریانگشتانش را سر داد. تا ز

 .اش را باال گرفتنگه داشت و چانه شیروسر

 نمت؟یبب _
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. طاهر دیرا باال کش و نگاهش دیآب دهانش را بلع صنمماه

 :دیصورت او زد و پرس یرو یگردش

 کشه؟یآدم مگه از شوهرشم خجالت م _

سوال او نداشت. طاهر  یبرا یجواب یتکان خورد ول شیهالب

 اما پر قدرت در چشمان او ادامه داد:

 ی. دوستش دارم ولنمیبیحالت نم نیا یبرا یلیدل چیه _

 . ستین نجایجاش ا

 تر گفت:ت عباس انداخت و آهستهسم ینگاهمین سپس

 وجود نداره، درست!؟ دنیخجالت کش یبرا یزیما چ نیب _

 طاهر؟ _

از گفتنش شرم  ی. ولادیز امیلی، خمنم بچه دوست دارم _

 .خوامیوقتم معذرتم نم چیه کنم،ینم

 آخه من.. _

و  دیاو را کش یروسر یرهیسبک کرد. سپس گ نهیس طاهر

 کالمش گفت: انیم
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 تو ادامه بده. شنوم،یم _

فاصله مرد جوان  نیبرقرار شد. در هم نشانیب یکوتاه سکوت

 ادیز اقیزن را کنار دستش گذاشت و با اشت سیخ یروسر

 ریاس گریزن بار د یها. لبدیکش شیموها یتو یدست

 لب زد: تیشد و در نها شیهادندان

 که نتونم. ترسمیم _

باال داد و متعجب  ییبروبعد ا یطاهر متوقف شد. دم یهاپنجه

 :دیدر چشمان او پرس رهیو خ

 تو؟ یگیم یچ _

#۱۹7 
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آن تر شد و  یدیرقص درآمد. سفچشم زن به اهیس یهارهیدا

 دلواپس لب زد:
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 ...بارهیمن، خب من  _

را بهم  شیهاهم گذاشت. پر از درد.  دندان یرو اما پلک طاهر

 ییگذاشت. گو شیرا به نما شیشانیپ کنار رتیغ فشرد و رگ

آن  یادامه دنیشنبه یلیم گریتا ته حرف او را خوانده بود و د

و دلواپس  دیاو کش یبه بازو یصنم اما آهسته دستنداشت. ماه

 ادامه داد:

 دار...نتونم بچه گهیاگه... اگه د _

 .میزنیصنم. بعدا حرف مبخواب ماه _

. ع طاهر مجال گفتن را از او گرفتماند. در واق تماممهین حرفش

بغل  یو همچنان ته دلش برا آمدینوزاد م یهیگر یهنوز صدا

شد و  یفکر ی. نگاه طاهر ولزدیاو غنج م یگرفتن دوباره

او را گرفت و کمکش کرد که دراز  یهاحال شانه نی. با ایفرار

طاهر تشت آب  نکهیتا ا گرفتیصنم چشم از او نمبکشد. ماه

سقف به رهی. سپس خدینار زد و کنار دستش دراز کشرا ک

 و نجوا کرد: گذاشتیشانیپ یاتاق ساعدش را رو یرهیت
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 دایو پاول علتش دیشهر. االن نه، زمانش که رس میریم _

 دنبال عالجش. میافتیبعد م میکنیم

زن  یسمت او انداخت. چهره یچشم نگاه یو از گوشه گفت

ر آرام گرفتن نداشت. طاهر باالجبار و و قرا زدینگران م یول

حقش گذشت. از آنچه به یاز خودش گذشت. از نگران ریناگز

کرده بود گذشت و سمت  ریتمام ذهن و مغزش را درگ کبارهیبه

در  نیو ح ردرا از هم باز ک شیهابعد دست ی. دمدیاو غلت

 آغوش گرفتن او لب زد:

 .میکنی. غصه نخور باهم درستش مشهیدرست م _

 یادیز ریحکما توف زد؟یحرف را م نیهم بود هم دیجاو اگر

که مرام و معرفت را در  یبود. مرد شیروزها نیاو و مرد ا نیب

خودش را پس زده بود و  یهایحقش تمام کرده بود. نگران

به او خودش  کتریصنم نزدآغوش گرفته بود. ماه او را در ینگران

 شیجوره پاهمه دانستیقرار داد که م یرا در پناه مرد

. یبود و فداکار ثاری. همه ای. نه قهر و نه توقعاستستادهیا
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کرده  یرحمیکه زمانه بد تا کرده بود. در حق جفتشان ب فیح

اتفاق افتاده بود و زن  شیوصال چندسال پ نیبود. وگرنه ا

 .زدیکور م گرانیکه از نظر د شدینم یجوان هرگز نگران اجاق

 

بر وجودش غالب شده بود و رمق  حالیدرد و بصبح بود.  اول

دوماه سر  نی. طاهر طبق عادت اگرفتیکار کردن را از او م

 دایاش پزده بود و حتما دم غروب سر و کله رونیصبح از خانه ب

صبح سوار به. صبحزاریب ینینش. مرد کار بود و از خونهشدیم

. زدیسر م کوچک اطراف یاروستاهو به شدیقارقارک شهباز م

عمرش  ی. و چه خوب که مابقدهدیزکات علمش را م گفتیم

 . کردیم یسپر عقوبی یپرودهرا کنار دست

در کنار طاهر  کهیاوصاف حال دلش خوب نبود. با وجود نیا با

و خنجر  دادیسخت آزارش م زیچ کی کردیم تیاحساس امن

ت که سر وق یاانهی. ماهدیکشیخوبش م یهابه تمام حس

. چشم کردیم دیدلش را ناام دیو ام گرفتیسراغش را م
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 یخداوند نظر کردیدعا موقت بود که دعا یلیراهش نبود. خبه

شوهرش بدهد. اما را به شیکند و خودش خبر خوش حاملگ

ده  یگوشه نیکرده بود. او ا یانصافیروزگار بازهم در حقش ب

گرفته بود. و  غم و الفت آن گوشه نوزادش را در آغوش یزانو

 . انیپایانتظار ب نیچه تلخ بود ا

. آمدیم اطیعباس از داخل ح یهادنیو دو یگوشیباز یصدا

تکه چوب دستش گرفته بود و دنبال پروانه و زنبور و جک  کی

اول و  یبهتر از روزها یلی. خ. خوب شده بودکردیو جونور م

 یگرید و جز نق زدن کار کردیگوشه کز م کیکه  ییهاساعت

 نداشت.

زانو اهرم سرش  یرا که رو یزد و دست یلبخند محزون صنمماه

و  ردیبهتر بود که دست عباس را بگ دیکرده بود را گرفت. شا

جنگل و  یالفت برود. حتما حال و هو یتا خانه کنانحیتفر

 کردیم رییکه هر روز سر و شکلش تغ ینوزاد داریشوق د

 . دکریبهبود حال االنش کمک مبه
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و از  دیلباسش کشرا به شیها. کف دستفکر بلند شد نیا با

 پشت پنجره پسرک را صدا زد.

 عباس؟ _

دست گرفته بود را که به یبلند ی. نوک ترکهستادیا عباس

 یتر، کمدوستانه یگذاشت و نگاهش کرد. کم نیزم یرو

زد و  شیبرا یصنم از همانجا لبخند. ماهگوش کن ترحرف

 :دیپرس

 م؟ینیو ببالفت یبچه میبر یوست دارد _

صنم را به هم جمع کرد. ماه شیهاو شانه دیبرچ یلب عباس

 ادامه داد:

 .یکن یباهاش باز یتونیتازه دختر بتولم هست م _

شانه خم شد و جوابش  یعالمت ندانستن روگردن پسرک به 

صنم . ماهدادیگوش م یول زدیرا نداد. رام شده بود. حرف نم

شد. کنار  تردهیگرفت و لبخند محزونش کش یاس آسودهنف

 یروزیگذشته خودش پ یآمدن با پسرک غد و لجباز روزها
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داد و  اناو تک یبرا دییتابه ی. پس سرآمدیحساب مبه یبزرگ

 رفت.  رونیاز خانه ب

گذر  یانبوه درختان جنگل انیدر دست عباس از م دست

ارث و از او ز خاتون به. تمام آنچه اخواندیو شعر م کردیم

بود. همه را در طبق اخالص گذاشته و  دهیرخساره رسبه

 شیگوی. آخ که چقدر دلش رخساره و بازدادیم هیعباس هدبه

و  نخاتو یبرا اشنهیس ی. آخ که چقدر قفسهخواستیرا م

سر  ییچه بال یگرمشان تنگ بود. راست یهارحمت و نگاه

. هر چند که طاهر گفته بود هم بودنگران او قاسم آمده بود؟ دل

 را به خدا بسپارد. زیچنگران نباشد و همه

#۱۹۸ 

 

 [04.۱0.2۱ 20:2۶] 
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. که اگر صبور افتدیب ابیها از آسکند تا آب یبود صبور گفته

 .ردیرا کنار خانواده جشن بگ شیآزاد تواندیم نیباشد بعد از ا

. دانستیط خدا مفق فتدیقرار بود از کار ب یک ابیآس نیا یول

او  یجز درد و حسرت برا یزیکه با هر گردش خود چ یابیآس

او  اریدستش را در اخت حرفینگذاشته بود. عباس ب یباق

و  دادیآن مبه یتکان شدیقطع م شیگذاشته بود و هربار که نوا

. خصوصا شت. شعر خواندن را دوست داکردیم ارشیهوش

 هوایآب بخورد و ب که آمده بود یحوضک و گنجشک یلیل

شعر کودکانه و کوتاه را  نیا ی. کجاداخل حوض افتاده بود

افتادن گنجشک داخل هربار به ی. ولدانستیدوست داشت نم

 یهاصنم پنجه. ماهدادیو دستش را تکان م زدیحوض لبخند م

گرفته بود که  شتانشانگ انیطاهر را محکم م یکوچک امانت

 یزیدرش نشود. پسرک هم چپ ینکرده شرمنده ییخدا

و  رفتینوزاد الفت و دختر بتول م دنید دیام. بهگفتینم

 دست سرنوشت سپرده بود. خودش را به
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نفس  کیخش آمد. زن جوان که تا آن لحظه خش یصدا

و با دقت دور و  دی. سپس ابرو درهم کشستادیخوانده بود، ا

جز جنگ  بود و ینبود. اطرافشان خال ی. خبردییبرش را پا

ها و نوک شاخه ینشسته رو یهاقار کالغها و قارگنجشک

. دیرسیگوش نمبه یزیچ داخل چشمه یهاقور قورباغهقور

. دوباره شدیآب هم بود و آرامش جانش م انیجر یالبته صدا

عباس را گرفت  یهاپنجه شتریب اطیبا احت یول بارنیافتاد. اراه

. دیسرعت بخش شیهاقدماز قبل به ارتریاو و هوشبه کتریو نزد

که از  یو شعر قشنگ خواستیم یدلش باز یعباس ول

صنم که حس . دستش را تکان داد. ماهشدینم ریس دنشیشن

شده بود  اشنهیداشت و دلشوره ناخودآگاه مهمان س یبیغر

 :دیو متعجب پرس دیکش نیینگاهش را پا

 ؟یخسته نشد _

 تکان داد و لب زد: یسر عباس

 بازم بخون. _
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 م شده خوو.رحم کن پسر تشنه _

شکست  یخشک یشاخه نیح نیپسرک درهم شد. در هم اخم

. هول زده . وحشت کردختیو قلب زن جوان از ترس فرو ر

دست کودک به یادیفشار ز اریاختیب کهیبرگشت و در حال

 پشت سرش نگاه کرد. به آوردیم

معترض شود  کهنیدست او گذاشت. قبل از ا یدست رو عباس

رد نگاهش را  یو جلد دیاو را د یدهیچشمان گرد و ترس

 گرفت.

. عباس دیلرزیاز ترس م شیهابود و لب دهیاز رخ زن پر رنگ

 او پناه برد. و بالفاصله به دیصحنه ترس دنیبا د

جفتشان را دوره کرده بودند و  یاغیکلفت  لیمرد سب چند

چه  دانستیکه هنوز نمصنم . ماهزدندیترسشان پوزخند مبه

 و ناله زد: دیچیپسر پ یخبر است، دستش را دور شانه

 از جون ما؟ هان؟ نیخوایم یچ ن؟یهست یشما ک _
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هم  یکیبود. آن  یگریدست دو چماق به یکیدست به چاقو

 لشیبیس یگوشه گریکمرش زده بود و با دست ددست به کی

 . دادیرا تاب م

 خودشه؟ _

 یبلند غی. عباس جآور بودخراش و دلهرهگوش بیعج شیصدا

صنم پنهان کرد. هر سه مرد  یو سرش را پشت پا دیکش

عقب رفت و عقب ی. صنم ولشدند کیهم نزد یپابهپا

 :دیغر کردیم تیعباس را حما کهیدرحال

 تو آب. کنمیو پرت مخودم نیایب نیاز ا کترینزد _

ماوا  یهاگنجشکهوا رفت و از مردها به یکی یخنده یصدا

آب دهانش  دهیصنم ترسها را پراند. ماهنوک شاخه یگرفته رو

و ترس زن در جواب  دیتهدبه تیاهمیاز آنها ب یکی. دیرا بلع

 گفت: یاول

اون پسره  یتوله نمیا یهمونه آقا. حتم گهیکه م شینشون _

 طاهره. ،یفکل کراوت
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 بهیمرد غرسه  نیطاهر که آمد روح از تن زن جدا شد. ا اسم

صنم تا اند. ماهآمده یقصد چه کسکجا و به دانستندیخوب م

. آنقدر دیعقب رفت و عباس را با خودش کشکنار چشمه عقب

سه تا  انینماند. دوره شد. م یفرارش باق یبرا یراه گریکه د

 یکار چه هرو ب یقلچماق که روشن نبود از جانب چه کس

 اند.آمده

لحظه نگاه از او  کیبود و  یخالکه دستش  یمرد تینها در

 زد و گفت: یگرید یبه دوتا یااشاره گرفتینم

 .میتمومش کن دی. تا شب نشده بانیجلد باش _

گفت و  "یبه چشم یا "از آنها  یکیزد.  خیوجود زن  یهمه

 ی. ولطورنی. عباس هم همدیکش غیصنم جور شد. ماهحمله

زن سر خورد و  ی. پادینرس یگوش احدبه ادشانیفر یصدا

بار  نیاول یآن باال ماند و برا یداخل چشمه افتاد. عباس ول

 زد. شیصدا

 صنم؟؟ماه _
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#۱۹۹ 

 

 [0۹.۱0.2۱ ۱۸:۱۱] 

 

نجات خودش  یبرا هدفیچشمه سرد بود و زن جوان ب آب

افتاده بود  نی. آن باال هم عباس به جان مهاجمزدیدست و پا م

آب آمد و  یصنم رو. ماهکردیم هودهیو با لگد از خودش دفاع ب

 یعباس را رو یکیو آن  دیداخل آب پر یکیکرد.  ینفس سخت

کولش انداخت و با خودش برد. فرصت نشد زن جوان خودش را 

زور دهانش نشست و به یرو یکند. بالفاصله دست نامحرم دایپ

 . دیکش رونشیاز داخل آب ب

فتاد و با . جان او هم رفت. با خفت کنار چشمه ارفت عباس

زده  مهیسرش خ یباال یپسرک گشت. جالدها ول یالتماس پ

ترس و لرز نشسته به جانش منتظر دستور به توجهیبودند و ب

 بودند.



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یوالمرطوب مشت کرد و گل نیزم یرا رو شیهادست کف

دارش نم یاز موها یامشتش گرفت. دسته انیکنار چشمه را م

و  سیخ شیهاام لباسزده بود و تم رونیب یروسر ریاز ز

 بدن.به دهیچسب

#200 

 

 [0۹.۱0.2۱ ۱۸:۱۱] 

 

سرش را باال گرفت و  اریاختی. بدیهمه ذلت ترک نیاز ا بغضش

 را بلند کرد. شیصدا

 عبااس؟ _

 یاش را روافتاد. بلند و درمانده. سپس مشت آلوده هیگربه

 باز کرد. نینفرو لب به دیکوب نیزم

 رو.بچه نیش کردکار یخدا ازتون نگذره چ _
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. خوردیتند و تند تکان م شیهابسته بود و لب شیهاچشم

طاهر را سهل  یزندگ یهیسرما ینبود وقت یالیخ یول دیلرزیم

سست کرده  نیوبخیرا از ب شیزندگ یهاهیو راحت از دست و پا

 بود. 

محکم و  شیهاکه قدم یکیشد.  کینزد یکیاو  یهاضجه انیم

صنم چشم باز کرد و قبل از ر بود. ماهنگاهش آشکا ینیسنگ

 یهانیپوت رینگاهش درگ زدیبر رونینفرتش را ب گریبار د نکهیا

شد و سکوت کرد. دو مرد قلچماق  یاچرم ساق بلند مردانه

صنم هم باال  جبعقب رفتند و همزمان نگاه متعبه یقدم یاغی

 . رفت

و  دی. ناغافل خودش را عقب کشختیر یدلش هر ته

 گذاشت. نیزم یسرش رو را پشت شیاهدست

لبخند  کهیآمد و در حال شیتمام پ یمهاجم اما با خونسرد مرد

او  یلبش جا خوش کرده بود مقابل پا یگوشه یطنتیپر از ش

بود و نفسش باال  دهیکام زن چسبزانو زد. زبان از ترس به
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 نیاو را ب یپروا چانه ی. ب. مرد مهاجم دست بلند کردآمدینم

 زد: گرفت و با حفظ همان لبخند آهسته لب شیهاجهپن

 پا. زیکردم غزال چموش گر داتیبالخره پ _

 یشتریوسعت ب یول دی. لبخند جاوزدیدل مجوان دل زن

 گرفت و ادامه داد:

چقدر  یلحظه. آخ اگه بدون نیواسه ا و رو کردم ریز ارویدن _

 دلم برات تنگ شده بود.

 تو...تو.. _

عاشق بودن  التیخودم، هنوزم هستم. بهمن عاشقت ب _

 گناهه؟

 گفت: دیبود. جاو یعاجز از هر حرف و عمل صنمماه

 . یدیبودم و ند اتونهی. دیدیهزار بار گفتم و نشن _

 و راه شدیم شتریاو ب یچانه یهر جمله فشار انگشتانش رو با

 .کردیتر منفسش را تنگ
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گشتم که  روایدن گذاشتم.که با دلم  یقرار یحاال اومدم پا _

 .دیجنگ دیعاشق نبا یونهیدهیکنم با  تیحال نجایا

 .یکنینم یکار چیتو ه _

 زد و گفت: یینمالبخند دندان یول دیناله زد. جاو صنمماه

و ناحق ازم گرفتنکه به روی. امروز اومدم حقکنمیچرا! م _

 .رمیپس بگ

 د؟یجاو _

و با التماس  زدیدو موصورت او د یزن رو دهیترس چشمان

افتاده بود و جز التماس  دی. دور دست جاوکردینگاهش م

 دهیاو را ناد یاما ناله دی. جاوآمدیاز دستش برنم یکردن کار

 :دیگرفت. لبخندش را جمع کرد و در جوابش غر

 !د؟یجان جاو _

بود و شده بود مثل همان  دهیداخل صورتش دو محابایب خشم

. قلب زن دادیاز دست م اریکوفت و اخت یارکه زهرم ییروزها

عقب به یمقابل چشمان او سر دی. جاوزدیبال مبال نهیدرون س
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 ادیبودند فر ستادهیکه پشتش ا یچرخاند و رو به دو نفر

 :دیکش

 تا خودم خبرتون کنم. نیشگم _

 ..یتورو به هرک دیارواح خاک اشرف دست از سرم بردار. جاو _

 شوو.خفه _

زن جوان رفت و دردم  یهادست و پا زدن انیمرد م ادیفر

لبش  یچشمش نبض گرفته بود و گوشه ریاش کرد. زخفه

آب دهانش را  دیحالت جاو نیاز ا دهیصنم ترس. ماهدیپریم

کرد و  کیصورت او نزدصورتش را به یول دی. جاودیبلع

 :دیتر غرآهسته

 زخم خورده. ریش نیصنم. شدم عماه یزد شمیآت _

 .ی. خودت کردیخودت خواست _

 او دوباره گفت: یبه ناله توجهیب

 ومییدار یالدنگ که دست انداخت به همه کهیتو و اون مرت _

 م کرد.زمونه یرسوا
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 .دیبرو عقب جاو _

 تمومش کنم.  دیدارم که با تموممهین کارهیاول  ی. ولرمیم _

مرد.  ثیه خبزن و نگا یزدهخی. نگاه درهم گره خورد نگاهشان

 برداشت و در ادامه گفت: یزیر یلبش انحنا یگوشه

 یسمت اون، هرچ ی. حاال که رفتکنهیم شیادیتنها زتنها _

 .کیداره شر

 ی. مرد باشمی. من و تو از اولم مال هم نبوددیدست بردار جاو _

 ..یریم

حرفش را  ریشد. صنم ناگز ترکیو نزد کینزد دیجاو صورت

کاش داخل  ی. ادینفرت و اکراه سرش را پس کشقطع کرد و با 

وقت  چیکاش که ه ی. ادادیهمان چشمه مانده بود و جان م

از آن  دیجاو یها. حرارت لبزدیسرش نمالفت به یخانه یهوا

 یکه خدا صدا دیکشیآتش مکم پوست صورتش را به یفاصله

را  دیاز مردها هراسان آمد و جاو یکی. دیدلش را شن ادیفر

 خطاب قرار داد:
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مث کف دستشون  رونجایا ایمحل گمیآقا پسره ضعف کرد. م _

 ریتا گ میزودتر جمعش کن نی. اگه اجازه بدشناسنیم

 .میفتادین

 بر خرمگس معرکه لعنت! _

زن را بهم جمع کرد و  ی. نفس بودارش چهرهدیغر دیجاو

 . دیناچار پس کشبه

آب  دیبعد جاو یدمزن رها شد.  ینهیس انیگره خورده م نفس

 اش رها کرد و درجا بلند شد.دهانش را کنار او انداخت.  چانه

 دستور داد: کردیهمانطور که از باال نگاهش م سپس

 نش؟یببند _

 آقا؟ _

 بینص نمیباال بب نشیمنکه نشد، بکش بیکه گفتم. نص نیهم _

 .ایمحلّ ای شهیخرس م

 و لبخند زد.  گفت
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شد  یو منتظر عقوبت دیچرخیا ممرده نیو واج نگاهش ب هاج

 ستادهیسرش ا یپر قدرت باال دی. جاودیکشیکه انتظارش را م

 زد: خورد و ناله یتکان شیها. لبکردیم شخندشیبود و ر

 د؟یجاو _

 یدست زدیم شخندیدوباره نشست. همچنان که ن دیجاو

و پر از حسرت نجوا  دیاو کش یختهیمرطوب و بهم ر یموهابه

 کرد:

 با من، بد. ید کردب _

#20۱ 

 

 [0۹.۱0.2۱ ۱۸:۱۱] 

 

از غم گرفت و با  یرنگ دیجاو شخندیبغضش را فرو برد. ن صنم

انگشتانش را  کردیم یبازیاو باز یموها یکه رو یهمان دست

 گرفت و باال آورد. 
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ماند.  ثمریاش بزده خیدست  دنیپس کش یصنم براماه تالش

او، آن  یو ناباورانه دهیه ترسدر کمال وقاحت مقابل نگا دیجاو

 .پشتش زد ینرم یرا باال گرفت و بوسه

تکان داد سرش را تکان وجود زن پر از احساس گناه شد. تمام

 یچشمش راه گرفت و رو یقطره اشک از گوشهو قطره

سرش آمده بود؟ عباس رفته بود و  یی. چه بالدیاش چکگونه

از او  یسراغ پس چرا مرگ یوا یحرمتش شکسته بود. ا

 دیصدادار شد. بلندبلند و درمانده. جاو شیهاهیگر گرفت؟ینم

 دستور داد: دیچرخیپشت مبه نکهیو همزمان با ا ستادیا یول

 .دیتمومش کن _

بغض کرده بود  دیکرد. جاو رییتغ کبارهیبه زیاو همه چ فرمانبه

 ی. صنم هم درمانده بود و صدادیلرزیفرمانش م یو صدا

 توجهیزن حرکت کرد و ب. پشت بهدیلرزیس کردنش مالتما

او دور و دورتر شد. آنقدر که از مقابل چشم زن  یهاخواهشبه
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گرفته  دنیبار یو تند زیرباران  انیم نی. ادیگرد دیمحو و ناپد

 . ختیآمیو با اشک و آه زن م بود

بر مچ دستانش. باال  یابتدا دور تنش و بعد حصار شد طناب

. دیدور سرش چرخ ایشد و دن یخال شیپا رینقدر که زرفت. آ

او را با  تیدرخت محکم کردند و در نها یتنهطنابش را به

 دایشان پکه هر لحظه ممکن بود سر و کله یواناتیجنگل و ح

 شود تنها گذاشتند. 

را رها  ادشی. تنها که شد فردیو ناام انی، گرو درمانده سیخ

 را صدا زد.  طاهر یدیکرد و در اوج ناام

درختان پر  یسرشاخه یمانده رو یهم اندک پرندگان باق باز

ها هم آن ی. حتدیگوش رسزدنشان بهبال یو صدا دندیکش

 یموجودات زنده نیترو مونس نیتر آزاریکه ب ییهارفتند. آن

 لیهق تبدهقبه اشهیجنگل بودند. سرآخر گردنش افتاد. گر

نوک سرش  از رحمانهیان ب. باردیته کش شیهاشد و اشک

. کردیشره م نیزم یرو شیو از سر انگشت پاها دیباریم
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 اهیس شیپا ریز یایطناب کم و کمتر شد و دن یهاکم تکانکم

 .دیگرد

 

 یزوزه یدارتر و صداها جانقور قورباغهشده بود و قور شب

خورد  یدور تنش تکان دهیچی. طناب پدیرسیگوش مها بهگرگ

 یپلک باز و از درد ناله رمقیش آورد. خسته و بهوشو به

 زد و سرش را بلند کرد.  یفیضع

مغز استخوانش هم تنش خشک و سرما بهو لباس به کیتار هوا

فقط و فقط عباس را صدا  بارنی. دوباره ناله زد و ابود دهیرس

و تنها مانده بود وسط  کسیدرمانده. ب جان،یب ف،یکرد. ضع

 . ادیز شیهابود و ناشناخته انتهایش بکه ترس ییایدن

آوردن خاطرات تلخ امروز تر  ادیچشمش از به یهم گوشه باز

 دیکشیدوش مکه وزن او را به یاز درخت تنومند زانیشد و آو

 ؟"ییطاهر کجا "صدا بلند کرد. 
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زنان از پشت سرش آمد و  سیفسیف یبیغر یناله زد و صدا او

 یسختبه طناب داد، به یدروح از جسمش برد. تکان تن

که دور  یچشمان درخشان مار بزرگ دنیو همزمان با د دیچرخ

 . دیکش ادیفر اریاختیبود ب دهیچیدرخت پ یشاخه

 نکهیبود و بدون ا شیهایبدبخت یآخر همه جانیبود. ا تمام

 یدر چشمان شوهرش نگاه کند با زندگ مجبور باشد شرمنده

سر و  شی. پاهاکه از نفس افتاد دیکش غی. آنقدر جکردیوداع م

 یآخر ی. از تب و تاب افتاد. لحظهزده بود خیمالجش از سرما 

در رو شدن با مرگ  رو یو مستاصل خودش را برا دیکه ناام

و  دیشاخ و برگ درختان تاب یالاز البه ینور کردیآماده م

شد و ته دلش را روشن کرد.  یدیچراغ ام یمردان محل یصدا

که هر  ینورچشمش به کیرو بود و  شیپ یافعهش بهنگا کی

رمقش را  ی. ته ماندهدی. جنبشدیم ترکیو نزد کیلحظه نزد

 .دیکش ادیکار گرفت و فربه

 کمکک. ادیب یکی نجاام؟یمن ا _
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شد. دم آخر  یکیگلوله  یمار و صدا زشیاو با خ ادیفر

 را بست و خودش را به دست اقبال کوتاهش سپرد.  شیپلکها

و  ختندیر هایمحل یجدال با افع یجا نکهیمنتظر شد تا ا آنقدر

 را خبر کرد. گریکدیکردن او  دایسرخوش از پ

ناباورانه چشم باز کرد و نور چراغ  یمرگ و زندگ انیم صنم

 نجف چشمش را زد. یزنبور

. چراغش را باال گرفت و ستادیدرخت ا نییپا یول نجف

 خوشحال خطابش کرد.

مار  یبودم که طعمه دهیرس ریخدارو شکر، د ؟دییخانم شما _

 .نیشده بود

 شیپا ریچراغ. و اما ز گرشیدستش تفنگ بود و دست د کی

 یدرخت افتاده بود و همچنان در خودش م کی یدرازابه یمار

 .دیچیپ

 گردن مار گذاشت و پر دل و جرات صدا بلند کرد: یپا رو نجف

 کردم. داشیپ طرف،نیا نیایب _
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بعد  یکرد. دم یسر مار خال یدرست رو یگرید ریت سپس

گذاشت و مشغول باز کردن طناب دور درخت  نیچراغش را زم

 شد. 

که چراغ و تفنگ  یکه اطرافش پر شد از مردان دینکش یطول

بود  یزیچ نیباتریشان زآفتاب سوخته یهاتداشتند و صور

 ی. طناب شل شد. پاهادیدیم شانیهانور زرد چراغ ریکه ز

 سفت قرار گرفت و زانو زد. نیزم یو سستش رو رمقیب

 و جماعت را کنار زد.  دیهراسان بعد از همه رس طاهر

 صنم؟ماه _

دور تن او بود  دهیچیهمچنان در حال باز کردن طناب پ نجف

 هیحضور بقبه توجه یهمسرش زانو زد و ب یکه طاهر مقابل پا

 .دیاو را در آغوش کش

 گفت: یزبان محلبه هیبقد و رو بهسر طناب را رها کر نجف

#202 
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 ور آقا!بوشو اون _

پوست صورتش را  منتیکه ب یوجود یجوان ماند و گرما زن

که سخاوتمندانه او را در بر گرفته بود.  یو دستان دادینوازش م

زن از  ی. چانهدر چشمانش نگاه کند آنکهیاما! ب حرفیب

گرفت و به دفاع از خودش  یاجان دوبارهحضور او  یگرما

 .دیلرز

سرم  ختنیببخش طاهر، نتونستم ازش مراقبت کنم. ر _

 نذاشتن که.. رحماینذاشتن. ب

کتش را  اطیبا احت کهیو در حال دیکش رینگاهش را ز یول طاهر

 جانب لب زد:حق به دیکشیم رونیاز تن ب

 نگو. یچیه _

 طاهر من... _

 م.صننگو ماه یچیه _
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کرد. پر توقع، دلخور، بدون مالحظه. صنم بالفاصله  یتند

. در دیرا باال کش سشیو نگاه خ رونیاو ب ینهیسرش از س

و  دیچیاو پ یزدهخیدور تن  فاصله طاهر کتش را محکم نیهم

او  یزانوها ریدستش را ز کیبلندش کرد.  نیزم یاز رو

 گردنش گرفت. ریرا ز گرشیانداخت و دست د

سرسختانه او را  یزد. طاهر ول شین درمانده صداجوا زن

 :دیخودش چسباند و غربه

 .یسرپاش دیحرفاتو بزار برا بعد. االن فقط با _

کرده بود. لبش را از  ریزن گ یو گلو نهیس انیم ییجا بغض

 یمردان محل انی. طاهر از مدیدندان گرفت و سفت گزداخل به

 گذشت و نجوا کرد:

 با خودشون بردن.رو . بچهمیبرگرد _

کلماتش گنجانده شده بود.  یالبهکه چقدر درد ال آخ

 اش محکم شده بود. سفت و چانه اریاختیب شیهاپنجه
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محل  نیترکی. نزدگذشت یقراریدر سکوت و ب ریمس تمام

آن خانه برگشتن به یبرا یطاهر دل اینجف بود. گو یخانه

و  رفتی. مانده بودنم یباق ییزن هم رو ینداشت. و البته برا

چمباتمه  کرد؟یبعد از آن چه م د؟یدیعباس را م یخال یجا

 یاز شدت شرمندگ ای شد؟یم رهیدر خو چشمش به زدیم

 . زدینم کیو ج انداختیم ریسرش را ز

 نیکاش که ا یزده. ااستقبالشان آمد. دلواپس و هولبه الفت

صنم قلم  یکاش که پا ی. اصال ااستقبال زودتر اتفاق افتاده بود

. سرنوشتش را با زدیسرش نماو به یخانه یشده بود و هوا

اثرش پاک که  کردی. هر چه مایمرکب و دوات نوشته بودند گو

 . شدیتر و بورتر مزشت دادیمدام رنگ پس م چ،یه شدینم

خوب بود اال حال زن  یگرم، اتاق گرم، لباس گرم، همه چ یجا

 یدلشان نگران عباس بود. طاهر ساعت یکه گوشه یو مرد

شده  رهیشب خ یاهیسو به ستادیاتاق الفت ا یپشت پنجره

 یناراحت بود. ول شیهانخورده و لباسبود. شامش دست
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 یفرزند شیکه در ناکجاآباد پ یفکر یقد و اندازهبه زیچچیه

 . دادیآزارش نم کندیلحظه چه م نیدر ا دانستیکه نم

چانه باال و  ریدوز الفت را تا زو دست نیسنگلحاف  صنمماه

باز و  هیگالبود که شوهرش لب به نیوقت منتظر اتمام

سرزنش کردنش را  الینظر طاهر خبه یسرزنشش کند. ول

از هر  شتریب یمحلیبود که سکوت و ب دهینداشت. حکما فهم

 . دهدیجواب م یاهیجدال و گال

زن مچاله شد. فکر  یهاپنجه نیالفت ب نیلحاف سنگ یهالبه

طاهر  دیکرد شا الیدهد. خ انیانتظار پا نیاخودش به دیکرد با

خاتمه  صدایجنگ ب نیمنتظر جواب است و تا او لب باز نکند ا

که بعد از  یجان یماندهتوانش را جمع کرد. ته ی. همهابدینم

. همه برگشته بود وجودشهالفت و درمان طاهر ب یهایدگیرس

 را تکان داد. شیهاار بست و لبکرا به

 طاهر؟ _
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 نهیشب بود س یاهیسبه رهیخ نهیسهمانطور که دست به طاهر

 کرد و دوباره لب زد: یصنم تاملسبک کرد. ماه

 ؟یبگ یزیچ هی یخواینم _

خسته و قهرآلود زمزمه  ییزد و با صدا یاو پلکپشت به طاهر

 کرد:

 ؟یمثال چ _

د؟ طاهر من از سر شب تا ش یخب، خب مثال بپرس که چ _

 حاال..

صورتش بود  یکه رو یبالفاصله برگشت و همراه اخم تند طاهر

از التماس  یراه ماند و نگاه زن رنگ انیکرد. کلمات م زیچشم ر

سکوت  یکرد و بعد از کم یزیچشم مرد پرش ر ریگرفت. ز

 جانب گفت:جلو برداشت و حق بهرو به یقدم

 . یدونیاز من م شتریب یتو چ نمیبگو، حرف بزن بب _

 ادامه داد: یشتری. با همان لحن اما باغلظت بآمد شیپ بازهم
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مگه منتظر  ؟یخواینم ونیمگه هم ؟ی. چرا ساکتگهیدِ بگو د _

بگو، بگو تا بفهمم چه  ؟یعذابم بد شتریلب باز کنم تا ب ینبود

 تو سرم شده.  یخاک

بود و  دهیاو زانو زد. صنم ترس نیکنار بال یو حرص گفت

فکش داد و در به یتکان ی. طاهر ولکردیکرده نگاهش مبغض

چشم در  گرفتیانگشتان م نیلحاف او را ب یگوشه کهیحال

 :دیچشمش غر

 .یداشته باش دمینه؟ نبا یندار یحرف _

 ادامه داد: تی. طاهر با همان جددیداخل چشم زن دو اشک

 دیاون جاوشده  یمتیهر ق. بهکنمیم دایو پمن عباس _

 .رمیگیو پس مپسرم وآرمیم ریگ رویلعنت

 کرد. دوباره گفت: مکث

که بهش  یسررهیتو بگو با ناموسم چه کنم؟ با زن خ یول _

ارزن برا حرفم ارزش قائل  ینرو و اندازه ییگفتم بدون من جا

 نشد.
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 طاهر؟ _

و انگشت  دیحرفش دو انیتر ممحکم یناله زد. طاهر ول صنم

 گذاشت. اشینیب یرو

عذاب  یقد کافبشنوم. به خوامیصنم. نم! ساکت ماهسسیه _

نامرد بهت  دیفکر کردم چطور دست اون جاو یوقت دمیکش

 ...دی.شا..دیو شا دهیرس

بود و فقط و فقط نگاهش  صنم بند رفته ینهیدر س نفس

او تنها از بهر گمشدن  نیسکوت سنگ دیفهمی. تازه مکردیم

و  کردیت بود چون هردم زخمش سر باز م. ساکستیعباس ن

 دیجوشیم رتشیرگ غ
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که  یبرد. همان دست ریلحاف را رها کرد و دستش را ز یلبه

که تا  یرا تحمل و آتش گرفته بود. داغ دیجاو یهالب یگرما

 یبا کس کردیجرات نم زمانچیو ه بردینم ادیعمر داشت از 

 .بگذارد انیدرم

صورت  یپلک رو نکهیگرفت و همزمان با ا یقینفس عم طاهر

 تر زمزمه کرد:آهسته بستیاو م

 .میبر دیبخواب. خوب استراحت که فردا با _

نشد بپرسد کجا. نه بغضش اجازه داد و نه طاهر  مجال

 یبلند شد و قطرات اشک رو نشیکرد. او از کنار بال شیهمراه

 و گفت: دینه چرخپاش یصورتش نشست. طاهر دلخور رو

 بگو الفت صدام کنه. یداشت ی. کاراطیتو ح رمیم _

 شد؟یهم مگر م نیتر از االفت. سختکرد به واگذارش

خطابش کرده بود و حاال هم  سررهیخ کرد،یصورتش نگاه نمبه

 دیسرش کش ی. طاهر که رفت لحاف را روگذاشتیم شیتنها
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 نیبودند. لعنت به ا دهیبرو زار زد. از ازل نافش را با اشک و آه 

 .یانصافیظلم و ب همهنیلعنت به ا اه،یبخت س

 

. دیکنار دستش را  سر کش وانیگردنش داد و لبه یورزش ایدر

. کشدیو زجر م کندیم یصنم زندگ یپاپابه کردیحس م

 شیکه روزگار برا یو سرنوشت تلخ تیچقدر ته دلش به مظلوم

را سر  وانیزه کرد و دوباره لتا یی. گلوسوختیرقم زده بود م

 گذاشت. ینیداخل س شیجا

. کردیلحظه غفلت نم کیرا داشت و  شیهوا یحساب عصمت

 یچآرامشش فراهم. در کل همه لیراه بود و وساآب و نانش به

داستان  نیا یکجا دانستی. هنوز نمزیچ کیخوب بود اال 

 ایوجود دارد  یوندی. اصال پخوردیسرنوشتش با صنم گره م

وسوسه شده بود دست از خواندن بردارد و  ینه؟ چند بار

اوراق سرک بکشد و زودتر از موعد جواب سواالتش را  یالبهال
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آشکار  قتیبود حق دهیهربار منصرف شده بود. ترس ی. ولردیبگ

 را از دست بدهد.  بیفراز و نش  همهنیشود و لذت خواندن ا

سر خم  کهیدستش را کنار گردنش گذاشت و در حال کف

آن را فشرد. نفس گرفت.  یعضالت سفت و گرفته کردیم

 باال داد و دوباره مشغول شد. ییسپس ابرو

 

و سرخوش از  خوردیآغوش خواهرش وول م انیم رخساره

. خاتون هم بود. رحمت و رفتیاو با سر و صورتش ور م دنید

داده  لیمردانه تشک یئتیاز اتاق ه رونیو طاهر هم ب عقوبی

 . گشتندیمشکل بزرگ م نیا یدند و دنبال چاره برابو

بود. هرچند که نبودنش به قد نبودن  یخال یقاسم ول یجا

. کردیو زن جوان را آزرده خاطر نم آمدیچشم نمعباس به

نکرده  یبود. مادر نهیو سک ایصنم نگران رو در رو شدن با ثر

پا درازتر آنها را با خودش برده بود و دست از  یبود. جگرگوشه

 برگشته بود. 
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. خسته شده دیکش یقیافکار او خاتون بلند شد و آه عم انیم

رخساره را از  حرفی. بیخبریو ب یهمه نگران نیبود از ا

 زد:آغوش او گرفت و ناله

 .گنیم یچ نایا نمیمن برم بب _

 متعجب و دلواپس صنم باال رفت. نگاه

 خاتون؟ _

 و پس داد. گرفت ینیاز ب یقینفس عم خاتون

 ؟یتوام از من ناراحت _

تکان شانه گرفت و سرش را تکان یسر رخساره را رو خاتون

 داد.

من مادر نبودم که  ؟یدار یمن از خودم ناراحتم. تو چه گناه _

 .خورهیبند آب خنک م یداره و پسرم گوشهدخترم االن غصه

 و مظلومانه گفت: دیچهره درهم کش صنمماه

و جور من دیگفته تو با ینکردم، ک یدارنتتو چرا؟ من اما _

 ؟یبکش
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اش را و خسته فروغیخاتون نگاهش کرد. چشمان ب بالخره

 و بغض کرد لب زد: دیکش نییپا

تهرون دل تو دلم بند  یآیم یآقات خبر داد دار یاز وقت _

 . یشده که هراسون راه افتاد یزیچ ینشد. گفتم حتم

 یگونه یوچکش را روسرش را بلند کرد و دست ک رخساره

. خاتون دست او را گرفت و دیمادرش کش دیسرد و سف

 ادامه داد: حوصلهیب

. نه اون هام نشدمسپر بچه وقتچی. هنبودم یمن مادر خوب _

زمون و نه اون دیجاو یزور فرستاد خونهوقت که آقات تورو به

. همش خوامیو مو گفت صالحشو فرستاد غربتم قاسمکه بچه

و بگم چشم کردم دور باشم الی. خنشستم عقب و نگاش کردم

 .شنیم ریخهام عاقبت بهبچه

 گرفت و آهش را پس فرستاد. نفس



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

دلش  یو بستم و آقات هرکارچشمام سوادینشدن. منِ ب یول _

خواست کرد و عذابش موند واسه شما. حاال هم خودش 

 هم من. مونهیپش

 خاتون؟ _

و همه سال سرم نی. ام. من گناه داشتمصنماه یتو راست گفت _

 نگفتم. یچیو ه ریانداختم ز

 افتاد. خاتون گفت: نیزن جوان چ یشانیپ

 ینداده بود حرف بزنم. جلودار ادمیبهم نگفته بود،  یکس _

و پا بودم.  دستیکنم و چنگ و دندون نشون بدم. من ب

الن روزگار شما ا دمیجنبیم زهیرهیو جربزه. که اگه  جنمیب

 نبود. نیا

دخترش لب باز کند. زن  دادیکه اجازه نم نقدریپر بود. ا دلش

دندان گرفت و خاتون همراه رخساره از اتاق جوان لبش را به

 گذاشت.  شیرفت و تنها رونیب
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. عباس را دادیقد نم ییجابه گریکه د یماند و ذهن صنمماه

 نیا ؟کردیرا چه م شیخاتون را. طاهر و دلخور ای جستیم

خودش به یک ماند؟یخودش مفکر کردن به یبرا ییوسط جا

وقت بود که روزگارش وقف  یلی. خدانستیفکر کرده بود نم

. از گذشتیاز آن روزها م یادیزمان زو آن بود. مدت نیا

درس  شتریبود که چهار کالس ب نیکه تنها دردش ا ییروزها

 یشمیابر یاچهیخودش قال یدارمکافات برا نیبخواند تا از ا

 ببافد.
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باال رفته بود.  شمیاز ابر یپا گرفته بود و نه تاروپود ینه دار اما

سرش  یو آسمان باال اهیشده بود خاک س شیپا ریفرش ز

 .رهیت
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را  اشیشانیصورتش گذاشت و دو طرف پ یدستش را رو کف

 یدرد ریدرگ هنوز شیها. سرش داغ بود و تمام استخواندیمال

 جانش نشسته بود.که وسط جنگل به

و بازهم  ختیر یاما غافلش کرد. ته دلش هر نهیسک یهاهیمو

 . خودش شد الیخیب

 یپنجره رساند و گوشه یزده خودش را پاجا جست. هول از

 دار اتاق را کنار زد. کلفت و گل یپرده

شد و  اطیوارد ح ایثر یشانهبهسر زنان، شانه یتو نهیسک

تا پشت پنجره  یول ای. نگاه ثروستیجماعت مردها پدلواپس به

خم شد.  ای. ثردیصنم شرمنده لبش را گزشد. ماه دهیکش

گذاشت و نگاه  نیزم یکودکش را رو دییپایهمانطور که او را م

پر  شیو برا افتیرا  شیبازرخساره هم نیب نیاز او گرفت. در ا

 .دیکش
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و بزرگترها از  طرفکیها از د. بچهشلوغ ش یآنخانه به اطیح

رحمت شده  یبود و خانه دهیگوش همه رس. خبر بهگرید یطرف

 . ییجوبود مجلس چاره

انگشتان زن مچاله شد. فقط خدا  انیپرده م یگوشه

داشت  نیقی. گذردیتکشان مدر سر تک یچه فکر دانستیم

 را شیهاطاهر. چشم ی. همه، حتنندیبیهمه از چشم او م

جا  از همه خبریب ایکه رخساره و کودک ثر دینکش یبست. طول

. دسرشان گذاشتن یو از همان ابتدا اتاق را رو دندیداخل دو

 یلب باز کرد حرف یحوصلگیهمه ب نیا انی. مدینگاه زن چرخ

پاسوز  دیداشتند که با یها چه گناه. آنامدیدلش ن یبزند ول

که  یحق آنها بود. حق ی. بازشدندیبزرگترها م یگناه و خطا

 چیهو به شدیکمتر و کمتر م شدندیهرچه بزرگتر م دیشا

. وستیبزرگترها پ عجم. دوباره برگشت و از دور بهدیرسیم

 یهمچنان رو نهیاش و دست سکچانهمتفکر دست به عقوبی

 یهاپله نشست.  لب یسرش بود. رحمت خسته و نگران رو
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 یکم یو تنها نجوا خوردیهمزمان با دستش تکان م یطاهر ول

 . دیرسیگوش ماز آن به

و گوشش را  دیها ابرو درهم کشو قال بچه لیق انیم صنم

 دی. بادیشنیطاهر را م یهاحرف دیکرد. با کیدرز پنجره نزدبه

 در راه است.  یو چه اتفاق گذردیچه در سرش م دیفهمیم

 نیا . کالفه شد. خسته ازدیدقت کرد کمتر شن شتریب هرچه

بزند و با  ایدرگرفت دل به میو تصم دیعقب کش ثمریاصرار ب

انگشتانش سر خورد. در  انیرو در رو شود. پرده از م نهیسک

 انیو ناغافل چشم در چشم شهباز م دیچرخ یآن میتصم کی

سمت  یچرخمین ریداالن خانه درآمد. خشکش زد. مات و متح

 بتیکه با همان ه یقامت مردزل زد به اریاختیزد و ب اطیح

. نگاهشان کردیجانب نگاهش مو حق به آمدیم شیسابق پ

زن جوان شل شد و سرش را  یدرهم گره خورد. دست و پا

 تکان داد.تکان
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آنها  یپا به خانه ییبا چه رو ،یبه چه حق کرد؟یچه م نجایا نیا

که کرده  یبعد از آن اعتراف تلخ کرد؟ی؟ شرم نمگذاشته بود

 انیبه خودش زحمت و م نجایداشت که تا ا یسفت یبود چه رو

تنش  نییرا پا شیها. پنجهبود دهیآنها سرک کش یگرفتار

داشت که  نیقید اکنون یترد ذرهکیحال مشت کرد. اگر تا به

 سپر کند.  نهیمرد س نیبرود و مقابل ا دیبا

صنم را و رد نگاه شهباز تا ماه دیابرو درهم کش انیآن م طاهر

و پرده را رها کرد.  دیدندان بهم ساب یزن جوان ولگرفت. 

او و شهباز  نیاز پرده که ب ینازک یواری. دشد جادیفاصله ا

. دیدو رونیسرعت سمت بافتاد. سپس عزمش را جزم کرد و به

صاف در چشمان همه نگاه مثال صاف د؟یآمده بود که چه بگو

 کند و ...

 ادیذاشته بود که بهنگ اطیح. هنوز پا بهدیاز سرش پر برق

شد. شهباز پدر بزرگ  ریزنج نیزمبه شیعباس افتاد و کف پا

آنها. آه از نهادش بلند شد.  یزکردهیعباس بود و پسرک عز
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رفتن و برگشتن،  نیلباسش را گرفت و ب یهاج و واج گوشه

و صنم متهم.  دبو ی. اکنون شهباز شاکدیانتخاب دوم را پسند

جرم و عذابش جلوتر از  گذاشتیمکه هرکجا پا  یگناهیب

 نشست.  یو منتظرش م رفتیخودش م

غم بغل  یهمان پنجره زانو ریاز پا درازتر برگشت و ز دست

 گرفت.

از شهباز  یکار یعنی د؟یایسرشان ب ییقرار بود چه بال بارنیا

 یخانواده یآمده بود حجت تمام کند و برا نکهیا ای آمد؟یبرم

 کشد؟ خط و نشان ب آزارشیب

. از حد توانش بود شیب ایرخساره و کودک ثر طنتیش یصدا

آن  یزانو چسباند و دو دستش را رودار سرش را بهغصه

 گذاشت.

را  شیشانیو قال. پ لیاز آن ق رونیبود و ب اهویاتاق ه وسط

درد بر  کهییتر از قبل به زانو چسباند و فشرد. تا جامحکم

 و دست نگه داشت. اش فشار آورداستخوان نازک جمجمه
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 الیکه خ یاهیاش برابر با سال س. هر لحظهگذشتیم زمان

نوروز نداشت. آنقدر در همان حال ماند که  دیتمام شدن و نو

 و قطع شد.  دیها خواببچه یصدا

و از  دیزانو داشت ابرو درهم کششد. همانطور که سر به کنجکاو

 .دیشک رونیبود ب دهیچیکه دور خودش پ یکیتار یلهیپ

و سخت شده بود.  نیکه قد کوه سنگ یبلند کرد. سر سر

. اخمش دیکوبیم شیهاقهیچشمانش داغ و شق یحدقه

هم خاموش  اطیداخل ح ینجوا یو حت ی. اتاق خالشد ترظیغل

 زیخمیزد و ن شیسرجا یحرکت تند د،یبود. به خودش جنب

 شد.
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ماند و  نیزم ی. کف دستش رودیشنک ستادنیکارش به ا اما

 نگاهش قاب در را نشانه رفت. 

 یحضور پرقدرت مردزده بهدر همان حال ماند و مات همانجا،

شد. شهباز با  رهیخ زادیکابوس بود تا آدم هیشب شتریکه ب

 .کردیم رشیو با هر قدم تحق شخندیچشم ر

 زد:و ناله دیآب دهانش را بلع صنمماه

 ؟یر دارکا یچ نجایتو ا _

 آهسته، خونسرد، ساکت. آمد. آهسته شیپ 

 رونیب شیناغافل سر از زندگ یکه روز یآدم بود. همان همان

 بود.  دهیپاش شیباورها یهمه یرو یاهیآورد و جوهر س

که  یساعت ریو زنج کردیم ریکت و شلوارش با آن روز توف فقط

نشستن  . صنمستادیاز طال به نقره رنگ باخته بود. مقابل زن ا

ارزش  نقدری. اکردیم شیادیداد. ز حیترج ستادنیارا به

منتظر جوابش  رهیخرهی. نشست و خستدیبا شیپانداشت که به
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شد. سپس  ترقیو لبخندش عم دیشد. شهباز جسارت او را د

 را از سر برداشت و لب زد: اهشیکاله شاپو س

ن برات گلستو ارویقبرستون دن یجا یتو اگه دختر من بود _

 .کردمیم

. گلستون میکه هستم راض ینیهم. بهستمیشکر که دخترت ن _

 ؟یکار دار یبگو با من چ شکش،یپ

سر خند زد. نگاهش را از او گرفت و کالهش را بهتک شهباز

 گذاشت.

 کرده. تچارهیزبونت، زبونت ب _

و همون بهتر که صاحبش چرخهیتملق ظالم نمکه به یزبون _

 ق خدارو.کنه تا خل چارهیب

 زیاو باال رفت. نگاه صنم ر یشهباز به حاضرجواب یابروها جفت

لب باز  تیبرداشت و در نها ییلب شهباز انحنا ی. گوشهشد

 کرد:

 .اهینخود س یطاهرو فرستادم پ _
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 تو سرته؟ یباز چ _

 و جمع کنم.دختر. امون بده حرفام یعجول _

 ش؟یتاد. کجا فرسیینجایکه االن ا یحکما جمعشون کرد _

 نم؟یبب وختتیدوست نداره ر یدونستیم

گرفت. سرش را رو به سقف گرفت و نجوا  ینفس پر شهباز

 کرد:

 ده؟یقدرت بهت م همهنیکه ا یدار یچ _

 :دیچشم در چشم او غر سپس

بسته و برام خط  ی. عالم بودم که چشم رو همه چدونستمیم _

 . اما..دهیو نشون کش

 باز گفت:. شهدیدندان بهم ساب صنم

خاطر که به یاحضور برادر زاده . تنها! بدوندمتیدیم دیبا _

و خون بودنش با منقشنگ تو پا گذاشت رو هم یچشم و ابرو

 برام فرستاد.  غومیپ

 غوم؟یپ _
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که  نجامی. فرصت شد از خودش بپرس.  استیاالن وقتش ن _

 .یفتیبا نظام در ن خودیبگم ب

 شهباز گفت:نگاهش کرد.  ترقیدق صنمماه

 ینداره. هرچ انیجر نیبه ا ی. دخلآمینظام م شیمن از پ _

 .دهیسر جاو ریهست ز

 دیجاو یعنیپس  اسکارهچیاگه نظام ه ه؟یمنظورت چ _

 .کرده یخودش غلط اضاف اریاختبه

 تکان داد و گفت: دییبه تا یبا حفظ همان لبخند سر شهباز

درازتر گذاشته و  مشیکرده. پاشو از گل یغلط اضاف ن،یهم _

 و.نه عباس دمیکه من فقط طاهرو به تو بخش دهینفهم

 زد:و سردرگم شد. دو به شک ناله جیصنم گ نگاه

 نذاشتم.  من برا عباس کم _

داره  غومیپ دی. نظام گفت جاومی. بگذرینداشت واقتشیل _

 واسه طاهر. 

 خورد. مرد در ادامه گفت: یثمریصنم تکان بماه یهالب
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. اگه ادهیازت گرفتم. دردش ز یکی یازم گرفت یکیفته گ _

 پسم بده تا پست بدم. یدیفهم

 .یگیدروغ م _

و پسرش ی. حرفاآمینظام م شی. گفتم که از پقتهیحق نیع _

 داستان نداره. نیبه ا یکرد، آخرشم گفت دخل کتهیبرام د

باز  نی. همتون نشستدیگی. همتون دروغ مگهیاونم دروغ م _

 . نیکرد سهیدس میزندگبرا 

 ی. کف دستش را رویحرص ده،یخروش ،یشد. عصب زیخ مین

 :دیگذاشت و غر نیزم

مواجب  یهیهر نوکس دمیاجازه نم گهی. دزارمینم گهید _

 .زهینقشه بر میبرا زندگ یریبگ

 دختررر! نیبش _

نگاهش  نیراه ماند و خشمگ یانهیم ی. صنم حرصدیغر شهباز

تر و آهسته دیرا درهم کش شیهاشد. اخمخم  یکرد. شهباز ول

 :دیدر صورت او غر



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 رو با خودش برده.خراب بچهکله یپسره _

. شهباز نفسیبازهم آب دهانش را فرو برد. سخت و ب صنم

 گفت:

کشمکش.  نیکور انداخته به ا ی. گرهستیکجا؟ معلوم ن _

 شم فقط..گره

 رد و لب زد:ک یزن درمانده و سرگردان بود. شهباز مکث نگاه

 .شهیبه دست تو باز م  _

تکان داد. شهباز کمر راست کرد. ناباورانه سرش را تکان صنم

 زد و ادامه داد: یمتنفر شخندین

 . یشگیو هم یشرع خوادت،یم _

 .رونیبرو ب _

 به حال او گفت: توجهی. شهباز بدیغر صنم

 قبلش شرط و شروط داره.  یول _

 م نشست. شهباز گفت:ه یرو صنم محکم یهادندان
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جبران  تویکارتوئه. االن وقتش که کم یجون عباس تو دستا _

 .یکن

 روونییبرو ب _

شک دارم نگاه طاهر مثل قبل باشه. از محبتش کم شده،  _

 .یحکما خودتم ملتفت

 .یپست یلیخ _

 زد و گفت: یتک خند شهباز

 فردا عمود یو تو طاهر. اهل معامله باش خوامیو ممن عباس _

 منتظرته. نیظهر ته بازارچه ماش

و جلودارت  یخوایازم م یچ دونستیبشه؟ طاهر م یکه چ _

 نشد؟

 یشد. پر کتش را گرفت. ساعت نقره دهیشهباز کش یهالب

و بازش کرد. با  دیکش رونیآن ب یداخل بیگردش را از ج

 خودش نجوا کرد:

 شد.  رید _
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 را باال برد. نگاهش

 یپشت در خونه ادیسر عباس ب ییخوب فکراتو کن. بال _

 .ستیطاهرم جات ن

اشک و  چشممهی. اگه ییتو ایبدبخت نیا یتو! علت همه _

دست  ریاس یاس و اون طفلخون، اگه طاهر آشفته چشممهی

 . ییاش تومسبب همه ونه،یدهی

 . صنم با همان قدرت ادامه داد:شهباز باال رفت یابرو یتا کی
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 یمن قمار کرد یکه محض خاطر دخترت رو زندگ یاون روز _

 .ینکرده بود نجاشویفکر ا

 شهباز همچنان با او بود. صنم ادامه داد: نگاه
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خودتو  بانیگر یکه زد یاته چاهه. حقه شهیکن همچاه _

 شتره؟یزورم از نظام ب یگفتیشد؟ تو که م یگرفت. کو؟ پس چ

 ؟یشد پس جلو پسرش کم آورد یچ

 یمعامله کرد ول شهیدختر. با نظام م ستین یحرج وانهیدبر  _

 کنار اومد. دیبا پسرش فقط با

 من؟ یبا تباه کردن زندگ _

 برگردونه. و به منکه عباس یبا هر چ _

کالهش را  یشیزن تند و صدادار شد. شهباز نما یهانفس

 برداشت و گذاشت.

 .دارید دیبه ام _

 نشه. تدایپ امگهی. دآمینم ییمن جا _

 خونسرد در جوابش گفت: شهباز

. هیخودمون بمونه. نه طاهرو نه بق نیحرفا ب نینره ا ادتی _

 و تو.  دونمیفقط من م

 .شیپ ریخ _
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 سرسختانه در جواب او گفت: شهباز

 ،یکنیسرهم م دروغهی یایب ی. خواستستیراهشم سخت ن _

 یمدوی. نچیکه ه یامامزاده شمع نذر کنم. اومد رمیم یگیم

 بهت نداره.  یمحبت چیکه ه یو نگاه شوهر یمونیتو م

 کنه؟ رونیتورو ب ستین یچرا کس _

. هرچند، هنوزم زنهیم ودتیطاهر ق ادیسر عباس ب ییبال _

که رحمت پشت در  روزاستنیقاسم اما و اگر داره و هم یآزاد

 ببنده. لیام دخخونه

 .رونیبرو ب گه،یبس کن د _

 .گردهیجفتشون به تو برم ی. آزادباسقاسم در برابر ع _

از آنچه که در ذهن و قلب زن از خودش  شیبود. ب حیوق یلیخ

مشت  ییهمه وقاحت و پررو نیساخته بود. انگشتان صنم به ا

و نسبت  عقوبیپدرش نبود، اگر که نگران  یشد. اگر خانه

انداخت او اقدام و  رونیب یبا او نبود، حتما خودش برا شیبرادر
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هر جهت او  به. کردیم شیرسوا یمیقد یکوچه نیسط همو

 که بازهم سر و صدا بلند شد.  دینکش یرفت و طول

بود که همه به خاطرش خودشان را زندان  یشهباز ک مگر

 و بد ذات بود. ثیانسان خب کیاز  شیمکر ب کردند؟یم

ها هرچه . آدمیعدالتیبه پول، لعنت به ظلم و ب لعنت

بود. وگرنه وقتش بود  شانیجایب یایهل و حاز ج دندیکشیم

و قبل از او دست  رندیمزدور را بگ نیو رحمت دم ا عقوبیکه 

 به کار شوند.

 

. ستادیاش گرفت و ابه چانه یمتفکر وسط اتاق دست شهاب

 :دیدرهم قفل شد و منتظر پرس زیم یرو ینام یهاپنجه

 چطور بود؟ یخب، نگفت _

 خودش زمزمه کرد: باال داد و با ییابرو شهاب

 شگفتا. _

 ؟یتو؟ شگفتا چ یگیم یچ _
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دستش را از چانه گرفت و  د،یجواب کامل به سمتش چرخ در

 خونسرد و بامزه گفت: تیشلوارش برد. در نها بیداخل ج

در کردم، تو به دل  یروزگار قصار نیدر عجب از ا ،یچیه _

 .رینگ

زور لبخندش را . شهاب به دیاو ابرو درهم کش یپرانبه مزه ینام

به بحث  ربطی. بدیبار انگشت کنار لبش کش نیجمع کرد و ا

 :دیپرس

 گذره؟یم ایمگه چند ماه از اومدن در _

 . شهاب در ادامه گفت:گرفت یشتریمرد نمود ب اخم

 کم زود نبود؟ هیموندم، آخه  _

 انگشتش را باال برد و بالفاصله گفت: سپس

وا دادن بودم و هستم.  نیالبته که من به شدت موافق ا _

 فقط...

 و بزن.مس نکن حرفتمس ؟یفقط چ _
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 کار او رفت. زیلبخند شهاب جان گرفت و سمت م تینها در

 آن گذاشت و به سمت خم شد. یبعد کف دو دستش را رو یدم

صنم خاک عمه شیچند وقت پ نینرفته که هم ادتی انایاح _

 بود که زنت بده؟ دهیبه توبره کش رونجایا

 ؟یچ یخب ک _

تا  نیکفش که دل به دلش ند هیتو  یتوام جف پاتو کرده بود _

 بره. ادشی

 شهاب؟ _

داد  لشیتحو یطنتیدر جواب اعتراض او لبخند پر از ش شهاب

 و لب زد:

 بود. یبگم آبش نبود وگرنه تو شناگر ماهر خوامیتهش م _

او  دنیچ یو صغر یهمه کبر نیاز ا یبست و حرص یپلک ینام

را پس داد. شهاب کمر راست کرد و بازهم دستش را  نفسش

 شلوارش برد. بیداخل ج
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پات به پوست هندونه  دونستمی. مدادمیم یکاش روزتر آگه _

 .روچارهیب رزنینه اون پ کردمیم تیو اذبنده نه خودم

 شهاب؟ یکنیتمومش م _

 زد و گفت: یخند. شهاب تکدیغر ینام

خانم  ایدر گهیمن خارجه. االن داز دست  یباز نیشرمنده، ا _

 معلومه.  فتیاس، توام که تکلکننده نییتع

 ؟یآریدرم ینبود چرا باز نیحرف من ا _

 :دیباال داد و پرس ییابرو طنتیبا حفظ همان ش شهاب

برّوبر نگام  خونمیساعت روضه م هیپ چرا من  ؟یجد _

 ؟یبود راست ی. حرفتو بگو، چیکنیم

 با تو؟ کشهیم یچ لو،ین یطفل _

 حاال. هاا،کنهیحال م _

 یدیرو هزار بار دور سرت تاب ملقمه هیآره جون خودت.  _

 کنه؟یدهنش، حالم م یزاریبعد م
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فکر  گه،ید یپندارد. باور ندار شیخو شیکافر همه را به ک _

که  لوی. وگرنه نرنیگ رادیهمه مثل خودت سخت و ا یکنیم

 .یپسند ینمکه تو  هیاخالق گند نیعاشق هم

 رم؟یگ رادیا من _

و پس شما که ده تا دکتر و متخصص و انترن قایبله شما. دق _

 پدرت. هیبه دخترخواهر نامادر یداد ریو حاال گ یزد

لبش را به  ی. سپس گوشهشد نهیسزد و دست و به هیتک ینام

 دیکشیخط و نشان م شیبا نگاه برا کهیدندان گرفت و درحال

 لب زد:

 دادم؟ ریکه گ _

 نیکه موافق ا کنمی. و تکرار میداد ریبدم گ یداد ریبله، گ _

 شددتت!دادنم به ریگ

 تکان داد. شهاب گفت:جوان با نگاه سرش را تکان مرد

 ه؟یحرف حسابت چ یچشات درآد. بالخره نگفت _

 .ستیمهم ن گهید _
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 .دیآسمون تپ دیعع، به ما که رس _

#207 
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زد. شهاب  یشد و لبخند محو دهیاز دو سو کش ینام یهالب

 آمد و گفت: شیبرا ییرقص ابرو

 . خوش گذشت بدم خوش گذشت.جناب یخودت _

. شهاب کردیم یبازیدندانش باز ریلب مرد همچنان ز یگوشه

 گفت: رفتیم رونیاز اتاق ب کهیو در حال دیچرخ

کنم که  یچیقشو شاپر خاله یچطور نمیبب رمیاالنم دارم م _

 کمتر لب بومم سرک بکشه.

بزار اول گرد سفر از رو لباست پاک شه، بعد  ،یتخس یلیخ _

 .زیبرا قومش نقشه بر نیبش
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و با لبخند سمت او  ستادیقاب در ا انیباز شد. مرد جوان م در

داخل بود. دستش  گرشید یو پا رونیب شیپا کی. دیچرخ

 .دادیمبود و فشارش  رهیدستگ ریهمچنان درگ یول

تا روزگار  شیکه ش ویاون روز نمیبیدارم برات. از االن م _

 .و دوتا خودتتو سرت زنهیم

ها نداره. تو به فکرت خاله نیمن از ا یخوشبختانه زندگ _

 .زیرو م یگذاشت هاتونهیگز دهیخودت باش که نرس

از اتاق  رونیب یسرک اطیکرد. آهسته و با احت زیچشم ر شهاب

 وا کرد:و نج دیکش

آقا شهاب بود که  نینره که هم ادتی. و یخوب گفت ول،یا  _

رو گرفت. مذاکره و بله زیم یو نشوند پاآخرش پدر و مادرش

هوا و  کنهیشو شوت محاالم اگه بخواد سه سوته خاله

 .چسبهیم یدو دست وشیزندگ

 .یکنیکار م یچ نمیدمتم گرم. برو بب _

 زد و گفت: یچشمک شهاب
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. نیگردیزود برم نیچرا دار دیبار پرس یس نجایونجا تا ااز ا _

 حاال منم...

 تر نجوا کرد:انداخت و آهسته رونیب ینگاه دوباره

 بار به خودش بگه غلط کردم. یکنم که س یکارهی خوامیم _

سوزناک لب مرد را  یگوشه یلبخند آمد و سند آزاد خالصه

 دیکش اشیشانیپ کنار یانگشت طنتیامضا کرد. شهاب پر از ش

 گفت: تیو در نها

 .قیرف یگودبا _

 

اش را باال داد. خودش را به ته بازارچه رساند و روبنده هراسان

 یو برا شدیبود که پنجه در پنجه روزگار م یبار نیآخر نیا

عباس  شیهم فقط به خاطر طاهر و امانت. آندیجنگیم یزندگ

. دیبخشیا نمهرگز خودش ر آمدیسرش م ییبود که اگر بال

نفسش بسته.  اهباال بود و ر شهیضربان قلبش مانند هم

اش را روبنده دهیو آن طرفش را نگاه کرد و ترس طرفنیا
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 فتدیبه او ن گانهینگاه دوست و ب کردیانداخت. فقط خدا خدا م

 یشناس و ناشناس نداشت و رسوا یبرا یجواب نیکه بعد از ا

 .شدیعالم م

 اهیس الکیکه کاد دییپایان اطرافش را مجدال با خود همچن در

معبر ته بازارچه را بست و ته  ستاد،یا شیمقابل پا یادهیو کش

رمق از وجودش رفت و  یآننفسش را با خود برد. به یمانده

به  حرکتیدرخت، ناتوان و ب دهیخشک یمثل شاخه شیپاها

 بهی. راننده غرشد ریقفل و زنج شیپا ریسفت و سرد ز نیزم

آب دهانش را فرو برد.  ی. به سختتربهیغر شید و اتول فرنگبو

به دور و  گرید فینگاه بالتکل کیو  بهینگاه به مرد غر کی

عقب پرتاپ  یصندل یخودش را رو تیبرش انداخت و در نها

 کرد.

 چارهیبه محض سوار شدن او راه افتاد و زن ب اهیس الکیکاد

د که هر دم دور نگاه کر یریعقب به مس یشهیبرگشت و از ش

 . شدیو دورتر م
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غلط، بازهم  ای. کارش درست بود دانستینم رفت؟یم کجا

و تمام تنش از  دهی. قلبش شده بود گنجشک هراسدانستینم

بسته بود. دوباره برگشت.  خی دیایکه ممکن سرش ب ییبال

 سمت راننده انداخت و ناله زد: ینگاه

 م؟یریکجا م _

روبنده  ریاو ز یبه چهره یینگاه گذرا نهیاز داخل آ بهیغر مرد

 :دیصنم دوباره پرس. ماهانداخت و سکوت کرد

 د؟یجاو ایتو رو فرستاده؟ شهباز  یک _

شد که حکما از  ینگاه راننده تکرار و جواب زن سکوت بازهم

 و علت داشت.  آمدیسر مصلحت م

 یدستش را رو نانیاطم یرا پر صدا پس فرستاد. برا نفسش

خاتون را به  یقلیو ص زیت یو دشنه دیکش اشقهیجل بیج

 . خودش فشرد



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

دور از چشم همه شود، به داریب یکس نکهیزود قبل از ا صبح

پنهان و با خودش همراه کرده  اشقهیجل بیدشنه را داخل ج

 بود. 

که  یدست خاتون را با خودش آورده بود. همان متاع یعصا

. کردیم یو قربان دیبریرحمت سر گوسفند با آن م یگاه

که اگر بنا بود  یزیبود. چ افتهیخودش ن یبهتر از آن برا یدفاع

جنگ  نیو در آخر آمدیکمکش مدار شود بهلکه تشیثیح

 . دادیم انیپا ینکبت یزندگ نیتن او با روزگار به ابهتن

شهر عوض شد. نگاه  یو رنگ و رو رییها تغشکل محله کمکم

 شیپ یناآشنا ریمس یگریهر زمان د از ترقیدق اشدهیترس

ها دورتر خانه رفتندیم شیپ شتری. هر چه بدییپایرا م شیرو

از  دیرا بست. ناام شیها. پلکنمودیرخ م شتریب هاابانیو ب

 سپرد. خداگفت و خودش را به  یدوباره ذکر یبرگشت
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کابوسش در  نیو مخروبه! حکما آخر یمیقد یکاروانسر کی

)فرو  دهیراف یهاها و داالنخاکروبه نیشدن برها  ایدن نیا

 شیآور بود. وحشتش دو چندان و پشمانمکان وهم نی( اختهیر

 ستادیکاروانسرا ابه یمنته یخاک یبود. راننده وسط جاده دایپ

 و سمت او برگشت.

شوفر بود و نگاهش با او. نه لبخند داشت  یصندل یرو ساعدش

بودند که صدا از در و  دهیبر خیز بانگار زبانش را ا یو نه اخم. ول

و نه آب  ریزن گ ی. بغض وسط گلوریو از او خ آمدیم وارید

. راننده اشاره زد. آمدیو نه نفسش باال م رفتیم نییدهانش پا

. دادیم یمعن کیفقط  نیبدون حرکت اضافه. و ا حرف،یب

 راه را تنها برود یشود و مابق ادهیپ
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را. اشک آمد و  شیرو شیپ یچند قدم مانده تا مخروبه نیهم

 ی. ته همهبود جانیهم ریته مس ایمهمان چشمش شد. گو

زده در و گردن ری. ناگزگرید یکابوس یابتدا دیو شا هابتیمص

 شیبرا یگریشد. ناچار بود. راه د ادهیرا باز کرد و پ نیماش

 بهیغر یکرد و از رانندهیالتماس باز منمانده بود. وگرنه لب به

هول و هراس  یواد نیبرود و در ا شیپاکه هم کردیخواهش م

 نگذارد.  شیتنها

لحظه از او  کینگاه ملتمسش را  کهیشد در حال ادهیپ او

شتافت و او  رحمانهیساکت ب یبهیشد و غر ادهی. او پگرفتینم

فتنش. پا کرد با ربه یتنها گذاشت. گرد و خاک ابانیرا وسط ب

چادر  یول آمدیچشم نمبه هایبدبخت یهمه انیکه م یغبار

 بور کرد و آلوده. بیرا عج اهشیس

زن را هم با خودش برد. رفتنش را با  دیام یماندهکه رفت ته او

چشم به گریشد و د زتریو ر زیحسرت نگاه کرد. آنقدر که ر
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کش کنار پل یاش را باال داد و انگشت. برگشت، روبندهامدین

 . دیکش

باال  شیمور و ملخ از سر و رو نایقیکه  یامانده بود و مخروبه او

و در انتها او مانده بود و  ،یفی. او مانده بود و بالتکلرفتیم

 بود.  دهید شیکه روزگار برا یخواب

و  رفتیم شیزور پکه به ییهاراه افتاد. با قدم آهستهآهسته

 ود. بسته ب خیکه از شدت سرما  یانگشتان

ترسش  کی. از نزدستادیو رفت تا مقابل کاروانسرا ا رفت

 کرده بود.  دایپ یو وهمش فزون شتریب

 خاتون نشست و بسم اهلل گفت. یدشنه یهم دستش رو باز

و  واناتیح یدهیاز هم پاش یهاکوچک و اسکلت یهااتاقک

اش را بهم آورد. مردار موش و پرنده از همان ابتدا دل و روده

 اطیرا به اکراه مقابل دهانش و دماغش گرفت و با احت چادرش

 . دیاتاقک سرک کش انیم
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که نور  یخراب یهاشده و طاق رانیکوچک و یهاطاقچه

ها وسط اتاقک میعبور و مستق شانیالاز البه پردهیب دیخورش

روز پناه مسافران بود  کیکه  یبود عاقبت مکان نی. انشستیم

  و مامن در راه ماندگان.

 ریگ شیپا ریچادرش ز یو گاه ریجریج شیپا ریو چوب ز خاک

دست از  وجودنی. با ارفتیم شیو تا مرز سقوط کردن پ

. آنقدر رفت و رفت داشتیو قدم برم داشتیبرنم یکنجکاو

بود. وسط  تررانهیبزرگتر و البته و ی. کمدیکه به اتاقک آخر رس

را مقابل  شیهاهنج. سرش را رو به باال گرفت و پستادیآن ا

 یریعمق چشمانش جلوگقرار داد تا از نفوذ آفتاب به یشانیپ

 کند. 

آمد و بند دلش را پاره کرد.  یزیر یصدا نیح نیهم در

دنبال گرفت و به یشانیزده دست از پبالفاصله برگشت، وحشت

 سرش را نگاه کرد. صدا عقب
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که در  یوهم یبود و جز او و صدا یخال ی. اتاقک پشتبود یخال

قبل از آنکه  د،ی. چرخاینبود گو یخبر دیچیپیسرش م

آمد و  یینجوا ردیقرار بگ اشیشانیباال و مقابل پ شیهاپنجه

 . دیچرخ یشتریبا هراس ب بارنیا

که هرگز انتظارش را  یبرد. ناباورانه زل زد به حضور ماتش

از  ییصدا آنکهیب جه،ینتیرا تکان داد. ب شیهاو لب دیکشینم

کج و  یآمد. با لبخند شیپ یخارج شود. شهباز ول نشانیب

صنم و گرد پنهان شده بود. ماه اهیس نکیکه پشت آن ع ینگاه

 یدر چندقدم هبازفشرد. ش شیهاپنجه نیچادرش را ب یگوشه

 و سرش را باال گرفت. ستادیاو ا

تر از خراب یحت .دمیکه د ییجا نیترفی. کثدهیم مرگ یبو _

 .دمیکه توش بزرگ شدم و قد کش یاخونه

 عباس کجاست؟ _

جوان به خودش فشار آورد و سراغ عباس را گرفت. شهباز  زن

 به سوال او گفت: ربطیبه لبش داد و ب یشتریکشش ب یول
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رو  ذاشتیم ایزولب ینیسهیام داشتم. ننه یسخت هیبچگ _

 شهر بودم. یصبح راهبهسرم و صبح

 ستفاده کرد و ادامه داد:آمد، از سکوت او ا جلو

ارباب  یایرو یول خواستمینبود. شاهانه نم یزندگ نیدلم با ا _

 شدن تو سرم بود. 

 منتظرمه؟ دیجاو یعباس کجاست، تو نگفت دمیپرس _

 چشمان زن نشست. ینیو در ن دینگاهش لغز بالخره

 حالش خوبه، نترس. _

دستش  با حفظ قدرت دو سالانیزن درهم شد. مرد م یهااخم

مقتدر و با  کردیرا پشت کمرش برد و قفل هم کرد. تالش م

 :دیابهت نشان دهد. صنم غر

 خوبه؟ تو...تو.. _

تکان داد و خونسرد تکان دییحرف او رفت. سرش را به تا انیم

 نجوا کرد:
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دارو براش اسب شاخ یقصه دهیخوبه، تو بغل دالرام خواب _

 .گهیم

ه بود. شهباز تک خند تمام صورت زن را پر کرد رتیح

 زد و گفت: ییصدایب

از  طونیمرد دست ش نی. ایگیم یبا خودت چ یدار دونمیم _

 پشت بسته نه؟

عباس  یکه بگ نجایا یدیو کششرف داره به تو. من طونیش _

 یگفت ؟یهست یچه جونور گهیتو د گه؟یتو بغل دالرام قصه م

عباس  دنیزدد ؟یبگ نارویکه ا یمنتظرته و خودت اومد دیجاو

که  میکارت کرد یمن چ ایکار تو بود، آخه چرا؟ مگه طاهر 

 سرمون؟ یدرآورد یباز

حال  نی. با اکردیاش مو پر از حرف مرد کالفه داریمعن نگاه

را بهم فشرد و متنفرش چشمانش را به  شیهادندان یحرص

 تیاو بست. شهباز ابتدا با سکوت آزارش داد و در نها یرو

 گفت:
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از کنار  تهینه من نه تو. گفت سا گهیداد د غومیر پطاه _

 یو آوردصنمخودته. گفت اسم ماه یشه عاقبتش پارد میزندگ

گفته بود بزرگ شدم. گفته  غومشیکرد. تو پ دمی. تهدیاوردین

که بخوام جلوت  یو فراموش کن و بترس از روزبود عباس

 .امیدرب
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بازتر شد و قفل  شخندشی. مکث کرد، نستادیازن  یدر رو رو

چادر او را گرفت و  ی. سپس لبهرا از هم گشود شیهادست

 گفت:

حاال واسه خودم  نجا،یمن بزرگش کردم، من رسوندمش به ا _

 .خوندیرجز م
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انگشتان او  نیچادرش را از ب یخورد و حرص یتکان صنمماه

 تکان داد و گفت: ی. شهباز سردیکش رونیب

شده.  یبوده و چ یک انداختمیم ادشی دیرفته بود. با ادشی  _

کرد  الی. هوا برش داشته بود. خهیدست ک ایدن دیفهمیم دیبا

 شتریب غومیبا اون پ دینفهم یشدم از تب و تاب افتادم، ول ریپ

 و روشن شد.خاکسترم ریز شیو آتگرفتم دیام

ش قفل کرد. دستان مرد دوباره پشت کمر زیچشم ر صنمماه

 شد و گفت:

دالرام بود و حرمت داشت. تو  یخاک مادر شد،یاونجا نم _

 رحمتم جور نبود و ابا داشتم. اما... یخونه

تک شده بود. که قرار بود بشنود تک یزیزن از چ یهانفس

سرش انداخت و همزمان با پس دادن  یبه باال یشهباز نگاه

 نفسش ادامه داد:

 ... تونمیم نجایا _

 خالص را در کرد. رینگاهش کرد و ت میمستق
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 پات. به زمیبر ارویلب تر کن تا دن _ 

پس داد و  ینفس یصنم حرصبود. ماه دهیدرهم تن نگاهشان

 پرت کرد. شهباز گفت: نیزم یآب دهانش را رو

 یطاهرو بزن دیق ی. تو اگه بتونگمیو مجوابش کردن، دالرام _

 .آدیفقط از من برم ونهید یکهیبا من. رام کردن اون مرت دیجاو

 شو نامرردد.خفه _

و  یخاتون را حرص ی. دشنهدیکالمش غر انیم صنمماه

 یدستش باال برود صدا نکهیو قبل از ا دیکش رونیب کبارهیبه

 گرید یرا مقابل چشمش ساکن کرد. دم ایآمد و دن یبیمه

 ریشد و خون از  ز نینگاهش کرد، نقش زم رهیخرهیشهباز خ

 اه افتاد. سرش ر

و وحشت تمام وجود زن را گرفته بود و ناباورانه به  ترس

 شیهاقدرت داشت. پنجه یادعا کردینگاه م یطانیش یجنازه

 نی. تحمل ادیلرز شیشل شد و دشنه از دستش افتاد. زانوها

. زانو خم کرد. کنار جسد دیدیرا در خودش نم یهمه ناگوار
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و  دیکش وچشمان باز ابه  یمرد نشست و آهسته دست جانیب

 بست. ایدن یبه رو

نکرده بود. هنوز داشت به کابوس بودن  دایخودش را پ هنوز

 یرانهیاز قاب و یلزران یهاکه قدم کردیداستان دلخوش م نیا

 زد. شیاتاقک گذشت و صدا

 تمومش کردم. _ 

زن باال رفت. قاسم لزران و درمانده  سیو خ زدهرتیح نگاه

دو دستش گرفته   نیرا سخت ب اسلحه هکیآمد در حال شیپ

 دهیو زجر کش فیو ضع اهی. سدیلرزیبود و تمام وجودش م

زانو  نیزم ی. مقابل چشمان متوحش خواهرش رودادینشان م

 به جسد شهباز گفت: رهیزد و خ

 . رتیغیو با تو بخره، بمن یآزاد خواستیم _

 تو؟ یکار کرد یچ _
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جسد به رهیناله زد. قاسم خو سردرگم  رانیهمانطور ح صنم

دفاع از خودش نداشت در جوابش  یبرا یتوان گریکه د یجانیب

 لب زد:

که ازم گرفت  ییاونا یو همه میخواهرم، زندگ رتم،یاز غ _

 دفاع کردم.

 ته؟یحال شیکشت _

 باال رفت. کبارهیجوان صدا بلند کرد و نگاه قاسم به زن

 تیرو زندگ یکس زارمینم گهینه. د رگیب یمعتاد شدم ول _

 یو با بدبختکه منفعت خودش یگردن اون شکنمیقمار کنه. م

 تو صلح کنه.   

 قاسسم؟؟ _

 تو... یول _. یغم ندار یو دارصنم. تا قاسمغصه نخور ماه _

. ازاون یخودت بهم گفت ادته؟یمردم  شیوقت پ یلیمن خ _

بود من و لعنت نکنم. بود و نکه خودم ستین یبعد وقتروز به

 دوا نکنم، هان؟ یاز کس ینتونم درد یوقت کنهیم یریچه توف
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سرش گذاشت  ی. دو دستش را روپروایزار زد. با صدا و ب صنم

 اش را رها کرد.زنانه یو ضجه

 گهیبار د نیقاسم. ا کشنتیم ؟یکار کرد یخداا، تو چ یا _

 خودت رحم کن. ایخدا م،یشیحکما عزادار م

او کنار جنازه  یهاتوجه به ضجه یشت و بلبخند دا یول قاسم

به  کردیم الیکه خ یکار یخودش جشن گرفته بود. برا یبرا

دل  یاز رو یثمر داده و بار شیثمر یب یهاسال یهمه یاندازه

خودش را زده بود. از  دیاش برداشته است. قخود و خانواده

 ی. ولشودیختم م برستانقراه به نیا انیپا دانستیابتدا هم م

استفاده را  تیآمده بود. آماده و مصمم. از غفلت شهباز نها

کوچک کنار فرمان  یاش را از داخل جعبهبرده بود و اسلحه

دور  ها،یسخت یبرداشته بود. مصمم بود تمامش کند. همه

را  شیکه جوان یرحمیب یها و البته زندگشدن ریها، تحقبودن

 .دراهش کرده بو یلهگرفت و نکبت حوا
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صنم گم شد. آنقدر  یهاضجه نیب یاگانهیب یهاقدم یصدا

را کنار  اسلحه یو لوله ستادیآمد که پشت سر قاسم ا شیپ

و با  دیزده به خودش جنب. قاسم وحشتاو گذاشت یقهیشق

 رو به رو شد.  دیجاو هیلبخند کر

 تو؟ _

شه تا حساب . منتظر بودم حرفاش تمومیو آسون کردکارم _

 با هم. میشسابحیب

 یهارا در بر گرفت. لب رانهیو یفضا ینیسخت و سنگ سکوت

چشمانش را  یزن باز بود و چشمانش گرد و هراسان. قاسم ول

قاسم فشار داد و  قهیشق یاسلحه را رو یلوله دی. جاوبست

 : دیصنم پرسشهباز زد. سپس رو به ماه یبه جنازه یلگد

داشتن که من نداشتم؟  یچ شرفیو اون طاهر ب یریپ نیا _

 هان؟

هان گفتنش آنقدر بلند بود که لرز به جان زن انداخت و  یصدا

 . ادامه داد:را بست شیهاپلک
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از ما بهترون بودن و فکل کرواتشون  ایپول؟ اسم و رسم،  _

 مستت کرد؟

 خفه شووو! _

#2۱0 
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به او گرفت و  سر اسلحه را رو واروانهید دی. جاودیغر صنم

 لب زد: یحرص

 یکنیخرابه پشت م نیتو هم ای! جانی. هممیکنیتمومش م _

 ...ای. یآیو با من مبه اون الدنگ دزد ناموس

 شخندیقاسم گذاشت و با ن یقهیشق یسر اسلحه را رو بازهم

 داد: ادامه

بعد کشون  وکشمیجلو چشمت م ویمفنگ کهیمرت نیاول ا _

 . برمتیکشون با خودم م
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دل و دل دیچرخیم دیقاسم و جاو نیب ادیزن با التماس ز نگاه

 یاش به زردچهره یاهیقاسم افتاد و س یشانیبه پ نی. چزدیم

 زد. 

طرف و آن طرف  نیوار سرش را اخونسرد و مجنون یول دیجاو

 شانه خم کرد و با حفظ همان لبخند گفت:

 .یدیلحه کششهباز اس یکه تو رو یخوشم اومد. دل دار _

که  ییصنم بره بعد هر بالدست از سر خواهرم بردار. بزار ماه _

 .اریدلت خواست سر من ب

. سرش را رو به سقف پروایو بلند و ب ی. عصبدیخند دیجاو

 انیبعد م یاش را رها کرد. دممستانه یآسمان گرفت و خنده

 :دیگرفت و پرس نییخنده سرش را پا

 یو نا یدادن دار یگاریوم؟ نه جون به ،یآیتو به چه کارم م _

 . ستی! نه! عادالنه نراه رفتن. نه

سمت زن انداخت و ادامه  یدار یکرد. نگاه گذرا و معن مکث

 داد:
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گرفتن. تو که  ازم رنگیکه با ن ی. اونخوامیمن حق خودمو م _

 .یستین شتریب یقاتل فرار هیحاالشم  نیهم

ش کنار تا با هم حرف رو بکاسلحه . اوندیولش کن جاو _

 . میبزن

 برگشت. صنم با التماس گفت: دیجاو نگاه

 .یخوایم یو بنداز بعد بگو چ. دستتکنمیالتماست م _

 دییشد. صنم با التماس و به تا دهیکش دیلب جاو یگوشه

 آورد و ناله زد: نییسرش را پا

 باشه؟ _

 گهیدلم گفت کولت کنم ببرم پشت کوه که د هیتو جنگل  _

هاشو بهت نرسه. شهباز کورم کرد. نوچه ینامرد چیست هد

 االن... ی. ولو بستفرستاد دستم

 ردیکالمش جان بگ نکهیاز فرصت استفاده کرد. قبل از ا قاسم

 رساند.  نیاو را به زم یهاور شد و شانهحمله
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 یقاسم رو بود و گاه یدر گرفت. گاه نشانیب یسخت جدال

کمک به  یبرا یزیبه دنبال چ. صنم دستپاچه جست و دیجاو

گلوله مجالش  یصدا ید. ولوجو کررا جست نیبرادرش زم

به خاک و خون  دهیو هر دو مرد را غلت دیچرخ محاباینداد. ب

را  قاسمها پرواز کرد و شد. در لحظه سمت آن اریاختی. بدید

 صدا زد. 

نفس جوان افتاده بود و نفس فیتن نح یرو جانیب دیجاو

 دیصنم به زور لباسش را از پشت گرفت و غلتاند. جاو. زدیم

 . شد یافتاد و خون از کنار لب قاسم جار نیزم یرو

 یزد و رو یاز سر درماندگ یادیاز تنش جدا شد. فر روح

خاطر او جانش را فدا کرده که به یبرادرش افتاد. برادر یجنازه

بود.  دهیکه کمتر از او از دست روزگار نکش یبود. برادر مظلوم

قاسم و  یبه جنازه یکرده بود. بلند شد. نگاه وحشت دیجاو

و اسلحه از دستش  انداختآن افتاده بود  یرو حالیکه ب یزن

 افتاد.



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 صنم؟ صنم؟ ماه _

که  دیگنجیزد. انگار مرگ قاسم در باورش نم شیصدا درمانده

 یجواب ی. صنم ولزدیبا التماس زن جوان را صدا م نینچنیا

 ینفس زنان و ناباورانه سرنفس دیجاو تینداشت. در نها شیبرا

 تکان داد و دست لرزانش را سمت اسلحه برد. 

و طاهر با عجله خودش را به  ختندیر یماموران دولت همزمان

 .آنها رساند

 فرمان داد: یکی

 . رو بنداز دستاتو بزار رو سرتاون اسلحه _

تکان  دییبه تا یرزد و س ی. تک خندسمت صدا برگشت دیجاو

 اشقهیشق ی. روباال آورد ی. سپس اسلحه را به آرامداد

 گذاشت و خودش را خالص کرد.

و سروصورت طاهر را پر کرد. چشمانش را بست و  دیپاش خون

 .دیصنم را گرفت و به آغوش کش یهاشانه

 طاهر؟_
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فرو داد و سر همسرش را  یرا به سخت نشیبغض سنگ طاهر

 یصنم دوباره نالهفشرد. ماه اشنهیه سب شتریو ب شتریب

 زد و گفت: یجانیب

 به سرمون شد؟ یچه خاک یدیطاهر. د یاومد رویقاسم! د _

حکما  کشتیپسر جوان اگر صنم را نم یمظلومانه مرگ

به  شیها. طاهر پر از درد پلککردیرحمت را خم م یهاشانه

 قاسم بست و نجوا کرد: یجنازه یرو

که  دمینفهم میشد ریشهباز درگ یهااه با گماشتهنشد. تو ر _

 قاسمم با خودش آورده.

آورده بود که  تو وادارم کنه. یرو به خواستیم خواست،یم _

با پشت پا زدن به  وشیو ببند و آزادش کنه، که دهن منواسطه

 تو بخره.

 آرووم. رم،یآروم باش عز  _

 ریطاهر. د یومدین. آمیبرو من زود م ی. تو گفتتونمینم _

 برادرم مرررد.. یکرد
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افتاد. لباس تن شوهرش را چنگ زد و آه و  هیو به گر گفت

 یخورد و حلقه یطاهر تکان یگلو بکیفغانش را رها کرد. س

 یهمه درد و ناامن نیا انیتر کرد. آنقدر که مبازوانش را تنگ

داغ  .نبود یشدن یو آرامش را به او القا کند. ول تیامن یاذره

 یآرزوها اشندهیآ یکه برا یجوان سخت بود. آن هم جوان

 شده بود.  گرانید یخواهادهیز یقربان رحمانهیبود و ب یادیز

لب باز  کردیخسته و سرد قاسم نگاه م یکه به چهره همانطور

 کرد و گفت:

و . مندیخشکیبه بعد م ییجا هیاز  دیظلم با نیا یشهیر  _

و به قاسم یشهباز بخواد پا کردمینم صنم، فکرشمببخش ماه

 باز کنه. انیجر نیا

و  نهیپول و قدرت، ک ،یبا آنها چه کرده بود. جهل و نادان ایدن

همه درد و  نیجا جمع بودند تا ا کیباهم  یهمگ ،یخواه ادهیز

 .نندیافریب بتیمص

#2۱۱ 
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خون در  همچون شیشانیطاهر بر پ یفزاگرم و جان یبوسه

 یهفته کیاش را گشود. خسته یهاو پلک دیدو شیهارگ

 گریکه د ی. چند روزگذشته بود یسخت در تب و تاب و عزادار

 . یلیادامه دادن داشت و نه م یبرا ینه توان

سرش  یروز باالافتاده بود و طاهر شبانه خانهضیمر یگوشه او

 ایدن نیش به اهربار که چشم ی. ولکردیم مارشیمراقب بود و ت

قلبش  یکه گوشه یقیعم یبه سرعت حفره شدیباز م

. دیچکیو خون از آن م کردیخوش کرده بود سرباز مجا

و بعد  دهی. مقابل چشم او در خون خودش غلتقاسمش رفته بود

آباد خراب نیوسط ا یخالها آه و حسرت آنها را دستاز سال

گرفت  ینفس سخت چشمش نم برداشت. یرها کرده بود. گوشه

 و شوهرش را صدا زد:
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 طاهر؟ _

 و نوازشش داد. دیبه سرش کش یدست یطاهر

و از  یبسه، وقتش سرپاش دنیخواب ،یبلندش دیبا گهیجانم! د _

 .ینو شروع کن

 سرش شد. ناله زد: ریز یاو مهمان مخده دیاشک چک یاقطره

م ام طاهر. دلم، دلبجنگم. خسته خوامینم گهی. دتونمینم _

 باز نکنم. ایدن نیبه ا گهیو ببندم و دچشمم خوادیم

 لبش انحنا برداشت. یکرد و گوشه یزیاخم ر طاهر

 .آدیحرفا به تو نم نیپاشو دختر ا ؟یچ یعنی _

 پلکش را پاک کرد. یرا باال برد و با انگشت گوشه دستش

صنم مرد. تو اون خرابه . ماهشمینم یاون آدم قبل گهیمن د _

 یخال یاسم جون داد و تموم کرد. چطور بلندشم و جاکنار ق

 ارم؟یخودم ن یو به رو نمیو بببرادرم

. دستش را اطیبا احت ،یدار شد. به آرامطاهر ادامه یهانوازش

 نواخت. شیشانیبه پ یگرید یو بوسه دیسر او کش یرو
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فقط به تو بد کرد  ایدن نیا ی. اگه فکر کردکنمیمن کمکت م _

از قبل رو پاهات  تریقو دفعهنیا ،یبلندش دی. تو بایدر اشتباه

. ستیکس ن چیه بیکه آرامش مطلق نص ینیو بب یستیوا

. شتریب یکیکمتر و  یکی. کشهیخودش م یهرکس به اندازه

از  تریو هربار قو کنهیم اهیس ارویدن یبرنده اونه که رو یول

 .خندهیقبل بهش م

چطور کمر آقام  کنمیفکر م یوقت آدیام نمخنده تونم،ینم _

 موند. رهیشکست و چشم خاتون به در خ

 رنیگیم ادیکه همه  رسهیروز م هی. باالخره آنیهمه کنار م _

 سازش کنن، تو نگران نباش. 

 .یستیمن ن یچون جا یگیم زارویچ نینگرانم طاهر، تو ا _

لبخند زد. با عشق و محبت در چشمانش نگاه و گردنش  طاهر

 شانه خم کرد. یرا رو

درد تو درد من  یکرد الیکه. اگه تا حاال خ میمن و تو ندار _

 .یاشتباه کرد یلیکه خ ستین
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زد و دست از  یگری. طاهر لبخند قشنگ ددیصنم لرز یچانه

. کمر راست کرد. صنم با چشم دور شدنش را نگاه دیسر او کش

 . سپسستادیاتاق ا یزنان رفت و درست پشت پنجرهکرد. قدم

جمع کرد و همزمان پا پس دادن  نهیس یرا رو شیهادست

 نفسش گفت:

 .میریم نجایاز ا _

 کرد و ناله زد: یزن پرش یابروها

 طاهر؟ _

به او انداخت و دوباره  یقشنگ  نگاهمیجوان برگشت، ن مرد

 :دیسمت پنجره چرخ

مدت دور  هیو  میریم گهیدارم. باهم د ادیز تموممهیکار ن _

 و کامل کنم.من هدفم و هم یکن دایهم تو خودتو پ . کهمیشیم

 کجا؟ _

 پس داد و در جوابش گفت: ینفس پر طاهر

 درست کردم.  ورانیاز ا خارج شدنت یکارا _
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 ادامه داد: دبخشیبا حفظ همان لبخند ام برگشت،

 .میکنارهم باش یوقت گذرهیبد نم امیلیغربت خ _

که  شدیخورد. باورش نم ییصدایو ب ثمریصنم تکان ب یهالب

 یرو ی. طاهر ولدیاز رفتن و دور شدن بگو یراحت نیطاهر به ا

 نانیو با اطم ستادیو سمت او آمد. کنار تختش ا دیپاشنه چرخ

 گفت:

فقط  یبهشون کمک کن ینباش. اگه دوست دار امهینگران بق _

 ازشون دور باش.

ش و ذهنش خامو ی. ولباز، دهانش باز، گوشش باز چشمانش

سر او گذاشت و  یدستش را باال کیخسته بود. طاهر خم شد، 

 تنش را مرتب کرد. یرو یپتو گرشیبا دست د

 ماه. دمیبرات د یقشنگ یو آماده کن. خواباخودت _

. زبانش قاصر بود از کرد زن آمد و النه یهاتا پشت لب حرف

تمام عشق  یوقت زد،یم شیماه صدا یگفتن و تالش کردن. وقت
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محبتش را در طبق اخالص گذاشته بود و با نگاه و زبان و 

 .ماندیگفتن و امتناع کردن نم یبرا یحرف کرد،یم مشیتقد

کمک  نیرفتن و دور شدن بهتر دیکه حق با طاهر بود. شا دیشا

که کمتر از او زجر  ی. هم به خودش، و هم به پدر و مادربود

تاه آمدن و که عالمت کو یبودند. سکوت کرد. سکوت دهینکش

و  ستادیصاف ا نیریاطاعت ش نیبود. طاهر خرسند از ا تیرضا

 گفت: یشتریبا قدرت ب

 فی. ضعیریجون بگ دی. بایکه بخور ارمیب یزیچهی رمیم _

و از نکرده من ییو هم خدا یریاز دست م هم خودت یباش

 طرف.اون یدیدست م

نشد و چشمک زد. مزاحش نه تنها باعث رنجش خاطر او  گفت

ها رنج سال دیبلکه لبخند به لبش نشاند. بعد از روزها، و شا

لبخند را از ته دل زد و خودش را به دستان  نیمشقت اولو

 شوهرش سپرد. میقدرتمند زمانه و تصم

#2۱2 
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بود و همچنان عطش خواندن داشت.  دهیخط رس یانتها به

 یو رو کرد و به دنبال ادامه ریها را زهراسان شد، با عجله برگه

 یادیکه دستش را گرفت تعداد ز یزیتنها چ ی. ولآن گشت

نگاهش را تا  ی. عصببود یاوراق خوانده شده و خطوط تکرار

 و اخم کرد. دیدر بسته کش یبدنه
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صنم از برسد؟ ماه نجایخوانده بود که به ا نهمهیا ؟یچ یعنی

 بماند؟ فینوشت رخساره بالتکلبرود و سر رانیا
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تاج کوچک  یشالش را از رو ی. حرصدیرا بهم کش شیهالب

تختش برداشت و اوراق را پخش و پال به حال خودشان رها 

 کرد. 

به او  یحساب توانستیآمدن پزشک جوان بود و م یدمادم

مشت اوراق  کیاش کرده بود انگار. . مسخرهدیآمد بگوخوش

و مدرک دستش داده بود و  سندیب یشانو چند ن یخطیخط

دنبال به دیبا ایسرکارش گذاشته بود  ؟یخالص. مثال که چ

 . گشتیرفتار او م یبرا یمهتر لیدل

وسط آن  ی. حرصآمدینم واریبود و صدا از د یخانه خال سالن

کرد خودش را  یبه اطرافش انداخت و سع ی. نگاه تلخستادیا

را باال برد و  شیها، دستترا بس شیهاکند. چشم لکسیر

 نییآنها را پا دادیم رونینفسش را پر صدا ب نکهیا نیح

 انداخت.

و بعد  دیپرسیرفتارش را م لیدل دیبهتر بود. اول با ینطوریا

. درصدد برآمد همانجا داخل سالن منتظر بماند شدیطلبکار م
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ت ساع کی. االن نه، آمدی. بالخره که مشود دایاش پتا سروکله

 . آمدیماز خجالتش در یو حساب افتیشرف حضور م گرید

. خانه را نشانه رفت یمیقد یهااز مبل یکیهمانجا  از

لب  ریو دلخور از رفتار او ز دیرا سمت آن کش شیهاقدم

 اش داد.هم حواله یزیکرد و چ یغرغر

 با خودت؟ یگیم یچ _

 دیچرخ . متعجب به عقبستادیمانده به مبل مورد نظر ا یقدم

آمده بود  یاو مواجهه شد. ک یو با لبخند و نگاه فروکش کرده

بود بازهم  دهید ای دهی. حرف و حرکت او را شندانستینم

 ی. به آنستادیا شی. مات و متعجب سر جادانستینم

قفل هم  نشت نییرا پا شیهاگل انداخت و پنجه شیهاگونه

 ه دست کرد و پنجهرا دست ب فشیک ریسر به ز یول ی. نامکرد

 .دیکش شیموها یال

 هول کرده لب باز کرد و به دفاع از خودش گفت: ایدر

 ...زهیچاوووم... _
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 را سمت اتاقش گرفت و ادامه داد: انگشتش

 ها کمه. اون برگه یعنی _

که  یوقتیب یشرمنده از سوت ایمرد جوان باال رفت. در نگاه

 فت:تر گو آهسته دیداده بود لبش را گز

تموم  جانی. داستان همدمیخوندم به رخساره نرس یهرچ _

 شما... ای شهیم

 .ایبا من ب _

 ایها راه افتاد. درپر قدرت وسط کالمش رفت و سمت پله ینام

ها را بعد او پله یو شرمنده نگاهش کرد. دم ستادیا فیبالتکل

دنبال خودش  اریاختیباال رفت و دختر جوان را ب دوتایکی

 .دیکش

 ییجا گریباشد که د دهیفقط حرفش را نشن کردیم دعادعا

عوض  یاو با نام ی. آن وقت بود که جاماندینم یباق هیگال یبرا

بود نه مرد  ایدر بودیگو مپاسخ دیکه با یو آن کس شدیم

 جوان.
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 ایتر کند. دراتاقش را کامل باز گذاشته بود تا کار او را راحت در

 ته لب زد:شک وارد شد و آهسدوبه

 بااجازه! _

. نگاهش کردیو رو م ریرا ز زشیم یبود و کشو نییپا ینام سر

حضور او تکان داد و دوباره مشغول  دییبه تا ی. سردیرا باال کش

 و مردد گفت: دیبه کنار شالش کش یدست ایشد. در

 ...دیآن فکر کردم شا هیراستش، راستش  _

 یمنظم یته شدهشد. مقابل چشمان ملتمس او اوراق دس بلند

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو

 .ینکن تیو اذندادم که خودت جاهیرو آخر داستان. همه نمیا _

 یالبهال یدوباره دست یو درمانده ماند. نام رهیخ ایدر نگاه

 ها اشاره زد:و به برگه دیکش شیموها

 ؟یهست یدار، منتظر چبرشون _
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فرمان  شیهاقدم به عی. خجالت زد و مطدیدهانش را بلع آب

 زیم یها را از روو متوقع او برگه نینگاه سنگ ریرفتن داد و ز

 برداشت. 

گر گرفته  یبرگشت. صورتش از فرط شرمندگ صدایسپس ب 

که ممکن بود او در موردش  یاتفاق و فکر نیبود و ته دلش از ا

 دیها را سفت در آغوش کشبعد برگه ی. کمرفتیبکند مالش م

 .زد ایدلش را به در شیهاا بستن پلکب تیو در نها

 .دیببخش _

 بابته؟ _

. پس اگه شمیم یکه زود عصب نهیا دارم یاخالق بد هی _

 .خوامیمعذرت م نیگفتم که ناراحت شد یزیچ

که  یو در مبارزه با لبخند دیرا بهم کش شیهاجفت لب ینام

درهم قفل  نهیس یرا رو شیهاکند، دست شیتا رسوا آمدیم

 . کرد

 بگم.. دیبا یول نطور،یکه ا _
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 . مرد جوان با خباثت ادامه داد:دیبه پشت چرخ ایدر نگاه

 و بدم ناراحتم.نشد جواب سالمت نکهیاز ا شتریب _

 در ادامه گفت: یچشم درشت کرد و نام ایدر

 درم پشت سرت ببند. در ضمن... زحمتیب یرفت _

 اند و دوباره گفت:منتظر بم یکرد. ابتدا اجازه داد او حساب مکث

 نره. ادتی یخداحافظ _

حرف. از خودش، از رفتار  نیخجالتش داد با ا بیعج

کار از کار  ی. ولشد مانیپش یحساب شیادبیاش، از بکودکانه

درصد هم  کی یبود که حت ستادهیا ییگذشته بود. اکنون جا

بود.  مانیو سخت پش دادیبه خودش حق نم یادبیب نیبابت ا

 میو لب به تسل دیکش ری. نگاهش را زدیه دندان گزلبش را ب

 گشود.

 خداحافظ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

نگاه  آنکهینشست. ب زشیپر کرد و آرام پشت م یانهیس ینام

 شیهابزند. پنجه یگرید یحرکت اضافه ایو  ردیاز قاب در بگ

 چانه قفل کرد و آهسته با خودش نجوا کرد: ریرا ز

بعد  یحاال بگو دفعه کردم برات. یبندرهیخودته که ج ریتقص _

 صداتو بشنوم؟ یابه چه بهونه

شگفتا! از او  نیشده بود و به قول شاه ریدرگ بیزد. عج لبخند

بخش پشت کرده  یراحت به جراح نمونه یلیخ یبود. وقت دیبع

 بستنبود، دل
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و  یشگفت یواقعا جا یمعمول یدهیدخترک تازه از راه رس به

 داشت. تعجب
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و به سرعت  دیرا بهم کش شیهارا باال داد، لب شیابروها

 دی. بازدیبا شهاب حرف م دی. باچانه برداشت ریدستش را از ز

روزها تنها  نینبود، ا یا. چارهگفتیرا به او م یمطلب مهم

 . کردیتحملش م دیسنگ صبورش او بود و با

ا آماده ر شیهاهمراهش را به دست گرفت. ابتدا حرف تلفن

 .دیاو کش یشماره یکرد و بعد انگشتش را رو

سرنوشت  ریدرگ نکهیاز ا شتریب کردیبود. حس م ایدر نگران

. البته که گرددیصنم شده باشد دنبال رخساره و عاقبتش مماه

 تیدر نها بتیمص همهنیبه ا یتوجهیب ی. ولحق هم داشت

 رشانیممکن تو  دادیمنتظرش بودند را نم یکه همگ یاجهینت

 کمانه و سمت خودشان برگردد.

 :دیتماس را برقرار کرد و بالفاصله پرس شهاب

 ام؟یو ب یینوک پا برم دستشو هیالو، اجازه دارم  _

زور لبخندش را جمع کرد. لبش را به دندان گرفت و  به ینام

 خونسرد در جوابش گفت:
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 .میحرف بزن دیزود برگرد، با  _

 . امیر تا بتو نگه داسالم ،یاک _

روزا. بعد از قطع تماس تلفن  نیشده بود ا ریدست و پا گ سخت

صورتش  یپرت کرد و دو دستش را رو زیم یهمراهش را رو

بود که شهاب تازه داماد از  دهیرس ییگذاشت. کارش به جا

 یدر خانه یعسل و نه حت نداشت. نه در ماه شیدستش آسا

د و لبخند خودش تکان دا یبه تاسف برا یخودش. سر

 پنهان کرد. شیهارا پشت پنجه اشخرهمس

 

تخت پرت کرد و شالش را از  یخودش را رو ادیبا ولع ز ایدر

تر از فعال کار واجب ی. از دست خودش ناراحت بود ولدیسر کش

را بست  شیهاسرزنش خودش داشت. چهار زانو نشست. چشم

 پس داد. یو هوف بلند

 

 "پانزده سال بعد."
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ابتدا  ندیعباس بنش یانویپشت پ نکهیبل از اق صنمماه

 کرد و بعد نشست.  یسفارشات الزم را به صغر

 یانگشتانش را رو اطیرا باز کرد. با احت شیهانت یدفترچه

 ها سر داد و مشغول شد. دکمه

. هنوز چشم و دستش با هم اطیو با احت آهستهآهسته

 ی. ولندیبعباس ب بیخودش را رق توانستیهماهنگ نبود و نم

 نینشود، آنقدر تمر دی. گفته بود ناامکرده بود قشیطاهر تشو

را به  شیهاو شانه روزینبرد با عباس جوان پ دانیکند تا در م

 خاک برساند.

رجز  شیو برا گذاشتیپسر سر به سرش م نیبس که ا از

و  نشستیگوش صنم م خیب کردیم دای. فرصت پخواندیم

 . گرفتیم فیمادرش را حر

 یاو زد و نفس راحت نیپر از شور و ش یبه رفتارها یلبخند

 گری. حاال دگذشتیسخت م یها از آن روزهاگرفت. سال
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. دانستیرا م شیهاعباس بزرگ شده بود و قدر او و محبت

. عاقل شده بود و یو نه بدعنق کردیم ینه لجوج گرید

که  شدینم یصنم مادرش بود و روز گریگرم. حاال دخون

 یخال یکه جا یمادر مهربان نرود. مادر نیا یصدقهقربان

 یکه روز یمحبت ی. همهاش را با او پر کرده بودکودک نداشته

را خرج او و چشم به  زدیکودک خودش بر یقرار داشت به پا

 خودش بسته بود. یهاحسرت یرو

را  بسته  شیها. چشمگرفتیتازه تازه داشت جان م آهنگش

گذاشته بود که  ریز یهانت اریو جانش را در اختبود و روح 

 را گرفت. شیبایز یهارخساره آمد و تمام حس یسروصدا

را بهم فشرد و  شیهاها ماند. کالفه دنداندکمه یرو انگشتانش

 .دیچرخ یصندل یو رو دیدست از نواختن کش تیدر نها

 یپروا وارد اتاق شد و چادرش از همان ابتدا رو یب رخساره

 پرت کرد. انویکنار پ یآهن یلصند

 و هنرمند خانه. بایز یسالاام بر بانو _
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 طنتیگذاشت و پر از ش نهیس یخم شد، دستش را رو سپس

 :دیپرس

 خواهر به سالمت باد. اجازه هست؟ _

 ؟یکرد یکارو لوس نکن. باز که تو شلوغتو خودت ایب _

 یهرهچ دنیصنم هزار بار از دکمر راست کرد و دل ماه رخساره

را  یادیز یهابود و نگاه بایز  تی. خواهرش به غادیاو لرز یبایز

. رخساره از همانجا لبخند قشنگش را دیکشیدنبال خودش م

 لب زد: طنتیگذاشت و با حفظ همان ش شیبه نما

 .میعلتش را بگو دیجانم را ببخش _

را با چشم باال و  گوششیگردن کج کرد. قشنگ خواهر باز صنم

 رد و در جوابش گفت:و ک نییپا

 خودم پاشم درو ببندم؟ ایتو  یآی. مدمیبخش خبیلیخ _

 و در همان حال لب زد: دیرخساره به پشت چرخ نگاه

 ام بانو. آورده غامیپ تانیاز جانب خاتون برا _
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 دادی. همانطور که جواب صنم را مو قرار نداشت انگار آرام

 رفت و در اتاق را بست. 

 ه؟یخاتون چ غامیپ نمیبب نیبش ایب ریوم بگخوبه، حاال آر _

 شد و با ناز و ادا سمت او رفت. دهیکش ششین

برداشت  یصندل یاو را از رو اهیخم شد. ابتدا چادر س صنمماه

 نشست. شیو سپس رخساره به جا

با  ینره عباسم حتم ادتونی. خاتون گفت دیشب دعوت دار _

 .دیاریخودتون ب

 ه؟یمناسبتش چ _

سر داد و  انویپ یهادکمه یانگشتانش را رو اقیاشت با رخساره

 کرد. در جواب او گفت: جادیا یبد یصدا

دوست  دهیو دعمر دخترش هیخواد که. بعد  یمناسبت نم _

 ش دار، بده؟شب نگه هیداره 

. ردیانگشتان او گذاشت و وادارش کرد آرام بگ یدست رو صنم

 لب زد:
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به طاهر بگم  دیاول با خوب. فقط میلیگفته بده؟ خ ینه! ک _

 نه. ایخونه  ادیزودتر ب تونهیم نمیبب
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به خدا تو اون  دی. دلمون پوسگهید اریبهونه درن یععع! آبج _

اتاق در  نیتو ا یدیچپ یخونه. شمام که ده پونزده روزه اومد

 . آقا طاهرم که ...یآینم

به انگشتان او  یکرد و فشار یزیر یکرد. صنم چشم سکوت

 وارد کرد:

 و بزن.حرفت ؟یآقا طاهرم چ _

را باال  گوششیانداخت و نگاه باز نییسرش را پا رخساره

 را بهم جمع کرد و آهسته نجوا زد: شیهاگرفت. سپس لب

 آباد کرد بس که رفت و اومد. روخونهضیراه اون مر _
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او در غربت هم  یچقدر عوض شده بود. پانزده سال زندگ ایدن

شکل حرف  یاطرافش را. حت یهاداده بود و هم آدم رییرا تغ

همه  ایکرده بود. گو رییهم تغ شانیهازدن و درخواست دادن

شده بودند.  رتریها پتر و بزرگترها بزرگرشد کرده بودند. بچه

ظاهر متفاوت   آمدیاز همه به چشم م شیکه ب یزیو چ

 اهیبراق و س یرمهرخساره و دختران هم سن و سال او بود. س

 یکه برا ی. روزگاردادیتازه م یداخل چشمانش خبر از روزگار

دوره افسار  نیدختران ا یداشت و برا یادیز یهااو منع کردن

که  یکردن دابیو سرخاب سف دنیبود. سرمه کش دهیکش

 یو زمان رخساره عاد آمدیماو ننگ و نامه به حساب  یدوره

. و دربندش کند ردیکه سخت بگ نبود ی. و انگار کسنمودیم

بد. رخساره و  ایخوب است  رییهمه تغ نیا دانستینم

 ایثر یکه سخت نگرانش کرده بود. خصوصا وقت شیرفتارها

 کردیداشت و حس م ییهاکنار گوشش دلسوزانه زمزمه

درس  سر کالس نکهی. اجنبدیسر و گوش خواهرش م بیعج
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سه در بازارچه مدر یبجا یو گاه ستیگرید یحواسش جا

و به دور از چشم رحمت با دوستان هم سن و سالش  چرخدیم

 کردیدلواپسس م آورد،یسر از پارک ملت تازه ساخت درم

 الی. خداندیکه صنم م ییزهایبود از چ خبریواقعا. رخساره ب

خواهرش تازه از غربت آمده و هوش و حواسش  کردیم

 نیکه ا دانستیمن ی. ولستیو کنار آنها ن نجایهمچنان ا

زن  نی. استیقبل ن یصنم چشم و گوش بستهماه گریخواهر د

در پس هر کلمه و  داندیو اکنون م دهیرا د ایدن یو باال نییپا

 کی نجایمتفاوت نشسته است. جدا از آن که ا ینگاه چند معن

ها را کف هم دارد که تمام ناگفته ایمثل ثر یمیهمدم صم

 .کندیدستش گذاشته و آگاهش م

 یشتریخواهرش گذاشت، با محبت ب یشانه یرا رو دستش

 نگاهش کرد و گفت:

 .کنهیعمل م شفهیطاهر داره به وظ _
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نه  ،ینه پدر ن؟یخبر دار یانگار نیتارک شد ؟ینجوریآخه ا _

 نه... ،یمادر

 نه؟ _

 !ینه خواهر _

شد.  دهیصنم از هم کش یهاخنده. لب ریزد ز زیر یلیخ گفت

 :دیخنده پرس انیکج کرد و م یردنرخساره گ

 ؟یآیحاال م _

 .طونیش _

 ؟یییآبج _

او برداشت و در  یشانه یرا تکان داد. دستش را از رو سرش

 جواب التماسش گفت:

 .دمیبه طاهر زنگ بزنم خبر م _

 گگگم؟یآخ جون، م _

 او شد. یرهیخ نهیداد و دست به س یرا به صندل اشهیتک صنم

 ؟یخوایم یچ زم،یبگو عز _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 :دیکرد و دو به شک پرس یتامل رخساره

 عصمت؟ شیبرم پ تونمیاووم! حاال من م _

برقرار شد. صنم خوب نگاهش  نشانیسکوت ب یالحظه چند

و  گرفتیکه ترس دختر را م یو همراه با لبخند یکرد. پر معن

 بعد لب باز کرد و گفت: ی. دمدادیخاطر به او م نانیاطم

کس  چیمن و طاهر به نفع ه یومدناین نیا مکنیدارم فکر م _

 تو سود کرد. ینبود برا

 ؟یآبج _

 نیو ا یآیخوب فکر کن. به بهونه منم که شده م گهینه د _

 .یندازیم یاز کار و زندگ میعصمت طفل

به  ی. آبجامین یگیتو م یعنیخب آخه خودشم دوست داره.  _

 .زارمینم نجایپامم ا گهید یستین یخدا اگه بدونم راض

او مثل نگاه مادر به  یکودکانه یصنم به رفتارها یهانگاه

را  شیهاخورد.  قفل دست شیسر جا یزیفرزندش بود. تکان ر

 .دیچرخ انویاز هم باز کرد و سمت پ
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زمونه  رهیم ادمیتو گذشته جا موندم.  کنمیفکر م یگاه _

 . کننینگاه م یبه زندگ گهیجور د هیعوض شده و آدماش 

 شروع کرد. اطیها نشست و با احتدکمه یرو شتانشانگ

مادرش دست تنها  ریو نگوقتش یلیپاشو برو، فقط خ _

 گناه داره.  مونهیم

بزند. از  یگریذوق کرد. مجال نداد صنم حرف د رخساره

او  یاز گونه یمحکم یبوسه نکهیبلند شد و ضمن ا شیجا

 گفت: گرفتیم

 رم.خوشگل خودم برر یآخ قربون آبج _

او را  یهاطنتیکرد با لبخند ش یرا بست و سع شیهاپلک صنم

 مین یبه جان بخرد. رخساره سمت در پرواز کرد. صنم ول

 زد: شیبه پشت سرش انداخت و به تذکر صدا ینگاه

 رخساره؟ _

 ؟یجانم آبج _

 شه. دایعباسم پ یچادرت! االنه که سر و کله _
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به دور از چشم او  ی. رخساره ولیمعنداد، کوتاه و پر تذکر

گفت. راه رفته را  یریناگز یکرد و باشه زانیرا آو شیهاشانه

 دستش انداخت و نامطمئن گفت: یبرگشت، چادرش را رو

 ؟یآبج یراست _

 . رخساره گفت:دیدرهم تن نگاهشان

 ؟یاز نظام خبر دار _

 ی. رخساره ولدینظام آمد و صنم بالفاصله ابرو درهم کش اسم

 ادامه داد:

که. چون  طاقت ندارم ینگم. ول یزیخاتون سفارش کرده چ _

 بهت. گمیپس م یشیخوشحال م یاگه بشنو دونمیم

. هنوز دیسخت آب دهانش را بلع یزد و در سکوت یپلک صنم

و  دیلرزیچهار ستون بدنش م آمدیاسم نظام م یهم وقت

به حال دگرگون و  توجهیب ی. رخساره ولشدیکامش تلخ م

 تر گفت:خم شد و آهسته اشدهیرنگ پر
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 دمیخودم د ی. با چشماها گور به گور شدموقع نیپارسال هم _

مونده که  نیرو زم نقدریا گفتنی. مبردنیشو مجنازه یوقت

 تعفن گرفته.  یکرم انداخته و بو

کرد. رخساره کمر صاف کرد و  ینیزن سنگ ینهیدر س نفس

 امه داد:پرقدرت اد

در حق  یکردم گفتم حقشه! خدا لعنت نیپشت سرش نفر _

 بشه. اشیدن نیبدتر از ا اشیاون دن یخواهرم ظلم کرد اله

 برو رخساره. _

 :دیکرد و پرس یناله زد. رخساره اخم صنم

 گفتم مگه؟ یبد زیچ ؟یآبج یخوب _

و بده من امروز بگو نهار عباس یبه صغر یخوبم، فقط رفت _

 .زیم سر آمینم
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 صنم؟ یآبج _

 ؟یستادیوا یواسه چ گهیبرو د _

بود سفارش خاتون از سر  دهی. تازه فهمزدیم مانیپش رخساره

مادرانه. سرخورده  یو دلسوز یسوادیعقل و تجربه است نه ب

 یاو را جا یمجبور بود ناراحت نکهیشد. شرمنده از ا

از  دیسالنه و با تردگفت و سالنه "یچشم" ندیبب شیخوشحال

داشت یکه برم یبا هر قدم کهیرفت. درحال رونیاتاق ب

 . کردیو نگران و با التماس پشت سرش را نگاه م دیچرخیم

و  دیچرخ انویخراب سمت پ یصنم با حالبسته شد. ماه در

 یبا صدا یول اشهیبلند گر یآن گذاشت. صدا یسرش را رو

 و دختر جوان را پشت در ختیدرهم آم انویخراش پگوش

 از قبل کرد. ترتابیب

و نقل  دیچرخیدهان به دهان م شیهم وصف زندگ هنوز

چرا دست از  ؟یکابوس لعنت نیا شدیمحافل بود. چرا تمام نم
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 کردندیتالش م انشی. هرچه خودش و اطرافداشتیسرش برنم

 .کردیو زخم قلبش سر باز م افتیروزنه م یاباز هم از گوشه

 ییجایپس چه توقع ب شوند؟یم ند،شویکه تمام نم هاخاطره

تا عمر دارد  دانستیکه خودش هم م ییهایبود فرار از تلخ

 یرنگ و گاهکم ی. گاهشودیو فقط رنگ به رنگ م ستیباق

 ییاز آن روزها یکیشفاف. و امروز  یبور و گاه یپررنگ. گاه

و تمام تالش طاهر  تاختندیدارتر از قبل بر قلب او مبود جان

 .دادندیغربت به باد م یهالدر سا

 

 

کراواتش را محکم  یو گره ستادیبرنز خانه ا ینهیمقابل آ طاهر

همسرش  یهابه سرشانه ی. دستکرد. صنم گرفته و ساکت بود

 و نجوا کرد: دیکش

گفتم  یبرات گذاشتم. به قاسمم هرچ رویکت شلوار طوس _

 .یکن شیراض یتونیخودت م نیقبول نکرد، بب
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 یگره یشد و انگشتانش رو زیر نهیهر از داخل آطا نگاه

 کراوات ماند.

 شده؟ یزیصنم چ یحالیب ؟یتو خوب _

را که از آن لحظه تا کنون با  ینی. بغض سنگدیچرخ صنم

 خودش حمل کرده بود را فرو برد و در جوابش نجوا زد:

 موندم تو خونه دلم گرفته. یادیز کمهیخوبم.  _

 گرفت. دوباره گفت: نفس

 .شمیخاتون سبک م شیپ رمینگران نباش، امشب م _

. بالفاصله شدیقانع نم هایراحت نینگران بود و به ا یطاهر ول 

آنکه قدم از قدم بردار  شیاو گذاشت و پ یشانه یدست رو

 سمت خودش چرخاند. 

مرد  یدو ابرو نیب یگور یدار زن باال رفت. گرهخسته و نم نگاه

 افتاد و لب زد:

 صنم.ماه دیروغ؟ از تو بعد _
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 دیشد و به لحظه نکش ترقی. نگاه طاهر دقدیصنم لرز یچانه

رخساره اتاقش را  یکه به آغوش امن شوهرش پناه برد. از وقت

. طاهر کردیم یپناهیاحساس سرد ب بیترک کرده بود عج

 یاش را رو. دستانش را دور تن او حلقه و چانهگرفت ینفس پر

 سرش گذاشت.

سر زده؟  ییزده؟ از عباس خطا یحرف یشده؟ کس یباز چ _

 عصمت... ،یصغر

 نه طاهر، نه! _

و لباس  یها بغض کردبچه نیشده که ع ی. چزمیعز یپس چ _

 ؟یکنیشوهرتو خراب م یپلوخور

و  ختیآمیباهم م شیو جد یبود. شوخ طورنیهم شهیهم

بخند ل هیگر انیصنم مافکارش داشت. ماه انیدر ب یادیتبحر ز

 داد. یزیزد و سرش را تکان ر یمحو

 رخساره اومده بود. _

 خب؟ _
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ش چند روز رو جنازه گفتینظام مرده؟ م یدونستیتو م _

نگن  یزیبهم چ یطاهر؟ تو سپرد یمونده. چرا بهم نگفت نیزم

 درسته؟

شد و متاسف از حرکت  شتریدستان مرد دور تن او ب فشار

. سپس لب باز کرد و دیهم کشرا ب شیهارخساره لب یگانهبچه

 پر قدرت گفت:

 ای گفتمینگاه به حال خودت بنداز. اگه م هیآره من گفتم.  _

 بود؟ نیبهت بگن حالت بهتر از ا ذاشتمیم

را  شیهااز او فاصله گرفت. شانه ی. طاهر کمامدین یجواب چیه

 ادامه داد: سشیدر چشمان خ میو مستق دیچسب

ه اومد و بدون پرس و جو حال تو رو ام اشتباه کرد کرخساره _

دختررو  نیباش تا من امشب برم گوش ا یخراب کرد. تو قو

 کارو کرده. نیچرا با زن من ا نمیبکشم بب

 شد و انگشت کنار پلکش کرد. دهیکش یزن به نرم یهالب

 .فمیضع یلینکن من خ تشیاذ ست،یرخساره ن ریتقص _
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  تکرارش نکن. امگهید یستین فیتو ضع _

طاهر دستش را باال برد و اشک  بارنی. ادیدر هم تن نگاهشان

 چشم او را پاک کرد. یگوشه

 زیرپرشه لب یآب که وقت وانیل هیپره. مثل  تتیتو فقط ظرف _

بود که سفارش  نمیهم ی. برایشد زیر. االنم دوباره لبشهیم

 رو از تو پنهون کنن.به گذشته گردهیبر م یکردم هرچ

 زد و گفت: دییبه تا ی. طاهر لبخنددیهانش را بلعآب د صنم

فکر کن که با هزار  نیفراموش کن. االن به ا رویدیشن یهرچ _

و سفت کردم و ناچارم دوباره لباس کراوات نیا یدردسر گره

 عوض کنم.

شوهرش را با  دیسف راهنی. پ. آهسته و محزوندیخند صنم

 خودش برود، ایبود  ریکرده بود و ناگز یاریاشک آب

#2۱۶ 

 

 [24.۱0.2۱ ۱2:۵3] 



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 

 شیبرا یگرید یدهیاتو کش راهنیرا مامور کند تا پ یصغر ای

 آماده کند. 

به در اتاق خورد و توجه طاهر را جلب  یاضربه نیح نیهم در

 کرد. 

 از پشت در نجوا کرد: عباس

 تو؟ امیب تونمیم _

. دیو سمت در چرخ دیکش شیهاگونه یبالفاصله دست رو صنم

 او گرفت و جواب پسرش را داد: یهاطاهر هم دست از شانه

 تو. ایدر بازه بابا، ب _

صنم هم به . ماهدیبه لباس ترش کش یسپر کرد و دست نهیس او

به جفتشان  ی. عباس وارد شد. سالمستادیناچار کنار دستش ا

 راهنیپ ینشسته رو یو لکه سیداد و از همان ابتدا چشمان خ

جفتشان  نیکرد. سپس نگاه متعجبش را ب پدرش را شکار

 چرخاند و لب زد:
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 چه خبره؟ نجایبه من بگه ا یکیوا اسفااا!  _

همانقدر پرشور،  ،یپدرش بود. همانقدر قو هیشب درست

و سرش را  دی. صنم خندو با محبت یهمانقدر دوست داشتن

پسر  یاز کنار همسرش رد شد و برا یانداخت. طاهر ول ریز

 گشود.جوانش آغوش 

. تنها افهیهم شکل و ق طورنیهم بوند. هم یقد و قواره هم

دست  کیو  دهیطاهر و صورت تراش یجوگندم یفرقشان موها

 نیاز ا باتریزن ز یبرا ینقش چیعباس بود. که البته ه دیسف

تر از مردش را جذاب یکه چهره ختهیدرهم آم یهارنگ

 نبود.  دادینشان م شهیهم

پدرش زد و از همانجا رو به زن  یشانهبه  یابوسه عباس

 : دیپرس

بوده  یخون هی. شما بگو حداقل، مرثشهیگرم نم یاز بابا که آب _

 خبرم؟یو من ب نجایا
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و در سکوت نگاهش را  گرفت یشتریلبخند زن وسعت ب 

به کتف پسرش زد و  یآرام یضربه ی. طاهر ولدیدزد

از او فاصله گرفت و با بعد  یااش داد. لحظهحواله یاپدرسوخته

 به خنده و مزاح در جوابش گفت: ختهیآم یلحن

 هیمرث نیخاتون که ته ا یخونه میریم ینینشاتفاقا شب _

 ؟یآیتو نم م،یاریدرب ویخون

عباس با زن بود و گوشش با پدر. صنم معترض و با التماس  نگاه

 نجوا زد:

 طاهررر؟ _

 در جواب پدرش گفت: یول عباس

 یبرا ینکرده اتفاق ییخدا نیبگ نیخوایم یعنیرم. کار دا _

 خاتون افتاده؟ ای...  ای یکس

 به زبان آورد.  یو دو دل دیآخرش را با تر یجمله

پسرش نشست و نگاهش به عقب  یشانه یرو یطاهر ول دست

 . در جواب پسرش گفت:دیچرخ
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 یکه جا ختهیبهم ر یمادرت حتم یخاتون که نه، ول یبرا _

 .آرهیو به زبون مقاسم عباس اسم

 دییتا یبه نشانه یصنم درشت شد. طاهر از همانجا سر نگاه

 تکان داد و گفت: شیبرا

 .شمیسبک م نمیو ببنگران نباش خاتون گهیبعدشم م _

کرده بود. واقعا اسم قاسم را به زبان آورده  یخبط بزرگ عجب

. لبش را به دندان دی. خجالت کشدانستیبود و خودش نم

 گرفت و آهسته ناله زد:

 .یو مرگ بده الهخدا من ؟یراست _

 بابا کشتارگاه مگه؟  یا _

 جوابش را داد و از کنار پدر گذشت.  عباس

 نیچقدر تمر نیتموم شد رفت. حاال بگ نیگفت یزیچ هی _

 امروز؟ نیکرد

 در چشمانش لبخند زد. رهیو خ ستادیا مقابلش

 !یچیه _
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 فیامشب. ح یبود به رجز خون خوش نههه! بد شد که، دلم _

 .فیشد، واقعا ح

 .ظاهر ناراحت شدو به گفت

پسرش نشست و  یسرشانه یبه عادت رو یصنم ولماه دست

 را تکاند.  راهنشیپ یپرز نشسته رو

 داره آخه؟ یفیدلنازک چه ک ریمادر پ هیواسه  یرجز خون _

کرد. سپس کف دستش را پشت سر او  یاخم قشنگ عباس

نواخت. بعد از آن  شیشانیبه پ یگرم و نرم یبوسهگذاشت و 

 لب باز کرد و با محبت در جوابش گفت:

 دیبه خودتون بگ نمینب گهی. ددمیشما ند ییبایهنوزم به ز _

 دیبازار خرده فروشا حراجش کن دی. دل نازکتونم راحت نبرریپ

 . دارمیکه خودم خر

با او  ایدن شد. اگر نیریش یهاماالمال از غرور و حس اشنهیس

گذاشته  شیپا یبد کرده بود در عوض دوتا نعمت بزرگ جلو

. طاهر کردیرا پر م شیهابینداشته و مص یهمه یبود که جا
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. طاهر مرد بود و عباس مردتر. به ترخوب بود و عباس خوب

 یرو ینظام نام ،یکه روز رفتیم ادشی کردیآنها که نگاه م

تلخ  شیکام روزگارش را برا ینام دیچنبره زده و جاو شیزندگ

سوزش خانمان یهاشهباز و توطئه کردیکرده است. فراموش م

با  دیکه حسرت مادر شدن را تا ابد با کردیرا. فراموش م

که  یبودند. مردان شیزندگ یخودش بکشد و دم نزند. آنها همه

بازگشتش به  یشدن حال او، برا خوب یها براسال نیتمام ا

جور تالش کرده بودند تا ز سر گرفتنش همها یو برا یزندگ

 شود. ندهیحواسش از گذشته پرت و معطوف آ

 

 شی. امشب بیمیتر و قدفرسوده یبود فقط کم همان خانه خانه

 یقدم بزند و بو یپدر یخانه انیم خواستیاز قبل دلش م

 ریدلگ یپستو یآن را با تمام وجود به مشام بکشد. جا یآشنا

 یبا مطبخ خاتون عوض شده بود و رنگ و رو و پر از خاطره

شدن  گاطرافش خبر از بزر یسنت یهایو پشت منینش
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. البته از دادیبه رحمت و خاتون م دشیعقا لیو تحم یتغارته

ها سال نیکه در ا یو درشت زیر یهاسن و سال خاتون و درد

راحت گذشت. حکما رحمت به  شدیرا گرفته بود نم بانشیگر

گرفته   اطیح یگوشه یهم بود که دل از آشپزخانه فکر خاتون

 ساخته بود.  راهمف شیبرا یترگرم و امن یبود و جا

. صنم چادرش آمدیم منیطاهر و رحمت از نش یگفتگو یصدا

و گرد کنار پستو انداخت و داخلش سرک  یآهن زیآو یرا رو

 .دیکش
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 ؟یخوایخونه، کمک نمصاب _

 یبه فسنجان خوش عطر یدگیاجاق در حال رس یپا اتونخ

 د،ی. چرخدیپاشیو با سماجت اطرفش م زدیبود که قل م
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به استقبال  نیریش یو با لبخند دیدستمالش را دور اجاق کش

 دخترش رفت.

 .ذرههیت دلم شده واسه نمت،یبب کیتو از نزد اینه مادر! ب _

. از پرواز کرد شیبرا اقیصنم لبخند شد و با اشت گوشتاگوش

در  رویهمان ابتدا آغوش باز و تمام او را در برگرفت. سپس ب

 یاو نفس آسوده دیعطر تنش را به جان خر یسیوا

 فرستاد.پس

شده  ریزن افراشته. پ یبود و چانه اشنهیس یخاتون رو سر

خاتونش  ینهیاو سر به س ی. روزو مظلوم دهیو تک ری. پبود

دلش  یا. لحظهگرفتیامروز سرش را به آغوش م و گذاشتیم

کف سر  یدارجان یروزگار گرفت. بوسه یرحمیو ب ییوفایاز ب

از همه  خبریگذاشت. ب شیهاشانه یمادرش نواخت و دست رو

 جا نجوا کرد:

همه سال دووم آوردم  نیآخ که چقدر خوب بود. چطور ا _

 نمش؟یبیرخساره کجاست نم ،ی. راستدونمینم



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 به اطراف انداخت. یو نگاه گفت

پس داد و از دخترش فاصله گرفت. انگار که  ینیآه سنگ خاتون

. زدیبهم بر نشیریتوقع نداشت اسم او را بشنود و خلوت ش

 لب گفت و نگران سمت اجاقش رفت.  ریز "ییبابا یا"کنان ناله

 منمیدختره؟ تو نش نیشده خاتون؟ کجاست ا یزیچ _

 دمش؟یند

. خاتون باز هم دستمالش را کنار رفتشیدلواپس پ و گفت

 نگاهش کند و جواب داد: آنکهیو ب دیاجاق کش

نکن. برو  تیو اذخودت نجایا یشب اومد هیبگم واال.  یچ _

 .امیتا منم ب نیکنار شوهرت بش

 زد: شیخاتون گذاشت و صدا یهاشانه یرو دست

 خاتووون؟ _

 طاقتیش را باال برد و ب. نگاه نگراندیدست از کار کش خاتون

 لب زد:



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 یمنم بزرگه، تو فکر زندگ یدارت کنم. خداغصه خوامینم  _

 خودت باش.

 او لب زد: فروغیکج و مهربان در چشمان ب یگردن صنم

 نمیآخه ا ،یغصه بخور ییکه تو تنها نمیبرم کنار طاهر بش _

کار کرده تا خودم برم  یبگو چ ؟یزنیحرفه که به من م

 .سروقتش

در  ریپس داد و ناگز یبعد نفس پر یسکوت کرد. دم خاتون

 جوابش گفت:

 یدختر. جون به جونش کردم تو رو نیروز سازش نداره ا هی _

 آقات زبون نده به خرجش نرفت که نرفت.

و  دیمتعجب ابرو باال داد. خاتون کامل سمت او چرخ صنم

 دست و آن دست کرد.  نیدلواپس دستمالش را ا

شما افتادن بهم. االنم بغ کرده  یپا شیپ نید. همدعواش کر _

 .آمیباال که نم آمینم گهیم ن،یزم ریز یگوشه

 رخساره؟ ،یک _
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انداخت  دخترو سرکش کرد نیآره مادر، آقات کرد. خودش ا _

 به جونمون. 

 تر ادامه داد:گرفت. حق به جانب نفس

چه سر ب نی. حاال همدیو خربس که دل به دلش داد و نازش _

 خودش. واسه کنهیم یبلند کرده بزرگ

تکان داد و  یسر دیشنیکه م ییزهایاز چ زدهرتیح صنم

 :دیپرس

 کنهیم یکه نداره، که بزرگ خوادیم یحاال؟ چ هیحرفش چ _

 واسه همه؟

بعد سرش را تکان تکان  یهم گذاشت. دم یپلک رو خاتون

 داد و ناله زد:

شده  ییهوا یستین بهیغر گهیبگم واال، تو که د یچ _

 خواهرت. 

 ؟یچ یبرا ؟یچ یخاتون؟ هوا یگیم یچ _
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 یصندل یسالنه رفت و روو سالنه دیکش یدوباره آه خاتون

 گرشید یو پا دیکشیرا م شیپا کیکنار اجاق نشست.  یفلز

 یرو یبود. صنم دنبالش رفت. خاتون به سخت یکیحمال آن 

 نشست و نفس تازه کرد. یصندل

. هر روز قهر دهیبه خودش ند یخونه رنگ خوش نیاساله  هی _

 .یو حرف و دلخور

 دستش را در هوا تکان داد. فیو بالتکل گفت

مادرش نشست. سپس دست  یپا نیینگران رفت و پادل صنم

 :دیدر چشمانش پرس رهیاو گذاشت و خ یهازانو یرو

 وسط؟ نیا هیحرف خودش چ گه؟یم یآقام چ _

صنم ته حرف مادرش را  نکهیشد. ا برقرار نشانیب یکم سکوت

 تر کرد و گفت: ی. لبکردیکارش را سبک م خواندیم

 نمیحرف حرف منه ا گهیتو. آقات م یاون روزا نیشده ع _

 . خوامینم گهیم

 شناسه؟ ه،یخواستگارش ک _
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هزار  یروز شورنیکه تو دلم رخت م انبهیمادر. غر بهیغر _

 باارر

؟ خاتون نکنه آقام باز داره اشتباه مگه چند نفرن ان؟بهیغر _

شده،  دایشون از کجا پسروکله ه؟یحرفشون سر چ کنه؟یم

  ؟یخبر دار

. آقاتم ستیبردار نکه باباش دست مهیحال زیچ هیواال! فقط نه _

 .کسچیه ای نیا ای گهیجر کرده م

 یخوب یخاتون بو یهاصنم پاره شد. از حرفدل ماه بند

 ی. هر روز خانهخواستیواستگارش را نم. رخساره خآمدینم

را از جا  در خانه یرحمت دعوا بود و از آن طرف پدرش پاشنه

. که خودش گذرانده بود یبه روزگار هیشب یزیکنده بود. چ

را  رحمتگوش  خیتلخ که نظام ب یدرست مثل همان روزها

. ردیبگ میخوب فکر کند و تصم دادیگرفته بود و اجازه نم

 یتو خال یدهایاصرار وعده وع همه نیشد. اگر پشت ا هراسان

 دهیخانه را کوب نیبود چه؟ اگر بازهم توطئه قفل درِ ا دهیخواب
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 دادیخاتون اجازه نم ییو پا دستیرحمت و ب یبود و سادگ

فکر  نیتمام تنش از ا ند؟حس کن یآن را از چند فرسخ یبو

ا با خودش و نگاه خاتون ر ستادیپا ا یگر گرفت. آشفته رو

 .دیکش

 کجا مادر؟ _

 ییچاهی. نگران نباش، تا گهیم یدختره چ نیا نمیبب رمیم _

 دست طاهر اومدم یبد

 شوهرت آبرومون بره. یجلو یسرش نزارسربه _

 زد و گفت یلبخند محزون صنم

 دیاز دهن بچه شن دیو بابگم بهش. حرف راست یچ دونمیم _
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به حال و  شدیهم م اطیروشن بود و از همان ح نیزم ریز چراغ

. صنم دلواپس دستش را به بردیداخل آن پ یگرفته یهو

هسته آن را آهسته کرده زشیو ر یسنگ یهاگرفت وپله وارید

 رفت.  نییپا

غم  یدستباف خاتون زانو یچهیقال یرو وار،یکنج د رخساره

. صنم ابتدا با خودش آن گذاشته بود یبغل گرفته و سرش را رو

 به لب نشاند. یکنار آمد و بعد لبخند

 آقاشه. یعروس نازپروده جاش گوشه خونه _

 یو سرمه سیبالفاصله سر بلند کرد. چشمانش خ رخساره

رفت.  شیراه گرفته بود. صنم پ شیهاگونه یشره و رو اهشیس

خواهرش تکان داد و  یبه تاسف برا یبا حفظ همان لبخند سر

 رد:نجوا ک

 کار کرده با اون چشاش. یتورو خدا چ نیبب _

کرده و بغض دیصورتش کش یرا رو نشیپشت آست رخساره

 ناله زد:
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 ؟یایخاتون گفته ب _

 اهیس یهارگه یخواهرش نشست. کف دستش را رو یپا مقابل

 و لب زد: دیجا مانده کشبه

. چته تو؟ راسته که حرف گوش ومدمیم گفتیخاتونم که نم _

 واسه همه؟ یکنیم یو بزرگ یدینم

 یو به اکراه از او رو گرفت. صنم ول دیچهره درهم کش رخساره

دو  نیاو را ب کوچک یدستش را باال برد، به اصرار چانه

در  رهیانگشتش گرفت و صورتش را سمت خودش چرخاند. خ

 چشمانش لب زد:

 .رمیمو بگتا جواب نمیشیم نقدریا _

 نیمنم ع یخوایم ؟ییاونا نکنه توام پشت ؟یجواب چ _

 شم آره؟ خودت بدبخت

 نهیهم نشست و آهش را در س یزن پر از درد رو یهاپلک

 ادامه داد: پروایخفه کرد. رخساره ب
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و خودش الیخ گفتیم نمیگفته، ا ویچ خاتون که همه _

خونه ته نداره.  نیا یایکه بدبخت گفتی. مکردیراحت م

رف آقا رحمته، خواه ضرر باشه ناحق حرف ح ایحق  گفتیم

 خواه منفعت. 

. تو دمیو که از خاتون شنمن اومدم از تو بپرسم. حرف آقام _

 .یزنیساز مخالف م یدار یبگو سر چ

بعد آهسته و  یو سکوت کرد. دم دیآب دهانش را بلع رخساره

 زده ناله زد:خجالت

و  ینخواست دویکه تو جاو نی. دوستش ندارم. عخوامشینم _

 .یباهاش خوشبخت نبود وقتچیه

 ریو تا پشت کمرش ت زدیزن را چنگ م نهیس انیم یزیچ

 نیاو را کف دست ا یداستان تلخ زندگ ی. چه کسدیکشیم

 یکیو  گفتیاز او م یکیهر حرفش  انیبچه گذاشته بود که م

 از خودش.

 منم بدونم. یشو بگعلت شهیچرا؟ م _
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رداشت و به تمسخر ب یزیر یلب رخساره انحنا یگوشه

 :دیپرس

 کرده. یجا آبرو دار هیخاتون نگفته برات؟ خوبه! حداقل  _

 رخساره؟ _

. کمر صاف کرد. دیخروش کبارهیتذکر داد و رخساره به  صنم

 اش را باال برد و پر بغض گفت:انگشت اشاره

 شب آقام مارو مهمون خودش کرد.  هیشب، فقط  هی _

د. رخساره لبش را به دندان با دقت در چشمانش نگاه کر صنم

 گرفت و گفت:

 یغذا خور رفتمیکه کاش پام شکسته بود و اون شب نم _

 آقام.

صنم تکان خورد. انگشت رخساره افتاد و دوباره دور  یهالب

 . دیچیپ شیپا

وجو کرد که پرس یاز ک دونمی. نمدیو دباباش همونجا من _

. از فرداش بود سکارهیو چ یرحمت ک یکهیدختر کوچ دیفهم
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رفت و اومد که آقارو  نقدریرو زد. اخونه نیدر ا بتیکه مص

 کرد. یراض

 نبود؟ یاولش راض یعنیکرد،  یراض _

او رها  یو انگشت صنم از بند چانه دیرخساره بازهم چرخ نگاه

 شد.

بودم به  ی. راضخورنیبه درد ما نم نیدربار گفتیاولش م _

 کس. چیه ای نیا ایخورد و گفت شو حرف هوی نکهیحد تا ا نیا

از التماس گرفت و رو  یرخساره رنگ یابرو باال داد. چهره صنم

 به او گفت:

آقام روش  نجایشب اومدن ا هی. یدیدیو م یبود دیبا یآبج _

و بلند کنه. مادرش انگار از فرنگ برگشته بود. بزک نشد سرش

که نگم وجب باال زانو. اقاشم  هیدوزک و کاله پر و لباسش 

همه  نیو با اچطور تونسته دهن آقام دونمیبرات، اصال نم

 .زنهیتعصب ببنده که رو حرفش حرف نم
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 دونمیم دیبع یگیکه تو م ییزایچ نیبا ا اس؟کارهیپسره چ _

 دختر بده. یبه هر کس شهیآقا راض

خودشم که نگم برات.  مساره،یشده. پدرش ت یحاال که راض _

اون باال  دمیمن بزرگتره. سنش به کنار، شناز  یسال ازدهیده 

 داره. ییایبرو ب ویباالها واسه خودش کس

 داره؟ یبیع هیواسه خودش کس نکهیا _

 تیمردم پشت زندگ نیاگه هر روز بخواد ناله نفر ینه! ول _

 داره. بیباشه، آره، ع

کرد. رخساره  یزیپرش ر شیجا خورد و جفت ابروها صنم

 ناله زد: خورد و شیسر جا یتکان

 گمی. فقط مخوامینم یادیز زیخدا من چ یبه خداوند یآبج _

 . من...من..ستیاجبار که ن

 ؟یتو چ _

 .خوامیم روگهینفر د هی _

#2۱۹ 
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 ینیپر کرد و همزمان با پس دادن نفسش آه سنگ نهیس صنم

او  یباینگران و ز یدو گو نیپس داد. نگاه رخساره با التماس ب

 :دی. صنم لب باز کرد و پرسدیچرخیم

 ؟یکی نیا سکارهیچ ه؟یاسمش چ _

 یو دست دیاز جا پر پروایاز گل دختر شکفت. ذوق زده و ب گل

 . دیبه دامن کلوش گلدارش کش

 کم صبر کن تا بگم برات. هی! یارعلیاسمش  _

سرش و از کنار او گذاشت. نگاه زن متاسف به عقب گفت

خاتون را که  یمیو قد یچوب یل صندوقچه. دخترک قفدیچرخ

خودش جا باز کرده بود را گشود و از  یبرا نیزم ریز یگوشه

. سپس دیکش رونیرا ب یزیداخلش چ یهاخرت و پرت یالبهال

 گفت: ادیز اقیو با اشت دیسمت او چرخ
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 .نیبب نارویا _

 دیو سف اهیپا تند کرد. مقابلش نشست و چند قطعه عکس س 

 چشمانش گرفت. شیتار را پ

باباش گفته  یول شهستیآرت خوادی. دلش مخونهیدرس م _

 .یبکش اهیخط بزرگ س هیدور من  دیبا یوراون یبر

ها ببرد نجوا به عکس یدست آنکهیو ب دیآب دهانش را بلع صنم

 کرد:

 .دهینشون نم رویزیعکسا که چ نیا س؟کارهیچ دمیپرس _

و انگار حال خواهرش را  زدیبرق م یرخساره ول چشمان

ها بود و پسر جوان و عکس یحواسش پ ی. همهدیفهمینم

 شیسبز شده بود و خط ر انیدرم یکیکه صورتش  یکیبار

 . دادیخبر از درون پر شورش م شیاپهن و چکمه

گفتم که  .نمایس یدست مردم. پشت باجه دهیم طیبل _

 شه.  ستیدوست داره آرت
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گذاشت و توجهش را به خود جلب دست او  یدست رو صنم

 :دیشد. صنم آهسته پرس گریکدیکرد. نگاهشان قفل 

 کرد؟ دایاز کجا تو رو پ ؟یباهاش حرف زد یک _

بود.  نیرخساره بهم دوخته شد و سکوت کرد. سنگ یهالب

سوال  نیرنگ خودش را داشت و جواب دادن به ا ایهنوز هم ح

خواهرش  یاز رو. شرمنده نمودیم نیدختر جوان سنگ یبرا

 و لب زد: دیکش رینگاهش را ز

و از  ومدیتو راه دنبالم م میشدیکه م لی. تعطجلو در مدرسه _

 .گرفتیدور هوامو م

 سرش را باال گرفت. با التماس ادامه داد: هوی

آقام رو  دونستمی. مکردمیمحلش مبه خدا من اول کم یآبج _

 ..یییتعصب داره. ول زایچ نیا

 زد و گفت: ی. صنم لبخند محزوندیرا بهم کش شیهالب

 اومد که دل تو رفت. نقدریا یول _

 اوهوم. _
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 ؟یپس دوستش دار _

 اوهوم. _

 اونام خبر دارن؟ ؟یش چخانواده _

 باباش نه. یول دونهیمادرش م _

 ؟یدوست داره تو عروسش بش گم،یو ممادرش ه؟یراض _

 متاسف گفت:تکان داد و  یسرش را به عالمت نف رخساره

دختر  ای گهی. مادرش مستیبا ازدواج ما موافق ن یچکینه. ه _

گفته رخساره نشه دست رو  میارعلیکس.  چیه ای تییدا

 .زارمینم کسچیه

صنم دم داشت که ماه نیزم ریز یهوا نقدریشده بود. ا گرم

را گرفت  شیروسر یهادارش بلند و لبهسرش را رو به سقف نم

 و تکان داد.

ها رنگ عوض کرده زمانه فرق کرده بود. چقدر آدم رچقد

نتوانسته  یداشتن طاهر حت یصنم برا شیسال پ ستیبودند. ب

. دیجنگیقدم بردار و امروز رخساره با تمام وجود م کیبود 
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و دوباره سمت  دیحال دگرگون او رخساره از جا پر انیم

شد.  نیو سنگ یخاتون رفت. سکوت زن طوالن یصندوقچه

به مغزش حمله کرد. خواهرش در  کبارهیبه  ایثر یهاگفته متما

 ای. پس ثرآوردیو سر از پارک ملت درم دیچرخیبازارچه م

و  یگیهمسا تیرا نگفته بود. مراعات کرده بود. رعا زیهمه چ

 شتریشود و حواسش ب اریکه هوش یارا. و فقط به اندازه یلیفام

 ایثر یبه اندازه ارهرخس یگفته بود. ول خواهرش باشد یپ

. و امشب او کردیم ی. کم سن و سال بود و بچگمراعات نداشت

و  یکه وجب به وجب پارک و بازارچه را کنار چه کس دانستیم

 . کندیگز م یچه کس یبه هوا

او رخساره هرآنچه داخل صندوقچه بود را  شانیافکار پر انیم

 هم گذاشت. یو رو ختیر رونیب

 ش مال قاسمه.همه ن،یبب نارویا _

 یکی یزن پاره شده و دنبال حرف او را گرفت. رخساره ول افکار

 و ادامه داد: دیرا دور خودش چ هایبافتن یکی
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لباس  نامی. ابافهیکش مهر سال براش شال و دست _

 .شهیدوماد

گذاشت و ادامه  هاینو را کنار بافتن یدست لباس تاخورده چند

 داد:

که رفت  رمیگیم نارویآبرومند باشه. ام بچه خوامیم گهیم _

 .سقهیسلیمادرش ب خودش نگن یسر خونه

 چشم درشت کرد. رخساره با التماس گفت: صنم

 . زهیریبهم م شهیموعد مرگ قاسم که م گه،یخسته شدم د _

 شد.  کیو نزد دیکش چهیقال یخودش را رو صنم

 گفت: رخساره

 دونمیو نه م دمیو دماخونه. من نه نظ نیبرم از ا خوامیم _

 یبودم که قاسم مرد و من با اشکا بوده. بچه کارهیچ دیجاو

 خاتون بزرگ شدم.

که رخساره  نقدری. امالحظهیو ب قینگاهش کرد. دق خوب

 یزیر دی. سپس ببخشدیکش ریو نگاهش را ز دیخجالت کش
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ها را داخل لباس یکییکیگفت و رو به صندوقچه شد. او 

. خواهرش فکر کرد تیو مظلوم یگناهیم به بگذاشت و صن

 رفتنیبود و ناچار به پذ یگناه داشت. پر از شور زندگ

رقم زده بودند. و چه سخت بود  شیبرا گرانیکه د یسرنوشت

 .یالک یهابودن و دست و پا زدن اریاختیب نیا

 

 نییگرفت و تا پا اشیشانیبه پ ینشست. دست نهییآ مقابل

. کردینم شیرها دمکیرخساره  الیو خ چانه سر داد. فکر

 .گفتیم شیهااز خواسته پروایدخترک عاشق شده بود و ب

#220 
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خسته و تمام آنچه گذشته را  یچهره یرا به رو چشمش

 یشده یخاتم کار یبعد شانه یبست. کم کردیزنده م شیبرا
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. از باال به دیکش شیموها یالبهرا برداشت و ال نهیمقابل آ

وقت بود که به سفارش طاهر  یلی. نرم و بدون خشونت. خنییپا

 یبرا و دادی. نوازششان مدیجنگیقشنگش نم یبا موها

 .آراستیشوهرش م

 بستیبا پشت پا در اتاق را م نکهیا نیوارد شد و ح طاهر

. زیرا باال زد. مسواک زده و تر و تم دشیسف راهنیپ نیآست

 شهی. همدانستیم یشدن را به خوب نیبالو هم دنیآداب خواب

به خودش  یدگیدر رس یابو و آماده بود و ذرهمرتب و خوش

. طاهر زد بخندل شیبرا نهی. صنم از داخل آکردینم یکوتاه

 .ستادیسر او ا آمد و پشت شیرو پخوش

 شوهرش در تالشه. یکه سخت برا نمیبیفرشته م هی _

. طاهر خم شد. دو ستادیاز کار ا زد و دستش یخندتک صنم

کرد و او را در بر  لیحا نهیمقابل آ یسنگ زیم یدستش را رو

 نهیگرفت. صورتش را کنار صورت او قرار داد و از داخل آ

 :دیپرس
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 نمیبب یکه برات گرفتم چطور بود؟ ازش زد وایاون کرم ن _

 دکتر فخر چطور بوده؟ صیتشخ

بود. صنم  رایاشقانه و گع اریبهم بس نهیاز داخل آ نگاهشان

به پشت آن انداخت. به ظاهر که  یدستش را باال آورد و نگاه

 کج کرد و در جوابش گفت: ی. گردنآمدیم فینرم و لط

 و باز کنم هنوز. اووم! الزم نشده درش _

 .دیرا بهم کش شیهاکرد و لب یاخم قشنگ طاهر

 عجب. _

 لب زن نشست. گفت: یرو یلبخند ناز 

 پوستم نرمه نرمه. ن،یطاهر. بب گمیراست م _

او شد.  یمنتظر حرکت بعد نهیرا باال گرفت و از داخل آ دستش

آورد و  ترنییفرصت را از دست نداد. سرش را پا یطاهر ول

 انیبوسه به جر نیا یدست او زد. گرما یرو یقشنگ یبوسه

 کیزن کمک کرد و تمام تنش دستخوش  یهاخون در رگ



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 ازنشد. کمر صاف کرد و  الیخیهر اما بشد. طا نیریحس ش

 دستور داد: نهیهمان داخل آ

 بلند شو. _

 ؟یچ _

 .نمیبش خوامیبلند شو م _

او گرفت و  یبازو ریچشم درشت کرد. طاهر با لبخند دست ز 

چه در سر او  دیفهمیوادارش کرد که بلند شود. صنم که نم

د. طاهر خودش را به او دا یسردرگم بلند شد و جا گذردیم

 نشست، دستش را دور کمر او حلقه کرد و گفت:

 .ایحاال ب _

 شهیکه آغوش امنش هم ی. مثل پدردیپا کش یو او را رو گفت

 . کندیدخترش باز و از حضورش استقبال م یبرا

حرف گوش کن خودش را به دستان او سپرد و از همان  صنم

 رنگیبآ یکرد. طاهر قوط شیرو به رو در سکوت تماشا ینهیآ

برداشت و درش را باز کرد. صبور و آرام و  زیم یرا از رو واین
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زد  رونیآن ب نیریش یبو یماهرانه. همزمان با باز شدن در قوط

رنگ  دیکرم سف از یو مشام جفتشان را نوازش داد. سپس کم

 را با نوک انگشت برداشت و اشاره زد:

 .نمیبرگرد بب _

به اصرار او را سمت خودش  ی. طاهر ولشد ترقیصنم عم لبخند

انگشتانش گرفت و مالش  نیوار دستش را بچرخاند و نوازش

 داد. با دقت، مهربان، دلسوزانه. 

خدا ها و توجه او بود. بهتر از او هم مگر بود؟ بهمحو محبت زن

 . شدینم دایپ ایصنم بهتر از طاهر در دن یکه برا

فرق داره. گفتم  نجایاونجا با ا یبهت گفته بودم آب و هوا _

 یو چرب کن که خشکپشت گوش ننداز مدام دست و صورتت

 . یریپوست نگ

 شیپ یبا تان یدر سکوت آب دهانش را فرو برد. طاهر ول صنم

از کرم را  یرفت و بعد از آن سراغ پوست صورتش رفت. مقدار
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گونه او گذاشت و به همان شکل نوازش یهاگونه یرو

 چانه ادامه داد. ریو ز ینشایپ یانگشتانش را تا باال

. منم دلم دارهیو چروک برم نیشه چ که خشک یپوست _

برا خودت  آدیم تی. تنبلیش ریو پ یافتیاز تک و تا ب خوادینم

 بگو خودم انجامش بدم. یکار کن

 طاهر؟ _

 جانم؟ _

و مهربان او را دوست داشت. محو  یبراق و جد یچهره چقدر

طوب او لب باز کرد و بدون مر یبلند و موها یشانیدر پ

 :دیپرس ینیچنهیزم

 یعباس دختر دکتر مجد دوست داره چه حال یدیفهم یوقت _

 ؟یداشت

 نگاهش کرد. صنم گفت: رهیخرهیو خ ستادیمرد از کار ا دستان
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 نقدری. انیومدین رونمیتو اتاق ب نیروز رفتنصفه هی ادمهی _

ل هردوتون حا رونیب نیاومد یکه وقت یباهاش حرف زده بود

 .رمیبگ ادی خوامیکن م فیبهم؟ تعر نیگفت یخوب بود. چ

 ؟یتو خوب _

شد. نفس گلوله کرد و  ترقیو لبخندش عم شترینگاه زن ب ناز

 :دیمرد پرس ینهیهمزمان با خارج شدن از س

 ؟یبا من رو راست باش شهیشده؟ م یچ _

 رم؟یتا جرات بگ یو بداول جوابم شهیم _

و  کیکه آن نگاه بار. هرچند ستادیبخندش امقابل ل زوربه

بس  گذردیلو دادن آنچه در ذهنش م یبرا دیبهم کش یهالب

کرم را بست.  یانداخت و در قوط نییسرش را پا تیبود. در نها

 :دیپرس یگذاشت و به شوخ نهیرا مقابل آ یقوط

 ؟ینگو که بعد پونزده سال تازه عاشقم شد _

 طاهررر؟ _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

و سرش را  دیچیبعد دستش را دور کمر او پ یزد. کم خندتک

 اش گذاشت.شانه یرو

 گفت: نهیداخل آ از

داره. گفتم دل و نگهمن فقط ازش خواستم حرمت خواستن _

که امروز بخواد و فردا  ستیبستن و عاشق شدن لباس تنش ن

. اول خوب فکراشو بود نیدورش بندازه. سر و ته حرفم هم

 .ستهیوا شیچهمه یود پاب دونیکنه، بعد اگه مرد م

براش  یخوند یهفتاد من یمن فکر کردم مثنو یول ن،یهم _

 .نیکه جفتتون خوشحال
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و مردانه. سپس دست از نوازش او  نی. قشنگ و متدیخند طاهر

 یبه تنش داد. صنم برخاست، طاهر از رو یو تکان دیکش
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 میچند پاف از عطر مال نهیمقابل آ بارنیبلند شد و ا یصندل

 گلو زد. در جوابش گفت: ریاش را زشبانه

کردنم کمه. من  کتهیعشق اگه عشق باشه که هفتاد من د _

 یکه هر پدر و مادر یگفتم که جا افتاد براش. کار یقدفقط به

ما نداد و  ادیکس  چیکه ه یش بکنه. هنربچه یواجبه برا

 . بتیاش شد درد و مصثمره

جا شد و بهجا یصندل ی. کامل روبود قیو دق هریزن خ نگاه

به دو  یدو زانو قفل هم کرد. طاهر دست یانگشتانش را رو

 :دیو از همانجا پرس دیطرف گردنش کش

 عاشق شده؟ یحاال تو بگو؟ ک _

 دهیکش یبه نرم شیهاکرد و لب یزیزن پرش ر یابروها جفت

 :دیمتوقعانه درهم شد و پرس یمرد ول یشد. ابروها

 .رمیگیگفتم پس م یکه هرچ یبزن رشیز نمینب _

و زنانه. دستش را مقابل دهانش گرفت و  فیو ظر زی. ردیخند

 تکان داد:سرش را تکان
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 تو فقط قهر نکن. گم،یباشه م _

به سرش  یزی. صنم دوباره تکان رغره رفتچشم شیبرا طاهر

 داد و گفت:

 رخساره. _

 یزن ول ی. چهرهشد ریمرد درشت و نگاهش متح چشمان

 گرفت و در ادامه آهش را پس فرستاد. یاز آشفتگ یرنگ

 هی گفتینگرانم. دختره انگار سر از خودش نبود. خاتون م _

 ساله آب و خون برابره تو خونه.

 دینکش یشد. طول جادیا نشانیب یو پر از حرف یطوالن سکوت

 .دیرا باال کش شیهاو متفکر لب دیچرخ نهیکه طاهر پشت به آ

 .نطوریکه ا _

 زد.. ییحرفا هیهووف، آره! امشب  _

تر کرد. آشفته نییباال و پا اشنهیباال آورد و مقابل س دستش

 ادامه داد:
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طاهر.  ترسمیو آشوب کرد. مکه سخت ته دلم ییحرفا هی _

 .ترسمیم یلیخ یلیخ

 باال داد و متفکر با خودش لب زد:  ییابرو طاهر

 رانم.منم نگ ریتفاس نیبا ا _

به پشت لبش  یدست یصنم بالفاصله باال رفت. طاهر ول نگاه

 و با خودش زمزمه کرد: دیکش

غالف  رنیگیجون م اتینگران رانیا امیب دونستمیم _

 .کردمیم

 طاهرر؟ _

جلوتر از خودت رفتن.  شهیتو هم یایصنم. نگرانماه قتهیحق _

 وجاشنینبودم، چون فکر هم لیما میایب یاصرار نداشت

 .کردمیم

 نشده.  یزیهنوز که چ _

و  دیمتفکر شوهرش را د یو چهره ی. نگرانخودش آمد به

زد. مقابل شوهرش  یتصنع یبالفاصله بلند شد. سپس لبخند
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و با  دیعطر او کشو خوش دیلباس سف یرو یدست ،ستادیا

 محبت گفت:

 ، من خوبم باشه؟فراموش کن _

 او ادامه داد: قیو دقباال رفت و در چشمان منتظر  نگاهش

 نیا زارمی. تو ناراحت نباش، نمادیب گمیم ایفوقش به ثر _ 

 کنه. مونیتو رو از اومدن پش کیکوچ یزایچ

او  یشانه یبرداشت و دست رو ییلب طاهر انحنا یگوشه

حال  نی. با ازدیم ادیگذاشت. مطمئن نبود و نگاهش آن را فر

 و گفت:داد  یشتریب یبها شیبه لبخند ظاهر

 ا؟ی. حاال بگو چرا ثرکنمیم موی. سعباشه _

ندونه کمترم  هیاز بق شتریمن نبودم اون بوده. ب یچون وقت _

 باهاش حرف بزنم. دی. بادونهینم

کرد لبخندش را حفظ  یخورد و سع یطاهر تکان یگلو بکیس

ناقابل بند  ی. حال و روز همسرش به تلنگرنداشت یاکند. چاره

. ردیهم از او بگ یاجبار یهالبخند نیو هم زدیبربود که بهم 
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او را در بر گرفت و کنار گوشش  ی، به آرامرا بست شیهاپلک

 نجوا کرد:

که طاهر شمارش نفساتم  یدونیحواست به خودت باشه. م _

 بردمت. شهیهم یو برابستم لیشن بارو بند. کمداره

 کردیطر نمکه روح و جانش احساس خ ییامان بود. تنها جا در

 بود. ایدن نییو پر از باال و پا یاز عالم فان ینقطه کی نیهم

 

زنان گوشش را محکم کرد و قدمسه یطوس یروسر یگره ایثر

 ایو ساکت. گو نهیسبهبزرگ خانه رفت. دست یسرا یتا انتها

ها دست و پا آن یکه خودش برا یاتازه فرصت کرده بود خانه

خرج پدر و مادرشان  ایطاهر  یهاول. پندیکرده بود را بب

خانواده در آن  باکه قرار بود  یکردن عمارت لیتکم ای شدیم

 اطیرو به ح یبزرگ و سرتاسر یشهی. پشت شردیمامن بگ

 و زمزمه کرد: ستادیا

 .یزندگ یبود برا ی. انتخاب خوبمیاز خودم راض _
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وست د نی. بهترکردیم شیپا انداخته بود و تماشا یپا رو صنم

به  خواستیرا دعوت کرده بود و دلش م شیو همراه زندگ

. دیایدرب شیهامحبت یشکل ممکن از خجالت همه نیبهتر

که  یدم. همسختش بود یهاتنها مونس و همدم سال ایثر

 اسیناعادالنه قضاوتش نکرده بود و گذشته را مق وقتچیه

 . سنجش او بنا نهاده بود

. از پشت سر که نگاهش زدیگذشته م تر ازو با ابهت ترپخته

 ی. خانم معلمخوردیو هم غبطه م بردیهم حض م کرد،یم

. سروشکلش نیخودش. باوقار و قابل تحس یشده بود برا

بود که به تن  یهمان لباس هیشب بایتقر شیهاسمرتب و لبا

 بود.  دهیرخساره د

ش و بالفاصله برگشت. صنم در حال خود دیسکوت او را د ایثر

 .بود و لبخند به لب داشت

 ؟یبگ یزیچ یخوایتو نم _
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خورد و غبطه  شیسر جا یخودش آمد. فلفلور تکان به

 وعده داد. یگریرا به زمان د حاصلیب یهاخوردن

 ؟یگفت یچ _

 کرد و گفت: یزیر یخنده رکانهیز یاخم کرد. صنم ول ایثر

. سر و شکلت غافل شدم از حرفات یحواسم رفت پ دیببخش _

 بگو. گهیبار د هی

به خودش  یبا حفظ همان اخم خم شد و متعجب نگاه ایثر

 انداخت. 

 سر و شکلم چشه مگه؟ _
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و زنانه دو دستش را مقابل  زیر یلی. خزن تکرار شد یخنده

 خنده نجوا کرد: انیصورتش گذاشت و م
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 .خوردمیخدا! داشتم بهت غبطه م به یچیه _

بعد صنم  یبرقرار شد. دم نشانیب یداریمعن تسکو

 آمد. شیپ ایرا برداشت و ثر شیهادست

که تو  ییزایبه چ شهیم می. حسودایثر یعوض شد یلیخ _

 من ندارم. ویدار

 آمد. شیشد و پ نهیدست به س ایثر

 شهیم نمیمثال بزن بب هی ؟یدارم که تو ندار یمثال من چ _

 نه؟ اینده کرد غبطه خوردن به همون بس یبرا

 ریلحظه لبخند زن راه گم کرد و مس کی. دیدر هم تن نگاهشان

را دور زانو حلقه  شیهاداد. نفس گرفت. پنجه ریینگاهش را تغ

 کرد و پر از حسرت لب زد:

 آرامش. _

 . ستادیمقابلش ا ایثر

 من آرومم؟ یدونیاز کجا م _
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ر جوابش و با حسرت د دیصنم باال رفت، آب دهانش را بلع نگاه

 گفت:

که قرار  یاندهی. آکنهیوصلت نم ندهیکه به آ یاگذشته _

که محال نشدن و  ییت باشه. آرزوهاتکرار گذشته ستین

 برا آروم بودنت کمه؟ نای. اگهید یزایچ یلیخ

پر کرد و با درک درست از  نهیس ای. ثردیدرهم تن نگاهشان

 : دیحال او پرس

گفت که باورم  ییزایچ هیتو؟ طاهر  یبگ یخوایم یچ _

 دم؟یبه عقب؟ درست شن یگردیبرم ی. باز دارشهینم

برد.  در جواب  نییو سرش را پا ری. نگاهش را زدیکش خجالت

 او نجوا کرد:

 .کنهیم امونهیداره د الشیرخساره؟ فکرو خ _

نگاه او از باال  بارنی. انشست شیپا نییگرفت و پا ینفس ایثر

دست او گذاشت. با  ی. دست رونییاز پا ایبود و نگاه نگران ثر

 تکان داد و گفت: یمحبت سر
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بهت گفتم. بسپارش به خدا، بهتر از  دونستمیم یمن هرچ _

 کمکش کنه. تونهیم یهرکس

 رو؟یچهمه _

. دادیبزرگ م یهایخبر از الپوشون نشانیب زیر یهاسکوت

 دست او برداشت. یو دستش را از رو دینگاهش را دزد ایثر

دلباز سرا پس داد و پشت به او  یدر فضا یبلند شد. نفس پر

 برگردد گفت: آنکهیب ایزد. ثر شی. صنم با التماس صدادیچرخ

 کرد. یتو دل خطر زندگ دیزنده موندن با یبرا یگاه _

 ترسمی...مترسمیاس. محرف من رخساره ا؟یثر یگیم یچ _

 د بده.دخترو به با نیا یباز آقام اشتباه کنه و زندگ

محزون سمت او برگشت. آرام و  یبست و با لبخند یپلک ایثر

 دلسوزانه لب زد:

 نیکه بهتر دمیبه آقات حق م یاس. ولحرف منم رخساره _

 راه باشه براش. نیترراه سخت
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قفل  ایو منتظر نشست. ثر دیدلواپس ابرو درهم کش صنم

 :و گفت دیبه صورتش کش یرا باز کرد، کالفه دست شیهادست

 ییهربال تونهیم طیشرا نیتو ا یخبریبا طاهر مخالفم. ب _

 .ارهیسرت ب

 ااا؟یثر _

 لب باز کرد. ریو ناگز دیگز یلب ایناله زد. ثر صنم

 . یخبر ندار یچیاز ه یساله نبود یلیخ _

 قدم به جلو برداشت. کی

 .ستنین پارچههی گهیصنم. مردم دعوض شده ماه امونیدن _

تکان  یباز کرد. به عالمت ندانستن سر را از هم شیهادست

 داد و در ادامه گفت:

 هیمردم و  گنیتعداد م هی. یورعده اون هی نیورنیعده ا هی _

 دولت. گنیتعداد م

 تی. در نهاتمام صورت زن را پر کرده بود یو سردرگم یکالفگ

 خالص را رها کرد. ریرا انداخت و ت شیهادست ایثر
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 . شهیم دایهرج و مرج آدم خطرناکم پ نیخالصه که تو ا _

به تاسف تکان داد و  یسر یول ایبود. ثر دهیصنم ترس قتایحق

 گفت: تیدر نها

 .ناستیاز هم یکیرو نشون کرده که رخساره یاون _

مثل زغال  یزیکه چ دینکش یاز نهاد زن بلند شد. طول آه

را آتش زد و سوزاند. سرش را رو به  اشنهیگداخته وسط س

را بست و به  شیهاخانه گرفت. چشم یکاربلند و کنده سقف

آتش ناخواسته را خاموش  نیتا ا دیآب دهانش را بلع یسخت

او  ی، دوستانه دستش را دور شانهکنارش نشست ایکند. ثر

 حلقه کرد و دلسوزانه گفت:

 به من.  یرو سپردرخساره یرفت یوقت _

 ایستاد. ثرصنم فرود آمد و درمانده آهش را پس فر گردن

 گفت:

خودم  یلحظه ازش غافل نبودم. مثل بچه هی دونهیخدا م _

 . آدیازم برنم یواقعا کار گهیبهش نگاه کردم تا االن که د
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بخت خواهرم  ینشسته پا کهیاون یدونیم ش؟یشناسیتو م _

 اس؟کاره یچ ویک

 را به عالمت مثبت تکان داد و گفت: سرش

خاتون  یگناه دخترا نمکیفکر م یمتاسفم. گاه _

 . شونهیگناهیب

 ؟انگشتش ایتو خون مردمه  نونش ا؟یاس ثرکاره یچ _

 هر دوش. _

 گفت: ایزن باال رفت و هاج و واج نگاهش کرد. ثر یابروها

 ی. مردم حرفادمشید کیاز نزد یجالد نظامه. چند بار _

 . زننیپشت سرش نم یخوب

اصرار داره بهش دختر جالد نظامه و آقام  ا؟یثر یچ یعنی _

 بده.

 نقدریطرف ا ر،ی. خرده نگادیگفتم که، آقات ناچار کوتاه ب _

 .آدیازش برم یگردنش کلفته که هرکار
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گفته  دیلب باز و هرآنچه را با ایگفتن نمانده بود. ثر یبرا یحرف

 . یریناگز دیو شا یدلسوز یدور از چشمان طاهر. از روبود. به

. چرخ زمانه برگشته بود سر گریبود دصنم نمانده  یبرا یحال

دور کامل، به قدمت پانزده سال زده بود و  کیاولش.  یجا

که از قضا خواهر  یگناهی. دختر ببود یگریاکنون نوبت د

خودش  هیبه شدت شب اشنامهیاز جانش بود. زندگ ترنیریش

 .و عدالت ظلم، عشق و تنفر، ضعف و قدرت ییاروی. رونمودیم

عدالت سخت بود. آنقدر مشکل  یبرقرار شهیرا همچ یراست

 یو کس ربودندیمقابل چشمانشان م یکه عشق را به راحت

 جرات دم زدن نداشت.
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 یو دلدار حتیحرف و نص یدم رفتن سفارش کرده بود. کل ایثر

. اما مگر شدیاندیغصه خوردن چاره ب یکه مقاوم باشد و جا

خواهرش  یکه برا ی. گردن کلفتمانده بود شیراهم ب یاچاره

را به جان پدرش انداخته بود، هزارباره  یو درماندگ زیدندان ت

 . بودقدرتمندتر از نظام و مکارتر از شهباز 

 ایپدرش، مظلوم مادرش. گو چارهیخواهر قشنگش، ب نوایب و

 شان،یگناهیانتقام گرفتن از آنها بود. انتقام ب یتشنه ایدن

 یهاتکرار. تکرار روز یهم گرسنه دی. شاشانیو پا دستیب

 به جا مانده از آن. یهایرفته و قربان

 

پس داد. چند برگه  یسوزنهیسرش را باال گرفت و آه س ایدر

نمانده بود و از حاال  یداستان تلخ باق نیا انیاز پا شتریب

و رخساره رقم  یعلاری یرا که برا یسخت یانتها توانستیم

 . ندیاست را با چشم ببوردهخ
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بود که نام پدر و مادرش رخساره و  ایدر دن ایچندتا در مگر

قصه پدر و مادر  نیا یباشد. بدون شک کاراکترها یارعلی

صنم نبود. فقط مظلوم خودش بودند که فرجامشان بهتر از ماه

آرام  الشیکند و خ دایفرجام پ نیرا در ا رزنیمانده بود نقش پ

 . ردیگ

خوش  یو نه مادرش رو ستیتر شد. نه پدرش آرت شیهاهگون

داشت فکر کردن به  یبود. و چه درد دهیرا به خودش د یزندگ

 خشکشان کرده بود. شهیکه ناجوانمردانه از ر یروزگار

. خط آخر برگه را خواند و کنار دیاش کشگونه یرو دست

 دستش گذاشت. و بازهم نقطه سر خط!

 

. غالم پسر ایو ب نیود آب دستته بزار زمفرستاده ب غامیپ خاتون

من کنان و دو . مندادیرحمت م یخبر از آشوب خانه هیهمسا

رحمت  تیرخساره و عصبان یهاهیگر یبه شک گفته بود صدا

طرف و آن طرفش را پر کرده است. و صنم  نیچهارتا محله ا
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 یخانه یبلوا بهتا خودش را  دیدویها مهراسان وسط کوچه

برساند. مگر چند روز از شب اعتراف رخساره پدرش 

و  دیدوی. مآنها رو کرده بود یبه خانه یکه نحس گذشتیم

. دست و پا گم کرده ده،ی. ترسکردیچادرش را در هوا پرواز م

که  یچادر یپ گرشیسرش بود و دست د یدستش رو کی

رها شود و  دکو هر آن ممکن بود چون قاص کردیم یسرکش

 مان برود. رو به آس

نمانده بود. غالم پا به  شینفس برا دیدر خانه که رس مقابل

که  نجای! اجانیبود تا هم دهیبه کوچه دنبالش دوکوچه ش،یپا

 داخل شدن. یبرا ییداشت و نه رو دنیدو یبرا یینه پا گرید

 اشنهیس یقفسه ینفس زنان دست رو. نفسخم شد صنم

ک دلواپس انداخت. سمت پسر ینگران نگاهمیگذاشت و ن

 شیبرا ی. صنم سرزدیم دهیصورتش سرخ و چشمانش ترس

 یو گرد خانه یزنگ فشار یبعد دستش را رو یتکان داد و دم

 پدرش فشرد. 
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باز  شیروانگار پشت در نشسته بود که فلفور در را به خاتون

دخترش آغوش گشود. در بسته شد.  یکرد و درمانده به رو

 زد. هیتک یکنار وارید و به دپسرک پشت در بسته مان

 نیرا محکم ب شیهاکند و شانهاز آغوش مادرش دل یول صنم

 گرفت. شیهاپنجه

 شده؟ یدورت بگرده صنم، چ _

. با زدیم یدیاش به سفمادرش سرخ و رنگ چهره چشمان

 و در جوابش گفت: دیکش شیرا پ دشیسف ینخ یدست روسر

و با ه براش که خواهرتخبر برد یادهیند ریکدوم خ دونمینم _

. همون شد. پاش دهیتو پارک د ایحیچلغوز ب یاون پسره

 هیدر و همسا نیای. از من که کوتا ببه خونه آشوب کرد دیرس

 نیا یکیو بگو مگو.  دادینفهمن، از آقات و خواهرت داد و ب

کردن  یبه کتک و زندون دیاون گفت تا کار کش یکیگفت 

. افتادم به دست و پاش که کردم نشد ی. هرچخواهرت

. یو گرفته بود انگار. خون جلو چشماشببخشتش بازم نشد
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قفل  هی. نیزم ریچهارتا ترکه به کارش کرد و انداختش تو ز

 رحمت بزنه. دیبره سمتش ق یانداخت بهش گفت هرک نمیسنگ

 یافتاده بود. نگاهش را از چهره صنم به ناله نیسنگ یهانفس

 خانه کشاند. نیزم رینند مادرش گرفت و تا زما تیو م دیسف

 حالش چطوره؟ _

 و کبود کرد. اهیمو سبچه دی. زورم به آقات نرسدونمینم _

. دیخانه دو نیزم ریمادرش را پس زد و سمت ز یمعطلیب صنم

هم به گوش  اطیرخساره از همان وسط ح زیر یهاهیمو یصدا

زانو زد و  اطیه حو کوچک رو ب کیبار ی. پشت پنجرهدیرسیم

سرد خانه رها  یمیقد یهااجازه داد چادرش کف همان سنگ

 شود.

از  یگذاشت و به سخت نیزم یشد، کف دو دستش را رو خم

 خواهرش را صدا زد: نیزم ریبخار گرفته و تار ز یشهیپشت ش

 ؟ییکجا زمیصنمت اومده عز یرخساره؟ آبج _
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ر جوان درهم دخت یهاهیکوتاه که با مو یکرد. سکوت سکوت

سالنه آمد و پشت و رو کرد. خاتون سالنه ریو دلش را ز ختیآم

 :دی. صنم دوباره تالش کرد و پرسستادیاو ا

 بگو خب دختر، دلم آشوب شد حالت خوبه؟ یزیچ هی _

و سراغم امگهی. برو درمی. برو بزار به درد خودم بمیبرو آبج _

 گهیخاتون د .یخواهر ندار گهی. تو د. رخساره مردهرینگ

رخساره نداره. برو به آقام بگو حجله بزنه دو طرف کوچه بگه 

 یو نه نق مساریحرف مردم کردم. بگه نه پسر ت یو قرباندخترم

 گهیکس د چی. دادمش به خاک که چشم و زبون هبندماست

 دنبالش نچرخه. 

نشست و  شیسبک کرد. خاتون کنار پا نهیپر از درد س صنم

 ضجه زد:

 آخه؟ یدیخاتون دق م یبا خودت دختر، چرا دارنکن  _

 . خاتون ضجه زد:مادرش گذاشت یشانه یدست رو صنم

 .نمیروزارو نب نیا گهید ورمیکاش بم _
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 اطیدر ح یرا رها کرد و صنم نگاه تند اشهیبلند گر یصدا او

 چرخاند. 

عجوالنه.  دیشاو  یناگهان یمیبه سرش زده بود. تصم یفکر

و خودش را به  دیاز کنار مادرش پر حرفیکه ب دینکش یطول

که خاتون توسط  یبلند و محکم یلهیرساند. م اطیح یگوشه

را برداشت و مقابل چشمان  دیکشیآن از بشکه نفت م

 شد.  ریسراز نیزم ریز یهاخاتون از پله یزدهرتیح

 و ناله زد: دیکش یدرمانده سرک خاتون

 دختر؟ یکنیم کاریچ _

 در فرو برد و دم زد: نیقفل سنگ یرا با قدرت ال لهیم صنم

 .وصاحابیب نیبازش کنم ا _
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 !هاااکنهیم امتیق ادیآخه؟ دستش نزن آقات ب یجورچه _

 زارمینم یبه باد کتک. ول رهیو بگمن ادی. اصال بکنه امتیق _

 روگهیددختر  هیبشه مثل همون پستو و اشک  نیرزمیز نیا

 .نهیبب

 صنم؟ماه _

و بکش گفت با من، تو خودت یکمک خاتون. آقام هرچ ایب _

 کنار.

 نییها را پاپله یکییکیبلند شد و  نیزم یاز رو ریناگز خاتون

 کمک دخترش دراز کرد. یبرا یرفت و دست

داد. قفل به کمک هر دو شل کرد و  جهیبالخره نت تالششان

 شد. نیزم ریصنم به زور وارد ز

رخساره باال بود و زانو به بغل منتظر ورود آنها. صنم  سیخ نگاه

 یو ارغوان سیخسته و با عجله سمتش پا تند کرد. صورت خ

 خواهرش را در آغوش گرفت و رو به خاتون گفت:

 .برمشیبا خودم م اریو ببرو چادر و لباساش _
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 .کنهیسکته م ستین نهیبب ادیآخ نگو دختر آقات ب _

گفت.  یچ یدینشن کنه؟یسکته نم نهیجنازشو بب ادیب _

 ؟رهیبگ وقتونیدو عالم  بتیمص یخوایم

 زدیآغوش خواهرش ناله م انی. رخساره مزده بود خی خاتون

 که صنم با التماس گفت:

 دیجفتشون که خواب شیآت برمشیخاتون. چند روز م ایراه ب _

 .گردونمیبرش م

 ؟یحرف بزن رو حرفش کنهیآقات، عاقت م _

من خوشم که  یفکر کرد نه؟یاالن عاقم نکرده که روزگارم ا _

  نجام؟یا

 کرد. دوباره گفت: مکث

 یو بازخوش ی. من نقش آدماستمینه خاتون خوش ن _

 کنم. یباز تونمی. که اگه طاهر نباشه همون نقشم نمکنمیم

و نم حاصل از  دیاش کشگونه یمظلومانه دست رو خاتون

 فت. صنم گفت:اشکش را گر
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شه.  فیح نمیشد از ا فیکه از دختر بزرگت ح ینزار عمر _

رو دوست داره. نگاه نکن به االنش که داغه دست آقام رخساره

 مونشیو ا نیکه د یدونی. خودت مبلند کرده روش

 . بخشتشیباز م کنهیاس. تهش چهار روز اخم و تخم مرخساره

. او هم گذاشت یرورا  شیهاو چشم دیلبش را گز خاتون

 یچانه ریصنم دست زشد و به محض رفتنش ماه میتسل

و کبود خواهرش را  سیخ یهاخواهرش برد و تند و تند گونه

 . دیبوس

. ادیکه سر من اومد سر توام ب ییبال زارمی. نمقربون اشکات _

رد کنه تا  دیو باصنمماه یجنازه گه،یهر خر د ای مساریپسر ت

 برسه.دستش به تو 

و در نگاه دختر جوان جان  دیاشک را در یدر پرده دیام نور

. آمدیکه پس دل نابسامانش م ی. صنم لبخند زد. لبخندگرفت

 دانستینه. نم ایمطمئن نبود توان مراقبت از خواهرش را دارد 

آن  مودنیجز پ یاچاره یاشتباه. ول ای رودیراه درست را م
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نشسته  دیبود که ام اشتهگذ یشتبازگیب رینداشت. قدم در مس

 یتا انتها برود و رو کردیدر نگاه رخساره به آن بها و وادارش م

 حرفش بماند. 

 

. زدیمتفکر دست به چانه گرفته بود و وسط سرا قدم م طاهر

و نگران کننده بود. عباس داخل  ختهیحال و روز خانه بهم ر

غال کرده بود و اتاقش ماوا گرفته بود، رخساره اتاق آنها را اش

 سرا شور گرفته بودند که چه کنند.  انیخودشان م

را بگذارد و  ینیآورد. صنم اشاره زد که س یچا شانیبرا یصغر

صاف کرد و شوهرش را صدا  ییکه رفت صنم صدا یبرود. صغر

 زد:

 طاهر؟ _

بود لب باز کرد و رو  . همانطور که دستش به چانهستادیا طاهر

 به همسرش گفت:
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 یکار درست نمیبیم کنمیفکر م یصنم، هرچماه دونمینم _

 .ینکرد

 شیرا پ یچا ینیزن باال آمد. با انگشت س یگلو خیتا ب بغض

 فرو داد یرا به سخت شیکرده وسط گلو ریگ یو گلوله دیکش

گذشته تکرار شه  ذاشتمیاگه م یعنی ؟یچ یعنیکار درست  _

 ؟ده بودمو انجام داو باز آقام اشتباه کنه کار دست

فرو  اشیشلوار بند بیآمد و دو دستش را داخل ج شیپ طاهر

 برد.

 نبود. نیکه حرف من ا یدونیخودت م _

 صنم باال رفت. نگاه

کارم  یطاهر؟ من طاقت سرزنش ندارم. بگو کجا یپس چ _

 به سرم شده؟ یاشتباه بود تا بفهمم چه خاک

 همسرش پلک تیو مظلوم یدرماندگ ی. به روبست چشم

 بست و نجوا کرد:
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با آقات حرف  یواسطه کن رویکیبهتر بود  دی. شادونمینم _

 بزنه.

 کرد. ادامه داد نگاهش

 یجهینت تونهیم یداد یو فراردخترش اجازهیب نکهیا یول _

 بده یبد یلیخ

 ؟یگیم یدار یچ ستیدادم؟ طاهر تو حواست ن یفرار _

 یود به جونش همه. با ترکه افتاده بکرده بود شیزندان گمیم

 بود. اهیس تنش

 آمد و گفت شیپ طاهر

از آقات دلت  شتریب یکنیکه فکر م نجاستیاشتباه تو ا _

تو  نکهیا ی. ولدهیم شی. کتکش زده خودشم دلدارسوزهیم

 وسط.. یافتاد

به روزگار من دچار شه. آقام  رخساره خوامیمن فقط نم _

ت سر دخترش باال حرف پش دهی. ترسیفهمیطاهر م دهیترس

 دی. بعشناسمیو مجمعش کنم. من آقام گهیو نتونه د رهیبگ
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 یرو بشونه پامردم رخساره نیبه خاطر حرف هم ستین

 مساریعقد و بدتش به پسر ت یسفره
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کرد و  یصبور یول ی. طاهردیوسط حرف طاهر دو یعصب صنم

 :دیتر پرسآهسته

که  یدیزن اون پسر شه تو ضمانت ماگه اجازه بده  _

 خوشبخت شه؟

 زیزریکرد و درمانده و ر ی. صنم مکثدیدرهم تن نگاهشان

 سرش را تکان داد. 

 طاهر. فقط.. دونمینم یچیه گهی. من ددونمینم _

 ؟یفقط چ _
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که عالج نداره. توام  دونمیم ودمیفقط درد عشق کش _

 که عالجش سخته. یدونیتوام م ،یدیکش

 التماس نگاهش کرد. ادامه داد: با

شه  یپس رخساره اگه زن اون پسره نشه، زن هرک _

 .ستیخوشبخت ن

 یآمد. سرا خلوت بود و جز نجوا شیگرفت و پ ینفس طاهر

. کنار دست همسرش آمدینم یاروزنه چیخودشان صدا از ه

او را در آغوش گرفت و کنار گوشش  یهانشست، آهسته شانه

 نجوا زد:

 دایاش پچاره یکردیم یکرد. صبور میبهتر یفکرا شدیم _

 .شدیم

مرد  یهاکم بود که نفس یصورتشان به قدر نیب یفاصله

. چشمانش به نم نشست. دادیرا نوازش م دشیسف یگونه

 آهسته و پر بغض لب زد:
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. من کنهیاز همه کار م شتریتو بگو طاهر، تو که عقلت ب _

  شد؟یم ریه خرخساره عاقبت ب کردمیم یصبور

 را به او داد. نگاهش

 یتو راه بهتر یو شکستم ولباشه من اشتباه کردم. دل آقام _

که مجبور نشم اشک خواهر و آه  ؟یکه جلو پام بزار یداشت

 .نمیو ببمپدر

زد و  یشد. صنم تلخند نییطاهر باال و پا یگلو بکیس

 :دیپرس مقدمهیب

 پسرت؟ یبرا یریرو بگرخساره یخودت حاضر نمیبب _

کرد. صنم با حفظ همان  یطاهر پرش واضح یابروها جفت

 تلخند گفت:

 شیقدم پ یتو اگه بخوا یاس. حتدرا بسته یهمه ،ینیبیم _

 دی. چون اونوقت عباس که باشهیبازم نم یو نشونش کن یبزار

 عمر عذاب بکشه.  هیبه عشق دختر دکتر فخر پشت کنه و 

 صنم؟ماه _
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دل  تونمینم گهیکه د دونمی. من خوب منگو طاهر یزیچ _

که غرور آقام  دونمیم ی. بهتر از هرکسارمیو به دست بآقام

برام نمونده. دوست ندارم  یراه ی. ولشیزندگ یهمه یعنی

 عمرهیشبا با کابوس بخوابه و  گهیدختر د هیغفلت کنم و 

 و با خودش بکشه.  حسرت مادر شدن

طاهر از دو  یهانمانده بود. لب یباق نشانیب یحرف گرید ایگو

از صورتش  یجزء جدا نشدن یشد. هر چند نگران دهیسو کش

 او نواخت و گفت: یشانیبه پ یابوسه گرید یبود. دم

تو  دیو شا دیگوش بده و با دوارمی. امزنمیبا آقات حرف م _

بده  نیتضم دیاونم با گم،یم ویارعلیاون پسره،  ی. ولارهیکار ن

 . کنهیو خوشبخت مکه خواهرت

 زن پر از عشق و تشکر شد. طاهر گفت: نگاه

 مسارهیپسر ت دونمیم دیندارن. بع یآسون یبه هر حال زندگ _

 بره. نییپا بشیرق یدست رو دست بزاره تا آب خوش از گلو
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چه  نیا رفت؟یم نییخواهرش پا یآب خوش از گلو دینبا چرا

 گریکه د آمدیمکه از سر اجبار  یبود آخر. عشق یسنت غلط

معشوق بود و جان به لب  ی. تن دادن به حقارت براعشق نبود

 یو معن دیچرخیظلم نم هیبر پا ای. کاش دنیگریشدن آن د

بود که  هاسال. شدیم انینما شیهابر آدم یاهر کلمه یواقع

و  دادندیکلمه را با آه و خون شستشو م نیقداست ا

 الیکرده و به خ اشیچاشن بیو مکر و فر یو قلدر یکشگردن

 .کردندیم رشیخودشان تطه

 

و رخساره از کنج اتاق  آمدیمعذب بود، رحمت کوتاه نم عباس

. شیرو شیپ ی. صنم مانده بود و راه سنگالخخوردیتکان نم

اسم  یداده بود که همانجا بمان و رو غامیرخساره پ یرحمت برا

نبود.  نیاز ا صنم هم بهترماه یبرا غامشی. پزیپدرت خاک بر

دختر بزرگش را که  همداده بود.  امتیجفتشان را حواله به ق
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خانه را  ینورچشم پا گذاشته بود، هم یحرمت پدر دختر یرو

 بود.  ستادهیپدرش ا یکرده و تو رو ییایحیکه ب

پدرش را گز کند تا بفهمد حرف  یبود راه خانه ریناگز صنم

در  بهیکه غر کندیم یکار شی. چرا با دخترهاستیحسابش چ

توقع  د؟یآیهمه لجاجت از کجا م نی. اکندینم بهیحق غر

از سر گذرانده  هایکرده و سخت دیسف شیداشت حاال که ر

از سن و  شتریانگار هرچه ب ی. ولتر باشدتر و عاقلاست آرام

هم حق  دی. شاشدیتر مکالم کیتر و لجوج گذشتیسالش م

زنده  یظلم نداشت چراکه برا رفتنیپذجز  یا. چارهبود ایبا ثر

 . فرستادیاو را در دل خطر م دیاش باماندن جگر گوشه

خودش بند بود و  یشده بود. نه در خانه یکه بد روزگار خالصه

 پدر داشت.  یخانه ینه رو

 یخانه یراه دیسپرد و ناام یهر جهت خواهرش را به صغر به

 رحمت شد.
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نرود و کام پدرش را به  یلگرفت دست خا میراه تصم وسط

به  یقائله نیو ا ادهیکند. بلکه از خر مراد پ نیریش یابهانه

 گردد.  ریپاخاسته ختم به خ

معروف  یپز ارمن ینیریش "کیار" یقناد یمغازه کینزد

و خودش را آماده کرد. پولش را کف مشتش  ستادیمحله ا

قدم چند  یگرفت، چادرش را مرتب و نفسش را تازه کرد. ول

 وارید ینهیو خودش را به س دیناچار کنار کشمانده به مغاز به

 . دیصورتش کش یچسباند و چادرش را رو

 ینیریش یقوط کهیآمد و درحال رونیبا لبخند از مغازه ب رحمت

 شیمخالف او را در پ ریرا سفت در آغوش گرفته بود مس

نه به خا رفتیکه م یچادر نگاهش کرد. راه ریگرفت. صنم از ز

لب پدرش خبر از حال  یو لبخند رو شدیو خاتون ختم نم

تاب  وبود که آنها در تب  ی. چند روزدادیخوب درونش م

 مگر ممکن بود؟ کرد؟یم یط یالیخیبودند و رحمت ب
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فکر دنبال او را  نیاراده و با دامن زدن به هم یشد. ب مشکوک

 . اوردیو سر از کارش درب ندیرا بب راه پدرش یگرفت تا انتها

 یارحمت در محله تاینها نکهیبه گذر دنبالش رفت تا ا گذر

 .دیو او را دنبال خودش کش دیچیپ بیغر

نظر  ریو با دقت رفتارش را ز نیکم واریسر کوچه پشت د صنم

و  یمیقد یهااز خانه یکیگرفت. رحمت وسط کوچه مقابل 

 یبه اطرافش انداخت. کم ینگاه اطیو با احت ستادیا یمانیس

 بعد دوتا ضربه به در زد و وارد شد. 

. در که پشت سر رحمت کردیم قراریزن ب ینهیس انیم یزیچ

 شیبسته شد خودش را داخل کوچه انداخت و تا مقابل خانه پ

 رفت. 
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 ایگو ی. ولشدندیو از کنارش رد م آمدندیو توک مردم م تک

و جهنم  نیزم نیکه ب یی. به اوکردیکس به او توجه نم چیه

پا به یخوب ی. درونش خبرهاکردیم قراریو ب زدیدست و پا م

شده بود و  بهیغر یاوارد خانه ی. پدرش به شکل مرموزنبود

که انتظارش را  یاآن را نداشت که در بزند و با صحنه یصنم رو

 رو به رو شود.  دیکشینم

و  شیاحساس راه عقل در پعقل و  انیم تیشد. در نها میتسل

 گرفت منتظر او بماند.  میتصم

همان کوچه چادرش  یدر انتها یمقابل خانه عبور کرد. ساعت از

کرد تا  یصبور یاصورتش گرفت و به شکل ناشناخته یرا رو

 یو رفتن به خانه نجایترک کردن ا الیخ یرحمت ک ندیبب

 خودش را دارد. 

 شیکه صبور کردیون پا مپا ا نیو آشفته با خودش ا دلواپس

خودش را جمع کرد و  یثمره داد و در خانه باز شد. صنم جلد
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 یاز قوط یآمد. خبر رونی. رحمت بدیسرک کش واریاز پشت د

 دارتر بود. و جان ترقیلبخندش عم ینبود ول ینیریش

 یشانه یرو یدست نیح نیزن درهم شد. در هم یابروها

او را نوازش داد.  یهاهرحمت نشست و گرم و مهربان سرشان

 یپرز و غبارش را گرفت. دست یرانیا یهاهم به رسم زن دیشا

که  یزن. دست یبه قلب هراسان شده دیکه به شدت پنجه کش

 . کردیصنم را خم مماه یو زانوها زدیزنانه م

. یراه افتاد. سرخوش و بدون نگران یبعد از خداحافظ رحمت

 دیآنچه را که با دیو د دیخودش را داخل کوچه کش یصنم ول

آورد و پشت سر مرد را  رونی. زن ناشناس سرش را بدیدیم

کوچه به  یسو نیاز ا انیژ ریاز آنکه ش خبرینگاه کرد. ب

 . انتیخ ینهیدارد و ک نهی. زخم مادر به سدیآیسراغش م

خودش را داخل بکشد و در را کامل ببندد صنم  نکهیاز ا قبل

 نیرا ب شیروسر یشد و گرهپشت سرش وارد  یعصب

 گرفت. یهاپنجه
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 ای ی. خوبیهست یوقت نتونستم بفهمم چه جور آدم چیه _

 ...ای یبد؟ پاک

رفت و ترس وجب به  یرو به کبود یآنزن به یچهره رنگ

 وجب صورتش را پر کرد. ناله زد:

 صنم؟ماه _

 یپا ریز ینیشو، حرف نزن آشغال چطور دلت اومد بشخفه _

 . هان؟یو بدبخت کنادرمو مآقام

 برات امون بده. گمیخدا م یبه خداوند گم،یم _

. صنم به دندیاز پشت در داخل خانه سرک کش یدو نفر یکی

 .دیشدت و با ضرب پا در را بهم کوب
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حرکت زن  کیو با  دیبه شدت و با ضرب پا در را بهم کوب صنم

. نفس شده بود هواینترس و ب را به عقب هل داد. شجاع و

کنان از اعماق وجودش باال آمد و به سرفه مولود سخت و زوزه

 افتاد.

 تو دختر؟ یدار یچه زور _

 سراغش هان؟ یحرف بزن؟ چند وقته؟ چطور شد که رفت _

خانه  یمخروبه اطیو تلو تلو زنان سمت ح دیکش یآه مولود

 امدهیالش جا نو ح سوختیم شیگلو خیراه افتاد. همچنان ب

 بلند کرد ناله زد: یبود. در جوابش دست

 من نرفتم، خودش اومد. _

. مولود به دیاش را چسبدنبالش راه افتاد و شانه یعصب صنم

 گفت: تریو جد دیضرب رو به او چرخ

شده بود  لی. علاز دست و پا افتاده بود ایآخر نینظام ا _

. انتقام رمیام بگکه انتق هیفرصت خوب دمیبرسر. منم دخاک

 اش بهم داد.که تو خونه یکه ازم گرفت، خفت یعمر
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 یتلخ یلبش انحنا یبهم فشرد. چشم در چشم او گوشه دندان

 ادامه داد: ثانهیبرداشت و خب

و زدم و تنها گذاشتم شیخوانسار ونیو با قلشب خودش هی _

مدت گم  هیکه اشرف برام گذاشته بود.  یی. با همون پوالرونیب

 و گور شدم تا ...

 .دیو کم فروغ او چرخ دهیترس یدو گو نیصنم ب نگاه

 ؟یآقام نشست یزندک یکجا نمیحرف بزن بب ؟یتا چ _

 کرد و گفت: یانداخت. مکث ریو سرش را ز دیگز یمولود لب _

 خبر مرگش اومد.  نکهیتا ا _

شد تو دلم. نظام مرده بود و  یگرفت. دروغ نگم عروس نفس

 ونیجمع کنه. هم نیاز رو زم وفشیکث یهنبود جناز یکس

 .دمیکه د نمیو ببمرگ با خفتش خواستمی. دلم مخواستمیم

 او افتاد. تشر زد: یشانه یصنم از رو دست

 کرد؟ داتیپ یآقام، چطور _

 خانه رفت و گفت: یورود یها. سمت پلهدیدوباره چرخ مولود



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 فهیکنه. ضعبعد از مرگ نظام رفتم آشپزخونه خواستم کمکم  _

دست  دونستمیشهر، چشم هزار نفر دنبالم بود. م نیبودم تو ا

تر از آقا رحمت سراغ نداشتم. گفتم کمک کن . مطمئنرهیبه خ

 اونم قبول کرد. امیاز نگاه مردم دورشم و از پس خودم بر ب

 یپله نشست. صورت صنم پر از اخم بود که مولود آخ یرو

 گذاشت.دو زانو  یگفت و کف دستش را رو

کمم گذاشت روش، گفت  هیبا پول خودم گرفت،  نجارویا _

ام و نفسم باال خرج و مخارجتم با خودم تا هر وقت که زنده

 .آدیم

 زد و گفت: یآمد. مولود لبخند شیپ صنم
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کمک  داشتچشمیشد ب دایپ یکیگفتم خب خدا رو شکر  _

 ...یکنه. ول

لب  یکرد. گوشه زیو چشم ر ستادیا شیپادرست مقابل  صنم

 شد و در ادامه گفت: دهیمولود کش

 بهم. میروز اومد گفت حالل ش هی _

 توام از خدات شد آره؟ _

خودشون. قاسم که مرد،  یگفت دخترا هر کدوم رفتن س _

 . کار خودشهام سرش بهصنم با شوهرش رفت، رخساره

 . مولود گفت:دیادامه آب دهانش را بلع دنیشن یبرا صنم

 شی. گفت نگاه به رستیخاتون قبل ن گهیگفت خاتون د _

 .رسهینم یزندگ نینکن، زن نباشه زورم به ا دمیسف

 :دی. صنم غرکرد سکوت

 اش؟خب، بقه _

در  آنکهیتکان داد و پر از شرم و ب یتک خند زد. سر مولود

 چشمانش نگاه کند ادامه داد:
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قاسم از تنش  یساله رخت عزا. پونزده خوامیگفت همدم م _

 ....یراه ول. آب و نونم بهومدهیدرن

  ؟یاریازت نخواست براش پسر ب ؟یپسر چ _

. صنم با همان قدرت ادامه باال رفت ریمولود متعجب و متح نگاه

 داد:

 ی. نگفتیو آوردو نظامسر خودت ییچه بال ینگفت ؟یتو چ _

و و سر پسرش یبر صدایبدوارثه ممکنه سر ب یاگه حس کن

 ؟یآب کن ریز

 صنم؟ماه _

و صدا نکن. متنفرم ازت مولود. فقط بگو به  چه من نقدریا _

 ؟یمن آوار شد گناهیمادر ب یرو زندگ ییبها

. نگاه طلبکار و متنفر صنم و نگاه خسته و دیدرهم تن نگاهشان

. به قد دادینشان م ریمولود. چقدر شکسته و پ یشرمنده

 یصورتش نشسته بود و موها یو نگار روپانزده سال نقش 
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 یخبر از گذر عمر اشینخ یروسر ریاز ز اهشیو س دیسف

 . مولود لب جنباند و ناله زد:دادیگران م

باشه دست بکشه به سر و گوشم. بلکه  یکی نکهیا یبه بها _

و بدونه و نوازشم کنه. من رنج قدرم یریسر پ داشهیپ یکی

بوده که  یدم به جبران عذابکر یصنم. اگه خبطماه دمیکش

 از گرفت. مویجوون

. گرفتیم یشتریو نفرت هر لحظه در نگاه زن جان ب نهیک

 :دیمولود با التماس پرس

 نه؟ یگینم یزیتو که به خاتون چ _

را بهم فشرد  شیهادندان دواریباال رفت. تهد یصنم ول انگشت

 :دیو غر

باد به گوش  سرم قسم که اگه بفهمم یباال یبه همون خدا _

و که تو اشرف گمیبه همه م کنمیخاتون رسونده دهن باز م

 .یکشت
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و بالفاصله چشم درشت کرد. صنم با همان لحن  دیترس مولود

 ادامه داد:

و به و و دل خاتونبرا آقام یبدوز سهیهست. ک تیحواسم پ _

 و تو.  دونمیمن م یاریدرد ب

سرش  یدرش را رومولود از هم فاصله گرفت. صنم چا یهالب

 :دیانداخت و چرخ

و  ییوفایب یپستن که برا ی. فقط آدماکهیکوچ یلیخ ایدن _

 . آرنیم لیدل انتیخ

 زد و گفت: یدار ی. تلخند معنبرگشت

 .مونهینم اهیوقت پشت ابر س چیماه ه دونهیم یآدم عاقل ول _

. زن جوان با نفرت رو گرفت و گفتن نداشت یبرا یحرف مولود

با  شیکه بنا یااز خانه کردی. انگار فرار مدیر خانه دوسمت د

 یمولود شکل گرفته بود. مولود ول یدلپدر و سنگ ییوفایب

 کرد و گفت: شیوسط راه صدا

 ندارم. یمن زنانگ _
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 . مولود گفت:ستادیلحظه ا کی صنم

 . ستیدر کار ن یابچه گهی. آقات اگرم بخواد دراحت التیخ _

بعد راه افتاد و او را با  ی. کمدیبدندان بهم سا صنم

 وجدانش تنها گذاشت.عذاب

. حق با طاهر بود. یبا درد و نفس تنگ یزد ول رونیخانه ب از

 ی. دست روادیز شیکم بود و دردسرها شیبرا نجایا یهوا

مولود را  یمخروبه یگذاشت و در خانه اشنهیس یقفسه

 رها کرد.  بازمهین

را نداشت. مگر  یو نامهربان ییوفایب همه نیپدرش انتظار ا از

همه سال توجه و کنار  نیکم گذاشته بود؟ ا یچ شیخاتون برا

 نکهیا یکه جا ؟نیشده بود ا اشجهیآمدن و سکوت کردن نت

 شیپ هیو بار دلش را سبک کند، زبان به گال ندیکنار بنش

ها سال نیا یبگذارد؟ مگر همه شیباز کرده و تنها بهیغر

تنها ماندن بود؟  قیگذاشته بود که االن ال شیهاخاتون تن
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و ناله و داد و فغانش  بردیم یگرید شیرا پ شیخواب و خوش

 خاتون.  یرا برا

 نقدریبود. ا بینصیب زی. از همه چنبود یمولود اما توقع از

. و البته کردیدراز م یاذره یبود که دستش را برا دهیمحبت ند

از داغ  یه بفهمد خاتون چه دردوقت صاحب فرزند نبود ک چیه

راه گرفت و  صدایو ب زیرزیر شیها. اشککشدیجوانش م

عذاب  یها برااز آدم شتریکه ب یزندگ نیشد. لعنت به ا یجار

 بود.  دهیدادنش نقشه کش

 ره؟یهمش _

آلود. صنم وسط راه خفه و شرم ییزد. صدا شیصدا یکس

 نگاه کرد. به عقب سرش  جانیگرفت و ب واریدست از د

آمد. کاله شاپو به سرش بود و  شیپ یریو سر به ز انسالیم مرد

کت و شلوار راهراه به تنش. صنم با پشت دست اشک صورتش 

نگاه کرد. مرد سرافکنده  شیآشنا یرا پاک و خوب به چهره
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جا بهدو دستش جا نیرا ب شیزدیو دستمال  ستادیمقابلش ا

 کرد. 

 نشد بگذرم. هیچشمت اشک دمید اه،یروم س _

 یپر جوگندم یهاشیکرد. صورتش پشت آن ر یاخم تند صنم

و نفرت نبود. نگاه  نهیاز آن همه ک یخبر گریگم شده بود و د

 :دیزده پرسباال آمد و خجالت یامرد لحظه

 مراد، دوتا پسر داشت که.. یخواهرم؟ قنبر عل یجا آوردبه _

 :دیغر و دیاش کشگونه یپشت دستش را رو یتند صنم

بره که اون روز وسط  ادمی شهیبله که به جا آوردم. مگه م _

وپا و تقاص گناه دست ریز نیزن تنهارو انداخت هیگذر چطور 

 .نیرو ازش گرفتنکرده
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و  شتریرا ب یزدیصورت مرد مضاعف شد و دستمال  شرم

شرم و به  ختهیآم ییفشرد. با صدا شیهاپنجه نیب شتریب

 خجالت لب جنباند:

. ی. آقام دم مرگ التماس کرد ازش بگذررهیحالل کن همش _

کردم پونزده ساله دارم جواب  یغلط هیجوون بودم و جاهل. 

 .دمیپس م

 صنم بهم جمع شد. مرد گفت: یهالب

شد. تا اومدم به خودم  ضیگرفتم مر رویزنم ترکم کرد. دوم _

 دمتیاشته رو دستم. االنم که دبدم مرد و دوتا بچه گذ تکونهی

 ایبار.  هی ونیبار و ش هیگفتم مرگ  یجلو. ول امیب شدیروم نم

 ..ای یبخشیم

 زاریو  ب دهیو زمان کش نیداشت. از زم نهیبغض داشت. ک صنم

به صورت  یمحکم یلیس هوایو خسته بود. دستش باال رفت، ب

 :دیمرد زد و غر
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به  که هنوز دردش ییداجواب مشت و لگ نمیحالل. ا گهید _

 جونمه.

کند لب باز کرد و  یآنکه حرکت یهاج و واج مانده بود. ب مرد

کرد. کف  شیرو گرفت و رها حرفیب ی. صنم ولفرو بست

وجودش  یاصال همه سوخت،یقلبش م سوخت،یدستش م

بار هم او ظلم کند.  کیمگر مهم بود؟ بگذار  ی. ولسوختیم

 پشت ایبار هم او به دن کیرده بود به او پشت ک ایدن نهمهیا

.  پا تند افتادی. برگ از درخت نمافتادینم یاتفاق چیکند. ه

 ایکه گو ی. طورنمودیم دنیدو هیکه رفتنش شب یکرد. به حد

طاهر بود و نه رحمت!  یگرگ دنبالش کرده. مقصدش نه خانه

رحمت کجا  دانستیبود و دلش. خوب م نیسنگ شیهاحرف

. پس استو دلش از نو جوان شده  دیسف ششی. ررودیم

خرج  شیمیقد یرا در آشپزخانه شیجوان یرویکه ن رودیم

 یرا بشمارد، قوط شیهاپول ند،یکند. پشت دخل بنش
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خاتون و در  ی، نازش را برامولود ببرد یرا برا اشینیریش

 واهمه داشته باشد. مساریاز پسر ت تینها

 

. بود ستادهیقاسم جوان ا یخودش که آمد مقابل غذاخور به

بودند.  دهیکش یبه سر و رو یداده و دست رییسر درش را تغ

 شهیتر از همگرفته بود و شلوغ یشتریب یبهتر از قبل بود. صفا

هم از صدقه سر مولود بود که پدرش را به  نی. حکما انمودیم

فکر خراب  نیو تحول انداخته بود. حالش از ا رییصرافت تغ

 یهم فشرد. هنوز حرف یرا رو شیهاهم و لبشد. چهره در

ذهنش را  یگفتن آماده نداشت. فرصت نکرده بود دو دوتا یبرا

 هی. اول گالدیبگو خواهدیروشن بود که چه م یچهارتا کند. ول

 کند و بعد....

 یشد. بو یلب گفت و وارد غذاخور ریز یاهللگرفت. بسم نفس

و چند  نیرده بود. چندسالن را پر ک یکباب داغ و برنج زعفران
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و مصمم  یجد یسراغش آمد. صنم ول ینگاه هرز و خودمون

 سالن رفت.  یصورتش گرفت و تا انتها یچادرش را رو

ها با اخم پا نگاه یهمه یها را پشت سر گذاشت. روپچپچ تمام

گذاشت و مقابل در اتاق رحمت جا خوش کرد. هنوز دستش به 

 زد. شیدور صدا از یبود که کس دهینرس رهیدستگ

 ایمسجد بازار ابونیخ نیته هم م،یکجا خانم؟ توالت ندار _

 درش بازه.

آمد. صنم با نفرت  یاو پر از تمسخر عده زیر یخنده یصدا

و  ستارهدبودیکه حاال مقابل ا یو رو به جوانک معذب دیچرخ

 :دیقصد داشت مانع ورودش شود غر

صاحب  ن،ینورالد . دختر بزرگِ آقا رحمتنیصنم نورالدماه _

 بازم بگم؟ نجا،یا

را  شیبهت زده دست و پا ستادهیاو ا یکه در چند قدم جوانک

 .دیکش ریجمع کرد و نگاهش را ز

 نشناختم. یآبج دیببخش _
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 .برو به کارت برس با آقام حرف دارم ،یحاال که شناخت _

 کی نیمتعجب و سنگ یهاجوان باال رفت. صنم هنوز نگاه نگاه

من کنان با آن . جوانک منشدیم تیو اذ کردیم عده را حس

دست سرش را باال گرفت و مظلومانه  کی دیسف یهالباس

 گفت:

 آخه.. یول _

 ؟یآخه چ یول _

و بنا  کردیباال رفته بود. احساس قدرت م یزن کم یصدا

برود. بس بود سکوت  شیحس هم پ نیهم یهیداشت بر پا

آمدن. وقتش بود عزمش را  کردن و در مقابل جور روزگار کوتاه

به اتاق  یاجزم کند و با ظلم بجنگد. جوانک نگاه دستپاچه

 رحمت انداخت و گفت:

 نه. ای انیامروز ب دونمیهنوز. نم ومدنین _

 .یرسیم اتیبه مشتر یریتوام م جانیا نمیشی. من مآنیم _



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

. زن با اخم و تخم در اتاق دیدر صورت پسر جوان دو یدرماندگ

سرش سالن را پشت نیحاضر یرش را باز کرد و همهپد

 جاگذاشت.

 کیو بند و بساطش همان. فقط  زیهمان اتاق بود و م اتاق

بود و  زانیآو وارشیمپل به داز قاسم تپل دیو سف اهیعکس س

 را گرفته بود.  یقبل زیم یام هم جاکهنه یچوب زیم کی

شست و ن زیکنار م یفلز یهیچهارپا یشده بود. رو گرمش

را باز کرد و با  شیروسر یچادرش را از سر انداخت. سپس گره

 آن خودش را باد زد.  یهالبه

هرجا  ی. ولدانستیملود کجا رفته بود نم یبعد از خانه رحمت

جا  یخوراز غذا ری. غشودیم دایاش پبود حتم داشت سروکله

 .نجایا ای بردیرو به خانه م دیبا اینداشت.  یگرید

 که دخترش به انتظارش نشسته بود.  یمکان

را جمع کرد.  شیهابا خودش کنار آمد. حرف یطوالن یقیدقا

وسط اتاق قدم زد تا  یرا سر زبان آورد و گاه شیهایدلخور
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. در اتاقش که باز شد قلب زن شد دایرحمت پ یسروکله نکهیا

از پدر  یزیآودست چیکه ه یی. درست مثل روزهاختیفرو ر

 انداخت. یجان اهل خانه مبه نیریبهتش لرز شنداشت و ا

درچشم شدند. رحمت که قبل از ورود از وسط اتاق با هم چشم

کرد و در را پشت سرش  یحضور او در اتاقش آگاه بود اخم تند

 بست.
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 شیانداخت. دست و پا ریداد و سرش را ز یزیسالم ر صنم

از ذهنش رخت  یآنها بهحرف یو همه دیلرزیم اریاختیب

را از تن کند  زانشیآو یرهیآمد. کت ت شیبربسته بود. رحمت پ

 .رفت زشیو سراغ م

 پشت سرت؟ گنیم یچ رونیدختر. اون ب یگرد و غبار کرد _
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 یجواب سالم دخترش را بدهد. صنم ول آنکهیب دیغر رحمت

 در جواب پدرش گفت: اطیو با احت دیآب دهانش را بلع

نداره.  ی. حرف مردم که تمومگنیم زایچ یلیخ رونیاون ب _

 .میبگ یکه ما قراره بهم چ نهیمهم ا

. سپس کتش را از نشست زشیزد و پشت م یتلخند  رحمت

 کرد و گفت: زانیآو شیصندل یپشت

 مگه؟ یگفتن گذاشت یبرا میما؟ حرف _

 نکهیپدرش رفت و قبل از ا زی. با التماس سمت مدیچرخ صنم

 ان باز کند رحمت دستش را باال برد.ده

 . گمیم یچ نیبب ریگوش بگ _

 . رحمت پر قدرت گفت:زن بهم دوخته شد یهالب

 یکه اومد یراه نیاز هم یو کنوساطت خواهرت یاگه اومد _

 برگرد.

 گرفت و مردد ادامه داد: یگذاشت. نفس زیم یرو شیهاپنج
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ه اسم رخساره ب یدختر کنمیم الیبه شوهرتم گفتم. خ _

 و ندارم. نداشتم

 آقاجون؟ _

که دشمن با  نیکرد ی. شما دوتا دختر کارآقاجونیآقاجون ب _

 من نکرد. 

 و گفت: دیرا درهم کش شیهاپنجه یکرد. عصب مکث

رحمت و  یحرف دخترا نمیشی. هرجا منیرو آبرو برام نذاشت _

 خودشه. یعرضگیب

ش اهرم کرد و پدر زیم یرفت. دو دستش را رو شیپ صنم

 برد. شیسرش را پ

سر  ییبال هیبمونه و از غصه  نیزم ریتو اون ز ذاشتمیاگه م _

 رفت؟یآبروتون نم ارهیخودش ب

باال رفت.  ی. نگاه رحمت تندگفت. آهسته و پرمنظور آهسته

 صنم گفت:
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 میکه ب بهیغر هیتنگ دل  نیو بفرستدخترتون یعنیعرضه  _

 ن؟یدار وشیاز جون و جوان

 کرد و صنم در ادامه لب جنباند: یرحمت پرش تند یابروها

که  نهیمهم ا ست،ین یمن، مالل نیکه اگه بدبخت شد ع _

 . کشهیاس و نفس مزنده

 تو دختر؟ یگیم یچ _

 کمر صاف کرد و پر غصه گفت: صنم

با منم  ادتونه؟یعمر سر دلم مونده و باد کرده.  هیکه  ییحرفا _

 . نیکارو کرد نیهم

 را باز کرد و گفت: شیهارا باال برد. پنجه شدست

 نکردم.  یزندگ یپنج سال! زنده موندم ول _

 افتاد. ادامه داد: دستش

جون من  ایبرتون داشته بود  یکوفت یآشپزخونه نیا میب _

. یکشتا قتل و آدم ریبگ انتیو خ یاز مست ی....ولی. ولخبرمیب

 .دمیدیخوابم نمکه به  ییزایچ دمیزنده موندم و به چشم د
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که بسط  ینینکن دختر. ا یکیداستان خودتو با خواهرت  _

 .شهینم شمام نظام خاک در خونهنشسته پشت در خونه

 . زن پر قدرت گفت:دیغر رحمت

. ریبدتر. من رفتم تو دهن گرگ و خواهرم تو دهن ش گهید _

 آقا رحمت. همون مردم... یکنیم نیچرا با دخترات همچ

 مت در برد و ادامه داد:را س دستش

آب  زارنینشستن و با حرفاشون نم رونیکه اون ب ییهمونا _

 یبره، فردا که دخترت رفت خونه نییخوش از گلوتون پا

در  گنیجالد شده؟ نم هیخور آقا رحمت دم گنینم ساریتم

 شو فروخته؟گوشه گریو ج دهیباغ سبز د

. دینگاه هم دو ینیسکوت برقرار شد و نگاهشان در ن یالحظه

 یاهللیالالهبه رحمت داده بود که ال یتکان شیهاحرف ایگو

بعد لب باز کرد و با  یانداخت. کم ریسرش را ز تیگفت و در نها

 گرفته و پر درد نجوا کرد: ییصدا
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دختر  نیا ریبرو بگو همونجا که هست بمونه. من از خ _

 .یکن هم مادر یگذشتم. خودت براش هم پدر

 جون؟آقا _

جاش گوشه قبرستونه. نه  ستهیپدرش وا یکه تو رو یدختر _

 چی. به هیکوچه بازار یسروپایب ینه اون پسره مسار،یپسر ت

 .ارهیو ناسم من گهید یول ستمیکدوم رضا ن

و افکارش سخت آزار  نیسنگ شیهابغض داشت. نفس صنم

 تر گفت:بست و آهسته یدهنده بود. پلک

و سر مادرش هوو  دیو طرد کنه دخترتونک نهیاگه عرضه به ا _

 .ومتیق ومهیو دارم تا ققبول. خودم منتش د،یاریب

 یداری. تلخند معنشدیگشادتر نم نیرحمت از ا چشمان

 تکان داد و گفت: یآهسته سرلب زن نشست. آهسته یگوشه

دارم به  نجایاومدم ا یاز وقت دیدونی. مآمیمولود م یاز خونه _

 کنم؟یفکر م یچ

 کرد و گفت: ی. صنم سکوت کوتاهدیآب دهانش را بلع رحمت
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 پناهیزن ب هیپناه دادن به  یو ابهتتون برا یمردانگ نکهیبه ا _

 پناهیچرا دختر خودتونو ب ستیروشن ن ی. ولشهیقابل ستا

 نه؟یبب ییوفایب دیداره که با ی. اصال خاتون چه گناهدیکنیم

 هان؟

 تو...تو... _

بعد از مرگ  گهیبار د هی ستیش آقا رحمت. قرار ننگران نبا _

 هی. فقط خواستم بگم خاک کنم یدستیو دستقاسم مادرم

عمر مجبور نشه مثل  هیاعتبار خرج دخترت کن که  نیاز ا زهیر

 من بسوزه و بسازه.

 کردیشد. صنم که حس م شتریرحمت ب یهاپنجه فشار

 یادرش را روندارد چ یحرف گریگفته و د د،یهرآنچه را با

 سرش انداخت و زمزمه کرد:

 .دارید دیبه ام _

 یاجمله ای یمنتظر حرف یول رفتی. مدیو به پشت چرخ گفت

 جوابیمانند سالمش ب شیاز طرف رحمت بود تا خداحافظ
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. آنقدر تلخ فرو رفته بود یاانگار رحمت در خلسه ینماند. ول

. در اتاق دیشنیرا نم شیهانفس یصدا یکه حت نیتلخ و سنگ

 شیشانی. پدید زیم ی. دم آخر برگشت و سر او را رورا باز کرد

 نییباال و پا زیرزیر یهاگذاشته بود و شانه شیهاپنجه یرا رو

 .رفتیم
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 به صدا درآمد و پر بغض ناله زد: ی. رحمت ولدیترس صنم

 ادیعد از ظهر بب هیپسره. بگو  نیبه شوهرت بگو بره سراغ ا _

 عقدش کنه باخودش ببره.

 کجا؟ _

 سرش را بلند کرد و گفت: رحمت
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اش بهشون نرسه. و تخم و ترکه مساریهرجا که دست ت _

 پشت سرتو نگاه نکن. نی. توام بعد از ارهیو نگسراغ من امگهید

 یرفته را داخل گذاشت. رحمت ول ینگران و باالتماس پا صنم

 نع داخل آمدنش شد. دستش را بلند کرد و ما

گذر  نیا یرهیگ یو پدر و دختر را ال گذشتیسخت م زمان

. رحمت از دخترانش رو گرفته بود. فشردیتنگ، در خودش م

و  دییایسراغم ن گریبه سالمت. د دی. گفته بروقهر کرده بود

بر  یستادگیا انیپا نیا دی. و شادیپشت سرتان را نگاه نکن

در دل او چه خبر بود و در دل حقشان بود. به یخواسته

 دخترانش چه خبر؟ 

و به خودش لعنت فرستاد.  ختیتمام طول راه اشک ر صنم

طرف خواهرش را گرفته و از محبت پدر محروم شده بود. که 

و تکرار  یشاهد بدبخت دیآن وقت با رفتیاگر سمت رحمت م

 که بر خودش گذشته بود.  شدیم یروزگار
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 یدختر بزرگش بسته بود آمد و پاکه با  یطبق عهد رحمت

دختر کوچکش را انگشت زد. چند روز و چند شب  تیمحرم

و اشک و آه  یتیپر از نارضا ینحس بر خانواده گذشت تا وصلت

 یکه ال یصنم بود و اشک خاتون و عروس ی. خانهردیسر بگ

 قدعا یتنها نشسته بود و جواب خطبه یکنار پسر دیچادر سف

. طاهر بود و عباس و دادیم پس یرلفظیتن زرا بدون ناز و گرف

 ! یعصمت و صغر

. یکوبیو بدون دست و پا بانهیو غر رانهیمراسم حق کی ن،یهم

و  پشتیداماد ب یبود. ول هانیاز ا شیدختر رحمت ب اقتیل

 یکه برا یارعلی. یکوبیرا چه به رقص و پا پناهیعروس ب

م مانند او. و صنم از خانواده طرد شده بود و رخساره ه شهیهم

بود ثواب کند و  فتهها نبود. راوضاعش بهتر از آن انیم نیا

لحظه سرش را بلند نکرد که  کی ی. رحمت حتکباب شده بود

برگه را انگشت زد و رفت. او رفت و چشم  ینگاهشان کند. پا

علت لجاجت  دینفهم یتر شد. او رفت و کس شیجفت دخترها
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که به ذهن  یبود. تنها راه ایحق با ثر دیرا. شا شیپافشار

بستر خطر بود. آن شب خاتون  رد یبود زندگ دهیاش رسپدرانه

همسر  نیماند. دختر بزرگش تا صبح در بال شیکنار دخترها

 شیعروس یو دختر کوچک مظلومانه پا به حجله ختیاشک ر

و به  نیصنم آذماه یوقفهیکه به تالش ب ی. بسترگذاشت

بر  دینفهم یو گالب گرفته بود. اما کس عطر یبو یدستان صغر

 دهید ییرحمت در خفا و تنها یهاخاتون چه گذشت. اشک

آغوش خودش پروار  انیپدرش بود. م ینشد. رخساره نازپروده

 . نمودیم نیزم یعروس رو نیوکارترکسیشده بود و اکنون ب

از قبل شدند. رحمت تنها  ترپناهیب شیکه رفت دخترها خاتون

 یدل زن کنار دل شوهرش. صنم دلسوزانه حضور ناگهان بود و

. لب باز نکرد تا مادرش را مسکوت گذاشت یمولود در زندگ

 یو تنها بار همه کی. ندیغرور پدر و احساس مادرش صدمه نب

کرد  تالشو  دیآنچه برسرشان آمده بود را به دوش کش

بود و  . خودش کنار طاهرهمه آوار خم نشود نیا ریز شیهاشانه
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که از  یو عروس و داماد یپدر یفکر و ذکرش کنار خانه یهمه

زده بودند و معذب. . خجالتخوردندیکنج اتاقشان جنب نم

 یگرید یسربار آنها شده بودند و رو به جا یاول زندگ نکهیا

 یو ناگوار. هرچند که رو شدیگران تمام م شانینداشتند برا

 یهرچند که عباس مدت خانه باز بود و لبش خندان.صاحب

اقامت انتخاب کرده بود تا  یدالرام را برا یمیقد یخانه

منکر غرور و  شدینم ی. ولاز همه جهت راحت باشد الشانیخ

تازه عروس و  سیهر روز چشم خ شدی. نمشد شانیجوان

 و غصه نخورد.  دید اداماد ر تازه یگرفتگ

آنها را  یصبحانه ینیطبق روال چند روز گذشته، س صنم

با  ریدل س کیو  ندیداشت بعد از آن بنش میخودش برد. تصم

دالرام را داده بود.  یخانه شنهادیجفتشان حرف بزند. طاهر پ

 یبکشند و هر دو جوان را راه شیبه سر و رو یگفته بود دست

و هم  شدندی. هم خودشان راحت مشروع بد نبود یکنند. برا

راه هم توکل به خدا  ی. مابقآمدیدر م الیصنم از فکر و خ
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 مساریپسر ت یکه به قول طاهر خدا پس کله دی. شاکردندیم

 . شدیم الیخیازدواج رخساره ب دنیو بعد از شن زدیم

که شوهرش در بستر خواب کنار گوشش  یاز فکر خوشحال

اتاق، کنار  ی. رخساره گوشهنجوا کرده بود در زد و وارد شد

غم بغل گرفته بود و چشمش  یزانو شیعروس یهاخوابرخت

. دیدور کامل در اتاق چرخ کیبود. نگاه زن  رونیاز پنجره به ب

 :دیخواهرش گذاشت و پرس یصبحانه را کنار پا ینیس

 ؟یارعلیپس  ؟ییتنها _

 را به او داد.  فروغشیاش گرفت و نگاه بدست از چانه رخساره

 گردن تو. زحمت مام افتاده ،یسالم. دستت درد نکنه آبج _

دو  نیخواهرش را ب یرفت. مهربان چانه شیدو زانو پ صنم

 صورتش نشاند. یرو یانگشت گرفت و اخم قشنگ

ظرف عسل  هی ی. اوه اوه اوه، صورتشو نگا! بگم صغرنمتیبب _

 بلکه بشه تحملت کرد. ارهیب
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. صنم دیلب رخساره نشست و پر کش یگوشه یمحو لبخند

 کرد. زیاو چشم ر یرا بهم فشرد و برا شیهالب

 دلم گرفت. نمیعروس بداخالااق. باز کن اون اخمارو بب _
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زد و از پس آن  یوار لبخند میزن جوان فروکش کرد. تسل نگاه

 .دیآه کش

کار نون و  هی. گفت نجایا شهیدنبال کار. روش نم رمیگفت م _

 .میکنیو کم مبعدش زحمت آرمیم ریآبدار گ

زد و  یگریشد. رخساره لبخند محزون د ترظیصنم غل اخم

 نگاهش را باال برد.

باشه.  گهید یکیخوره نون دارهی. غرورش برنمگهیمرده د _

 .آمیباهات م یمنم گفتم هرجا بر
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عروس لرز درهم گره خورد. مردمک چشمان تازه نگاهشان

فت. خواهرش را در آغوش گر یهاشانه اریاختیکرد و ب یفیخف

از دوست و  به،یو غر یو زمان، از خود نی. از زمدلش پر بود

خورده هم نبود. صنم زخم یاهیسرزنش و گال چیه یدشمن. جا

کنار آمد.  دیبا آدم مجروح چطور با دانستیبود و م

اش را وار چانه. نوازشدیچیدور کمر خواهرش پ شیهادست

 او گذاشت و کنار گوشش نجوا کرد: یشانه یرو

 . شهیدرست م یچ. همهیغصه نخور خواهر _

 نیو به ا یراحت نیداد، هرچند مطمئن نبود به ا شیدلدار

 رفتندیمشیدرست شود. به نظر هر چه پ یزیچ هایزود

 . شتریب یو فشار زندگ شدیتر مسخت زیچهمه

لقمه دهان خواهرش گذاشت و مادرانه روز خودش لقمه آن

که اکنون  یاقیواهر پر شور و اشت. خردیکمک داد تا جان بگ

ام دستش را گرفت نداشت. بعد از صبحانه دنیخند یبرا یتوان

گفت حمام گرم آماده  ی. به صغردیکش رونشیزور اتاق ب و به
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. او گذاشت لبرانهشاد و د یهانو با رنگ یهالباس شیکند و برا

زود وا دهد و  یلیشود. حق نداشت خ ریحق نداشت از حاال پ

 دیرو. با شیپ یپشت کند. راه دراز بود و زندگ یخوشبخت به

 یبرا ینو عروس واقع کیو همچو  آراستیخودش را م

 . کردیم یشوهرش تناز

 

گذشته بود، زن جوان آرام و قرار از کف داده و  مهیاز ن شب

. کردیخدا مو خدا زدیخانه قدم م یسرتاسر یپشت پنجره

 یارعلیاز  یفتاده بودند. خبراهل خانه به دست و پا ا یهمه

پا گذاشته بود و عباس به هرجا که  رینبود. طاهر کل شهر را ز

وسط  نی. ابودبرگشته  یخالسرک و دست دیرسیفکرش م

خبر آورد  یصغر یتر بود. وقتحال و روز رخساره از همه خراب

و  اوردیطاقت ن گرید خبرندیهم از او ب یارعلیکه پدر و مادر 

نشست و  نیزم یبلند رو یشهیهمانجا، پشت همان ش زانو زد.

و طاهر و  دیسمت خواهرش دو مهی. صنم سراساز حال رفت
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 تیشدند. رنگش مثل م اضرسرش ح یعباس به سرعت باال

. طاهر زدیو تنش سرد سرد بود. صنم که دستپاچه م دیسف

بلند کرد. سپس  نیزم یاو را کنار زد و زن جوان را از رو یول

 و گفت: شانیپر یرد به صغررو ک

توش  زیشربت قند درست کن. چند قطره گالب و عسلم بر  _

 تو اتاق. اریب

دلبرانه و  یهارفت و صنم از پشت سرش روان شد. لباس او

بود. او مثل  امدهیکس ن چیخواهرش به کار ه یزنانه شیآرا

شوهرش ملکه باشد و  یبود که شب برا دهیپروانه دورش چرخ

 نبود.  شتریب روحیجسم ب کیحاال 

. رفتیم مساریاز صنم سمت پسر ت ریوسط گمان همه به غ نیا

 یارعلی یطوالن بتی. در واقع غبود کینزد نیقیکه به  یگمان

داشته باشد.  توانستینم نیتر از اقانع کننده یلیدل چیه

پدرش بازگو کرد و ناغافل به  یکه عباس در خفا برا یلیدل

 . دیگوش زن رس
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و  ندیکنار آنها بنش خواستیرا خوابانده بود و مثال م خواهرش

 نکهیکرد. ا ارشیآخر عباس هوش یجمله ی. ولشدیاندیچاره ب

در  یدر کار است و ممکن است اتفاقات خوب مساریدست پسر ت

 راه نباشد. 

به در  ینگاهمیدستانش شل شد. برگشت، ن انیشربت م ینیس

 ییته دلش مالش رفت. اگر بال اتاق خواهرش انداخت و یبسته

دور  شیها. پنجهمردیرخساره به حتم م آمدیم یعل اریسر 

زد و از کنار پدر و  یابعد تک سرفه یسفت شد. دم ینیس

. شتزود خودشان را جمع کرده بودند گذ یلیکه خ یپسر

به تکاپو افتاده  اشنهیس یو قفسه کردیعقلش خوب کار نم

 دایرا پ یعلاریشده  یبه هر شکل دی. باکردیم یکار دیبود. با

 ی. امشب ولدادیخواهرش م یبه زندگ یو سروسامان کردیم

بود کنار خانواده  ریجا کوتاه بود. فعال ناگزدستش از همه

 دایمرد جوان تا صبح پ یو فقط دعا کند که سرو کله ندیبنش

 نشود. یوقت عمل چیه چرخدیکه در سرش م یشود و فکر
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را به عصمت و  انیکرد. نوعروس گر یعباس را راهو  طاهر

 زد. رونیسپرد و از خانه ب یصغر

بزرگ  یزرگر یمغازه کی مساریبود که پسر ت دهیشن ایثر از

کنار مزون مادام شارلوت دارد و صبح تا شب دو جوان قدر 

. دیآی. خودش گهگاه مکنندیاش مو اداره دهییمغازه را پا

 یها. مردم حرفرودیو م زندیم شیهابه حساب کتاب یسر

روکش  یرگرز ندیگوی. مزنندینم مساریپشت سر پسر ت یخوب

دست به دست  یونیاف یخالف اوست و پشت آن زرگر یکارها

 شیاز ما بهترون هستند و شغل بعد شیهای. مشترکندیم

 آن است.  نیکردن مخالف ینظام و سالخ یبرا یجاسوس

بود که خوره به  دهیرس ییبه جارا به سر کرد. کارش  چادرش

 . شدیجانش افتاده و حرف عقل سرش نم

و  گرفتیرا از آن دو جوان م مساریپسر ت ی. نشانرفتیم دیبا

 یکس دلش برا چی. حاال که هزدیبا خودش حرف م میمستق
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بند نبود،  ییبه جا یحاال که دست احد سوخت،یآنها نم

و آن  نیا یب حالو حرف حسا بستیچادر همت م دیخودش با

 .کردیم
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 ��گهیدردسرهام داره د نیا یسینو یواقع

 

 یکن بشیترک یفانتز کمهیروزنه  هیاز  یگردیم یهرچ

 ��.شهینم

چه  دونهیسخت نم یهاتو لحظه یمثل صنم گاه یآدم واقع هی

 . رهیبگ یمیتصم

 اومده؟ شیحالت براتون پ نیچطور؟ ا شما

 که جلو پاتونه؟ یبشه تنها راه میتصم نیبدتر هنکیا



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 

 ! البته

فشار  گهیخب د یجلو پاش بود ول یادیز یهاراه صنم

 ��رهیمشکالت اجازه نداده از عقلش کمک بگ
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رفت و  ابانیو از آن طرف خ ستادیکوروش ا یزرگر مقابل

بود  ییهامانه هیشب دیدی. آنچه منظر گرفت ریرا ز شیهاآمد

پشت  کلیدرشت ه یپیبود. دو جوان ه دهیشن ایکه از دهان ثر

زنان و مردان  یبودند و جوابگو ستادهیا خوانشیپ

 شدبودند. خلوت که  یظاهرا فرنگ یکرده شانیپشانیت

صورتش گرفت و خودش را تا  یچادرش را محکم رو یگوشه

پس و عقلش  رفتیم شیکوروش رساند. پا یپشت در زرگر

 شیخواهرش پ یهربار که نگاه سرد و مرده ی. ولدیکشیم
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و  گرفتیم دهیقدرت عقلش را ناد گرفت،یچشمش جان م

 یاهزمان با ورود او زنگوله. وارد شد. همرفتیم شیتر پمصمم

در به صدا درآمد و نگاه هر دو جوان را دنبال  یباال ینییتز

 یبا لحن خاص یگریاز آنها اخم کرد و د یکی. دیخودش کش

 :دیپرس

نکن برو  التماسزویا دن،یصدقه نم یبه کس نجایا ش؟یفرما _

 .رد کارت

به حرف جوانک  توجهیجانب. ببهو حق یکرد. حرص نفس

 :دیپرس یگریو محکم رو به د ستادیا خوانشیپشت پ ادبیب

 خوره؟یمن به گداها م یافهیق _

 یکیاشت کنار آن برد یقدم یکرد. نفر بعد یاخم تند جوانک

 . ستادیا

تا  یدار کاریبگو چ الحالیف خوره،یو اشرافم نم ونیبه اع _

 .میحساب کتاب کتاب کن میخوایم ومدهیآقا ن
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. صنم خودش را بود ادبانهیب تیغاتند و رفتارش به زبانش

 .دیکش نییرا پا شیبهم جمع کرد و نگاه عصب شتریب

 با آقاتون کار دارم. _

 یکی. آن دیاز مردها نگاه تندش را باال کش یکی زیر یخنده

 :دیزد و به تمسخر پرس شیبه بغل دست یچشمک

 ما. مینداشت ایمشتر نجوریمرحبا به آقامون، از ا ه؟یخبر _

 زیحرفش را گرفت و با همان لحن تمسخر آم یادامه یکی آن

 ادامه داد:

 .میدار گهیآقامون حاال د یقگیسلکه البت به لطف خوش  _

صاف کرد و  ییدوباره صدا یکیدندان بهم فشرد. آن  صنم

 خم شد. نجوا زد: شخوانیپ یآهسته رو

 ؟یش غهیص _

 شو کثافت دهنتو ببند.خفه _

 ادی. صنم با نفرت زدیخودش را عقب کش یجوان عصب مرد

 گفت:
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 میمارستانیب نیمن همسر دکتر طاهر پژوهش سهامدار هم _

حرفا.  نیا هیادی. برا دهنت زششیپ دیبریکه درد و مرضتون م

خودتو و اعتبار آقاتو،  یآبرو ایآقات کجاست  یگیحاال م

 بزنم؟ شیرو باهم آتهمه

 ی. دو جوان نگاه متعجبدیحرف زد. قاطعانه و بدون ترد سفت

 لب باز کرد و گفت: یکی تیبهم انداختند و در نها

 برم خبرش کنم. نجایا نی. بشآدیاالن م _

را؟ مگر داخل مغازه  مساریرا؟ پسر ت یه کسکند؟ چ خبرش

در  کیمغازه رفت و برگشت.  یآن نگاه صنم تا انتها کیبود؟ 

 یقرار داشت که برا وارشیدر امتدا د یکوتاه و چوب یبسته

گفته  ای. ثریشدیو داخل م یکردیسر خم م دیورود حتما با

انگار صنم خواب  یخالف است ول یروکش کارها یبود زرگر

جالد  مساریرفته بود که پسر ت ادشیبود.  دهیود. انگار نشنب

 نی. بدی. آب دهانش را بلعدیآیاز دستش برم یاست و هر کار

مانده بود که جوانک به همان  فیو فرار کردن بالتکل ستادنیا
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کوتاه وارد شد و چند  یاز در چوب کردیکه او تصور م یشکل

 تقبالش آمد.تازه به اس یالحظه بعد همراه با چهره

 یپرپشتش را تا رو یساله و بلند قد. موها یحدودا س یمرد

 راهنیپ یخرگوش یقهیآب و جارو کرده بود و  شیهاگوش

قدم  کی. صنم دیرسیم شیهاتا نوک سر شانه بایتقر دشیسف

پر  یهالیبه عقب برداشت. مرد که لبخندش از پشت آن سب

 جوانره زد که دو آمد و اشا شیمرتب شده کامال مشخص بود پ

شد. با خروج دو جوان  تابیمغازه را ترک کنند. قلب صنم ب

 :دیبه پشت سرش انداخت و نال ینگاه

 ؟ییشما مساریپسر ت _

 هست؟ یدر خدمتم اوامر _

اش بعد کرکره یاز کنار صنم رد شد. در مغازه را قفل کرد و دم 

شد، صنم  کیشد. هوا تار دهیکش نییدر پا یاز آن سو

. کوروش دیکش غیدهانش گذاشت و ج یزده دست روشتوح

 .ستادیا شخوانیبرق مغازه را روشن کرد و پشت پ یبا تان یول
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راحت باش بگو  ؟ینبود مساری. مگه دنبال پسر تشنومیم _

 ؟یخوایم یازم چ

 :دیبه اطرافش انداخت و غر یهراسان نگاه صنم

 ؟یچرا در بست _

از  ییواستم تنهابه افتخار همسر دکتر پژوهش. خ _

 کردم؟ یخانم، کار بد امیدرب تونیشرمندگ

 درو تا.. نی. باز کن ارهیگیم ییبازش کن. قلبم تو تنها _

پشت  یصندل یسر داد و رو یابلند خنده یبا صدا کوروش

 نشست.  شخوانیپ

 یکرده بود واقعا. چرا حت یعقب رفت. عجب غلطعقب صنم

 آمدیسرش م یید. اگر بالام به کارش فکر نکرده بولحظه کی

 و... زدیبه سرش م مساریچه؟ اگر پسر ت

 ادشیفر یاراده صدا یکه ب دیفکر چنان به خودش لرز نیا از

 به هوا رفت و تکرار کرد.

 ..رویدر لعنت نیگفتم باز کن ا _
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 آره؟ یدیترس _

 بازش کن. _

من و  خواستیبود که م یهمسر دکتر پژوهش و ترس؟ ک _

 بزنه هوم؟ شیاهم آتو باعتبارم

 شبید یکرد شیکاریکجاست، چ یارعلیخوار. خون ،یلعنت _

 تاحاال؟

 .دیرا باال کش شیهاکرد و آسوده لب یزیاخم ر کوروش

 .شناسمینم ؟یارعلی _
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. شناسمیتورو خوب م کار خودته. من امثال یگیدروغ م _

 یهمه چ یتون که پا روباها کنهیم یحقارت کار یعقده

 . دیزاریم
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 :دیآمد و غر شیقدم پ کیزد. صنم  هیکامل تک کوروش

که  یزیچ یبفرست خونه. برا یارعلیدرو باز کن بعدشم  نیا _

 .شکنهیدست و پا نزن اول و آخر غرور خودت م ستیحقت ن

 نیرا ب لشیسب یشد. سپس گوشه نهیدست به س کوروش

 :انگشتانش گرفت و زمزمه کرد

 داره. ریبودم عروس نظام دل ش دهیشن _

و تلخ بود. مرد  یجمله تکرار نی. چقدر ادیابرو درهم کش صنم

 گفت:

 بودمت ... دهیخوش به حال دکتر پژوهش. زودتر د _

 ..یحرف بزن گهیکلمه د هیکلمه،  هی _

باال رفت. کوروش سکوت کرد.  دیزن به تهد یاشاره انگشت

 گفت:خورد و  یتکان شیگلو بکیس

 نشون بده؟ یکار منه؟ سند و مدرک دار یاز کجا مطمئن _

به سرعت رو به جلو خم  یزن سردرگم شد. کوروش ول نگاه

 :دیگذاشت و ناگهان غر زیم یرا لبه شیهاشد، دست
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 یپادشاه تونستیمن م ینداشت. تو خونه اقتیخواهرت ل _

 .یپاپت یقبا الهی یو انداخت به اون پسرهکنه بعد خودش

 ؟یشناسیمارو خوب م یپس تو همه _

 زن گفت: تی. در جواب عصباندیکرد و عقب کش یزیر یخنده 

بغل خودمه. خصوصا  ریشون زشهر. پرونده نیمردم ا یهمه _

 که نقل دهن محافله. باشیهمسر ز یدکتر پژوهش و عقبه

 انگشتان زن فشرده شد. کوروش با حسرت لب زد: نیب چادر

کنم براش کارستون. به آقاتم گفته بودم.  یکار خواستمیم _

 نهیسبهشهرو جلوش دست یمن تا همه یبفرستتش خونه

 کنم.

 یکه پا ییاز اونا ریعالم. عبرت بگ یعشق که نباشه بگو همه _

بخت من نشستن و حاال اونا کجا و من کجا. رخساره تو رو 

خوش  یگیکه م یپاپت ی. دلش به همون پسرهخواستینم

لقمه نون کنارش مثل کباب بره بهش  هیبود. چون خوشه 

 کنار تو.. ی. ولچسبهیم
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 گفت: یشتریاخم کرد. صنم با التماس ب کوروش

 ی. براستیبرگرده خونه. رخساره حالش خوب ن یارعلیبزار   _

 آدما همش نزن. یکاربارم که شده عشق با کثافت هی

و مقابل  داصیکه کوروش ب دینکش یبرقرار شد. طول سکوت

کنار آمد و سمتش  شخوانیاو از پشت پ یزدهچشمان وق

از او رد  ی. کوروش ولدیخودش را کنار کش دهی. صنم ترسرفت

 شد. قفل در مغازه را باال باز و کرکره را باال داد.

 برو. _

 یرا برا دنیو راه نفس کش دی. نور داخل مغازه دوستادیا عقب

 از مقابل مرد رد شد و ناله زد: رفت. شیزن باز کرد. نامطمئن پ

 ؟یارعلی _

که اجازه  به شوهرت بدهکار بودم نمیقانع باش. ا نیبه هم _

 هیو  یارعلیتنگ دل  یرفتیم دی. وگرنه توام بایبر دمیم

 .یکردیزابراه م ویعالم

 . کوروش برگشت داخل و گفت:ستادیقاب در ا انیم صنم
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. وگرنه ممکن کنهیکار م یرمثل بات مساریبه دکتر بگو قلب ت _

 .نهیو ببنبود دوباره بتونه زنش

زمان با . همدیلرزیم بیعج شیخشک بود و دست و پا شیگلو

 یرفتن او دو جوان وارد شدند و کوروش از در کوتاه چوب رونیب

 یدرمان الظاهریکه عل یعبور کرد. صنم ماند و حال خراب

مادام شارلوت شود و  بهتر بود وارد مزون دینبود. شا شیبرا

برود و برود بلکه  هدفیب نکهیا ایآب کند.  وانیل کی یتقاضا

نجات تا خود شب در  نیبابت ا اوردیخاتون درب یسر از خانه

سالنه گرفت. سالنه واریآغوش مادرش زار بزند. دستش را به د

راه افتاد و چندقدم از مزوم شارلوت فاصله گرفت. هنوز 

 یرو نیماش کیبود و الست دهیلبش نخوابمغز و ق نیجنجال ب

 شیهاطاهر گوش ادیبه فر هیشب یصدا یسر خورد و دم نیزم

برگشت و  دهیرا پر کرد. وحشت تمام وجودش را گرفت. ترس

لب از لب باز کند طاهر سمتش هجوم برد.  نکهیقبل از ا
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کشان داخل را گرفت و کشان شیبازو امانیو ب اجازهیب

 پرت کرد. لیاتومب

. طاهر دیچیپیاش از ترس بهم مو دل و روده زدیم جیگ سرش

اش سرعت سوار شد و غرش مردانه. بهدیرا بهم کوب نیدر ماش

 را رها کرد.

 تو؟ یکرد یچه غلط _

راه  نیرا بست. ماش شیهابهم جمع شد و چشم دهیترس صنم

سبز  یهازن باز شد و صورت کبود و رگ یهاپلک یافتاد. ال

 .دیشوهرش را د ینشایکنار پ

 طاهر؟ _

 باال رفت. یطاهر ول انگشت

 هیمن  یبرا گهیصنم. از امروز تو دنگو ماه یچیحرف نزن، ه _

 .یسروصاحبیب عقلیب سررهیزن خ
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کرد. لبش را محکم به دندان گرفت و اجازه داد  بغض

. طاهر با همان زدیدانه فرو برراه گرفته و دانه شیهااشک

 :دیکنترل برگشت و  پرس رقابلیغ تیعصبان

 هان؟ یکن یچه غلط نجایاومده ا یپاشد _

 شد. طاهر گفت: شتریلبش ب یصنم رو یهادندان فشار

. ینفهم مثل خودت طرفزبون یمشت هالو هیبا  یفکر کرد _

و به تو خوش دلم میزندگ یو بگو. منو بگو که همهمن احمق

 کردم.

 طاهر... _

چطور خودمو  دونهیخدا م نگو. فقط حرف نزن که یچیه _

 خراب شده. نیرسوندم تا ا

 بهت گفت؟ یک _

 .دیکش ادیناله زد. طاهر در جوابش فر صنم

 ییزایچ هی دونستمیدنبالت اومده بود. م نجایعصمممت. تا ا _

 تو سرته، عصمت که زنگ زد....
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 :دیکرد. چشمان سرخش را به او داد و غر مکث

 آره؟ یدید رتیغیطاهرو ب _

 اهررر.ط _

و از جلو زنم دیکه با رتمیغیطاهر طاهر! ب ید بس کن ه _

هلک به خودش اجازه جمع کنم. که هلک یاجنب هی یمغازه

 یصاحبیوساطت واسه خواهرش. آخه مگه تو ب ادیداده پا شه ب

 که
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مشت گردن  هیو تنها، وسط  کهی. اونم یراه افتاد سرخود

 .خبریا بکلفت از خد

بزرگ  یبه قدر شی. خطاو اعتراض و التماس نبود هیگال یجا

طاهر را به تن خودش بخرد.  یهابود که سکوت کند و سرزنش
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 شتریب شیخطا یاندازه دیدیاو را م تیحاال که خشم و عصبان

 بود. شهیاز هم ترمانیدستش آمده و پش

مردن کرده  یوسط خانه چادر از سر افتاد. تمام طول راه آرزو 

را باز کرد و کف سرا  شیکمر چادر قجر یبود. تلوتلو زنان گره

به حال خودش انداخت. طاهر از پشت سرش آمد. عباس و 

به  دهیزدند و صنم نرس رونینگران از اتاقشان برخساره دل

 اتاق مشترک خودشان از حال رفت.

به خانه برگشت. با سر و  یارعلیدر کمال تعجب  یول شب

. رخساره که وبال گردنش بود یو دست یزخم یصورت

و  یماریاز ب ایاز آمدن شوهرش خوشحال باشد  دانستینم

 او و شوهرش افتاده ناراحت.  نیکه ب یکدورت

. قهر و غضب طاهر و از گفتیم انیبازهم تب داشت و هذ صنم

گران تمام شده و تا  شیبرا یخودش حساب یعقلیهمه بدتر ب

 یبه آزاد مساریه بود. چه شد که پسر تمرز مردن او را برد

 یی. فقط گفته بود برود جادانستینم یداد کس تیرضا یارعلی
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 نیترسخت روز. گفته بود امفتدیکه هرگز چشمش به او ن

شود.  مانیرا گرفته و اگر نرود ممکن است پش شیزندگ میتصم

که  دیحال خراب صنم به خانه برگشت. شا انیم یارعلی

هم که شده  بارکی یزن را گوش گرفته و براکوروش حرف 

 ها هم بزند. آدم یکارعشق را با کثافت خواستینم

 ینه خبر گریفردا صبح د یصنم راحت شد. ول الیآمد و خ او

 خبری. ساک کوچکشان را بسته و بیارعلیاز رخساره بود و نه 

که  یاز خود گذاشته بودند و حرف یاز همه رفته بودند. نه نشان

سال  یهاکردنشان. آنها رفتند و سال دایپ یشود برا  یرنخس

وارد شود.  اهرشتا خو دیصنم به در خانه خشکچشم ماه

آنها را ترک کردند. رحمت چند روز بعد  بانهیو غر سروصدایب

پدر.  یاز رفتن سراغشان را گرفت. صنم اما شرمنده بود از رو

بالخره  دانستیمخانه بود و  یتغارته مانشیو ا نیکه د یپدر

. بخشدیو دخترانش را م گذاردیقهر و کدورت را کنار م یروز

 یخواهرش را کند. ول یهوادار ومتیق ومیققول داده بود تا 
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بود. آنها با  دهیطول نکش شتریچند روز ب یهوادار نیعمر ا

خصوص رحمت را به دل همه به یادیز یهارفتنشان حسرت

که در بستر  یدرست زمان گذاشتند. چند سال بعد از آن،

رو به دختر  کردیآخرش را م یهاتیافتاده بود و وص یماریب

 یاست. ول دهیآنها را بخش ی. گفت هردودیطلب تیبزرگش حالل

شدن خودش شک داشت. مطمئن  دنیصنم همچنان در بخش

 ینگاهش تا لحظه ینبود بخشش پدرش از ته دل باشد وقت

بسته بود.  ایچشم از دن شهیهم یو برا رهیآخر به در خانه خ

اگر رخساره  دی. شادانستیاو م یهاخودش را مسبب حسرت

 یاگر گذشته ستاد،یایپدرش نم یاگر تو رو داد،ینم یرا فرار

سرنوشت  د،یکوبیخودش را مثل چماق بر سر رحمت نم

درد را  نیها عذاب او سال خوردیگره نم یدرخواهرش با دربه

 .دیکشیبه دوش نم
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تخت چرخ خورد  نییرها شد و تا پا ایبرگه از دست در نیآخر

 نیسنگ اشنهیس یو قفسه سیافتاد. صورتش خ نیزم یو رو

آهش را  توانستینم یتنگ و آزار دهنده که حت یقدربود. به

و حالش بدتر از آن.  ختهیپس بفرستد. سر و صورتش بهم ر

سرش  یروبرداشت و  یشگیهم یو نفس شالش را از جا نایب

 انداخت.

بود و فقط مانده بود چند خط  دهیرس انیصنم به پا داستان

 رونی. از اتاق بشدیبه زبان او نگارش م دیکه احتماال با یآخر

 وارد شد. اجازهیصنم رفت و بزد. درمانده سمت اتاق ماه

در  انیم ایبود و نگاهش منتظر. در رهیبه در خ رزنیپ چشم

 :دیزد و نال شیبه رو ی. تلخندستادیا

 خونه برام آشنا بود. نیچرا روز اول ا فهممیحاال م _

اش گونه یپشت دستش را رو ایصنم تکان خورد. در یهالب

 و گفت: دیکش

 . کردمیم یتاتیتات نجایبا رخساره تا ا یبچه که بودم گاه _
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 هم گذاشت.  یپلک رو صنم

 ینشد. مادرمم رنگ خوشبخت ستیآرت وقتچیه یارعلی _

 .دیند

 عمر چشم به راهش بودم. هیمن...من  _

 .دیکش ریشد و نگاهش را ز ترقیعم ایناله زد. تلخند در صنم

 نیرونده و ازونجا مونده، مظلوم شده بود مادرم. ا جانیاز ا _

 .نشیدیدیم دیبا ایآخر

 یول ایاو باز کرد. در دنیدرآغوش کش یرا برا شیهادست صنم

 کان داد و گفت:ت یبا حفظ همان تلخند سر

دادن به  ینوازش کردن من و تسل یخاله صنم. برا رهید _

 شده. رید یلیرخساره خ

زد و پشت به  یچرخ ای. درو هوا ماند نیزم انیبازش م آغوش

 او ادامه داد:
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. بعد از بابام رفت زن اون دیو برامون مادرم یتنگفقر و دست _

خوش کرد و  به خودش دل شدیشد که نه م صفتیهوشنگ ب

 نه مال و منالش. 

 به پشت سرش انداخت.  ینگاهمین

اگه مادرم نخواسته برگرده  ی. ولیتالشتو کرد یتو همه _ 

 .محکم بوده لشیحتما دل

 دخترم؟ ایدر _

 شهیمادر داشتم که اونم از دست دادم. هم هیمن فقط  _

 یا. گلهاشیمنت هوشنگ و دور و بر ریو کار بودم. ز کسیب

 راه مادرم باشم. یادامه خوامیم ی. ولتسین

 .میبا هم حرف بزن ایتو، ب ایب _

 تکان داد. صنم با التماس گفت:سرش را تکان ایدر

 یبدون دیکه تو با زاستیچ یلیخ _
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. نه از شما که باور ستمی. دلخور ندونمیکه الزم بود م یهر چ _

نتونست  وقتچیاز پدربزرگم که ه بوده و نه ریخ تتیدارم ن

 یول ستمیباال سر دختراش باشه. دلخور ن یخوب یهیسا

 .ستمیموندگارم ن

 حرف دارم باهات. یکل نیبش ایلج نکن ب _

عادت دارم. شمام به چشم  یدرنمونده. من به دربه یحرف _

 عادت کن.  یانتظار

ق را . اجازه نداد صنم حرف آخرش را بزند. در اتادیترک بغضش

 . دیسمت اتاقش دو انیبست و با چشم گر

کار  شتریب قهیچند دق تشیظرفساک کوچک و کم بستن

 گریبود که د یزد. مدت رونینداشت. دور از چشم همه از خانه ب

نبود. اگر هم بود  یخبر وقتشیوقت و ب یهاساز الکس و پار

 فهدی. بدل و جراتش را باال برده بود ی. سختدیترسینم ایدر
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 یقفسه یرو ستکه د یرزنیزد و حال خراب پ رونیاز خانه ب

 .دیگذاشته بود را ند اشنهیس

و داد عصمت خانه را پر کرد. صنم  غیج یبعد صدا یساعت

. ندیرا بب ایدر کردیو التماس م دیکشیآخرش را م یهانفس

صنم را رفته و خاطرات تلخ ماه خبری. ببود یاما خال ایاتاق در

 پخش و پال گذاشته بود. کف اتاق

 یانهیهم گذاشت و با س یها را روبرگه یکییکیخم شد.  ینام

 شهاب را گرفت. یشماره یاز درد و نگران نیسنگ

 جانم؟ _

 تموم شد.  _

 تموم شد؟ یچ ،ینام یخوب ؟یگیم یچ _

 رفت.  ایدر _

 پس داد و دوباره گفت: یکرد. نفس پر مکث

 .تونمینم یینهاشهاب ت ایعمه صنمم رفت. ب _
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 "دوماه بعد"

و حرص  زدیقدم م ینام زیمقابل م نهیدست به س شهاب

 .خوردیم

 همه پشتکار. نیبه ا زادیمردکتر، واقعا دست یآقا ولیا _

داد و رو گرفت.  یانگشتانش حرکت نیرا ب سشیخودنو ینام

 ادامه داد: تیشهاب با همان عصبان

سالم  چهلیشد سچهل سال مادرش رفت گم و گور  یس _

در کارمون دراومده. نسل به نسل دربه گه،یخودش. خوبه د

 .میهاشدهگم

 کار کنم؟ یچ یگیم _

و دستش را سمت او دراز  ستادیا ی. شهاب عصبدیغر ینام

 کرد.

 . ندگانیواسه آ راثیبزار بشه م ،یچیه_

 کرد. شهاب تشر زد: زیر چشم
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کن که  یکار هی، بزن یحرکت هیبده،  یتکون هیخب پاشو،  _

 .الاقل ادیزنده بودنت به چشم ب

 جانب ادامه داد:به. شهاب حقدرهم شد شتریب ینام اخم

. دوماه میمملکت نیا یکرده لیسرمون تحص ریواال! خ _

 .میکن دایشهر پ نیرو تو ادختر بچه هی مینتونست

 سرش گذاشت.  یرو دست

گذاشت  وندوچیو پفسقل بچه چطور هممون هی نیععع! بب _

 سرکار.

سر  دیو نرس دیزدم تو روزنامه. به هرجا که عقلم رس هیاطالع _

از من  یکارچه ن،ی. آب شده رفته تو زمستیزدم. خب ن

 ط؟یشرا نیاس تو اساخته

 .کرد زیبار شهاب چشم ر نیا

 ؟یبه همه جا سر زد یواقعا! مطمئن یخسته نباش _

 ه؟یمنظورت چ _

 و گذاشت و خم شد.ا زیم یرفت. دست رو جلو
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سر  نامیبه ا ؟یچ نایا ؟یقانون یپزشک ،یکالنتر مارستان،یب _

 ؟یزد

 ابرو باال داد. شهاب گفت: ینام

 دختر افتاده باشه. نیا یممکنه برا ی! هر اتفاققایدق _

بار گفته بود  کیشد.  نییباال و پا نیمرد جوان سنگ ینهیس

دوماه  دانستی. شهاب چه مپارک است مکتین یبعد ینهیگز

. چه گرددیشهر را وجب به وجب م یهااست که تمام پارک

در  یاچه ولوله دیگویم یاز پزشک قانون یوقت دانستیم

و  کردی. شهاب سرزنش مکندیمرد جوان به پا م ینهیس

 شانیکردن دردها یمخف نیدر هم یفرق او با نام دانستینم

  .زدیریدرون م یو نام دیگوی. او ماست

 زیم یبعد آرنجش را رو یرها کرد. دم زیم یرا رو سشیخودنو

 دو دستش گرفت. نیگذاشت و مستاصل سرش را ب

 کار کنم.  یچ دیبا دونمینم گهی. واقعا ددونمینم _
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که حداقل خودتو  یدوست دار ش؟ینیکه دوباره بب یخوایم _

 ؟یبد لشیو تحوکه بهت سپردن یو امانت یخالص کن

برداشت و  ییلب شهاب انحنا یال رفت. گوشهبا ینام نگاه

 گفت:

 یآیسر م هی یشیبعد رفتن من پا م خواد،یاگه واقعا دلت م _

 گفتن داره. یبرا یخوب یحرفا لویما ن یخونه

 

گذاشت و کنار شهاب نشست.  زیم یقهوه را رو ینیس لوین

. نه آنقدر شلوغ که استرس بود کیساده و ش شانیزندگ

. ردیکه دلت بگ روحینه آنقدر خلوت و ب ،اوردیب یچشم

خودش گرفت.  یهمدمیو ب ییهمه تنها نیدلش از ا تعارفیب

 یکاش روز یبه حال روزگارش کند. ا یفکر شدیکاش م یا

را با  شیهایو خستگ گرفتیمثل شهاب سروسامان م کهمثل 

 یو روزها یطور شاد نی. همکردیم میتقس گرینفر د کی

 خوشش را.
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 چیو ه کردیم یرقصخوش یوسط سه فنجان سلطنت یرقو

شهاب خم شد و  تی. در نهاشدیکس دستش سمت آن دراز نم

. زدیاو هم صبور و آرام م ی. راستدیرا مقابل خودش کش ینیس

انعطاف  شتریرامش کرده بود و ب یمشترک حساب یزندگ ایگو

 یانهخا لوین یگرفته بود برا میتصم کهنی. همدادیبه خرج م

شهاب به  یبزرگ در زندگ شرفتیپ کیخودش  ردیمستقل بگ

 . آمدیحساب م

 :دیپرس لویو رو به ن دیپا کش یپا رو ینام نیب نیهم در

 . دیگفتن دار یبرا یخوب یمن منتظرم. شهاب گفت حرفا _

به  یا. شهاب اشارهدیو شهاب سمت هم چرخ لوین نگاه

 او لب باز کرد.  تیهمسرش زد و در نها

 راستش.... _

آورد و  رونیب یااش را روزنامهشد، از پشت مبل تک نفره خم

 گذاشت زیم یرو

#237 
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 .شگاهیاومد آزما یکی شیروز پ چند

ادامه  لوی. نآشناتر ماند یتریآشنا و ت یعکس یمرد رو نگاه

 داد:

د نشون دا نوی. اوووم، اشگاههیآزما نیسابق هم نیاز مراجع _

 دخترو بشناسه. نیا کنهیگفت فکر م

قهوه  ختنیر نیح یمتعجب رو به جلو خم شد. شهاب ول ینام

 دستش را بلند کرد و گفت:

 عجله نکن. هنوز مونده. _

 کرد و گفت: یمکث لویزد. ن هیگرفت و به عقب تک ینفس ینام

 هیچطور بگم، اولش فکر کردم چون سن و سالش باالست و   _

 بعدش... ی. ولکنهیداره اشتباه م دیشا دهایکم مشکالتش ز

 گفت: ادیز دیبا ترد لویگردن کج کرد. ن ینام
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کوچک  کیبوت هیکنه. گفت  فیخودش اصرار کرد برام تعر _

توش شال و  دونمیشهر داره که چه م یناییما نییاون پا

جووناست  ازیخرت و پرتا که ن نیو از ا شیو لوازم آرا یروسر

شب  هیشب...  هیو امرار معاش البته.  یرگرمس ی. برافرشهیم

دختر جون  هی نهیبیرو قفل کنه بره خونه مدر مغازه رهیکه م

 هیمشتر کنهی. اولش فکر مشهینشسته پشت در. کنجکاو م

 که جا و مکان نداره. فهمهیم کنهیبعدش که پرس و جو م یول

 :دیخورد و پرس یتکان ینام یگلو بکیس

 خب؟ _

 یتو مغازه، بعدشم وقت برهیبا خودش م اروی. درگهید نیهم _

. االنم حدود دهیبهش پناه م گهیواقعا داره راست م نهیبیم

. قفل مغازه و کنهیبراش کار م کیدوماهه که تو همون بوت

راحت همونجا  التیداده دست خودش که شبا با خ میچهمه

 بخوابه.

 ده و ما..شهر بو نیمدت تو هم نیا یهمه یعنی ،یعنی _
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 تکان داد و گفت: یسر لوین

سراغش. از دور  میرفت روزید نانیاطم یبله...من و شهاب برا _

 ایبود و با مشتر ستادهیا شخوانی. پشت پ. خودش بودمشیدید

 .زدیحرف م

 :دیمتعجب برگشت سمت شهاب و پرس ینام

همون موقع که من  شدینم ،یگیاالن م نارویپس تو چرا ا _

 ؟یکردیو تمومش م یگفتیم زدمیبال مبال داشتم

 زد. هیابرو باال داد و تک شهاب

 نچ. _

 چرا؟ _

 .شدینم بمیاز شما نص ییرایافتخار پذ گهیچون د _

چانه زد و با همان  ریمحکم شد. شهاب انگشت ز ینام فک

 گفت: یخونسرد

 باهات حرف داشتم. نکهیوالبته ا _

 کرد و گفت: یمکث کرد. یتالق لوینگاهش با ن بازهم
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 ش؟ینیکه بب برمیشرط م هیبه  _

 زد و گفت: یاخم کرد. شهاب لبخند ینام

 . یخودتو کنترل کن _

 شهاااب؟ _

 هویخورده.  بیحرف حساب جواب نداره. اون دختر االن آس _

. داشته یابوده و چه گذشته یک دهیهمه سال فهم نیبعد از ا

. حاال اگه آخر میزده به س گهی. اگه گذاشته رفته دینام دهیرم

 ییچه بال ستیمعلوم ن یایب ییبراش چهارتا یبر یتوام بخوا

 .ادیسرش ب

 کجاست؟ _

 ؟ینکن تشیاذ یدیقول م _

بعد تو  زنمیباتوام شهاب، من دارم تو جهنم دست و پا م _

 ؟ینیچیم یکبر یبرام صغر ینشست

 قول بده اول! _
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 یا پس داد، سپس نگاهسرش را باال گرفت و نفس پرش ر ینام

 :دیجفتشان رد و بدل کرد و غر نیب

 بشیکجا غ نمی. حاال پاشو من ببر ببدمیقول م خب یلیخ _

 مدت. نیزده ا

 

 یرا رو یدوتا شال رنگ یکیبود.  ستادهیا خوانشیپشت پ ایدر

. الغرتر و رنجورتر دادیم حیباز کرده و توض شیمشتر یبرا زیم

 تیهمه معصوم نیا دنید یدلش برا. چقدر زدیم شهیاز هم

 شیمغازه تماشا یشهیو از پشت ش نیتنگ بود. از داخل ماش

 خبری. رفته بود و بدترکشان کرده بو یچه ناگهان وفایکرد. ب

 یو قلب دیشب خواب راحت به خودش ند کیکه  یبود از چشم

 لحظه آرام نگرفت.  کیکه 

که به او زد سمت  یاشد و با اشاره ادهیپ یعقب نیاز ماش شهاب

فقط و فقط سرش را تکان داد. او رفت.  یمغازه راه افتاد. نام
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را بست و واکنش  شیهاچشم یآهسته و خونسرد. نامآهسته

 بسته تصور کرد.  یهادختر را پشت پلک

 یجمله نیداد، با لبخند وارد شد و با ا نییقفل در را پا شهاب

 دختر مواجهه شد.

 .رونیب دییه! لطفا بفرماممنوع ونیورود آقا _

که  یدو دختر جوان یبود و تمام حواسش در پ نییپا سرش

صاف کرد و با  یانهی. شهاب سکردندیم چشیمدام سوال پ

 حفظ همان لبخند گفت:

 من؟ یبرا یحت _

بالفاصله سرش را بلند  ایآشنا بود و لحنش آشناتر. در شیصدا

 یشد که لبخند ییهالب رهیزده خ رتیکرد و ح

را گم  شی. دست و پاآنها نقش بسته بود یرو یاروزمندانهیپ

توجه به حضور دخترها  یو ب دیکرد. هول زده به عقب چرخ

 خودش را به اتاقک کوچک پشت دکور مغازه رساند.
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 یبرا یول دانستیرا نم شی. چطورکرده بودند شیدایپ

ساک کوچکش را از کنج  دهی. ترسنداشت یادیزمان ز ختنیگر

 نجای. ابزند رونیب یگرفت از در پشت میاقک چنگ زد و تصمات

 فیکه بالتکل ییهایمشتر الیخی. بماندن نبود یجا گرید

. کردندیم هوسط مغازه مانده بودند و هاج و واج به شهاب نگا

 گریو د ماندیخودش که جا م یزهایرخرده الیخیاصال ب

رداشت و از در . ساکش را بردیسراغشان را بگ توانستینم

 زد.  رونیب یپشت

نشد. به  یخودش که راه فرار باز است و چاره دارد. ول الیخبه

دستش را سد راهش کرد و با  یدر باز شد نام نکهیمحض ا

 :دیمحزون پرس یلبخند

 کجا؟  _

 داخل شد و گفت: ی. نامقدم به عقب برداشت کی ایدر

 خوامی. م. آروم باشباشه یچ تیحرکت بعد زدمیحدس م _

 باهات حرف بزنم.
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آغوشش  انیتکان داد و ساک کوچکش را م یسر یول ایدر

 فشرد.

 ندارم یمن با شما حرف _

#23۸ 
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تا به خودش بجنبد شهاب از پشت سرش حاضر  یول برگشت،

 شد و گفت:

اگه مادرتم مونده بود  دیمون بده. شابه همه گهیفرصت د هی _

 یو انتظار یمونیکمکش کنن چهل سال پش دادیو اجازه م

 . گرفتیرو نمهمه بانیگر

 شتریرا ب فشی. کشیکرده بود. نه راه پس داشت و نه راه پ بغض

به  ی. شهاب چشمکدیرا گز نشییآغوشش فشرد و لب پا انیم

 زد و گفت: ینام
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 برات تنگ شده. یلیهست دلشم خ لومیدره. ن یجلو نیماش _

اما به سرعت خودش را داخل کرد و  ی. نامرفتباال  ایدر نگاه

 گفت:

 بعد.   یبگو حرفاش بمونه برا لوی. به نآدیبا من م ایدر _

 میتسل تیدو مرد رد و بدل کرد و در نها نیب ینگاه فیبالتکل

او باز و  تیدستش را به عالمت هدا ستاد،یکنار ا ی. نامشد

فتاد. پشتش را به راه ا ری. و ناگزکند شیاشاره زد که همراه

 رفت. یشهاب کرد و دنبال نام

 

پهن  اهیروبان س کیبود و قاب عکس بزرگش با  یماه خال بستر

اش از همان مقابل در شل شد. چانه ایدر یتختش. زانوها یرو

به  یمتاسف دست ی. نامو نگاه ملتمسش به عقب برگشت دیلرز

 و نجوا کرد: دیاش کشچانه

 دشم...دو روز تو کما بود بع _
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. دست مرد زدیدختر تر شد. چقدر کم حرف و ساکت م یگونه

 در را نوازش داد و نجوا کرد: یبدنه

 .ومدین رونیدر موند و ب نیاز حرفا پشت هم یلیبرو تو! خ _

 من... _

  ؟یچرا رفت _

 یو حق به جانب و دلخور سوال دیحرف او دو انیشد. م کینزد

 ایده بود را به زبان آورد. درروزها در دلش مان نیرا که تمام ا

 مرد جوان با همان قدرت ادامه داد: انداخت. ریسرش را ز

بهت  ؟یوابسته کردن آدما جواب داره. چطور تونست گنیم _

 تو... یگفته بودم، تذکر دادم حالش با تو خوبه ول

 نداشتم. دنیموندن و جنگ یبرا یازهیانگ گهی. دتونستمینم _

 ؟یداشت ؟یکردن آدما چ زهیانگیب یبرا زهیانگ _

بعد  یزد. دم یلبخند محو یکرد. نام یدرهم تالق نگاهشان

شلوارش  بیرا داخل ج شیهاوارد اتاق شد و پشت به او دست

 فرو برد. 
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 خالصه شده بود تو کارو کارو کار.. امیقبل از اومدنت دن _

 و ادامه داد: ستادیرفت. مقابل تخت صنم ا جلوتر

به حال  یفکر هی دیکفش که با هیشو کرده بود تو صنم پاعمه _

 امرزهیاون خداب تی. وصشهیم ریداره د گفتی. میکن تیزندگ

 نیام سروسامونت بدم و بعد اگه خواستم چشم از اکه تا زنده

 ببندم. ایدن

برگشت.  یگوش سپرد. نام شیهاو به حرف ستادیهمانجا ا ایدر

 . زدیهنوز لبخند داشت و نگاهش محزون م

 نشد که سرو سامونم بده. یول _

خجالت زده  ای. درزدیدر تک تک کلماتش موج م حسرت

 یاما رو گرفت و آهسته رفت و لبه یبرد. نام نییسرش را پا

 به او زد و گفت: یاتخت نشست. سپس اشاره

خودم  دیبا تماممهین تیمامور نیکه انگار ا نیبش ای! بایب _

 تمومش کنم.
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بعد وارد شد و  یاو نگاه کرد. کم یبه محل اشاره دیبا ترد ایدر

 نهیسبهدست یدو به شک با فاصله از او کنار تخت نشست. نام

 مقدمه گفت: یپس داد و ب یشد. نفس

صنم ماه هیخونه شد مهر نی. ادیاز طاهر بهش رس یارث خوب _

 مال عباس.  مارستانیو سهام ب

 کرد.  نگاهش

دختراش  نیو ندار پدر بزرگت ببعد از مرگ خاتونم که دار _

 شده بود.  میتقس

 باال رفت. ایدر نگاه

ام شده بود بود به رخساره، خونه دهیرس یدو دهنه غذاخور _

 صنم.سهم ماه

 تیاز سکوت او نها ی. نامهمچنان سکوت کرده بود ایدر

 استفاده را برد و ادامه داد:

رمانگاه د هیخرج ساخت  ویاز ارث پدر صنم حق خودشماه _

رو نگه خونه نیفقط ا شیدارا یمناطق محروم کرد و از همه تو
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که خودش برگرده و  یام موند واسه روزداشت. سهم رخساره

 .رهیبگ میبراش تصم

 . دیآب دهانش بلع ایدر

وقت نشد  چیخب ه یتالش کرد. ول یلیمنتظر شد. خ یلیخ _

 ریس دلهیو  نهیخونه بش نیسقف ا ریکه دوباره با خواهرش ز

 تماشاش کنه.

. من فقط زدیاز گذشته حرف نم وقتچیمادرم ه یعنیما،  _

 تو نگاهش بود.  شهیکه هم یو حسرت دمیاشکاشو د

تخت به  یرا باز و رو شیهاگردن خم کرد. سپس دست ینام

عقب برد و اهرم تنش قرار داد. نگاهش به سقف اتاق بود و 

 .ایحرفش با در یرو

 هیخونه فکر کردم مهمون  نیبه ا دیت رسکه پا یروز اول _

همه  نیو بعد از ا ی. موندگار شدیخب تو موند ی. ولیاساعته

صنم به علم عمه صیتشخ دمیسال درس خوندن، فهم

 .ارزهیمن م ینصفهمهین
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 کرد. مکث

 ی. ولیبود تجربهیموافق موندنت نبودم. به نظرم بچه و ب _

بار من  نیاد که ادست به دست هم د ی. همه چگهینشد د

 .یو ازت بخوام که بمونشم میتسل

 من... _

پدربزرگتم  یدو دهنه ،ییخونه تو نیصاحب ا گهیاالن د _

و  دیبهش کش یدست هی شهیم یسرجاشه. مخروبه شده ول

 سرپاش کرد.

 زد و گفت: یلبخند یاز هم فاصله کرد. نام ایدر یهالب

 شمنامهتید. تو وصکر یدارساال امانت نیا یصنم همهعمه _

 دایرو پروز نبود من بگردم و وارث رخساره هیکرد که اگر  دیق

 کنم.

 و سردرگم بود. ناباورانه لب زد: جیگ ایدر
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ام، کار کنم؟ شوکه یچ دیاالن با دونمیآخه من، من نم _

 رو به اون رو نیاز ا یهمه چ هویکه  شهی. اصال باور نمجمیگ

. نشستیمادرم م دیروز با هیکه  ییشده. من نشستم جا

 تونمیم ی. من چطورستین گهیصنمم د. ماهستیخودش ن

 آخه.

جمع کرد و نگاهش را  نهیس یرا رو شیهانشست. دست صاف

 . در جوابش گفت:از او گرفت

 ی. فقط باش، بمون و برایانجام بد یخاص یکار ستیالزم ن _

 .ریبگ درست میکه حقت تصم یزیچ
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 یعمرش تو بدبخت یدختر تنها که همه هی یسخته! برا _

جا باور کنه. من  هی رییهمه تغ نیکه ا هیادیگذشته انتظار ز

بود که به  نیرفتنم هم لیاز دال یکی دی. شاتونمیواقعا نم

 عادت نداشتم. یشکل نیا یزندگ

 ؟یاگه من کمکت کنم چ _

نگاهش را به او سپرد و  ی. نامهم دوخته شدب ایدر یهالب

 گرفت. یشتریب یلبخندش نما

 ؟یبا من ازدواج کن ی. حاضرمیکنیبا کمک هم آسونش م _

 ایدرخواستش را مطرح کرد. در ینیچنهیو بدون زم یناگهان

 نیرا نداشت. آن هم در ا یشنهادیپ نیهمچ دنیشن یآمادگ

اور نکرده بود. هنوز حساس. هنوز ذهنش مرگ صنم را ب طیشرا

. ناباورانه و کردیکنار بسترش نشسته بود و حضورش را حس م

حرف  رنگاه و هزا کیسرش را چپ و راست کرد و  زیزریر

 شیهاقفل دست یرد و بدل شد. مرد جوان ول نشانیب یناگفتن

خودش  اطیتخت سر خورد و با احت یرو یرا از هم باز کرد. کم
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سختش بود و خودش را بهم جمع  ایکرد. در کیرا به او نزد

 تر گفت:آهسته یکرد. نام

 .شنوهیو مهست که صراحتا اعتراف من یکس نیتو اول _

 . دوباره گفت:کرد مکث

در حق  یبله که لطف بزرگ ی! اگه بگایدوستت دارم در _

 .یکنیمن م الخصوصیجفتمون عل

 . میفرق دار یلیما...ما با هم خ یول _

 یانداخت. گوشه نشانیکم ب یبه فاصله ینگاه را داد و جوابش

 برداشت و در جوابش گفت: ییلب مرد از حرکت او انحنا

 .میدار میادیز یشباهتا _

 مثال؟ _

 .میدیچش روییکه جفتمون طعم تنها نهیا نشیترمهم _

که  ییکه توش بزرگ شدم، آدما ییمن، جا یگذشته _

 ست؟یبراتون مهم ن نایکردم. ا یباهاشون زندگ

 سرش را تکان تکان داد. ینام



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

ازش  یدست خودت نبوده و اثر ارشیکه اخت یاگذشته _

 برام مهم باشه؟ هوم؟ دینمونده چرا با

از  وتیواقع شهیازش نمونده؟ مگه م یکه اثر یچ یعنی _

 م؟یخاطرات محو کن

 .شهیم _

خونسرد و راحت جوابش را داد که دهان دختر باز ماند.  نقدریا

 کیبرد و  نیی. باز هم سرش را پادیخند یمرد جوان ول یهالب

 زد: گرید یحرکت ناگهان

 تو زندان اعتراف کرد.  نیرام _

آب در غار،  یهاهکه مثل رگ ختندیبر سر دختر ر خیآب  ایگو

 گفت: ی. نامدیخشک شیبست و سر جا لیقند

اون خونه و  تیبعد ینهیگز نجایبعد از ا نکهیا یمنم برا _

 کردم. سرههیو نباشن گزارش دادم و کارشون آدماش

اعتراف کرده بود. پس  نیرفت. رام نییپا یدهانش به سخت آب

خانه چه بوده و  نیقصد دختر از آمدن به ا دانستیاو م یعنی
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به تالطم افتاده بود که  نهیس انیقلبش م آورد؟ینم شیروبه

 گفت: ینام

 .ورنخیشون گوشه زندون آب خنک ماالن همه _

 شدن؟ یها چها! پس بچهبچه _

 :دیزد. در جواب شن ناله

تعدادم برگشتن به  هی یستیرفتن بهز تعدادهی _

و صنم دست و پامالبته. مرگ عمه خبرمیهاشون. بخانواده

 .اتییکردن جز یریگیپ یبسته بود برا

 یهوا کم بود. گوشه ژنیخشک و اکس نقدریدهانش ا چرا

 ایاز حضور در یتکان داد. چرا حرف شالش را باال گرفت و

 کرد؟ی. اصال چرا سرزنشش نمدادیو خجالتش نم زدینم

ذهن  یاهویه انی. مشدیم یسپر نیو سنگ ریچقدر د هاهیثان

 :نداختاو ا یبه چهره یاو مرد جوان دوباره برگشت و نگاه گرم

 ؟یکنیبا من ازدواج م ؟ینگفت _

 آخه؟ یول _
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 نه؟ ای یکنیکلمه، ازدواج م هیآخه! فقط  یآخه ب _

 بیرا رق یادیدختران ز کردیشده بود. به او که نگاه م درمانده

جمله از  نیا دنیشن هایلیخ یکه آرزو دی. شادیدیخودش م

. اکنون که کردیبا همه فرق م ایدر طیشرا یزبان او بود. ول

نشسته بود، هنوز مشخص  شیچند انگشت یدر فاصله نجا،یا

نه؟  ای داندیم یخوب انهخ نیرا قبل از ورود به ا تشیونبود که ه

تاوان وابسته شدنش را از  خواستیدانست هرگز نم یکه اگر م

که  یتخت بلند شد. در حال یاز رو دهی. ناغافل و ترسردیاو بگ

که به جانش افتاده گر گرفته بود لب  یتمام تنش از آتش فکر

 زد:

 .تونمیمن نم یول دیببخش _

 !ایدر _

 برم.  دیمن با _

صنم کل اتاق را تند کرد. نگران و بدون فکر. عطر ماه قدم

با او  یصحبتنشستن و هم یاش هوابرداشته بود و دل درمانده
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که  ییهاسال ی. مثل همهشدینم ی. ولکردیرا طلب م

. دیرسینم قتیمحال بود و به حق یدلش همگ یهاخواسته

بود  هنشذ یهایاز فانتز ییمرد که جز یمثل درخواست ناگهان

آنها را  خواستیبود اگر که م ادیز شیزندگ یو محال! محال ها

که  یو ارث خانهنیببافد. مثل ا ایرو شانیدانه بشمارد و برادانه

خاک بود و نه  ریبود اکنون نه مادرش ز دهیرس شیها پاگر سال

 شیصدا دیکه به قاب در رس شی. پاشدیم عیحق خواهرش ضا

 زد.

 و بشنو بعد برو.الاقل صبر کن حرفم آخرم _

کوچکش را در آغوش گرفته  فیک کهی. درحالستادیا همانجا

هم گذاشت و  یرا رو شیها. پلکفشردیم اشنهیس انیبود و م

را  یبلند شد. در سکوت تخت خال ی. نامدیرا بهم کش شیهالب

. چند اتاق نشست یگوشه یمیصندوق قددور زد و کنار گاو

 ید که صداینکش یبلند شد. طول رشیجریج یلحظه بعد صدا

 یفرارش را آماده کرد. نام یو پا دیرا از پشت سر شن شیهاگام
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او رد کرد و  یشانه ی. دستش را از روستادیپشت سرش ا

 را مقابل چشمش گرفت. ییبایز یکارکنده یجعبه

 .یجا گذاشت نویا _

 ماند. جعبه یدر سکوت رو ایدر نگاه
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 زد:برگشت و لب زدهرتیح

 ن؟یا _

 ونمیکه باعث شد تو رو بب ی. همونیکه دنبالش بود یهمون _

 کنم. دایپ ومیخود واقع

صورتش نشست.  یجعبه سر خورد و رو یدختر از رو چشمان

عقب رفت. مقابل نگاه او در جعبه را باز کرد و  یکم ینام

 گذاشت. شیداخلش را به نما ینندهکرهیخ انیگردنبند برل
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پدرش رفت. چند سال بعد  یاز خونه یخالرخساره دست _

 گهیت و مخاله شیپ زارهیگردنبندو امانت م نیپدر بزرگت ا

 به رخساره بگو حاللم کنه. 

 کرد. چشم در چشم او دوباره گفت: مکث

خونه و دو دهنه  نیباالست. باالتر از ا یلیارزشش خ _

 . دهیکه بهت رس یغذاخور

 رهیبود که چشم را خ ادیز یقدرجواهر داخل جعبه به برق

 .کردیم

 یو با پولش هرکار یبفروش نکهیا ایبانک،  شیبزار یتونیم _

 .یدلت خواست بکن

 عقب رفت. ناتوان عقب ایدر

 .یو فقط خودت ازش استفاده کن ینگهش دار میتونیم _

 . تونمیمن نم _

 نتونستن خلق نکردن. یرا. تورو بیتونیم _

 برم. خوامی. مستیحالم خوب ن _
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 کجا؟ _

 تر رفت و گفت:عقب ای. درآمد شیپ

 یچ یبرا یدونی. سختمه بمونم حاال که منجایاز ا ریهرجا غ _

 .نحایو گذاشتم اپام

 . جلوتر آمد و گفت:زدیم یگریحرف د یمرد ول لبخند

 یخونه نجاین، ا. بمویاومد یچ یبرا دونستمیاز اولم م _

 خودته.

تو دلت چه  دونهی. فقط خدا میکنیمقلته م ی. دارستین _

 .خبره

 زد: لبخند

 .رمیپس تو بمون من م _

 و کالفه شده بود. مرد جوان جلوتر آمد و گفت: سردرگم

 . میمنم بمونم و باهم بساز نکهیا ای... نکهیا ای _

من  یدونیمسازش کرد. خصوصا االن که  شهیوقت نم چیه _

 وودزدم هی
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. شدیم ترقیلبخند مردم هم عم تریاو هرچه طوالن یجمله

 پر شال او را گرفت و گفت: دستش افتاد.

 . کنمیم شیستا ویاحرفه یدزد کوچولو نیمن ا _

 کرد. نگاهش

 نفر. هیبه قلب من بزنه، اال  تونستینم یسارق چیه _

بعدا از حرفات  یول ی. االن خوابیکنیاشتباه م یدار _

 .یشیم مونیپش

 نشم. مونیبرات که هرگز پش سمینویم یتو بمون، من کتب _

 آخه؟ شهیدزد چطور م هیکنار  _

 زنه؟یم زنه،یبه مال خودش نم یسارق چیه _

 عقب رفت و لب زد: گرید ی. کمکردیاش مداشت خفه بغض

 .کنمیخواهش م _

خودش  یه خونهب یدزد چی. ههیحق با نام ا،یبمون در _

 .زنهینم
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 یو ناگهان ریگغافل ای. درشهاب از پشت سر آمد یصدا

رو او را در از شهاب فاصله گرفت و خوش یول لوی. ندیچرخ

 .دیآغوش کش

 ! چقدر دلم برات تنگ شده بود.زززمیعز _

شهاب  یشانهبهاز کنارشان گذشت و وسط سالن شانه ینام

به جمع آنها  اهیدر لباس س دهیبعد عصمت پوش ی. کمستادیا

 ملحق شد و گفت:

صنم قول دادم . بمون دخترم. به ماهمیما همه دوستت دار _

و پسرش یو بساط عروس ارمیو درببعد از چهلم رخت عزام

 .نمیبچ

که بماند.  زدیم ادیفر لویآغوش ن یو حت ،یشهاب، نام عصمت،

نه و البته خا نیتوست. ا یجا خانه نیا گفتندیم صداکیهمه 

را  یاحرفه یسارق کوچولو نیا کردیکه ادعا م یقلب مرد

انگار او هم بود و اشاره  یصنم نبود ول. ماهکندیم شیستا

 دندیجنگیمقابل م سپاههم در  لدایکه بماند. رخساره و  زدیم
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 نی. در ازدندیلبخند م شیو به رو ستادهیا هی. کنار بقایگو

با هم  یشده بودند. همگ جیهنگامه مرده و زنده بس

دوباره  یماندن و ساختن یدست داده بودند که برابهدست

 کنند.  قشیتشو

را بست. دستش را دور کمر  شیهاشد و پلک میتسل تینها در

 شد. یکیحلقه کرد و اشک و لبخندش با هم  لوین

 منم دلم برات تنگ شده بود. _

رج شد. انگار مرد جوان خا ینهیو پر صدا از س یبه راحت نفس

 یبرداشته باشند. پنجه ال شیهاشانه یرا از رو ینیبار سنگ

 لویشهاب زد. ن یبه رو یاروزمندانهیو لبخند پ دیکش شیموها

از او فاصله گرفت. شهاب هم از  ایدر یجاخوشحال از حرکت به

 یگذر از روزها عزادار یشده استفاده کرد و برا جادیفرصت ا

 را سرداد اشیش گذاشت و سوت بلبلزبان ریدو انگشتش را ز

 روومبارکا باشه عاقا! بزن کف قشنگ _
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 یاش کردند. در خانهکه دوره یماند و جماعت کوچک او

بود. هرچند که  دهیدو اشیها در پکه سال یخودش. محل امن

 دنیرس ینبود. هرچند که روزگار برا یماه پر کردن یخال یجا

صنم  دی. که شاگرفته بود یبانقر یادینقطه تعداد ز نیاو به ا

آخر تصور  یکه تا لحظه یزن مهربان .بود نشانیترگناهیب

 یبرا کسچیو ه دیهمه جنگ ی. برانشدن آزارش داد دنیبخش

 شیزندگ زیاز ر گریکه د ایدر ی. حتدیاو نجنگ الیخ یراحت

است. او رفت و  گناهیتا چه حد ب دانستیباخبر بود و م

و  خبریکه رخساره محض خاطر خواهر ب دیمنفه وقتچیه

ترک کرد. رفت که  شهیمه یاو را برا یهمراه همسر خانه

روزگار و  یمهریبا ب ییدردسر او را کم کند. رفت که تنها

 ،یدر کنار نام دیحاال او بود که با ی. ولدیایکنار ب شیهاآدم

و آنقدر خوشبخت  ستادیایم ریتقد نیا ینهیبه س نهیس

. لبخندش دیمالیرا به خاک م هابتیکه دماغ مص دشیم

ل به خنده شد و در چشمان منتظر یکم تبدوسعت گرفت. کم



 @shahregoftegoo  بستر ماه

@shahregoftegoo                                                                                                                  بانو( می)مرکنامیالسادات ن میمر

 دیآورد. با نییمرد جوان سرش را به عالمت جواب مثبت پا

بود و  دهیمهربان کشکه ماه ییهایسخت ی. همهکردیجبران م

 ایو به دن شدیخوشبخت م دی. بایمهریجوابش شده بود ب

 .شودیکه م کردیثابت م

 �😍�دفتر  نیآمد ا انیپا به

در  جیرا قیاز حقا یامتاسفانه برگرفته از گوشه یبود ول تلخ

 �فرهنگمون

کامتون تلخ شد، اگر ناراحتتون کردم، اگه بستر دوست  اگه

 .نیحالل کن شوسندهینو ن،ینداشت

 کنه نشیریتالش کرد ش یلیخ

 تلخ بوده. شهیهم قتیکه حق دیدونیخودتون م یول

 یاعلی

 زانیحق عز درپناه
 


