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 :مقدمه

  متحرک مرده اما ندارد، درمان مرگ ندیگو یم

. است دهیچینپ یا نسخه شیبرا یکس ست؟یچ  فشیتکل

! یستین نه و یهست نه که است یا مهین نصفه مرگ

 پر یذهن و  ندارد درمان که یدرد است، درد تمامش

  چونان مرا امثال و من افکار و من شان،یپر  افکار از

  یگرما از بدنم یجا یجا  هنوز که گذاشته تنگنا در

 .سوزد یم  او یها دست

 

  و کند یم  ییخودنما تنم بر هنوز انگشتانش نقش 

 گرفته او  از را تیمعصوم که یذهن از یوا ذهنم،

. ستین یی ای رو افکار تاب  را فکر نی ا گرید. باشند

 یا فاصله گرید. باشد یا فاصله که ستی ن یکس گرید



  استوارش و بلند یها قدم  با بخواهد یکس که ستین

 .  کند کم

 

 یوقت درخشد یم که یا ندهیآ به ستی ن یدیام گرید

 به که ستین یعدل گرید.  گرفته یکیتار را سر پشت

 .باشم  یمنتظر نگاه  ریگیپ آن دیام

 یم تو از و نمیب یم  تو از حاال که  یمنتظر نگاه

 یم مرا داشتم، را شیآرزو من که یهمان تو،. ترسم

 و دارم دوست که نباشم یآن ترسم یم که. یترسان

 دوست تو  را باشم خواهم یم که یآن دارم دوست

 دور و چرخد یم تو دور میایدن حاال؛ و یباش داشته

 هیشب اصال تیها دست نقش  که ردیگ ی م شکل ییتو

 دست. ستین مانده روحم یرو که ییها دست یجا

 یم پا و  دست لجنزار در  هنوز من و  پاکند تو یها

 .زنم

 

  نور یسو  به را روحم و  ندیآ یم تیها دست دیشا که

 بعد و را لبخندت و نمیب یم  را تیها چشم که. برد یم

 ،ییخدا ،یکس دیشا  که. شود یم خوب   زیچ همه

 تو هیشب من و کند ینظر ؛یمعتقد او به تو که یهمان



  یم که یهمان  بشوم و شوم  تی لبخندها هیشب. شوم

  از پر نگاه همان و درخشان یها چشم  همان. خواهم

 ...هم دیشا... بشود دیشا. یزندگ عطش

 

  یم تلوتلو  ذهنم از ییجا  ها نیا. دانم ینم را ها نیا

  و خورند یم نیزم و لغزند یم یپرتگاه لبه و خورند

  از. دانم ی م را زیچ کی فقط من. شوند یم بلند باز

  سمت نگاهم که یا لحظه نیهم از بعد؛ به لحظه نیا

 که هست، تو جنس از ییها دست دمید که افتاد؛ تو

. است بس گرید که دمیفهم ابد؛یدر مرا تواند یم

 .است بس یقربان
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 .برم بذار دم یم قسمت خودم جون  به رو تو

 



 دست نیب  رانشیح نگاه. بود شده ماتم شیها چشم

 یم گذاشتم زیم یرو که یا حلقه و من لرزان یها

 نیا درون گرداب ریاس من یآرزوها  تمام. دیچرخ 

 تا او و من گفتیم که ساده حلقه نیا. شد ییطال حلقه

 به را آمالم خودم دست با من و  میهست هم مال ابد

 .  فروختم یم بخس ثمن

 

  یبرا داشتم. کردم یم رها را منتظر شهیهم نگاه آن

 نیا و کردم یم تجربه را مرگ ام یزندگ در آخر بار

  تا سردرآورد مرگ نیآست از که بود خودم دست بار

 .بنشاند ام یزخم قلب بر یا دشنه

 ... افرا -

 

 دلم همانند که یدست کند، سکوت تا بردم  باال دست

.  دیکش یم نعره شیها چشم درون شیدردها. دیلرزیم

 که یلیدل دنبال دیشا. گشت یم یز یچ دنبال صورتم در

.  نکرد سکوت. کند دایپ نجات  یخبر یب نیا از بتواند

 .نکرد سکوت اما بود شده  میها چشم خی م شیها چشم

 



 ! کرد اعتراض بار نیا. نکرد ناله بار نیا 

 یرحم یب تمام من و زد صدا را اسمم دوباره یوقت 

  که. کند تمامش فقط تا ختم یر رونیب جا  کی را میها

 نیدلنش نی طن نیا. نباشد زبانش لقلقه من اسم گرید

 .  بودم آمده اش یران یو یبرا که  نبود یمن حق

 

 را جانش ذره ذره تا کشاندم  رتیح ی واد به را او

 سرم پشت یها سال ی جفاها  تمام نهیآ من. رمیبگ

  جا کی بودم کرده آباد چه آن و کردم باز دهان و شدم

 :کردم رانیو

 !معراج دادم نشون سبز باغ در بهت فقط من -

 

 من. گرفت  خود به خون رنگ  اش درمانده یها چشم

. دیبخش دوباره یزندگ من  به او و بودم مرده کباری

 به را ام یناج معراجم؛ خودم یها دست  با داشتم حاال

 . بردم یم قتلگاه

 

 یزشت تمام نماد من دیبا. شد یم متنفر من از دیبا

 از او رفتمیم  شیپ هرچه و بودم یم شی برا عالم یها



 و بود یمهربان از پر من معراج. شد ینم متنفر من

 . شکستم را  معراج باالخره آخر، و اول بار یبرا من

 

 ما یابد وندیپ بود قرار که یا حلقه. برداشت را حلقه

  حاال و گذاشتم پا ریز ی رحم یب با که یعهد. باشد

  نگاهم. شدیم فشرده او خشم از زیلبر مشت درون

  یباال چراغ  نور انعکاس  ماند، رهیخ  دستش یرو

  انگشتانش ن یب رنگ ییطال نقص یب سطح یرو سر

 .  شد گم

 

  ابد تا داد قول و کردم دستش به که ی ا حلقه همان

  بود شده دیسف انگشتانش سر. باشد انگشتانش مهمان

  یم دلم که دیلرز یم آنقدر. دیلرز یم ش یها دست و

 به و رمیبگ دستانم در را  گرمش یها  دست خواست

 نیا همه  که. شود یم درست  زیچ همه بدهم قول او

  مسخره یشوخ کی زیچ همه و من ذهن  لیتخ زاده ها

 . بود  ترسناک و

 

 تنه کی من دیسف اسب بر سوار شاهزاده بود قرار که

 .برگردد بلند سر و برود اژدها  جنگ به



 .یکش یم منو یدار افرا -

  قصد به. گفت یم راست و بود دهیپر رنگ  صورتش

  از بعد که یا یآسودگ قصد به. بودم آمده جلو کشتن

 خودم؛ یجا  به و بودم آمده دفترش به آمد یم مرگ

 و بودم گرفته دست به خنجر. کشتم یم را او داشتم

 .آوردم یم فرود اش خورده زخم تن  بر رحمانه یب

 

 .افرا بزن حرف -

 را اش شهیر بود؟ مانده یحرف یجا مگر حرف؟

  سوختنش دن ید به دانیم  رونیب  حاال و بودم سوزانده

 نشنود تا شدمیم خفه دیبا! نداشتم یحرف. بودم نشسته

 !شدمیم ساکت دیبا. گذردیم دلم در چه نداند و

 توان کرد،ی م ینیسنگ دهان نیا درون زبانم هرچند

 ... من و نداشت  دنیجنب

 !بزنم حرف دی با چطور بود رفته ادمی اصال

 

 دیتول ییصدا ام حنجره با  چگونه بود رفته ادمی اصال

 ستادهیا اتاقش انیم! بودم؟ شده الل من چرا! کنم



 خفه  که ییها هق هق  حسرت در میگلو و بودم

 . سوختیم کردمیم

 

 با را او  کاریپ من. بود دهیجنگ من یبرا معراج

 که یمن تا. میبرس  نجایا به  تا دمید خودم با و خودش

  به تا رمیبگ جان و شوم زنده او دستان  به بودم مرده

 دفتر نیا به لرزان یها قدم با امروز، که میبرس یمن

 . آمدم

 

 هر و کردم باز دهان گذاشتم، جا سرم پشت  را یمنش

 را بود رفته من دست از  گذشته سال زدهیس در چه

 شیرو به رو را ییکذا حلقه آن هم بعد و گفتم شیبرا

 . دمی کوب زیم یرو
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 خودم. کردم له را خودم یول  کنم تمام را کار تا دمیکوب

 نداشت را تابش قلبم که ییها یرحمیب  یپاها ریز را

 . کردم نابود

 

  میدفاع بلند یوارهاید از مرا تا کرد ها چه دمید من

  که دمید  من. بدهد عادت خودش به مرا تا. کند جدا

 دانستم یم و کردم عادت حضورش به چطور خودم

 کی مرا رفته، من بر چه  هر که دانستم یم. دینبا که

  به چه هر خالف بر هم، باز و کند یم جدا  او از روز

 دو هر حاال  و بستم دل او به بودم، دادم قول خودم

  دو شدن  شکسته با را یدلبستگ نیا تاوان  بود قرار

 . میبده قلب

 

 کرده عادت من و بود خورده  ترک بار کی من قلب

  من آن   از درد نیا. نبود درد نیا قیال اما معراج. بودم

  آن یب بودم، کرده قسمت مرد نیا با را آن من و بود

 یها یخوش  کیشر بود قرار. بخواهد خودش که

  دل در گذشته از که یدرد با را او اما باشد ام ندهیآ

 . کردم نابود داشتم

 .توام با افرا -



 

  که شدم نگران فقط من و دیکوب زیم به را دستش

 یحت را، دستش و شکست یم شهیش. نشکند شهیش

 از را توانم من دیبر یم را  دستش انگشت نیکوچکتر

 تا دمیدو یم سمتش به و باختم یم. دادم یم دست

 . دیکوب ی نم زیم یرو را دستش کاش. کنم مارشیت

 

.  کرد ینم بلند یکس یرو  دست شد یم یعصبان یوقت

 فقط و را، خودش و کرد یم بلند خودش یرو دست

  یرو دیکوب یم دست. دانست یم مقصر را، خودش

 که یتیعصبان از بشکند توانست یم که یا شهیش

 او؟ با بودم  کرده چه. بودم من مصببش

 

 که یگرفت سکوت روزه االن یسخنران  اون از بعد -

 نیا االن بشه؟ یچ که ؟یکن خراب شتری ب منو اعصاب

 بشه؟ یچ که  ید یم من لی تحو رو حرفا

 به که بود یزیچ نی اول که هیکاز کالم، نیآخر  با

  به خکوبیم. دیکوب وارید  به و برداشت د،یرس دستش

  انداخته یوارید کاغذ یرو  یکیپالست ه یکاز که یخط

 . شدم رهیخ بود



 

 نیا دیرس جهینت نیا به یوقت را یوارید کاغذ نیا

 هم با خواهد؛ یم نو یظاهر  نو، آدم ک ی یبرا دفتر

 یم. کند بندیپا مرا خواست یم. میبود دهیپسند

  کارش، محل و خانه  یجا  یجا و کند قاب مرا خواست

 داشت را  جا همه و باشد داشته خودش یبرا فقط

 که یمن. من یبرا فقط کرد، یم نونوار من یبرا

 .نداشتم را اقتشیل

 

 دوباره و گرفتم شکسته هیکاز یرو  از را نگاهم

 دست و بود ستادهیا بار نیا. کردم دایپ را معراج

  دمید یم. دیلرز یم. بود  کرده بدنش ستون را شیها

  دندان. خشم  شدت از بود افتاده لرزه به بدنش که

  به رو داشت که یصورت و دییسا یم هم  به که ییها

 را اش افتاده شماره به یها  نفس و رفت یم یقرمز

 .  شناختم یم

 

 نیا اما شود یم چه است نیخشمگ یوقت دانستم یم

 یحت. بودم دهیند هم من یحت که بود گر ید یا درجه



  خشم شدت از دارد یکس یوقت دانستم ینم هم من

 .شود یم چطور کند یم سکته

 . رونیب برو -

 

  منتظر ورودم لحظه همان از. بودم جمله نیا منتظر

 رونیب اش یزندگ از  شهیهم یبرا مرا که بودم

 سرم پشت را دفترش  ینو لیوسا تمام که. ندازدیب

 که یمعراج همان به برگردد و کند زباله سطل روانه

 . بود من از قبل

 

 ینم خودم که همانطور. برگردد بتواند داشتم شک که

 از قبل یافرا. باشم معراج از قبل ی افرا توانستم

  داده من به را شیجا و بود مرده یخوشحال با معراج

 .کشتم هم  را دیجد یافرا نیا شقاوت با اما من. بود

 

 به رو و  میبود ساخته هم  با چه هر به کردم پشت

 بود قرار دانستم ینم. کجاست دانستم ینم که ییجا

 سال همه نیا شیبرا خودم که ییجا . بروم کجا

 .  دمید یم را معراج کردم یم نگاه را جا  هر دم؟یجنگ



 

 خورد گره  خاطرات آخر و  اول اما نبود اول از معراج

  از یحس اما باشم کنارش آخر تا بود قرار. بودنش به

 من و ستین ممکن وصلت نیا گفت ی م آغاز همان

 داشتم دوست ذهنم در که یتوهم خاطر  به صرفا  

  یزندگ. کردم خراب را مانیهردو یزندگ باشم، داشته

.  بود خوب من از قبل معراج. کردم تر خراب  را خودم

 .فرستادم چاه قعر به را او امشب من

 

   است_بس _ی قربان#

 3_پست #

   انای آر#

   ایآنال #

 

 بکشم نییپا  را رنگ یا  نقره رهیدستگ تا بردم دست

 بود خواسته را نیهم. کنم دور معراج از را خودم و

 با در کی فقط من و ندینب مرا که بود خواسته  گر؛ید

 . داشتم فاصله نشدن  دهید نیا

 



.  بود فتادهین اتفاق وقت چی ه من یبرا یدوست  و یدور

 درست خودش  زیچ همه  دید ینم مرا گر ید که نیهم

 با و شد یم  خوب زیچ همه رفتم یم اگر من. شد یم

 مرا که بود یدست ره،یدستگ لمس محض به حال؛ نیا

 . دیکوب در به و برگرداند

 

 از که ییها  چشم. دوخت  میها چشم به را  شیها چشم

 ته از میصدا.  دیلرزیم کاسه درون و زدیم دو دو ترس

 :زد رونی ب خشکم حلق

 برم؟ یخواست ینم مگه -

 

 

  بود آشنا یادیز صحنه نیا. آمد یم چاه قعر از میصدا

  انهی وحش یها  ضربه همه نیا طاقت من نهیس قفسه و

  شیپ سال زدهیس یافرا  من نه. نداشت گرید را قلبم

 . حسام معراج، نه و بودم

 

  درد نیا و آورد یم ادمی به درد آشنا صحنه نیا اما

  که زدم یم ادیفر ذهنم در. دیبر یم را  میصدا داشت



 حسام نه  است بینج معراج میرو به رو کنم باور

  یریتصاو به باختم یم را  یباز نیا داشتم اما. فاسد

 .  شد یم رد چشمانم یجلو از هم سر پشت داشت که

 

  یجا به دمید یم را حسام عفت یب یها  چشم داشم

  به یافتنین دست فرشته کی  جز یحس هرگز که معراج

 .باختم یم را  یباز داشتم.  بود نداده من

 *** 

 . نجایا برگرد. قفله در -

 

  یاهیس. ستادیا هم قلبم که بدنم فقط نه. ستادمیا

 شد شروع نقطه نقطه بود، گرفته یباز به را وجودم

 یم در خودش  ریتسخ به را تنم تمام داشت حاال و

 نفرت؛ از  سرشار بود، خشم از زیلبر یاهیس. آورد

 !بود فیح بودن مرد یبرا که بود مقابلم یمرد

 

 من و بکشد دکی را  بودنش نر توانست یم فقط

 .دمیفهم کوچکم ذهن با را نیا یخوب به ساله شانزده

 .توام با -



 کند؟ پر را  تختش بود قرار که یاحمق با ای بود من با

  یباز مرا کردم؟ یم یغلط چه شده خراب نیا در من

 در به  و بردم باال دست شود؟ گرم تختش تا داد

 . دمیکوب

 

 به! دمیکوب شود، باز یلعنت در نیا کردمی م آرزو

  مچ. کرد ذق  ذق ام شده مشت یهاانگشت که یقدر

 : دیچیپ سرم در ییصدا و گرفت درد دستم

 ! شهینم باز یلعنت در نیا -

 

 چشم. کردم ناله و در به زدم چنگ افتادم، التماس به

 اتاق نیا در کنم باز یوقت داشتم دیام و  بستم را میها

 خودم به و نزنم ضجه  درد نیا انیم. نباشم یکوفت

  یها ضجه به  میها ناله و شد بلند میها هق   هق. چمینپ

 .  شدند لیتبد یجگرسوز

 

  یبرا میها شانه دارند، نگه را من نداشتند توان میپاها

  هم خدا انگار. بود جان یب داشتم دوش  یرو که یبار



  بردم باال دست زدم، هیتک در به. بود برده ادی از مرا

 . دمیکوب در به قدرت تمام با و

 

 مغزم درون یصدا که دمیکوب آنقدر و دمیکوب باز

 به و برگرداند و گرفت مرا که تر یدست و  شد خاموش

 . دیکوب بود شده خسته من دست یها یلیس از که در

 

  و رنگ رهیت  یها چشم خیم ام شده درشت یها چشم

  یها رگه از پر که ییها چشم. شد حسام  خون پر

  بود شده چه امروز که آخ. بودند یمست آثار و سرخ

 .زد یم ضجه تنم تمام حاال که

 

 دم،یترس.  برد سرم یباال و گرفت را م یها دست مچ

 را او یا ضربه با و داشتم را توانش  خواستیم دلم

  اما. کردمیم ساقط تعفن از سرشار یزندگ نیا از

  جانم به آتش و بود سوزان  حشی وق یها چشم شد،ینم

 چه بفهمم خواستیم شد، رهیخ  نگاهم به. دیکشیم

 شده؟  نازل سرم ییبال

 



 امروز دی بگو و بکشد رخم  به را قدرتش خواستیم

 دوستم  کردمیم فکر که یکس است؟ من مرگ روز

 . بود کشانده یستین کام به مرا دارد

 از نداشتم کردن ناله ینا . نداشتم خوردن  تکان ینا

 یها مچ به داشت بزرگش یها دست فشار که یدرد

. امدین  ییصدا و کردم باز دهان. آورد یم فمیظر

 بشود؟ چه که آمد  یم ییصدا

 . تخت یتو برگرد -
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  درد. داد یم دست از را صبرش داشت گرید معراج

  کرد یم یسع  چقدر که نیا و  دمید یم چشمانش در را

 . نباشم من شیها زدن مشت هدف



 

 یم تمامش دیبا هم باز و دمید یم را  ها نیا همه

 یم فقط و بستم یم ها نی ا همه یرو چشم دیبا. کردم

  یزیچ از لیدل یب که نبود یآدم معراج اما رفتم

 .بگذرد

 

 و بگذرد من از بتواند که گشت یم لیدل دنبال داشت 

  اما. بودم کرده آماده شیبرا را ایدن یها لیدل تمام من

 داشت دوست و کند باور خواست ینم دلش دیشا دیدینم

  ام گفته شی برا هرچه. شود یمخف حاشا وارید پشت

 .اوردین شیرو به و  کند حاشا را

 

 .برو یخواست  جا  هر و بگو نویهم ؟یگفت دروغ چرا -

 تمام و کردم صاف را میگلو. دادم قورت را دهانم آب

 نگاهش بتوانم تا چشمانم ی تو ختمی ر جا  کی  را جرئتم

 :کنم

 .نگفتم دروغ -

 :دیکوب در به را شیها دست کف

 !ینگفت راستشم -



 

 از در چوب با دستش برخورد یصدا ی بلند شدت از

  گرید انگار. نخورد تکان چیه خودش اما دمیپر جا

 را بود نشسته دستش در  که یدرد. نبود مهم شیبرا

 در یرو که بود یدست به چشمم من و دیفهمینم

 .بود نشسته

  جور چه من یدونست یم تو. افرا ینگفت راستشو -

 .ی نگفت بهم راستشو و میآدم

 

 :فشردم هم به را میها دندان

 یم ازم اول  همون االن یجا به که شد؟  یم یچ که -

 برم؟  یخواست

 :زدم شخندین. شد ساکت

  جوابشو دنیشن جرئت که یپرس یم رو یسوال -

 .برم دیبا شهیهم که منم نی ا. رم یم من. باشه. یندار

 یا فاصله چندان و بود رفته هم در صورتش عضالت

 از داشتم انگار را شیها نفس یصدا. نداشت من با

 .  دمیشن یم درون

 



 به تا کند یم جان دارد  دم هر در که بود واضح

 گرید که یا فاصله. آمد تر کینزد. برسد یبازدم

 :گفت گوشم ریز. کرد کمتر را  نداشت وجود

 رونیب رنگ  ینگ اگر. نویهم فقط... یک بگو بهم -

 .ینیب ینم رو در نیا

  آوردم؟ یم زبان به را حسام اسم  گفتم؟ یم اسم

 و نیزم گفتم یم اگر بشود؟ تمام بود قرار بعد ن؟یهم

 . دوخت یم هم به را آسمان

 

 حقش در را انتیخ نیا توانستم ینم اما نداشتم شک

.  کنم نابود را اش یزندگ یباق توانستم ینم. بکنم

. دیچک ام گونه یرو یاشک  قطره کردم باز که دهان

 و شد یم  رد چشمانم یجلو  از داشت میروزها تمام

 .نمیبب را معراج فقط خواستم یم من

 ... معراج برم بذار -

 

 نیآخر دیبا. کند ینم می رها دانستم یم. نکرد میرها

 : زدم لب باز. زدم یم را ضربه

 .برم  بذار دم یم قسمت خودم جون به رو تو -



 و شد باز  وقفه یا لحظه بدون شی ها دست قفل

 بود دهیپر شی پ از شیب رنگش. دیکش عقب را خودش

 دیترس یم انگار. کند نگاهم  کرد ینم یسع گرید و

 .  کند نگاهم

 

  گذاشت. بود کرده میرها. دمیشن را در شدن باز یصدا

 چه. بروم دستش از شهیهم یبرا و کنم پرواز که

 درون یصداها به. باشد بود قرار یتلخ  یخداحافظ

 دلم حرف به بار؛ نیآخر یبرا و ندادم گوش سرم

 . دادم گوش

 

  بلند پا یرو. گذاشتم اش کرده خی دست یرو دست 

 ایدن تیامن تمام  که کینزد آنقدر. شدم ک ینزد و شدم

  نشیاول هم  اگر نیا که بدانم و کنم حس کنارش در را

 .  بود شدنم عاشق نیآخر قطعا نبود؛

 

  را میها چشم و گذاشتم سردش گونه یرو  را میها لب

  از شهیهم یبرا تا کردم فرار. شدم دور بعد؛ و بستم

  کوچک شهر نیا در چقدر کار نیا و  باشم دور او

 . بود سخت



 

                         

 یارزون ی بها به رو یز یچ یعنی بخس ثمن    

 کردن ارزش یب فروختن

 

 یرو طبقه چند  یها یکاغذ  جا همون  هم هیکاز   

 هاست  زیم
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 زده چمباتمه. بودم نشسته لخت یاتاق از یا گوشه در

 دلزده یاتاق کنج سه نیتر گوشه در سرد، یسنگ یرو

  کرده رخنه میها استخوان در که سرد یزمستان از

  بود؟  خوب  هیهمسا  یبرا فقط مرگ مگر. بود



 

 وصف عشق لحظه نیهم در.بودم مرگ عاشق من

  عاشق امروز بود، شده داریب من در مرگ به یریناپذ

 گردانده رو من از امروز نیهم خدا و بودم شده مرگ

 .بود

 مگر من؟ چرا دیکشیم نعره ذهنم اعماق در ییصدا

  بودم؟ کرده چه

 

 سربرگردانم، توانستم ینم که بود چه   گناهم مگر

  ی قهیدق چند  تا که یزیانگ  نفرت و نی سهمگ بتیه

  نفره دو و بزرگ  تخت یرو  سرمست و  مدهوش قبل

  بود کرده که یتیجنا از زد؛ یم نفس نفس اتاق وسط

  نم؟یبب

 

  حال مثل! من بدن یکرخت مثل بود، نیسنگ ییها نفس

 درون خون و داشت  شهیر وجودم در که یخراب

 ذهنم گوشه در یترسناک ی اهیس. دیمک ی م را میهارگ

 .زد یم قهقهه رندانه درونش نفرت و بود کرده خانه

 



 هم در باز و فشردم هم یرو  داشت جا تا  را میها  پلک

  وجودم و باورها یجیتدر مرگ شدم؛ له شدم، فشرده

 بغل را لرزانم زانوان م،یها دست. دمید دل  چشم به را

  تک تک و  برود تا داشت جا  هنوز سرما و بود زده

 در که یدرد و بسوزاند را ام سرمازده ی ها  استخوان

 .کند شتریب بود دهی چیپ بدنم تمام

 

.  کرد یم شتریب بدنم در را درد شیها  نفس یصدا 

  که چه هر به توجه یب و دغدغه  یب و آرام ییها نفس

  را اتاق یهوا داشت بود گذشته من بر قبل یقیدقا

 .رمیبم نبود قرار هنوز من و کرد یم مسموم

 

 هر به بود، برداشته دعا به دست وجودم در یزیچ

 را مرگ بلکه زد یم چنگ   شناخت ی م که یمقدس

  کنم باور و شوم ریاس مرگ فرشته دستان به نم،یبب

  میها التماس شد، ینم اما. دارد دوستم هم هنوز خدا

  مثل درست. بود شده گم ها یکس یب  یاهویه انیم

  شد؛ یم خفه گلو در میها  التماس زشت، کابوس کی

  یچوب در پشت از که آب یصدا پشت که ییها التماس

 یسع, آب یپاک با که او  و بود شده بلند اتاق یانتها



 به را بدنم یناپاک کند؛ پنهان را بدنش کثافت داشت

 . دیکش یم رخم

 

  یرو لزج یحس به کردم  یسع. شدم بلند جا از لرزان

  یسع. نکنم فکر زد یم  هم به را حالم داشت که بدنم

 میها  چشم اما. نمیبب یخال کامال را اتاق کردم

  اتاق وسط بزرگ  چوب تکه آن کردند، ی م یناسازگار 

 .  دندیکش یم رخم  به را دهشتناک بتیه آن و

 

  باز را  شده  قفل در کرد یم یسع که من فکر تمام

 قفل را در که کاش. زدی بگر ایدن آخر تا و کند تصور

  یهوا ن یا در گذاشتن قدم موقع کاش. بود نکرده

.  بود قفل در دیکل دنیچرخ  جمع حواسم فیکث بسته

 . بود کجا آمد ینم ادمی  حاال که یدیکل

 

  میجا سر و دمیشن را حمام نیچوب  در اعتراض یصدا

  میها التماس شاهد مرده  یها چوب آن. شدم خشک

 نطفه در روحشان  یب جسم انیم میها ضجه بودند،

 و مانده در ی رهیدستگ یرو دستم. بودند شده خفه



 خدا خدا شکسته هم در یبدن و باز یچشمان با خودم

 .باشد مرده  کردم یم

 

 یبرا او و بود من شانی پر ذهن توهم  صدا آن کاش 

 مگر. بود  شده دعوت جهنم به و بسته چشم شهیهم

  مرگ یآرزو ام ساله شانزده یزندگ در بار چند من

.  باشد بوده ناحق بار کی نیا که بودم  کرده را یکس

  با حق دانست یم پس. بود دهید را اش  لحظه هر خدا

 در یکی خواستم یم حق به من دانست  یم. است من

 ! حسام چه من چه رد،یبم اتاق نیا
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  یم در می صدا کردم؟ یم چه. شد خفه  گلو در میصدا

 بشوم من و دیایب بشود؟ چه تا دیشن یم یکس و آمد

 یکس مگر باشد؟ مقصر بود قرار که  یدختر همان



 گوشم ریز  حسام یوقت کند؟ باور مرا حرف  بود قرار

  کند رام بودم هوش به یکم که مرا تا خواند یم

  که یا یباز بازنده. منم یباز نیا ی بازنده که دمیفهم

 با بزرگ یکلیه و داشت برو حرفش مقابل طرف

 . باختم دهینجگ که یمن. بودم من حتما ستبر؛ یا نهیس

 

  خواستم یم که یژنیاکس.  منقطع و بود تند میها نفس

 دنیکش یبرا ینفس گرید تا بماند آنقدر و بماند هیر در

 یوقت نداشتم دنیجنگ توان گرید. باشد نداشته وجود

 تمام و میایدن دوباره و شدم دهیکوب تخت به دوباره

 ام گونه یرو  که اشک. شد دهیکش خون به میاهایرو

 .رفتمی پذ را شکست  دوباره د؛یچک

 

 **** 

 

 تمام باران شدت از کردم؛ دایپ ابانیخ در که را خودم

 گشت یبرم من فکر تمام و بود شده سی خ  میها لباس

  یرو ایدن  و دمید یم را  شیها چشم بعد و معراج به

 شده لعنت شهر نیا به کاش. شد یم  خراب سرم

 دهید یگرید  یجا را معراج قبال که من. گشتم یبرنم



  کرده دایپ  یگرید یجا را دمیام تمام که من بودم،

 باز که داشت مانیبرا چه عاطفه یب شهر نیا بودم،

 تکه را مانیها دل هزارم  باز یبرا تا  میبود برگشته

 کند؟ تکه

 

 در دیکل و کردم فرو می مانتو یها بی ج یتو دست

 عشقم یعزا به من که امروز. دمیکش رونیب را کارگاه

  خبر یب  جا همه از و  الیخ یب همه بودم، نشسته

  چرخ پشت  که ییدخترها و ها زن. بودند کارها ریدرگ

 و کارکرده و زمخت یها دست یاطیخ  یها

 بودند گذاشته فیلط  یها پارچه  یرو را  زحمتکششان

 من یعزا کارگاه نیا امروز. زدند یم پوزخند  من به

 .داشتم حق مردم یم اگر امروز من. بود گرفته را

 

 افتادن همه نیا و سال همه نیا. مردم یم دیبا دیشا

 دمیام تمام که شد ختم نی ا به آخر ها شدن بلند و ها

 معراج حضور انتظار که یوقت درست که. شود دیناام

  که یحسام همان. برگردد حسام داشتم؛ میزندگ در را

 فیکث همانقدر بود، حرام به نمک همانقدر هم هنوز



 نشده عوض او یزندگ در زی چ چیه سال زدهیس. بود

 . بودند فی کث و هرزه همانقدر شیها چشم هنوز. بود

 

 اتاق. برسم شیانتها به تا دمیدو بایتقر را  کارگاه طول

  خوب خاطرات از پر اتاق نیا. بود مأمنم ها پله یباال

 که یدر و بود معراج  و بودم من که یخاطرات. بود

 آرام من لرزان یها چشم تا بود گذاشته  بازش معراج

 . بود دهی فهم  خوب مرا  چقدر. رندیبگ

 

 که  یخاطرات نیا تمام به زدم دردناک یلبخند

  کردم یم فکر که بود، شده یعاد می برا وجودشان

  زیچ همه و باشد معراج و باشم من بود قرار شهیهم

  بودم، کرده عادت زهایچ یلیخ به که من. بماند خوب

  حضور به  من. شد یم تلنبار ها آن تمام یرو هم نیا

 بهیغر نیا حضور به من.  بودم کرده عادت هم معراج

 به را خودم دیبا  حاال و بودم کرده عادت ام یزندگ در

 چه به من نباشد بود قرار اگر نبودنش؟... نبودنش

 خوردم؟ یم درد

 



  برچسب که دمیرس یاتاق در به و رفتم  باال را ها پله

.  گفت یم را من! تیریمد. بود خورده آن به تیریمد

 یسر  با گرید یروز و خوردم نیزم سر  با یروز من

  خانوار نیچند  آور نان که ییجا ریمد شدم افراشته بر

. خورد یم سرم در چماق با داشت تیریمد نیا. بود

 . زدم هیتک در به و برگشتم
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  پنجره از  یروزگار  و  بود دوخت اتاق ها پله نییپا

 که یدختران و ها زن نمیبب توانستم یم  تمیریمد اتاق

 سن هم  هم ییچندتا و  بودند من سن  هم شترشانیب

  فقط و فقط توجهشان و داشتند کار در سر که مادرم

 گرفتن  شکل از بردم  یم لذت. بود چرخشان  یرو

 یمشتر دل بود قرار که دوخت خوش یلباس  و پارچه

 دل نیا هم ها چرخ آور سرسام یصدا یحت. ببرد را



  خوب را میلبخندها . گرفت ینم من از را ها یخوش

 . هم را میا هیگر  هست، ادمی

 

  هم نظر با که یاتاق د،یچرخ  دوخت اتاق نیب نگاهم

 و مینشست ها چرخ پشت که ییروزها. میبود دهیچ

 قتیحق تن به و می بافت. میبافت ایرو  ندهیآ یبرا

. میرس یم م یخواهی م هرچه به میداشت باور م،یپوشاند

 ختمیگس هم از را اهایرو نیا پود و تار امروز من اما

 باد به را م یبود بافته آنچه و دمیکش را  نخ یا تکه و

  یسرد اطهای خ از یکی دست درون کاتر  دن ید با. دادم

 .کردم حس سمیخ دست ی رو را غشیت

  *** 

 

 و راز از خواندم یم یواشکی که ییکتابها در شهیهم

 یم را مرگ . بودم دهی فهم ییزهایچ  یخودکش رمز

  نیا دیبا. رفتم  یم استقبالش به خودم حاال   و خواستم

 یایدن نیا به دیبا. کردم یم پاک خون با را نجاست

 ستادهیا حمام  درون حاال و دمیبخش یم انی پا رانهیو

  به چشمم و بودم دوش  ری ز سیخ یلباسها با. بودم

 یسالگ شانزده. بود شده خشک  دستم درون غیت یرو



 نیا از شتریب من. باشد ام یزندگ تینها بود قرار ام

 .بکشم درد نیا از شتریب و کنم یزندگ توانستم ینم

 

  دیبا چطور دانستم ینم و دیلرز یم دستم درون غیت

 بود طرف  کدام ؟یعمود ؟یافق بکشم، دستم مچ یرو

  عتریسر که بود رگ کدام کشت؟ یم مرا عتریسر که

 درد قیعم فشار کی با دیبا شد؟ یم خون از یخال

 از پر یرگ و ام خسته تن مهمان را یریناپذ وصف

 یم رهیخ خون  یجو به  بعد و کردم یم  ناپاک، خون

  یم دیبا شود؟ بسته شهی هم یبرا میها چشم تا شدم

  یجا به ای  دیبشو را روحم یها یفیکث خون گذاشتم

  یم ام معده مهمان قرص یمشت فقط ها نیا تمام

 کردم؟

 

  قصه نیا. شود ختهیر ناپاکم خون خواستیم دلم اما

 درون دست به غیت حاال و شود تمام خون با ناتمام

 یلباسها  و  بود شده سیخ  میموها. بودم ستادهیا حمام

  با میاشکها. کرد یم ین یسنگ  لرزانم تن  یرو سمیخ

  دلم. سوخت  یم میها چشم  و بود شده نی عج دوش آب



.  نکند یدلسوز میبرا یکس و شود تمام خواست یم

 . دادم یم تاوان دیبا و بودم کرده یاشتباه من

 

 بسوزد؟ بود قرار. فشردم شتریب را غیت  و بستم چشم

  آتش انگار بدنم تمام. سوخت یم داشت بدنم همه

 دهینچش حال  به تا را غی ت درد... غیت درد. بود گرفته

...  هم را درد نیهم البد. بود آتش در قلبم یول. بودم

.  دادم فشار شتریب را غی ت و ختیر اشکم و زدم پلک

 قرار که یخون  که بستم چشم که من و بود یسوزش

  گوشه رنگ  یب و کرده خی مرا بدن تا برود آنقدر بود

 .نمینب بگذارد، یخال  خانه نیا حمام نیا از یا

 

 باز چشم. آورد خود به مرا یسوزش و یا خفه یصدا

 من از هم یخودکش. زدم ضجه خودم حال  به و کردم

  یم. درد از دمیترس یم و بودم ترسو. آمد ینم بر

 هم رگ به یحت که مچم بر  یزخم سوختن از دمیترس

 مرا هم مرگ یحت که بودم بدبخت انقدر. بود دهینرس

 .کرد ینم قبول

 



 یرو را سرم و حمام کف سرد سطح ی رو زدم زانو

 همه آن انیم کردم هوا طلب. زدم زار و گذاشتم نیزم

 دوباره و برداشتم  را سرم. هق هق و  هیگر و بغض

  در یکس. شدم جمع خودم در شتریب و دمیکوب. دمیکوب

  یپ در جفتشان. بشنود را میصدا که  نبود خانه نیا

 یم له داشتم تنها که  بودم من و بودند ماهان درد

 . شد ینم خبردار کس چیه و مردم یم  داشتم. شدم

 

. شوم پا سر کردم یسع یوقت دیچیپ ام معده در درد

 به تا کردم بلند سر یوقت دیچیپ چشمانم در درد

  هم به حالم و شوم رهیخ نه یآ در ام برافروخته صورت

 مقابل در مقاومت توان. یناتوان همه  نیا از بخورد

 آغوش در نتوانستم هم را مرگ. نداشتم را حسام

 من؟  خوردم یم درد  چه به. رمیبگ

 

 را نهیآ و بردم دست حواس یب و شستم را ها خون

  دیسف یباند بود، پشتش که یا قفسه از و زدم کنار

 یسطح زخم از که یا قطره چند راه تا  برداشتم رنگ

 را کارم. کنم سد دیچک یم رونیب دستم مچ یرو

  را ام کرده  پف یها چشم  فقط. کردم تمام یک دمینفهم



 تو که یی ها چشم. متورم و سرخ یصورت و دمید

 .بود شده یخال تمامم که یمن  و بودند یخال

 *** 
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 بار نیا اما. بودم یخال هم باز. بود شده یخال تمامم

 زانو به مرا بار نیا که یفرق. داشت یفرق کی

 داشتم را معراج مثل یکس من بار نیا. بود دراورده

 دست از را معراج من بار نیا نه؛. دادم یم دست از

 چشم. دمید ینم گرید بودم مطمئن را معراج. دادم

 .ام شده تمام شیبرا گرید که زد یم داد شیها

 

  غیت. بستم  را میها چشم و  ها نرده یرو دمیکوب دست

.  کرد یم دعوت شیپ سال زدهیس به مرا داشت کاتر

 ینم دلم که آورد یم ادمی به یضعف از  را یخاطرات



  داده قول خودم به. کنم فکر بهشان وقت چیه  خواست

 و داشتم یا ندهیآ من. نکنم فکر روزها آن به بودم

 . خورد یم سرم یتو ندهیآ... حاال

 

 .رونیب نیبر -

 

  چرا را جا نی ا. دینرس جا چ یه به و داشت خش میصدا

  ورم صورت نیا دندید ینم مگر کردند؟ ینم یخال

  دندید ینم مگر را؟ افتاده خون به یها چشم و کرده

 معراج گرید که دندید ینم مگر رم؟یم یم دارم که

 یب و بودند جا نیا چرا پس باشد؟ ستین قرار

 ؟...حرف

 

 !ـــرونیب -

 

 که ییها چرخ یصدا نیب از که شد بلند آنقدر میصدا

 چند. دیرس گوش به هم کردند یم کار داشتند هم پشت

  زده هم به را کارشان. کردند نگاهم تعجب  با ینفر

 که را کارگاه نیا اگر یحت! درک به! جهنم  به بودم؟



. نبود مهم زدند یم آتش هم خوردم دل خون شیبرا

 . بودم شده دهیکش آتش به دوم یبرا من

 

  رها را کار همشان بار نیا. خوردند ینم تکان هم باز

 از قبل و کردم باز دهان. دوختند چشم من به و کردند

  جمع را شانی ها کوزه کاسه بزنم، را یبعد  داد که نیا

 که یخال یکارگاه  و بودم من بعد، لحظه چند و کردند

  من ی دوخته یها چشم و بود گرفته مرا عشق یعزا

 .  زیم یرو افتاده کاتر به

 

  تر تجربه با بار نیا. نشست  میها لب یرو یلبخند

  تنها بار نیا  من. بودم دهیکش درد شتریب بار نیا. بودم

  زخم همه  نیا که یکس و  بودم داده دست از را دمیام

  پاره تکه را بدنش ها گرگ همه نیا باشد، خورده

  کم من. آورد یم کم  ییجا  کی آخر باشند، کرده

 . آوردم کم را معراج من. آوردم

 

. کردم باز را اتاقم در و  ها  پله یباال برگشتم  کاتر با

 و و بودم من. باشد شاهدم بود قرار خدا  هم بار نیا

 خود، دست به» بود گفته ییجا که یی خدا و نیزم



 شیها آدم و نیزم نیا. د«یندازین هالکت به را خود

 قاتل من بار نیا داشتم شک که بودند کشته مرا آنقدر

 پوسته من. رمیبگ بخواهم که نداشتم یجان  من. باشم

 . بودم یخال یا

 

  هم یازین. نکردم قفلش. دمیکوب سرم پشت را در

.  ردیبگ را  میجلو بخواهد که نبود جا نیا یکس. نبود

  یم آنقدر ،یعلت هر به گشتند یبرم هم کدامشان هر

 هم یوقت. شود شانیدایپ اتاقم طرف دینبا که دانستند

  گرید و بود جان یب باالخره  من تن  آمدند، یم که

 .باشم شانیها  واکنش نگران نبود یازین

 

  فقط مانتو  نیا. کردم زانشیآو و درآوردم را میمانتو

  و من. میبود دهیخر هم با را نیا. نبود من ادگاری

 مدل. بود  کرده پسندش او. میبود دهیخر هم با معراج

.  دیآ یم من به بود گفته و  داشت دوست را رنگش و

  یم طنتیش  از یرنگ میها  چشم به رنگش بود گفته

 نیا به خون از ینشدن پاک یرد با خواستم ینم. دهد

 .کنم یاحترام یب خاطره

 



  نیا قبال. گرفتم دستم در را کاتر و نیزم یرو نشستم

  نتوانسته و  بودم شده رهیخ یغیت به قبال. ام بوده جا

 زنده زهیغر بگذرد شتری ب چه هر دانستم یم... بودم

.  کند یم  دنیکش درد و ماندن به مجاب مرا ماندن

 . انداختمش ینم عقب

 

 بدون و گذاشتم دستم یرو را کاتر و بستم چشم

 به اشک سوزشش. دمشیکش کردن، فکر دوباره

 یب که یخون به و کردم باز  را میها پلک. آورد چشمم

  کینزد ییجا  از مچم، یرو ی شده باز زخم از امان

  ش،یپ سال زدهیس زخم از مانده یباق دیسف رد همان

 .کرد یم فیکث هم را  موکت و ختیر یم رونیب

 

.  میبود دهیپسند معراج با  هم را موکت من، به لعنت

 که دیشن  یم یوقت شد ی م ناراحت معراج ؟...معراج

!  نه. شد یم راحت  هم دیشا ام؟ رفته شهی هم یبرا من

 قرار شهی هم اش یخوب نیا و بود خوب من معراج

 هم من. داشت دوست را من. بدهد زجرش بود

 هم خودم و نداشتم را اقتشیل فقط من. داشتم دوستش

 .دانستم یم را نیا



 

  جاذبه و دیچرخ یم سرم دور اتاق. رفت یم جیگ سرم

.  بود نی سنگ سرم. انگار بود شده برابر چند نیزم

  میها چشم. آمد یم خوابم  و بود تر نیسنگ میها چشم

  لبخند آمد یم سراغم داشت که یخواب به و بستم را

 .زدم
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  با را میها پلک  اما دمیشن یم پا یصدا.  آمد ییصدا

  ها اطیخ  از یکی البد. بودند چسبانده انگار چسب

 صاحب من داشت؟. نداشت جرئت. آمد ینم باال... بود

 ...آلود خواب و یجد. بودم یجد اما بودم یخوب کار

  لحظه هر که ییصدا به  و زدم کمرنگ یلبخند باز

 میرها  چرا بود؟ آمده باال. کردم فکر شد  یم تر کینزد

 سر خواست یم دلم. نداشتم یانرژ کردند؟ ینم



 خوردن تکان  توان اما  بخوابم و نیزم یرو بگذارم

 پشت وارید به بودم دهیچسب. بود شده گرفته من از هم

 .کند  میرها خواست ینم وارید دیشا ای سرم

  یها چشم که یادیفر یصدا و یسکوت و یدر یصدا

  ییصدا. دمید  ینم... کرد باز یا لحظه یبرا  مرا بسته

  درد و کرد یم صدا هم پشت را اسمم که دمیشن یم بم

 را سرم یا لحظه یبرا. شد یم شتر یب که مچم

 مرگ زدم،  لبخند هم باز. زدم لبخند و برگرداندم

 را معراج یها چشم.  بود آمده سراغم به خودش

. داشت را  معراج نگران  و مهربان یها چشم. داشت

 ...چیه گرید و  زد یم میصدا

 !برزخ

  یبرا اما بمانم امتیق و ایدن انیم عالم در بود قرار

  زدم یم پا و دست خال در . بودم مردد نرفتن ای رفتن

 و دست یکیتار انیم. بودم سپرده آتش  به را روحم و

 نیا از ها سال است؟ نیا مرگ  کردم فکر و زدم یم پا

 بودم؟  کرده فرار جدال

 دیشا بزنم؟ پا و دست یاهیس از ییایدر انیم بود قرار

  یپا و برسد امتیق. بود ن یچن قرار یحسابرس روز تا

 به را معراجم خودم دست به چرا میبگو محاکمه زیم



 بود امانت من دست که یتن به چرا. کشاندم  ینابود

 کردم؟  اهانت

  بودم کرده آنچه  به و بمانم برزخ در بود  قرار هم دیشا

  که ییبال به نبودند، گرید که ییها ترس به کنم، فکر

  بارها و بارها را خودم و بودم آورده نم یزتریعز سر

  بود آمده رونیب نیآست از مرگ دست. کنم مجازات

 . کرد برزخ ی راه مرا یول

  حس را یوزن یب! نشد اما شوم جهنم مهمان بود قرار

  یم دلم که یریناپذ وصف ترس و  خال کردم، یم

  دمید یم را معراج صورت. کنم فرار آن  از خواست

 و کنم شیصدا داشتم دوست. شد یم دور من از اما

  ییتنها و ی کس یب احاطه در. نبود اما رد یبگ را دستم

 .دهد  نجاتم نبود یدست و بودم

  مرا بکشند رونیب ایدر انیم از که یا شده غرق چون

 یرو که یدست با. دندیکش رونیب وجودم برزخ از هم

 رونیب  یاهیس یایدر از را سرم شد دهیکش سرم

  چشم یسخت به. کرد آب  طلب سوزانم یگلو و دمیکش

 نوازش را م یموها که یجوان دختر دنید با و کردم باز

 جهنم؟  ای بودم شده بهشت  یراه. دم یترس کردیم

 :گفت و دیکش سرم یرو یدست



 ؟ یبهتر-

  هم باز.  داشت تن به دیسف روپوش کردم،  نگاهش

 یزشت و تلخ یایدن به هم  باز ندانست، ق یال مرا مرگ

 نداشتم یتوان. شدم دیتبع بودم شده نابود درونش که

 : گفت و گذاشت نبضم یرو یدست بدهم، را جوابش

 .  فهیضع هنوز  نبضت -

 به نبود قرار مگر داشت؟ خون هنوز رگ نیا نبض؟

 کنم؟ مرگ م یتسل را خودم و شوم رهیخ خون از ییجو

  و بود ستادهیا کنارم یپرستار حاال و تالش همه نیا

 زدم، پلک یسخت به. گفت یم نبضم بودن فیضع از

 را دستم نداشتم یتوان و  کرد یم تیاذ  را چشمم نور

 کردم، اعتراض و زدم ناله . کنم میها چشم  بان هیسا

 .خودم به پرستار،  به نه

 نجام؟یا چرا من -

رمم به ی نگاه پرستار . گرفت فاصله تخت از و کرد س 

.  شد رمیدستگ زیچ همه معراج دنید با و  گشت چشمم

  یپا یصدا  بود، کرده پر را گوشم که ییپا یصدا

 و کهی. بود گذاشته قلتگاهم به قدم که بود یمعراج

 یم حتما   حاال و دیکش  رونیب برزخ از مرا تنها

 .کند بازخواستم خواست



 به تا کرد زنده بودم کشته  را خودم که یمن دیشا

  خواست یم یوقت. بفرستد مرگ کام به خودش  دستان

 هراس من  و میبگو داشت خانه ذهنم کنج در را ینام

. اسمش  گفتن از دمیترس یم هم هنوز من. داشتم

  یبرا ها سال که آورد یم ذهنم به یخاطرات  اسمش

 ترس نیا و دمیترس یم من . بودم کرده تالش دفنشان

 را نامش بود یکاف. گرفت یم را جانم داشت  ذره ذره

 وقت آن شود، آلوده خون به دستش معراجم تا میبگو

 . شدم یم تمام شهی هم یبرا من

 رهی خ نگاهش در نداشتم را شیرو. بستم را میها چشم

. نبود من حق نبود، من آن   از گرید که ینگاه. شوم

.  دیکش ینم  رونیب مرگ کام از مرا و آمد ینم کاش

 را خودم شوم مجبور تا بود ستادهینا مقابلم االن کاش

 محروم دادم یم جان شی برا عاشقانه  که ینگاه از

 خشم که ییها چشم د،ی خندینم گرید که  ینگاه. کنم

 . بود کرده  خانه درونش

 دوست مرا که کردم فکر ییروزها به و بستم چشم

 رفتهیپذ  نیا و داشتن دوست نیا بود قشنگ. داشت

 و زد یم  میصدا یوقت بود  یخوش از پر میبرا. شدن

 آن را معراج. زدیبر هم به را ایدن میبرا خواست یم



 خشم من مهربان شهیهم معراج در. خواستم یم گونه

 .دمیترس یم هم معراج از حاال من و نداشت جا
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  و بود شده گوش  تنم تمام دم،یشن را شیها قدم یصدا

  دیرس تخت کنار یوقت. آمد یم معراج ی پاها  دنبال به

 چشمم گوشه از یاشک  کرد، پر را مشامم  عطرش

 یم تمام کابوس نیا کردم یم باز چشم اگر. دیغلت

 شد؟

 !افرا کن باز چشاتو-

  به نکهیا تا  بود آسانتر میبرا  مرگ نداشتم، را جرئتش

 کابوسم دانستم یم. شوم رهیخ معراج یها چشم

  میبگو دمیترس یم. است ام  یزندگ قتیحق از تر یواقع

 دلم. ستی ک کرده چهیباز را ناموسش که  ینامرد آن

 آن خون به  معراجم یها دست یول رمیبم  خواست یم



  همه از خبر یب که معراج اما نشود، آلوده شرف یب

 :دیغر خشم با بود، ستادهیا  سرم یباال جا

 !افرا-

 نییپا دادم، قورت را بود نشسته میگلو در که یبغض

 معراج آغوش و بترکد خواست یم دلش رفت، ینم

 و کردم باز چشم یسخت به. شود میها  هق هق مأمن

 را دستش. شدم رهیخ معراج نشسته خون به نگاه در

 انیم را  خشمش کهی حال در و گرفت تخت لبه به

 : گفت کرد یم یخال تخت به خورده گره یها انگشت

. یرفت و یگذاشت زمان و  نیزم وسط منو! افرا بگو-

  یدار توقع! تمام یگفت و دستم یتو یانداخت  حلقه هی

 بشه؟  باورم

  رهیخ شیها  چشم به نگاهم و شد یجار  میها اشک

. یبدان دینبا بگذر، معراج»  میبگو خواستیم دلم. شد

 یگناه  غرق من بخاطر خواهم ینم من و یپاک تو

 . ست«ین تو حق که یشو

 .افرا کن نگاهم -

 مرا و بشود یراض  دیشا. نمشینب تا گرداندم سر

 وجود ییافرا کند فراموش گرید و برود دیشا. ندینب

  را نیا چرا. او یبرا نه بود من یبرا من درد. داشته



 و زد دور را تخت رم؟یبم  نگذاشت چرا د؟یفهم ینم

 . ستادیا میرو به رو دوباره

 ییدارا نیزتریعز که خودت جون به یداد  قسم منو -

 که نیهم و کنم ولت یداد قسم منو. ایدن نیا یتو منه

  از ؟یک از ؟یر یبگ جونو نیا که یرفت کردم رهات

 هی. یگرفت من از. ینگرفت خودت از جونتو تو خودت؟

  یرو یگذاشت غویت اون یوقت  یکرد فکر من به لحظه

 ...اگر افرا دستت؟

 یبرا باشد افتاده رونیب  آب از که یماه مثل دهانش

 را شی ها چشم. امدین  ییصدا و شد  باز یا  لحظه

 :شکست شیصدا و کرد پر اشک

 شد؟  یم یچ دمیرس ینم موقع به اگر -

 ریت پشتم که  سوزناک آنقدر و قیعم آنقدر د،یکش آه

  یپتو ریز را خودم. کرد یم حس که یدرد از دیکش

 .زدم هق و کردم جمع  مارستانیب

. بده نجات برزخ  نیا از منو ایب کن، یمرد و ایب افرا -

 .من با بزن حرف

  چنگ چه به دانست ینم. شد یم یعصبان داشت باز

  احوالش لحظه هر و کند  زیآو دست را  زیچ چه. بزند

  و دادم قورت را دهانم آب. شد یم شانیپر جور کی



 را ام ناله یبیعج درد که  ببرم باال را دستم کردم یسع

 حداقل ستاد،یا صاف و  دیکش عقب معراج. کرد بلند

  رخم به را اش شده خم کمر و ستدیبا صاف کرد یسع

 :نکشد

  خودتو ی خواست یم ،ی ندار رو زخم  هی طاقت تو -

 بشه؟  یچ که یبکش

 . کردم نگاهش

 م؟یبکش چالش به  یخوا یم -

 :دیکش  شعله چشمانش در خشم باز

  یب زیچ همه یب اون اسم  و یبزن حرف خوام یم نه -

 .یبگ بهم رو شرف

  شه؟ یم یچ  شیکشت که بعد ش؟یبکش بشه؟ یچ که -

  بذار گم یم یوقت کنم؟  چکار دیبا من موقع اون بعد

  ستمین یاون من. باشم نجایا دینبا من که  نهیا یبرا برم

 من خودت،  مثل یخوا یم  ویکی تو. یخوا  یم تو که

. دارم فاصله تو با لومتریک هزار من. ستمین تو مثل

 .یشرق تو و غربم من

 اسمشو. خوام  ینم رو شرق . خوام یم رو تو من -

 . افرا بگو
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 :کردم زمزمه و دوختم  نیزم به را میها چشم

 .تیزندگ دنبال برو -

 : زد داد

 .ییتو من یزندگ -

 ستادهیا که ییجا باشد آورده ادی به تازه که انگار بعد

 نشد، آرام. شد ساکت است، مارستانیب  کی از یاتاق

  صورتش. کرد سرکوب را غمش و خشم  همه فقط

  یم. شود آرام خواست یم. بود برافروخته هنوز

. شود آرام بعد و بکشد را او که بشنود ی اسم خواست

 .بکنم حقش در را  انتیخ نیا توانستم ینم من

  که کند رونشیب خواست و آمد  یپرستار و شد باز در

 آن به نبود قرار که یقول هزار  و التماس و خواهش با



  شوهرم.  بماند اتاق در توانست باالخره شود، عمل

  و شوهر  هزار از یول نبود  شوهرم هنوز نه،... بود

 . بود زتریعز میبرا لیفام و پدر و مادر

  سکته یخواست یم منو فقط... یدینبر قیعم ادیز -

 ... دمید و باال اومدم ؟یبد

 چشم. انداخت نییپا را  سرش و گرفت دندان به لب

. دیلرز یم. گرفت تخت به دست و بست  را شیها

 چشم  آورد باال که را سرش. دیلرز یم هم هنوز

 :زد یم ادیفر را  ترس شیها

 و یبود نشسته. خونه از پر دستت  دمید اومدم -

   ؟...منو جون قصد تو  امروز. یبود  بسته چشماتو

 به سر. افتاد زدن حرف از معراج و  زد اذان موذن

 :گفت آرام  و انداخت ریز

 .بخونم نماز رم یم من -

 هول با بودم مطمئن. نداد طول شهیهم مثل  را نمازش

 شیخدا از مانم زنده بابت فقط که آنقدر. خوانده وال و

 نزده، یحرف دلش درون  داغ از اما است، کرده تشکر

 نکرده التماس درگاهش به و نگرفته دست به حیتسب

 .  کند خالصش عذاب نیا از بلکه



 من به قهیدق چند نیهم در بود خواسته یپرستار  از

 آنقدر شیخدا یبرا که دیترس یم كه دمی فهم. بزند سر

 را صی ترخ یكارها. نگذاشت وقت داشت دوست كه

 .داشتم ر یز به سر فقط سكوت در من و داد انجام

 از شرمنده  و بودم مانده زنده  كه نیا از بودم ناراحت

  شد ینم میرو. من از  دشیناام یها چشم دنید

  یرچشمیز  نبود حواسش كه یگاه فقط. كنم نگاهش

 جز من. نباشد و باشد خواست یم دلم. دمشییپا یم

 رفته خودش یزندگ یپ كه ماهان. نداشتم را یكس او

 و بود گرچه... كه نبود یپدر و مادر گرید و بود

 .كرد ینم یفرق میبرا هم نبودشان

 سكوت و یی تنها. آمد لب به جانم میدیرس  خانه به تا

  یبرا فقط كه یا خانه. خواستم ینم  را خانه آن

  داشتم یسع شهیهم و رفتم یم سراغش به دنیخواب

 برم و دور نه؛ که آدم ها، آدم از كنم پر را برم و دور

 :برگشت سمتم به و زد ترمز. کنم معراج از زیلبر را

 خونه؟  اون  یتو یبر  كنم ولت یچطور من االن  -

 شیرو. گفتن یبرا نداشتم یز یچ. انداختم ریز به سر

. بزنم حرف و بشوم رهی خ  شیها چشم در نداشتم را



 از یوا و کردیم ام شرمنده یکاف قدر به شیصدا

 .کردمیم فرار آن از من و بود هراسان که ینگاه

 كنم؟ اعتماد بهت  -

 :زد یدار صدا شخندین

 ؟یكشت  خودتو نمیبب و امیب فردا و برم كه  -

 چرا شود؟ قانع تا گفتم یم دیبا چه. سكوت هم باز

  خواست ینم  دلم كه من  كردم؟ یم قانعش دیبا اصال

  ام خانه  به پا حال به تا معراج ؟ییتنها...! ییتنها

 میبرا آنقدر. بود نزده من به دست. بود نگذاشته

  كرد ینم بلند  سرم بر را  شیصدا كه بود قائل احترام

  نینفر خانه آن در تنها خواستم ینم هم هنوز... من و

 .باشم شده

 .میبر  -

 از گرفته ییصدا  با و كردم  نگاهش ها گرفته برق مثل

 :گفتم نزدن حرف

 ؟ی ایم هم تو  -

 .ذارم ینم تنهات هم  هیثان هی یند  جوابمو تا -

 در باز اشك ؟...من پس فقط؟ بود جواب دنبال ن؟یهم

  صورتم یرو انهیوحش نمیآست  پشت با. زد حلقه چشمم



 پس. نشد باز در اما دمیكش را در رهیدستگ و دمیكش

 بود؟ نكرده باز را قفل هنوز چرا

 ؟یزن ینم حرف چرا  -

 : چسباندم شهی ش به را سرم

 . سرده  -

 .افرا بزن حرف  -

 . خونه میبر  -

  خونه ی تو امیب من كه نیا تصور از االن نیهم  -

 .شد وارید گچ مثل رنگت

 :برگشتم سمتش به

 ؟ یایم  جواب دنیشن واسه فقط  -

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب. كرد سكوت

 .كردم یم فكرو نیهم منم  -

 شد باز كه در. زد را یمركز قفل و برد دست فقط

 به معراج به  توجه یب. انداختم رونیب را  خودم بایتقر

.  شدم متوقف میجا سر در كنار و رفتم اط یح در سمت

 دمیفهم تازه كه یفیك یتو بودم برده دست ناخودآگاه



  كجاست دانستم ینم كه  یدیكل دنبال و  نداشت وجود

 .گشتم یم
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 كنار داشت كه انگار آرام، كه برگشتم معراج سمت به

 حركاتش تمام. آمد یم طرفم به زد، یم قدم ساحل

  یم قصد از دانستم یم كه بود نهیطمأن  با یجور

  میمانتو ی ها بی ج یتو  دست. كند ام یحرص خواهد

 . كنم كم شانی سرما از یكم تا كردم فرو

  كور و سوت خانه. شدم وارد  عیسر كرد باز كه را در

 یا خانه. بود شده رها كه بود ها سال انگار. بود

  اتاق کی که یمن یبرا بود، من یبرا فقط كه بزرگ

 همه نیا  خواستم یم نفر كی من. بود  ادیز میبرا هم

 همه نیا یبرا هم اتاق كی یحت كنم؟ كار  چه را ییتنها



  باال ها پله از خواستم. بود  بزرگ حد از  شیب ییتنها

 : كرد متوقفم معراج یصدا كه بروم

 . بذارم غذا خوام یم نیی پا برگرد یشد كه آماده  -

 :گذاشتم اول پله یرو پا

 .ندارم خچالی  یتو یزیچ  -

 .نباشه تیكار  -

  یمانتو. رفتم باال طبقه به و انداختم باال یا شانه

 پانسمان كه دمیكش رونی ب تنم از یجور را ام یمشك

  یرو یها زخم مثل هم زخم نیا. نكند را مچم یرو

  و كردم تن به رهیت یكیتون . سوخت یم  داشت روحم

 قبل از  تر آرام یلیخ و  انداختم میموها یرو یشال

 .رفتم نییپا

 یم دعوت خود به مرا داشت و بود روشن نهیشوم

 كار داشت  آشپزخانه یتو كه معراج به یلبخند. كرد

 زدم چمباتمه  نهیشوم كنار كاناپه یرو و  زدم كرد یم

 خودم یرو  بود منتظرم جا آن شهیهم كه ییپتو و

 .دمیكش

  خانه نیا وارد معراج كه  یبار نیاول كردم ینم فكر

 ییدوتا کردم یم فکر  شهیهم. بگذرد نگونهیا شود



 در را بزرگ  یها ماگ و میا نشسته نهیشوم کنار

 سرم و دیخز یم پتو ریز کنارم دیشا. میا گرفته دست

 حظ من و زد یم حرف. گذاشتم یم اش  شانه یرو را

  نشسته  تنها و تک چه؟ االن اما بودنش از کردمیم

 یم که کردم یم نگاه  ییچوبها سوختن به و بودم

 .ستندین یواقع دانستم

  دستم که یبزرگ  ماگ و شود  مرهمم تا  نبود یا شانه

  را میپاها و دمیچیپ دورم شتریب را پتو. کند گرم را

 و گذاشتم میزانوها  یرو سر کردم، جمع شکمم درون

 گوش آشپزخانه  درون معراج کردن کار یصدا به

 .سپردم

  که بود نی چرک دل میبگو بود بهتر دیشا بود، دلخور

 اسم کی دنبال به. بودم کرده فرار و زده را حرف

  شیرها که یمن یبرا آشپزخانه کنج حاال و بود آمده

 بازخواستم که  بود مرد. کرد یم درست غذا  بودم کرده

  خودم حال به مرا گذاشت ینم اش یمردانگ کرد، ینم

  حالم یحت ماهان. بودند کرده میرها هیبق یوقت کند رها

.  کرد یم  درست غذا م یبرا معراج و دیپرس ینم را

 :کرد پر را گوشم ییصدا و زدم  یپوزخند

 ؟یخند ی م یساخت واسم که یروز و حال به-



  دست. شد بسته شمین معراج دنید با و چرخاندم سر

 سمتم را بود دستش درون که یوانیل و کرد دراز

 :گرفت

 !یبش گرم بخور ییچا ایب-

  بودم دهیچیپ دورم که  ییپتو یال از دستم  اراده یب

 نشست، کنارم یآرام به. گرفت  را وانیل  و رفت رونیب

 که یتلخ قتیحق با را  میاهایرو خواست یم یلعنت

 کنارم که بشود تلخ کامم بدهد؟ خوردم به  بودم ساخته

 او از اما  میشد رهیخ نهیشوم به هم با و نشسته

 دورم؟

  یا شانه دنبال من و است  جواب دنبال اوردیب میرو به

 دور با را بودنش یدلخور  بگذارم؟ شیرو  را سرم که

 یم حسرتش در من و کرد یم ثابت نگاهش کردنش

 تا خوردند، گره هم در وانیل دور میدستها . سوختم

 یم حاال و بود او دست در وانیل نیا قبل یقیدقا

 نیهم یزود به. کنم لمس را شیدستها  یجا  توانستم

 .  دادم یم دست از هم را

 را سوالش کردم فکر و داد رونیب را نفسش معراج

  کرد؟ ی م خفه چطور بود آمده زبانش نوک به که

 دم و باش ساکت که زند یم بینه خودش به چطور



 نداشته و باشم  داشته را او توانستم یم  چطور نزن؟

 کنارم او و دی درخش ینم او حلقه با دستم گرید باشم؟

 .بود نشسته

 دستش در هنوز  حلقه. کردم شیها انگشت به ینگاه

 دست به مرا  ناتمام تمام او و کردم تمامش من. بود

  دل من و  زده بند من نام به را خودش  هنوز. داشت

  نفس. شدم رهیخ آتش به ام کرده که یکار از زده

 گذاشت ینم  رتشیغ دانستم یم و دمیشن  یم را شیها

 بودم، ناموسش. بگذرد افتاده  که یاتفاق از یراحت به

  حاال و بود  کشته را روحم یگرید دست که یناموس

 . دهد نجات را ناموس نیا خواستیم

  مشکالتت و تو به لعنت ماهان؛ تو به لعنت. دمیکش آه

  تو یها یبدبخت  پشت من. نگذاشت من ی برا ییجا که

 یکس و شدم نابود هی بق یها نبودن  پشت. شدم گم

 .شد رهیخ دستم پانسمان یرو  نگاهم... یحت د،ینفهم

 *** 
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 دنیشن با و دمیکش دستم زخم یرو را  باند یسخت به

  شهیهم مثل. زدم رونیب  اتاق از بابا و مامان یصدا

رد بود رفته زنش یوقت از داشتند، جنگ ماهان سر  و 

 ادشی کس چیه. بود شده ماهان یزندگ قصه زبانشان

  هم یگرید فرزند ماهان جز هست، هم  ییافرا نبود

 :دیپرس دنمید با مامان. دارند

 نزد؟  زنگ یکس-

 دستم خواستم یم اول. دادم تکان نه نشانه به یسر

  الشیخ نیع کس چیه دمید یول کنم یمخف آنها از را

  خوش جا دستم  یرو چه یبرا باند نیا  بپرسد ستین

  لرزم؟ یم ای دهیپر رنگم  چرا اصال است؛ کرده

 مامان رفتم، سمتش به ماهان بچه یصدا دنیشن با

 درست مشغول و رساند آشپزخانه به را خودش کالفه

 صورتش به و کردم بغل را  بچه. شد ریش  یبطر کردن

 ینم ی زیچ او از یکس . بود من مثل شدم، رهیخ

 فقط. خواهد یم چه کرد ینم یفرق شانیبرا د،یپرس



 یتاسف سر شیبرا. کنند ری س را شکمش  خواستند یم

 !بس و نیهم  و بدهند تکان

 گرفت، بغلم از را بچه و آمد داخل به بعد یکم مامان

 افتاده دستم مچ دور دیسف باند به چشمش تازه انگار

 : گفت داد ی م تکان را قراریب کودک که همانطور. بود

 شده؟  یچ دستت-

  بدهم جواب  خواستم بود؟ مهم شیبرا شد، گرم دلم ته

 : داد ادامه خودش که

 ؟یآورد  در یباز ج یگ باز حتما-

  به حسام تخت  انیم یوقت بودم، جیگ حتما بودم، جیگ

  نوک کی  اگر دیشا. بودم جیگ هم هنوز آمدم خودم

 ینم در حسام  تخت از سر  من دندید یم هم  مرا سوزن

  کردم یم باور و شد ینم جهنم روزگارم دیشا. آوردم

 .خواهند یم هم مرا

 جمع به وستنیپ از مانیپش و گفتم لب ریز یاوهوم

 به و گرفتم را راهم گرممان، چندان  نه ی خانواده

 فرار یبرا بود ییجا فقط نبود؛ مأمنم. برگشتم اتاقم

 خانواده بود، رفته ادشانی  مرا که یا خانواده از کردن

  هم حسام... اشتباه. دندید  یم را اشتباهاتم فقط که یا



 نیبزرگتر به یکس چشم هنوز اما بود؟ من اشتباه

 .بود فتادهین  میزندگ حماقت

  که بودم نرسانده اتاق ی گوشه یصندل به را خودم

 تا کند صبر که نیا بدون بابا و خورد در به یا تقه

. شد وارد و کرد باز را در شود، بلند  من از ییصدا

 بغل را می زانوها و کردم پرت یصندل  یرو را خودم

 ینم و کرد نگاهم یا لحظه کار، از خسته بابا،. زدم

 من به را زی چ چه نگاه نیا با کرد فکر خودش با دانم

  بود؟ محبت  ابراز. رفت و  کرد رها باز را در فهمانده،

 بود؟  محبت یا  لحظه و خسته لبخند آن

  از را میها پلک ترس با و دمید را حسام  و بستم چشم

 چشمم از  که اشک یا  قطره یگرما. کردم باز هم

 یب را دستم. کردم حس تا رفت نییپا و شد شروع

 را خودم و  دمیپر میجا از. دمیکش صورتم یرو هدف

... صورتم و بود قرمز میها چشم. کردم نگاه  نهیآ یتو

 رهیت روحم. نگاهم بود  غبارآلود. بود فیکث صورتم

 .بود

. نمیبب را خودم خواستم ینم. گرفتم نهی آ از را چشمم

 باز در از و برداشتم حواس یب را لباس دست چند

 گرفته نم یواریچهارد را خودم و زدم رونیب اتاق



  لباس با و کردم باز را دوش هوا یب.  انداختم حمام

 ینم را پوستم اما بود  داغ آب. رفتم دوش ریز

 . کردم ینم حس  چیه. سوزاند

 شستم یم چه هر. کندم تن از یکی یکی  را میها لباس

 هر . گرفت یم  را تنم یشتریب غبار. شدم یم تر فیکث

 انداختم، یم چنگ شتریب را ام شده قرمز پوست چه

 یکی تا ماندم آنقدر. شدم یم متنفر خودم از شتریب

 :بود مامان. دیکوب در به  محکم چندبار

 ؟ یدیخواب -

 :دادم جواب گرفته ییصدا با

 .امیم االن -

 وارد آرام و زدم بغل را  خودم. زدم رونیب یناراض

 باز... بابا و مامان و بود ماهان. شدم ییرایپذ سالن

 از و کردند یم لعنت را ایلع. گفتند یم ایلع از داشتند

. دندینال یم بود گذاشته جا به که ی مادر یب بچه

 : زد میصدا بابا که برگردم خواستم مانیپش

 افرا؟ یداشت یکار -

 :دادم قورت را دهانم آب

 . یچیه -



 ؟یدار ازین یزیچ -

  نه... توانستم یم واقعا دیشا. کردم نگاهش یا  لحظه

 گذاشتند یم فقط اگر. شده چه میبگو توانستم ینم

 .شد یم خوب  زیچ همه نروم شده خراب آن به گرید

 سرکار؟  نرم... نرم گهید شه ی م... من -

  خدا. کردم بغل  را خودم شتریب و انداختم نییپا را سرم

 .کنند قبول کردم یم خدا

 چرا؟ -

 ...! خوام یم -

 مامان. نشد هم باز. دندیپر حرفم انیم هم باز. نشد اما

 : گفت یعصب

 . ریبگ ادی حرفه هی الاقل... یخون ینم درس که تو -

.  دادند یم را فرصتش اگر بخوانم درس دادم یم قول

 اگر فقط. فرستادند ینم کشتارگاه آن به مرا فقط

 ...مرا

 یول. افرا ندارم خوندنت درس به یاصرار من -

 یبرا بعدا که  ریبگ ادی یکار هی. گه یم  راست مادرت

 که خوندنت درس از. یبش یا کاره هی  یبتون خودت

 ! میدیند یریخ



 دست تا  نمیبش خانه کنج خواستم یم.  خواستم ینم

 بود؟ یادیز  خواسته. نرسد من به یکس

 هی. نامرد همه نیا نیب کرده یمرد هم یعبدل یآقا -

 کار به  رو شهر یدخترا  وسط اون ختهیر یپول

  یکار هی  شماها به هم زده هم به یصنعت هی انداخته

 هم چشمش. رسه یم یینوا به خودش  هم ده یم ادی

 .ستین مردم  ناموس دنبال
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 یذاشت یم من دل به رو یلعنت داغ نی ا یداشت چرا

 افرا؟

 

 نیا بماند برف ریز سرش داشت دوست ای بود کبک

  چند حسام  بدانم خواستم ینم و دانستم  ینم من؟ پدر

 که یدختر بودم مطمئن اما کرده بدبخت  مرا مثل دختر



 یم جان آن  در من که یکارگاه نیهم در قبل ماه چند

  و هوا یرو از کرد، یم  کار دادم، یم جان و کندم

 افتاد چو کوچکمان شهر  در. نکشت را  خودش هوس

 به  برسند تا و رفت فرو دستش در شهیش که

 ینم باورم عقلم نیهم با من اما کرد تمام مارستانیب

 .بودند شده کبک شهر نیا یها  بزرگ. شد

 یتو را  حسام وجود  زشت قتیحق داشتم دوست

  نیا اگر است؛ بس بکشم ادیفر و بکوبم صورتشان

 که یمن. دیباش من ادی به  یکم گذارد یم تان دردانه

 میزندگ تمام که یمن د،ینفهم کس چیه و زدم را رگم

  از دم شما و شد دهیکش  ینابود به حسام  تخت در

 .دیزن یم اش نداشته یمردانگ

 مرد انی م از! است نر  موجود کی فقط ست؛ین مرد

 و گرفته ادی خوب را شهوتش  یارضا فقط بودن

 آدم ما. ردیگ ینم موش ییخدا چیه  یرضا محض

  باشد، داده پناهمان خدا ی رضا یبرا که میستین ییها

 ها نقشه استخداممان از قبل که میهست ییها چارهیب ما

 .است دهیکش

  است پست یقدر به کرده  علم قد شما ذهن در که یبت

 شهر. کند یم رها و خندد  یم کند، ی م چهیباز که



 ترس از اما؛ دارند موش شیوارهاید و  است کوچک

 ینم در مانیصدا و میگرفت کام به زبان مکار  روباه آن

 .دیآ

  شما امثال و میزن یم پا و دست مانیها یبدبخت انیم

  میبگو شد  یم کاش. دیشو یم کفتار ن یا ساز طعمه

 رم؟ی بگ ادی یزیچ د یخواه یم حاال و شدم نابود

 را؟ کدامش ؟یهرزگ ای یاطیخ

 دختر د،یبود مردم دختر کردن دایپ فکر به یوقت کاش

  ها فرسنگ در را مردم دختر! دیدید ی م را خودتان

 چند فاصله از  را خودتان دختر  یول دیخواه یم دورتر

 درون شما خون   که یدختر. دیا کرده فراموش یمتر

  و شده خفه شما  یآبرو  یبرا دارد، انیجر  شیها رگ

 .سوزد یم شی ها ییتنها در

  یتو  را زهایچ نیا توانستم  ینم شدم، ساکت اما

 مهر یب مادر همه، دغدغه یوقت بکوبم صورتشان

 شیصدا بچه هنوز. نداشت اسم هنوز که بود یا بچه

  ندیبگو  که بود نیا خانواده لطف تینها م،یکرد یم

  تا ماهان و نداشت اسم خدا  یرضا  محض! ماهان بچه

 ایلع. گذاشت ینم بچه نیا یرو یاسم دید ینم را ایلع



 برده چمدانش  یال را همه  حواس و هوش و بود رفته

 . بود

 گرفته را بانمیگر که ییها یبدبخت و بودم  مانده من

  که شدم یم  ینامرد رتی غ نیتحس شاهد دیبا و بود

  شد یم اکو گوشم درون شی صدا. بود کرده رتمیس یب

 قرمز را ملحفه خون یوقت کشاند، تخت به مرا یوقت

 تن یوقت. کرد کر را گوشم اش مستانه قهقهه و کرد

 ینم چرا. رفت دوش  ریز و کرد رها را ام خسته

  کردند یم یسع چرا ام؟ شده زاریب خودم از دندیفهم

  دختربچه خواست ی م دلم یوقت کنند بزرگ مرا

 رد؟ی بگ را دستش پدرش که باشم یا وابسته

 به که ی خزان برگ من و بود خانواده  شهیر ماهان

  نندیبب خواست ینم دلشان. بودند سپرده مینس دست

  اصال است؟ آمده دستم سر بر چه دیسف باند ریز

 یفرق شانیبرا نکند؟ چرک  زخمت باش مواظب  نگفتند

 نطفه دلم در ینیچرک دمل دندیفهم ینم! نداشت هم

 یاهیس و بترکد. است دنیترک  آبستن لحظه هر و بسته

 ....دینبا که یدختر  آن بشوم. کند تصاحب را قلبم تمام

 **** 



 باز كم كم را میها چشم دور ییصدا و سر دنیشن با

 از. آورد میابرو به اخم میبازو در یدرد. كردم

 برده خوابم راستم دست  یرو و كاناپه  یرو یخستگ

  یخوش یبو. دمیمال را میها  چشم و نشستم صاف. بود

 درست غذا یك نبود ادمی من و آمد یم  آشپزخانه از

 .بودم دهیخواب یك  و بودم كرده

 یرو پانسمان به چشمم ؟... غذا نه؟ی شوم... خواب

 و شد باز ممكن حد نیآخر تا میها چشم و افتاد مچم

 را ها ظرف داشت آشپزخانه در معراج. دمیپر جا از

 كه را ها وانیل. دیچ یم اوپن كنار كوچك زیم یرو

 یبرا. افتاد من به چشمش گذاشت زیم  یرو برعكس

 گرید ییجا به را چشمش بعد و شد  مات یا  لحظه

 . دوخت

 سرم از كه افتادم یشال ادی كرد؛ باز كه را خچالی در

  بود شده مچاله مبل یرو كه شال دستپاچه. بود افتاده

 یقدم خواستم و كردم مرتب نامرتبم یموها  یرو را

 یچشم. افتادم مبل یرو و رفت جیگ سرم كه بردارم

 شد قفل نگاهم و كردم باز را بودم بسته اریاخت یب كه

 .دیبار یم آن  از ینگران كه  ییها چشم در

 ؟یخوب  -



 دستش كه شوم بلند خواستم و گفتم لب ریز یاوهوم

 :گفت و  آورد شیپ را

  غذا یك بار نیآخر. نجایا ارمیم رو غذا االن نیبش  -

 ؟ یخورد

...! حسام دمیفهم كه قبلش؟ روز روز؟ید. نبود ادمی

 کی و معراج بعد و بود حسام كه آمد یم ادمی فقط

  را میزانوها. ماندم جا كه یمن و رنگ ییطال حلقه

  ام معده . زدم هیتك مبل به را سرم و كردم بغل پتو ریز

 . كرد یم درد

 ادیفر را  بودم زده خودم به که ییها  زخم تنم تمام

 قبلش بودم داده معراج ل یتحو که یحرف  هر. دیکشیم

 نهیس در اول را دشنه. بودم زده خودم  قلب به یشین

 .گرفتم را معراج جان بعد و کردم فرو خودم
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  رو زیم یرو  را خورشت و برنج از پر ظرف معراج

 كه یماست  و خنك آب از پر  یوانیل و گذاشت میرو به

 چه. بود دهیپاش یمحمد گل شده پودر برگ شیرو

 میرو به رو. من یعصبان مرد داشت یحال و حس

 :دیپرس دوباره و نشست

 ؟یخورد غذا یك  بار نیآخر  -

 چنده؟ ساعت  -

 !افرا  -

 قهیدق چند ساعت. ساعت  دنبال گشت اری اخت یب نگاهم

  ماند رهیخ نگاهم. زد یم را ازدهی ساعت زنگ گرید

 .بودم  دهیخواب چقدر.  پاندول یرو

 افرا؟   -

 چشم در بود زده زل كه معراج یرو برگشت  نگاهم

 :انداختم نییپا را سرم. دیكاو یم را روحم و میها

 .ستین ادمی  -

 : زد شخندین

 خانم. بخورم یدرد هی به دهیآفر منو خدا  باالخره  -

 رو ساده سوال هی جواب دونن ینم  قابل رو ما كه

 . بدن



 که یحسام بود؟ ساده حسام نام گفتن ساده؟ سوال

 اسم دنیشن با داشتم حتم و شناختندیم را او شهر تمام

 را معراج حال  و خواستمیم پناه کی من. کندیم غوغا

 دیبا شود، قاتل  نداشتم دوست. بودم داده دست از هم

 نشد، اما باشد ام شهیر معراج خواستمیم. ماندیم پاک

 جان تازه که زدم یا شهی ر به و گرفتم دست به شهیت

 کنم؟ نابودش خواستیم حاال و بود گرفته

  نتوانست  باز. ردیبگ را  خودش  یجلو نتوانست باز

  افتاد شتریب سرم. كند رها را ذهنش درون یها سوال

  و بردم دست افتاد سوزش به كه ام  معده. نییپا

  خاموش را درونم درد یصدا تا كردم پر را یقاشق

  نیا بدون دم،ینوش كه را وانی ل اتیمحتو نصف. كنم

 : گفتم كنم بلند را سرم كه

 زل بهش خوره یم غذا داره یكی یوقت ست ین خوب  -

 .یبزن

 .میندار رو حرفا نی ا یشوهر و زن عالم تو  -

 . ستمین زنت هنوز من  -

 ؟یبش یخوا یم  -

 بعد د؟یپرس  یم داشت من از. او با شدم  چشم در چشم

  به مربوط و او به نامربوط یها اتفاق نیا همه از



 یم یخواستگار من از هزارم بار یبرا داشت من،

  كرده تمام را زیچ همه  دادن بله از قبل كه من كرد؟

  دستم به دادن بله بدون كه  را یا حلقه  كه من. بودم

 من كه یا  بله است قرار شود مطمئن  تا بود انداخته

 كارش زیم یرو باشد؛ او مختص فقط میگو یم

 كرد؟  یم ام مسخره. بودم بوده دهیكوب

 به یزد كه یغیت. نبود ی ز یر خون از تیهوش یب  -

 یشد هوش یب. نكرد پاره رو یتاندون. دینرس عصب

  یشد هوش  یب. یبود نخورده غذا بود  روز دو چون

 منو هم بود یچ هر اما شده مرگت چه دونم ینم چون

 و درد از اورد؛ین طاقت  بدنت. خودتو هم  كرد داغون

 تو كردم جمعش  یجور ه ی. یرفت حال از  یچ همه از

 یول بوده یخودكش دیفهم بود یك هر... مارستانیب

  داغ نیا یداشت چرا. اوردنین خودشون  یرو به همه

 افرا؟ یذاشت یم من دل به رو یلعنت

 نخوردم؟ غذا وقته چند من یدیفهم كجا از  -

 :كرد نگاهم مات

 ؟ ...اون تو و زدم حرف همه نیا  -

 :زد شخندین و كرد جمع را خودش



.  فهمن یم همه شهر نی ا یتو یخور یم آب تو  -

  كه بود نیا ادعاش نیكمتر كه نفر هی یكرد فكر

 حاله؟  چه در معشوقش  فهمه ینم عاشقه،

 و آورد یم وجد به مرا نیا و بود عاشقم. بود عاشقم

 و داشت دوستم . كرد یم دعوت چشمانم به را اشك

 یبرا م،ی بود یم هم كنار در دیبا ما. داشتم دوستش

  هنوز یزندگ همه نیا با و میشد یم خوشبخت شهیهم

 داشتم دوستش من. داشت یناسازگار  سر من با هم

 هیشب خواست  یم را یكی او. نبودم كفوش هم اما

 .نخورده دست... پاك خودش،

 ... افرا -

  شیها چشم. نداشت تنش. بود شده آرام شیصدا

  صدا را اسمم میمال یتمیر با شیصدا و بود یعصبان

 یم دیتأک یجور  اسمم یرو  یوقت داشتم دوست. زد

  باال سر. است  من یرو  تمرکزش تمام انگار که کرد

 را تالشم تینها  که رنگ کم یلبخند. نمشیبب تا آوردم

  نیا. زدم بودم، کرده صورتم یرو بستنش نقش یبرا

  شوهر. اش یمردانگ تمام با داشتم دوست را مرد

 .شد یم یخوب

 ؟ یبگ بهم یخوا ینم افرا -
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 :دیلرز میصدا

 بگم؟ یچ -

 بدونم؟ دینبا من -

 معراج؟  بگم رو یچ -

  شیها انگشت. دیکش شی موها  یتو کالفه را دستش

 .  ختیر هم به را اش ییخرما یموها یشگ یهم  بیترت

 

  یا بوسه و  بکشم سرش  یرو دست خواست یم دلم

  یجا به... اش یشانیپ  یرو بکارم، ش یموها یرو

 : گفتم و کردم بغل را خودم معراج،

 ؟یبکش  حرف من از یخوا یم انقدر چرا -

 ... که بوده یک شرف  یب اون... یک بدونم دینبا -



 

 هدف را صورتش و رفت  تر نییپا شیموها از دستش

 :دمیکش یآه. گرفت

 شه؟ یم دوا ازت یدرد -

 : دادم ادامه. نگفت چیه

 شه؟ یم حل من مشکل -

 : زدم شخندین

 ؟یزی بر یخوا یم  رو نرفته هنوز که ییآبرو -

 

 :کرد  نگاهم یعصب

 اگر یبود مردم حرف دنبال که انقدر ت یزندگ یتو -

 ...!االن یکرد یم فکر خودت و خودم به قهیدق دو

 :دمیپر حرفش وسط

 زدم یم جار رفتم یم فتاد؟یم یاتفاق چه ؟یچ االن -

 یول کرد تجاوز  بهم یکی بله کرده؟ تجاوز بهم یکی

 بود مرگت چه دختربچه  یتو بپرسه ومدین کس چیه

  یتو. یبکش خودتو یخواست یسالگ شونزده یتو که

 چیه یلعنت مدرسه اون یتو و شده خراب  خونه نیهم



  مچت دور انهیناش که یباند نیا بپرسه ومدین کس

.  شدم بزرگ یا جامعه نیهمچ  یتو من. هیچ یبست

  تجاوز تونست یم من یمو تار نخ تا دو  که یا جامعه

 ادیم یکی  فردا. کنه یم االنشم  نیهم. کنه  حیتوج رو

  مرد دیند و  رفت شد خوب زاد پاک آقا حاج گه یم و

  ینامحرم مرد تو. دخترش خونه تو رفت نامحرم

  محرم نهیبب  نامحرم دیبا که رو یاون شهر نیا. معراج

  فقط. زد ش یآت منو مثل  بدبخت تا چند  یزندگ و دید

  گرفت منو دست یکی که بود نیا شونیبق با من فرق

  وگرنه... نی هم. دمیرس تو به و کرد بلندم. کرد بلندم و

 . بودم کرده تمومش فویکث یزندگ نیا موقع همون منم

 

 از حرف همه نیا. شد رهیخ من به حرف یب و مات

 واژه تجاوز،. بودم مانده هم خودم کرد، باز سر کجا

 واژه بردارد، دست گفتم یم او به یوقت. بود یبیغر

  یبرا نبود یا واژه چیه. د یرس ینم ذهنم به تجاوز ی

 که التماس، و بود خواهش فقط. لحظه آن فیتوص

 .فتادین وقت چیه که یاتفاق. بردارد دست

 ...! افرا -

 



 .بود نگران نبود، یعصبان نبود، آرام لحنش  بار نیا

 .گهید ینبود مقصر تو وسط نیا که یدون یم تو -

  نیا خواستیم یکس چه دانستم؟یم دیبا کردم،  نگاهش

 که یدست برساند؟ باور  نیا به مرا د؟ی بگو  را حرف

 بود؟ شده من تابوت که یتخت ای بود کرده میرها

  است؟ مردن با برابر زدنت حرف گفتیم که یترس

 باشد؟  من یمنج بود یکس چه
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 بود ییها ناگفته از زیلبر نگاهم  اما بودم کرده سکوت

  مرا و رفتیم دیبا معراج. دیکش یم آتش به را قلبم که

 . گذاشت یم تنها بودم ساخته  که یبرزخ در

 



 نیا از معراج نبودند، گرید که کشتند یکسان را من

 شهیر به شهیت حسام خواست؟ یم چه  جان یب جسم

 .شد ام یهست تمام معراج و زد ام نداشته

 یم مرا یدست گذاشتم حسام  خانه به پا که یروز کاش

 رفتنم کس چی ه اما! نرو گفتیم و زد یم یلیس د،یکش

  تالشم! دیند هم را بازگشتم از بعد زخم یحت د،یند را

 نطفه مبادا که یترس و دندیند هم را گرفتن جان یبرا

 !باشد گرفته  شکل وجودم در وجدان یب آن شوم

 

 یرو بود، یزندگ از من سهم تنها که رفتم یاتاق به

 آغوش در را خودم بانه یغر و نشستم سرد نیزم

  و شکستم را  داشت خانه میگلو در که ی بغض. دمیکش

 آمدنشان بند یبرا گرید که  کردم یجار  را ییها اشک

 . کردم ینم یتالش

 

 سر بود ستادهیا اتاق در قاب در که معراج دنید با

 وانهید مرا که ینگاه کرد، نگاهم مهربان. کردم بلند

  خودت یبرا که یغربت ن یا گفتیم نگاهش. کردیم

 من اما اوریب پناه من به و کن رها  را یا ساخته

 . نداشتم را جرئتش



 

 وجودم  یناپاک از شیبرا  یوقت نداشتم را آغوشش

  در چهارچوب به. آوردم در دستم از را حلقه و گفتم

 :گفت و زد هیتک

 ؟ ینیبش یخوایم صبح تا-

 :گفت و رفت  تخت سمت به. کرد نگاهم زدم، پلک

 !بخواب ریبگ ایب-

 

 من یبرا  نبود؛ تخت شد، خیم تخت یرو نگاهم

 ینی تریو فقط تخت نیا نداشت خبر معراج! بود تابوت

 شی رو یحت که یتخت  کند، پر را اتاقم که است

  به و بود مانده نخورده دست سالها که ی تخت. ننشستم

 .بود یاضاف حد  از شیب نظرم

 

 و کرد بلند  را یتخت رو گوشه کرد،  نگاهم معراج

 :گفت

 !تخت رو یایب کنم بلندت دیبا-

.  ام شده رهی خ او به ترس با و دهیپر رنگم داشتم حتم

 :دادم تکان را خودم یسخت به



 !خوابم یم-

 :گفت و کرد  در به ینگاه

 ! اینکن قفل-

 

 جان من بسته در پشت دانست ینم را؟ اتاق در قفل؟

 باز کردم یم التماس در به یوقت! داشت حق دهم؟ یم

 جسم که  بود حسام رحم یب هیسا فقط نبود او شود

 در من دانست یم چه معراج. برد تخت به دوباره مرا

  و دادم قورت را بغضم. بودم رفته فرو یمنجالب چه

 :گفتم

 ! خوابمیم منم برو، تو-

 

  جنازه امیب فردا و برم برم؟ کنم ولت یدار توقع برم؟-

 بردارم؟  رو ات

 یم صورتم یتو را حماقتم. دمیکش خجالت خودم از

  یم باال یه  میگلو در بغض. بودم شده الل من و دیکوب

 . بود مصمم کردم، نگاهش. دادم یم  قورتش و آمد

 



  را اش یزندگ یکاف قدر به کنم، مخالفت  نداشتم جرئت

 و شک ره یجز به خواستم یم اگر. بودم کرده جهنم

 تکان ی سر. بود اشتباه کنم دشیتبع یابد ینگران

 :گرفتم او از را لرزانم نگاه دادم،

 ! خوابمیم  و کنمینم قفل! بخواب برو-

 بلند سر ناخواسته عطرش استشمام با آمد،  جلوتر

 :شدم  رهیخ شیها چشم به و کردم

 قول؟-
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 سرش پشت و رفت در سمت به دادم،  تکان را سرم

 رونیب را نفسم رفتنش با. گذاشت باز  مهین را در

 و دمیکش  رونیب ییپتو و  بالش یوارید   کمد از دادم،

 .  دمی کش دراز اتاق کف میگل یرو



 

 یبرا دلم. کردم بغل را می زانوها و دمیخواب وار نیجن

  نبودم، و بودمیم دیبا که یمن  سوخت، یم  ما یدو هر

 !بود هم باز و بود شهیهم که ییاو

 رمیز که ی نازک میگل بخاطر کردم، باز چشم  یسخت به

 . کردیم درد تنم بود

 

.  دمیکش باال  را خودم و  گرفتم کمد نییپا به را دستم

 جمع میهاچشم در اشک د،یچیپ دستم مچ درون یدرد

 یصندل یرو  و برداشتم را شده مچاله  یروسر. شد

 .انداختم

 

  مرتب سرم یرو  و برداشتم یگرید شال کمد داخل از 

 ذق ذق زخمم کردمیم حس و کردیم درد سرم. کردم

 .کندیم

  کاناپه یرو که معراج دن ید با و زدم رون یب اتاق از

 . زدم لبخند  ناخواسته بود، برده خوابش

 



 ادی به شب هر که ییجا برده، خوابش من کاناپه یرو

  را آنجا خودش  حاال و گذاشتمیم هم  بر چشم او

 .بود کرده تصاحب

 کردم، کج آشپزخانه سمت به را راهم  یآرام به

 .کردی م یزبانیم او و بود مهمانم

 

 ریز. میبرا یزندگ نیا داشت یا بانهیغر رسم چه 

 نیماش درون را ظرفها و کردم روشن را یکتر

 زیم یرو  را صبحانه  بساط یآهستگ به. گذاشتم

 .کردم دم تازه یچا آب آمدن جوش با و گذاشتم

 دیبا که یآن من اگر نبود؛  حسام اگر گذشت، فکرم از

 . کردمیم فراهم را همسرم  صبحانه بساط االن بودمیم

 

 یرو نه کردم،یم صدا خواب  اتاق از را  همسرم دیبا

  یم حساب خانه نیا در خوابم یجا  تنها که یا کاناپه

  نکهیا نه  زدم، یم لبخند معراج یرو به دیبا. شد

 . باشم نداشته  را شیها چشم به کردن نگاه جرئت

 



 در بستن با و گذاشتم خچالی داخل را کره یمابق

 با کرد، نگاهم مهربان. افتاد معراج به نگاهم خچالی

 :گفتم بودم نشانده لبم یرو  زحمت  به که یلبخند

 !برم دیبا شهیم ر ید بخور، ایب-

 

  را زیم یرو سرد نان از  یا تکه و آمد جلوتر یکم

 : گفت و کرد نگاهم. برداشت

  یازین تو به یکس کارگاه، یها  بچه با کردم هماهنگ-

 !امروز نداره

 :گفت و نشست زیم پشت. کردم نگاهش واج و هاج

 بفهمم که  یا قهیدق تا االن از! افرا یبزن  حرف دیبا-

 ! دارم یبرنم  سرت از دست  بوده یک

 

 را شیرو. کردم وانمیل  از برخاسته بخار به ینگاه

 یصدا با. کنم نگاه  معراج یها چشم به نداشتم

 : گفت یآرامتر

 هی! یریگ یم منو جون ذره  ذره یدار روز ید از افرا-

  یک بدونم دینبا ن؟یهم! تموم یگفت دستم یداد حلقه

 بوده؟



 !نه-

 

 اگر دانست، یم دینبا. دمیترس خودم و  گفتم قاطعانه

 به را شرف یب آن اسم که یروز به یوا... دیفهمیم

 با که نبود یمعراج گرید وقت آن و آوردم یم زبان

 هوا یب و برداشتم را شکر. بدهم جان من نگاهش هر

 .  کردم زیسرر یچا وانیل درون

 

 :گرفت را شکر  ظرف و کرد دراز دست

 !افرا شهینم نیریش ما کام زایچ نیا با-

 فرا را وجودم یتلخ بود؟ نیریش مگر کامم ن؟یریش

 .  دادیم زهر مزه که یکام به برسد  چه بود گرفته

 

  سوال از زی لبر یها چشم کردم، نگاه صورتش به

  را سوالها تمام. کند شان  یمخف کردینم یسع و بودند

 . کردیم نگاه من به  و بود ختهیر ش یها چشم در

 

  نیب دلم و بود چرخش در زیم و او نیب نگاهم  که یمن

 .زدیم پر پر نگفتن و گفتن



 صبحونست هی درخواستم تنها...! صبحونه  هی  -

 . امیبدبخت به كردن فكر بدون
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 صبحونست هی درخواستم تنها...! صبحونه  هی  -

 . امیبدبخت به كردن فكر بدون

 لقمه چند با  دردناكم معده به. نزد یحرف و دیكش یآه

 برداشتم كه را  یچا وانیل. دمیكش كنار و زدم حقه نان

 :شد بلند معراج یصدا شوم بلند خواستم و

 

 .افرا نیبش  -

 

 یم دستور. كرد ینم خواهش گرید. بود بلند شیصدا

. نشد نرم هم دید كه را من شده گرد یها چشم و داد



 یرو و دمی كوب زیم یرو را وانیل فكر یب و حرف یب

 زد؟  یم داد من سر چرا. رفتم وا یصندل

 

 من چشم یجلو  از. یر ینم  رونیب خونه نیا از تو  -

  از شتریب ندارم یكار. یر  ینم جا چیه. یر ینم كنار

 ...شیپ دهه هی

 

 رهی خ میها چشم در. بود مهم  شیبرا حتما. داشت كار

 مكثش از. گفت یم دروغ حال نیا با و بود شده

 از و داد قورت یسخت به كه یدهان آب از. دمیفهم

  دمیفهم زد یم وار وانهی د كه اش قهیشق یرو  نبض

  و دوخت من یچا وانیل به چشم. بود مهم شیبرا

 :گفت آرام

 

 .كنم ینم ولت من  -

 . كرد مرطوب را ام گونه و  دیچك چشمم از یاشك قطره

 

  مال تو.  مونم یم نجایهم من. رم ینم ییجا من  -

 .ینطور یا نه یول... یمن



 

 بود قرار یچطور  ؟یچطور. كردم نگاهش رفته وا

 مرا شد؟  ینم بود حاال که ینطور یا که باشم او مال

 خواست؟ ینم بودم که  ینطوریهم

 

  ینطوریا تو. افرا یكن یم فكر بهش یدار تو  -

 چند من  شد؟ یچ ؟یشد ینطور یا هوی چرا. ینبود

 ویك هو؟ی یشد ینطور یا تو چرا... شناسمت یم ساله

 ؟ ...كه یدید

 :دمیپر حرفش وسط

 

  هی من. درده از پر من داستان. هیطوالن  من داستان  -

 كشور و شهر نیا یتو كه ییدخترا همه مثل میقربان

  كنن دفاع خودشون از میتون ینم چون صرفا ایدن و

 یواقع طان یش هی مثل  ده یم اجازه خودش  به یكی

.  گم ینم داستانمو من...  من. كنه برخورد باهامون

 بذار. برم من یبذار كه ؛یبر  خواستم ازت فقط من

 .معراج برو. برم

 



 برم؟ كجا تو بدون تو؟ بدون  -

 

  یخواهر. دارن دوستت كه یدار یا خانواده تو -  

.  ده یم تی اهم بهت ؛ید یم تیاهم بهش كه یدار

  من به بودن برادر حس وقت چیه ماهان... معراج

  هیبق كه بود خودش مشكالت ریدرگ انقدر ماهان. نداد

  كه یحال در. مردم باهاشون منم و كرد غرق هم رو

  تو من. نمونده برام كس چیه االن. نبود نیا من حق

 ...!ینطوریا نخواه ازم. كشم ینم نییپا خودم با رو

 

 ؟ید ینم فرصت بهم چرا  -

 

  حق رو بار هی اون. یكن  یم یزندگ بار  هی چون  -

 . یكن انتخاب درست یدار

 

 . كردم انتخاب رو تو من  -

 

 . ستمین درست انتخاب من  -



 

 میرو به رو و زد كنار  را یصندل. شدم بلند میجا از

 رفت؟ ینم چرا... كه كینزد آنقدر. ستادیا

 همه كه زنم یم غیج  انقدر وگرنه برو معراج  -

 مهم برام  هم آبرو. م  خونه تو زنی بر ها هیهمسا

 . ستین

 .كرد نگاهم آزرده

 

 برات دمیجنگ من... من ؟یداشت دوستم كم انقدر  -

 .افرا

 .نمینب را شیها چشم  تا انداختم نییپا را سرم

 . دونم یم  -

 !تو  با... پدرم مادرم؛ با. دمیجنگ همه با من  -

 

 ینم مگر. برود ادمی از حضورش تا برگشتم میجا سر

  ینم چرا  برفت؟ دهید از كه هرآن برود دل از گفتند

 كنم؟ فكر رفتنش به یحت توانستم



  ؟یراحت نیهم به برم؟ كه یخوا یم من از حاال  -

 بودم؟ ارزش یب انقدر برات

 

 :كردم تكرار را خودم حرف باز یوقت شكستم  را قلبم

 .معراج برو  -

 .گرفت  قرار میرو به رو و زد دورم

 كه یهست بدهكار  بهم انقدر. برنگردون رو من از  -

 . یبد سوالمو جواب كالم هی

 

 .ستمی ن بدهكار یكس به من نه  -

 : دیكش داد

 

 . یبدهكار عشق هی من به. عاشقتم  من  -
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 و زدم هیتك وارید به بلندش یصدا از خورده تكان

 چشم و بردم عقب را سرم. نشستم سرد  كیسرام یرو

 :گفتم  لب ریز و  بستم را میها

 

 بود، بابا. نبود عشق یول بود، پول ما ی  خونه تو  -

 رو ما كه یز یچ اما میبود هم ماهان و من بود، مامان

  هی اسممونو باهاش بشه كه یزیچ كنه؛ وصل هم به

 هر. مینبود هم كنار شام و ناهار . نبود گذاشت خانواده

 م گشنه»  چه خواب چه درس چه ،یا بهانه به كدوم

 ماهان كه بعد. میشد یم دور هم از باالخره... ست«ین

 دونم ینم كه یهرچ خاطر به ایلع كه بعد كرد، ازدواج

 جا مارستانیب یتو رو  بچه و كرد فرار بود، یچ

 كم یزندگ یتو  یزیچ هی دنیفهم بابا و مامان گذاشت،

  یها بچه ه ی به و ماهان به فقط اما كردن توجه. بوده

.  خواست یم مادرانه گرم آغوش هی و بود گرسنه كه

  دید كه نیا از بعد بابا. موندم جا آخرش تا اول از من

 گفت بهم  د؛ید ینم قشی ال  هاشو بچه كه داره یثروت

... كنم ثابت خودمو كه رفتم منم. كنم ثابت دیبا خودمو



.  بودم محبت  تشنه من... من. نبودم آماده من اما

 .شد خراب یچ  همه بعدش

 

  و بدن تمام با  برگشتم، سمتش به و كردم باز چشمامو

 .شدم خم و برگشتم سمتش به حواسم  و ذهن

 

  خواستم ینم من. بشه ی نطوریا خواستم ینم من  -

 ... یلیخ تو. بشم عاشقت

 همه از مردتر. بود مرد یلیخ. بود خوب یلیخ

 . بود ام یزندگ  یمردها

 

 هوی بودم، داده خودم به كه یقول خالف بر یول -

 سر به بودنت، به دارم  عادت دمید و كردم  باز چشم

 .خودت به... محبتت به ات،ینگران به... زدنات

 

 دور خودم از رو خاطراتش كردم یسع و دمیكش یآه

 :كنم



 میزندگ كه برگردم یموقع اون به دوباره نخواه ازم  -

  سالم جون دوباره  آوار نیا ریز من. بود گرفته شیآت

 .برم ینم در به

 

 ؟ یچ من  -

 : گفت آهسته. كردم نگاهش

 ؟ین یب ینم منو آوار نیا ریز  -

 :زدم كمرنگ یلبخند

. یبكش رونیب خودتو یتون یم. ینفس تازه تو  -

 ... منم. كنه یم حل زویچ همه زمان

 

 :كرد  نگاهم نگران

 ؟یچ تو  -

 

  دو. بكشم خودمو كنم ینم یسع گهید. نباش نگران  -

  قبول منو هم  جهنم یحت  بار دو هر و كردم تالش بار

 یم یزندگ خودم یبرا یا گوشه هی رم  یم من. نكرد



  یا لطمه یكس به نبودنم و بودن كه ی جور هی. كنم

 .شم ینم هم عاشق دم  یم قول بهت بار نیا. نزنه

 

  بر یاصرار هم دیشا و بدهد  یجواب تا کرد باز دهان

  بود خواهم  پابرجا دانستم  یم من که من میتصم رییتغ

  یتالش کند،  تالش خواست یم فقط و دانست ینم او و

  به حسام  اسم. کرد ینم قبول را بودنش ثمر یب که

  خواستم یم. رفت یم هم  معراج شد؛ یم  یجار زبانم

 را حسام اسم اگر و باشد داشته یخوب یزندگ و برود

 بودن خوب   با ها فرسنگ اش یزندگ دانست، یم

 .داشت یم فاصله

 

 با. دیبر را شیصدا خانه، در زنگ اما کرد باز دهان

  یب که دمید اما کردم نگاهش شده گشاد ییها چشم

 یرو من شیپ قهیدق چند تا که یا یصندل یرو الیخ

 یب. انداخت پا یرو  پا و داد لم بودم، نشسته آن

. رفتم فونیآ طرف به و کردم نگاهش چپ چپ  اریاخت

  صورتم یرو  را دستم. شدم مات شد روشن که صفحه

 . نکنم هق  هق تا دمیکوب

 



.  کند می رها  نبود قرار.  درآمد صدا به دوباره زنگ

  زنگ یصدا که سوم بار بشود؟ چه که بود  آمده نجایا

 یم کاش. گذاشتم فونیآ یرو دست کرد، پر را خانه

 کرده یگناه چه او مگر... اما ندهم جواب  توانستم

 ؟یطوالن و دور بود یا خاطره ادآوری که نیا جز بود؟

 ؟ یبد جواب  یخوا ینم -

 

 :گفتم و برگشتم

  هیتوج  رو حضورت ی چطور . تو ادیم بدم جواب -

 کنم؟

 

 :گفت و زد  نهیس به دست جواب حاضر

 . شوهرتم -
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 :دمییسا هم به دندان

 یمذهب آدم تو بود قرار معراج؟ شده عوض جامون -

 چیه که  مجرد دختر  ی خونه تو. ی باش خونمون

 ؟یکن یم یچ یادعا یساد یوا یندار  باهاش یصنم

 

. ترساندم یم و زد یم  باز اش یشانی پ یرو  نبض

 را شیها  چشم. بودم  گذاشته یزیچ بد یرو دست

 :گفت و کرد تنگ

 نداشتن؟ ضهی غر یعنی بودن یمذهب یکن یم فکر تو -

 .گرفتن رو ضهیغر یجلو یعنی بودن یمذهب -

 

 کردم ولش نگرفتم؟ رو م ضهیغر یجلو  االن من -

 ؟یندار تی امن احساس نجامیا من پا؟ و دست یتو

  میجا سر تا  کردم را تالشم تمام. برداشت جلو به یقدم

  دادم یم نشان ضعف داشتم یبرم یقدم اگر که بمانم،

  حرکت اگر. خوردم یم سرم  پشت وارید به هم بعد و

  دندان به را  لبم. بودم من یباز نیا ی بازنده کردم یم

 :گفتم  جسارتم تمام با و گرفتم



 

  گهید هیثان یس تا اگر و منتظره  در رونیب ستهیشا -

  من و کنه یم خبر رو ها ه یهمسا همه نشه باز در نیا

 و آفتاب دختر هنوز کنن فکر هیبق دم یم حیترج

 .هستم مرحومم یبابا ی دهیند مهتاب

 

 از اگر کردم یم فکر داشتم. کرد نگاهم  فقط یا  لحظه

.  کردم یم  چه را ستهیشا دیبا د،یاین کوتاه موضعش

 سرم پشت زنان  لبخند را معراج تا کردم یم باز را در

 نیا دیبا کجا از کردم؟ ی م جمعش چطور بعد ند؟یبب

  همه که شهر  نیا در کردم  یم جور و جمع را ییرسوا

 داشت؟ کار زیچ  همه به کس

  چشمانش به که زد یلبخند. نشد یطوالن   نگاهش

  انگار اما رفت ها پله سمت  به آرام و برگشت. دینرس

 و ستادیا م یرو به رو قبل؛ از تر کینزد. شد مانیپش

 :گفت

 

 یدون یم  یبشناس منو اگر. افرا امینم کوتاه من -

  یبر باال ، یکن یکار هر.  کنم یم رو بخوام که یکار



  یبر کشور ن یا از و شهر نیا از اگر یحت  ،یایب نییپا

 .رمیگ یم جواب ازت و کنم یم داتیپ من

.  بودند نیغمگ اش یداشتن دوست یها  چشم چقدر

 آرام را شی ها چشم غم  تا دیکش یم آغوشم در کاش

 :دمیپرس. کنم

 

 ؟یبدون رو قتیحق که یدار اصرار انقدر چرا -

 یم چرا... منو هم بکشه رو تو قراره هم که یقتیحق

 ؟ یبکش رو جفتمون   یخوا

 :داد قورت  را دهانش آب

 .افرا شم یم خفه دارم چون -

 

 اتاق از یک ی در رفت، باال ها پله از و  کرد گرد عقب

  را خانه در و زدم را اطیح در شد، بسته که باال یها

 را در و گذاشتم رهیدستگ یرو که را دستم. کردم باز

 از پر صورت  و کوچک قامت به چشمم کردم، باز

 ام یزندگ  یها سال تمام در دوستم نی بهتر طنتیش

 .نشاندم  صورتم یرو  کمرنگ  یلبخند. افتاد

 . سالم -



 

 :کرد اخم

. یکن باز درو تا کردم خ ی رونیب. زهرمار و سالم -

 . سوخت خونت زنگ

 .دمینشن بودم ییدستشو -

 

 تو و اوردی درم یباز پطرس زنگت تو من انگشت -

 از من ش یاوردیم ؟یکرد یم حاجت یقضا یداشت

 ...ییراهگشا یبرا میی جادو  انگشت

 

 و ستهی شا یرسا و بلند یصدا نیا که نیا فکر از

 بناگوش تا  برسد معراج گوش به درخشانش جمالت

 :گفتم عیسر و شدم سرخ

 

 .داشتم نگه منتظرت کردم غلط د یببخش باشه -

 گذشت کنارم از شد یم تر  پهن لبخندش که همانطور

 : رفت  آشپزخانه سمت به و

 



 ....  و من و  آماده ی صبحونه به  به -

 :شد خشک زیم  یرو  نگاهش

 بال؟  یداشت مهمون -

.  بود زده زل من به نخورده دست معراج، یچا وانیل

 که یا بهانه نیاول و کردم خودم نثار لب  ریز یفحش

 :آوردم زبان به دیرس یم نظرم به

 

  نداشتم حال...  بعد و خوردم مهین نصفه اولو ییچا -

 .ختمی ر گهید یکی  نیهم خاطر  به بشورمش

 : انداخت باال ییابرو

 ش؟ینخورد  ادیز یخوشحال از و -

 

 : کردم اشاره راهرو یانتها  یبهداشت ش یسرو در به

 . کردن کار هام  هیکل وانیل هی همون با -

 :گفت باشد شده تازه دلش داغ که انگار

 

  کل از. کرده داغدار هم  منو که سرما  از نگو یوا -

  یحام با دارم ییدستشو تو از ساعتشو هجده روز



  ییوقتا هی.  خونه تو نهیب ینم منو کال. زنم یم حرف

 یم و کنه یم یسالم هی  شه یم رد ییدستشو دم از

 .کارش یپ ره

 

 و زدم کنار ذهنم از را بود ساخته میبرا که یریتصو

 :گفتم میها لب یرو  یلبخند با

 زم؟ یبر ییچا. یبد حیتوض خواد ینم  حاال خب -
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 من آن از قبل و معراج که یا یصندل یرو  را خودش

 :گفت و کرد پرت میبود نشسته آن یرو

 . رواست  فشانم جان گر  مژده نیا بر -

 



 و رفت یم  باال آرام آن بخار که ییچا از بزرگ یوانیل

 و گذاشتم  زیم یرو شیرو به رو شد یم محو کم کم

 :د یپرس. نشستم

 خودت؟ -

 .بسه پشتم  هفت یبرا دونه هی همون -

  یم ییتنها به خودم  ویقور کل لیم کمال با پس -

 . خورم

 

 ؟یکرد یم  چکار بخورم خواستم یم منم اگر یعنی -

 .خوردم یم نصفشو یناراحت با -

 کردنش جمع یبرا یدماغ و دل که یز ی م به ینگاه

 :دمیپرس و انداختم  نداشتم

 

 ؟یخورد صبحونه -

  یلبخند. دینوش یچا از  جرعه و گفت ی»اوهوم«

 : گفتم و  زدم کمرنگ

 ؟ی بخور ییچا با ارمیب خرما -

 :گفت زده جانیه



 .ار یب آوردم برات که ییها ینیریش اون از -

 

  جعبه با را یزهرمار یها  ینیریش آن ها؟ ینیریش

 من مرگ  یها ینیریش. بودم کرده زباله سطل روانه

  ییرایپذ ها آن با خودش از  خواست یم ها، آن بودند

 به که یجواب نیتر احمقانه و نیاول و  کردم هل کند؟

 :آوردم زبان به را آمد ذهنم

 

 .خوردم... رو اونا -

 : کرد نگاهم تعجب با

  ؟یخورد رو ینیریش همه اون -

 

 :دیپرس باز. دادم تکان سر

   حاال؟ تا  روزیپر از -

 .اوهوم-

 .بود ینیری ش لویک کی -

 .خوردمشون -

 :خنده ریز زد



 .دختر یبترک -

 

  یمحتو کوچک ظرف و دادم لشی تحو یلبخند زور به

 آن یجا. گذاشتم زیم  یرو شیرو به  رو را خرما

 یبو. نبود خانه آن در  جا کی من  و ها ینیریش

 مشامم به که بود یعطر هر از تر ی سم لشانیوان

  یم ادمی به را دردآور ی  خاطره هزار و بود دهیرس

 .آورد

 

  یپهنا به یلبخند دینوش کامل که را ش یچا ستهیشا

 :گفت و زد صورت

  دارم امی پ خانم عروس از که مزاحمت از غرض -

 . برات

 

 از که یزنگ به کردم یسع و زیم به دوختم را چشمم

 ستهیشا. نکنم یتوجه شد زده گوشم در عروس واژه

 بود، گرفته گر احتماال که صورتم و من به توجه یب

 : داد ادامه

 



 اومده خوشش یکرد براش که یا یطراح از انقدر -

 .ناهار به کرد دعوتت هم امروز.  برات نگم که

 کاره چه  من بود؟ کرده  دعوت ناهار به  مرا عروس

 ذهنم در بود؟ چه اسمش... مرا که بودم مجلس

  خواستم ینم. بودم گذاشته عروس همان را اسمش

 اندازه به  بودنش عروس. بگذارم شی رو یبرچسب

  خواستم ینم را اسمش و داد یم عذابم داشت یکاف

 .بدانم

 .یباش  نذاشته بار ناهار دوارمیام -

 

  شده دهیچ یمقدمات هم اگر. نبودم زیچ  چیه فکر من

 کردم گاز به   ینگاه یچشم ریز. بود معراج کار بود

 :گفتم و

 .ندارم یزیچ فعال نه -

 

 .دیکوب هم  به جانیه با را  شیها دست

 . کایمل به زنم یم زنگ من پس -

 



 ینم را اسمش اگر. بود عروس. نبود کای مل نه؛ کایمل

 نیا از قبل. شد یم آسانتر وجودش هضم میبرا دانستم

 بود گذاشته نیزم یرو  که فشیک از را لشیموبا که

 :گفتم عیسر  بکشد رونیب

 

 .ستهیشا  تونم ینم امروز من نه -

 :کرد  نگاهم مغموم

 

 چرا؟ -

 قرار نی ا از فرار یبرا گشتم یراه دنبال ذهنم در

 :مالقات

  لهیوس یسر هی دنبال برم محتشم یآقا... معـ با دیبا -

 . کارگاه یبرا

 

 : زد دار یمعن  یشخندین

 نیا با که انقدر. کشت رو ما که هم محتشم  یآقا -

 ...!یکارگاه یکارها ر یگیپ خدا بنده

 :دمیپر حرفش وسط



 

 از ریغ یک با. میهست  کی شر محتشم یآقا و من -

 کارها؟ دنبال برم دیبا اون

 تو ییزایچ هی من ی ول. نکش رو  ما بابا باشه -

 .گفتم یک نیبب. نمیب  یم چشماش

 

  خاطر به معراج به دادم، همشان به یفحش لب ریز

  زیچ همه به انقدر که ستهیشا به و شی ها  یتابلوباز

  یاشتباه انگشت به را ام حلقه من. کرد یم توجه

  ها زنک خاله یها زبان تا ندینب یکس که بودم انداخته

 حلقه یخال  یجا با. نشود  ساز مشکل مانیبرا و نجنبد

 : دادم جواب و کردم یباز  انگشتم در

 .نکن درست داستان خودت  واسه -

 

 :انداخت باال یا شانه

  چشم هم  جفتتون. جوونه اون هم یجوون  تو هم -

 نه؟ که چرا. نیدار

 .کنم ازدواج خواد ینم دلم من چون -
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 :دیپرس و کرد زیر چشم ستهیشا

  بخت یدعا برات برم یخوایم! یشد ایدن  تارک نگو-

  بخور ادیز یگرم تو ه؟یچ یدونیم اصال رم؟یبگ گشا

 .سمتت ادیم شوهر جوش خود

 

  خواست ی م دلم بود، دروغ د،یخند و گفت  را حرفش

 ام یزندگ یرو  یبختک ترسناکم گذشته اما کنم ازدواج

 آمده معراج با مبهم یا ندهیآ دیام به حاال تا. بود شده

 که بود یسراب میبرا زیچ همه دمیفهم که نیهم و بودم

 خودم را ام پته دم،یرس ینم و گشتم یم  دنبالش تشنه

 . ختمیر آب به معراج یبرا

 



 یم پا و دست هرچقدر که  بود یبختک همان ام گذشته

  نیا زد،  شهیر میگلو در بغض. نداشتم یخالص زدم

 .کند میرها نداشت قصد انگار یلعنت بغض

  گوشه. شد خشک  ستهیشا سرخوش نگاه یرو نگاهم

 دهیپر رنگ صورت  از تر رنگ  کم یلبخند به میها لب

 .  رفت باال ام

 

 که یتصورات. داشتم دوست ناخودآگاه  را تصوراتش

  به رو ستهی شا حاال. باشم داشته نتوانستم وقت چیه

  به خوش  که، کردم یم فکر من و بود نشسته میرو

  یبرا داشت حاال و بود خبر یب آدم و عالم از حالش؛

 .کرد یم یخواهر  دش یجد  یجار

 

  *** 

 رونیب خانه از و برداشتم را مدرسه نامه یمعرف برگه

 از فارغ توانستم یم نکهیا داشتم، ینیر یش حس. زدم

 لذت نیبهتر  باشم؛ ماهان یبرا مامان یها دغدغه

  بود، شده  ماهان ریدرگ  روزها نیا مامان. بود ایدن

 به حواسش و هوش تمام و کرد یم یمادر  ایلع یبرا

 .بود او امکانات



 

 تخم یزود به است قرار برادرم زن کردم یم حس 

  شیطال تخم مرغ بود نگران مامان و بکند یا دوزرده

 .باشد داشته یکمبود

 کی کنم؛  یکارآموز بود قرار که حاال گرفتم میتصم

 با. بدوزم ام یراه تو برادرزاده  یبرا قشنگ لباس

 را هنرم و کنم یینما رو آن از تولدش موقع افتخار

 یعرضگ یب  انگ گرید بابا ینطوریا دیشا. دهم نشان

  صاحب یروز کی ی وقت یحت ای زد، ینم من به

 شوم رهیخ   بابا یها چشم به گفت یم هنرم  از کارگاه

 . بگردم افتخار  برق دنبال نگاهش انیم و

 

 .کردم یم شیدایپ  دیشا باالخره

 آدرس به دنیرس با و دادم تکان دوشم یرو را فمیک

  یرو شکسته و دیسف  زنگ یرو را دستم کارگاه

 یم کارآموز که یاطیخ  کارگاه تنها گذاشتم؛ وارید

 و شد باز در. کرد یم یهمکار ما مدرسه با و گرفت

 . گرفت قلبم کوچک  اطیح دنید با

 



  بود داده عادتم بزرگ یا خانه در کردن یزندگ سالها

  که کند عادت ییانتها یب و بزرگ اط ی ح به چشمم

 .داشتم دوست را شیگلها  و درختان

 زود یلیخ و کردم سالم یمسن و الغر زن دنید با

  را جانمیه توانستم  ینم بودم، شده هول. داد را جوابم

 . بدهم نشان یخود داشتم دوست و کنم یمخف

 

 : گفتم و زدم صورت یپهنا به یلبخند

 نم؟یبب رو یعبدل  یآقا تونمیم من سالم،-

 : گفت و داد تکان یسر

 !ایب دنبالم-

 را نصفش که میشد ییراهرو  وارد رفتم، دنبالش به

  نو یها پارچه  عطر. بود کرده پر پارچه یها  طاقه

 یرو و بردم دست اریاخت یب. کرد نوازش را مشامم

 زیلبر دلم و دمیکش دست طاقه  یانتها یها  شیر شیر

 . شد یشاد از

 

  هم یرو را طاقه نیا بود قرار که نیا از ینیریش حس

.  کرد یم زده شگفت مرا بزنم برش یچ ی ق با و نمیبچ



 هم بزنم تا را  دوخته یها  لباس فقط بود  قرار اگر یحت

 .بود زیانگ جانیه

 . شد باز شمی ن برش زیم دنید با و  گذاشتم سالن به پا

 

  شتریب را جانمیه خورد یم چشمم به که یا  لهیوس هر

 و ستادیا کنارم بود کرده باز را در که یزن کرد، یم

 :گفت

 !انی م االن سایوا-
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 را یعبدل  یآقا زودتر داشتم ذوق دادم، تکان یسر

  از جانیه با و بدهم دستش به را نامه یمعرف نم؛یبب

 . بپرسم کارم

 



 ام گرفته قرار یواقع طیمح  در که حاال خواست یم دلم

 شوم یکس  خودم یبرا بکشم؛ رخ به را میها  ییتوانا

 .رمیبگ ادی کار و

  شهیهم اما گرفتم ینم یخوب   یتئور یها  نمره دیشا

 .  بودم یعمل ی کارها  فتهیش

 

 رفت ینم سرم یتو یتئور درس. کنم حفظ  نبودم بلد

  من. کرد یم ام مؤاخذه ها کارنامه بابت شهیهم بابا و

  من. هستم عمل مرد دهم نشان خواست یم دلم اما

  یم ادی را کار خم و چم دیبا شدم، یم موفق دیبا

 . گرفتم

 

  نیطن و  شد یم اکو گوشم درون یها چرخ یصدا

 یزندگ کارگاه نیا درون انگار. بود  میبرا یدلنواز

 کرده عرق  تن و آمد یم کولر  خنک باد  داشت، انیجر

 قول به بود، شده خشک حلقم ته. کرد ی م خنک را ام

  را زیچ همه ایلع. بود اش یبان و باعث استرس ایلع

 . داد یم ربط استرس به

 



  به نگاهم شد، مشغول کارش به و رفت کنارم از زن

  نیب تند تند دستش . بود زدن سرنخ مخصوص یچیق

  یها سرنخ و شد یم  نییپا و باال لباس  یها  هیال

 . دیچ یم را اضافه

 

 یم شتریب  را سرعتشان  دیبا شدم، رهی خ میدستها به

 نیا دیبا. بهتر هم دیشا شدم، یم زن مثل دیبا کردند،

 یم دلم د،یرقص یم م یها انگشت درون زیر یچیق

 . باشم نی بهتر خواست

 

  از باالتر ی لیخ  یگاهی جا در یروز خودم، تصور از

 تصور توانستم یم. شد تر  پهن لبخندم بودم؛ که ینیا

 . اند شده برق از پر  میها چشم کنم

 صاف آمد یم سمتم به که یجوان مرد دنید با

 موشکافانه نگاه به و کردم جمع را لبخندم. ستادمیا

 . شدم رهیخ اش

 

 :دیپرس و داد تکان یسر. کرد نگاهم ی سرسر یلیخ

 امرتون؟-



 : بودم کرده هول دادم، قورت را دهانم آب

 !داشتم کار یعبدل ی آقا با سالم،-

 و نشست سرش پشت  هیچهارپا یرو زد، یلبخند

 :گفت

 ! هستم خودم-

 !اومدم یقیتوف دیشه مدرسه طرف از من-

 

 یا نامه یمعرف کاغذ و  کردم فمیک در دست جانیه با

  نفس. دمیکش رونیب بود خورده شیپا مدرسه مهر که

 اعتماد تمام با. برداشتم جلو به یقدم و  دمیکش یقیعم

 یعبدل یآقا مقابل کنم، جمع توانستم یم که ینفس به

 . گرفتم سمتش به را کاغذ و ستادمیا

 

 قیعم لبخندش. خواند و گرفت را نامه یمعرف برگه

  نگاهش. شود شتریب جرئتم شد باعث نیهم شد، تر

 : گفتم و کردم

 کنم؟ شروع  کارمو تونمیم یک از-

 : زد یچشمک



 !فردا نیهم از-

 

 : گفت و کردم قالب هم در را میها انگشت

  ینم استفاده که ییمانتو هی. اریب ناهار خودت یبرا-

 ساعت راس  دیبا. اریب  کار لباس عنوان به هم یکن

 کار سره هی پنج ساعت تا. یباش نجایا صبح هفت

 . میدار

 

. شهیم یچ نمیبب کن  شروع یکار وسط  از اولش

  ها نمره یبرا دنیم بهت که یا دفترچه اون یراست

 گه؟ید یگرفت رو

 : زدم ام یشانیپ یرو

 ! بگم رفت ادمی! آره آخ-

 

 :گفت مهربان و داد تکان یسر

  هر گزارش باشه دست دم که اریب فردا. نداره اشکال-

 !میسی بنو رو روزت

 :کرد اشاره در به و گفتم یچشم



 !ینمون خواب. ایب زود صبح برو-

 

  رفته پوستم ریز یعبدل یآقا  یمهربان بود، خوب حالم

 یسر. بود کرده بمینص یخوب نفس به اعتماد و بود

  کردم یم  حس. رساندم در به را خودم و دادم تکان

 . شود ی م خوب کارگاه نیا در حالم

 

  رنگارنگ یها پارچه کنار  از فقط که  هم حاال نیهم

  یروشن یروزها. بودم یسرخوش  از پر بودم شده رد

 هم در رشته رشته که ییاها یرو و بود چشمم  یجلو

 .شدند یم بافته
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  خانه خود   تا میبگو ستین  دروغ زدم، رونیب کارگاه از

 عطر شدم وارد و انداختم دیکل که نیهم. کردم پرواز

 .  کرد مستم مامان  یها دلمه زیانگ  هوس

 

  آشپزخانه به را خودم و کردم  پرت مبل  یرو را شالم

 :رساندم

 !؟یکرد چه مامان، سالم-

 مامان تشر با یول بردارم یا دلمه تا کردم دراز دست

 :ماند راه انیم دستم

 ! استیلع واسه نزن دست-

  یم کم ای لع از چه دلمه  دانه کی مگر  خب رفتم، وا

 کرد؟

 

 !دارم یبرم  دونه هی خب-

  ینم لب گهی د هست هم دل بد فهمه، یم  که یدون یم-

  ارونهیو  یب رو حامله زن ادینم خوش رو خدا. زنه

 !میبذار

 



 یم یول بگذرم و میبگو یا  چه« من به»  خواستم یم

 ساعت چند تا و گذشت  نخواهد من از مامان دانستم

 فرزند چه که نیا بابت را شیها یسخنران دیبا فقط

 و گرفتم  را دهانم یجلو. بدهم گوش  هستم یقیناال

 . کنم  فکر ها  پارچه  به کردم یسع

 

 لباس بدم، برششان من بود قرار که ییها  پارچه

  یانرژ پر و شاد ییها آدم  تن به و راهنیپ و شوند

  یم خوشحال  مرا ها  پارچه.  کنند خوشحالشان و بروند

 .کردند

 

  با و ختمی ر رونیب سرم  از را ها دلمه و زدم لبخند 

 : گفتم جانیه

 .بزن حدس. دارم خبر هی مامان -

 :گفت بود ها دلمه سرگرم هنوز که مامان

 .بگو -

 

 :گفتم و کردم یپوف

 . نداره دهیفا که بگم خودم. خب بزن حدس  گم یم -



   و بودند آلود خواب شی ها چشم. برگشت طرفم به

 ایلع. کرد یم درست دلمه خسته حال همان  با داشت

  را ارزشش کارها نیا داشت هم الماس بار اگر یحت

 .نداشتند

 

 .ام خسته یلیخ من افرا -

 دی شا و بدهم را  خبر خودم تا کردم باز دهان

 که ایلع صندل یها قدم یصدا که کنم خوشحالش

. شد کینزد رفت، یم فرو سرم در مته مثل شهیهم

 که اش برجسته شکم و ایلع به و برگشتم ناخودآگاه

 .  کردم نگاه بود، کرده محاط را پدرم زیعز ی نوه

 

 ریز من و داد لمیتحو یحس  هر از یخال یلبخند  ایلع

 .  کردم صدا کم یسالم لب

 یوقت. کنم برقرار ارتباط او با نتوانستم وقت چیه

 یسردرنم ازدواج از  چیه که شد خانوادمان وارد

 و چه یعنی  بودن خواهرشوهر دمیفهم ینم و آوردم

  نیبهتر  حال، نیا با و  بود چطور شدن دار عروس

 و شود کینزد من به توانست یم ایلع که بود یزمان

 . نباشد که کرد انتخاب  خودش



 

  میها دوست از که یکس از فاصله با همانطور من

 شود، ام نداشته خواهر مثل تواند یم بودم دهیشن

 .شدم بزرگ

 .خوبه یلیخ  عطرش نکنه درد دستتون مامان -

 

 شیبرا دلم من که را یا  دلمه و شد رد کنارم از ایلع

  میها چشم. گذاشت دهان به و برداشت رفت یم قنج

  ها  پارچه و کردم مشت را دستم و فشردم هم یرو را

 که بروم اتاقم به و شوم رد خواستم. کردم تصور را

 :دمیشن را مامان یصدا

 افرا؟ یبگ یخواست یم یچ -

 

 :گفتم  آرام و انداختم نییپا را سرم

 .یکارآموز  رم  یم فردا از -

 :زد لبخند مامان

 . خوب چه -



  به من. بود اولش تازه. کردم پرواز اتاقم تا من و

 به که دیرس  یم یروز. بودم قانع هم  کالم دو نیهم

  من به و  خودشان به من مثل یدختر داشتن خاطر

 .  کردند یم افتخار

 

 شهر نیا ی همه که رسد یم روز آن بودم مطمئن من

 که باشم من و باشد خورده گوششان به اسمم

  باشم یهم در دختر آن نه بگذارم،  باال طاقچه شانیبرا

 . انداخت ینم او به هم ینگاه مین کس چیه که
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 *** 

.  شناختندش  یم که شدم زن آن نه،. شدم دختر آن من

  و کوچک شهر آن از شتری ب یلیخ که شهر، آن فقط نه



  سرها ی تو یسر من.  شناختند یم مرا نیب کوته

 . درآوردم

 

 چیه اما کردم رابیس را روحم  ها پارچه لطافت از من

 یخالئ. نشد پر زد، شهی ر وجودم در که  یخالئ وقت

 اعتماد او به من که یکس. بود حسام مسببش که

  ینوجوان عنفوان در تا  کردم جرئت که  یکس کردم،

 دوست یمعن یحت که یوقت باشم، داشته دوستش

 .دانستم ینم را داشتن

 

 . افرا یهو -

.  دمید را میرو به رو و گذاشتم قلبم یرو دست

 و مامان نبودند،  ها پارچه بود، میرو به  رو ستهیشا

 میبود ستهیشا و من فقط نبودند، کدام چ یه. نبود بابا

 آن در معراج شیپ ساعت مین تا که یا آشپزخانه  یتو

 را معراج عطر شک یب که یا آشپزخانه بود، ستادهیا

 . بود  گرفته خود به

 



.  بدهد عذاب مرا خواست  یم زیچ همه  روز چند نیا

 زخم خط  و بابا و مامان خاطرات و  معراج عطر

 جان چند من مگر روحم،  یرو حسام  یشگیهم

 داشتم؟

 ؟یخوب افرا -

 

 کرده خی یچا  از یا جرعه و دادم قورت را دهانم آب

 بودم، ختهیر خودم یبرا یک دانستم ینم که یا

 .رفت هم در ام چهره  اش یتلخ از. دمینوش

 هپروت؟ تو یرفت -

 :کردم باز زبان باالخره و دمیکش یآه

 .افتادم مایقد ادی. خوبم نه -

 

 میقد و روزید ادی به بود، میقد بودم، نگفته هم دروغ

 که یدرد. بود من روزی د درد که یمیقد  بودم، افتاده

 یمسکن چیه کند، ساکتش توانست ینم یمسکن چیه

  برآمده درد نیا پس از که هم  یمسکن تنها. معراج جز

 . بودم زده پس خودم را بود

 



 .بچسب االنو. کن ول مویقد -

 :زدم لبخند اش ی نیب خوش به

 داره؟  دنیچسب  ارزش االن یکجا -

 جواب یبرا ده ی م جون سوالت که نیا با -

 ...!یانحراف

 

 : داد ادامه توجه یب. دادم لشیتحو یا غره چشم

 طی شرا یتو که کشن یم  آدم مردم. بکش خجالت -

 کار هی ،ینشست خودت  ی خونه تو. باشن تو االن

  و ید یم نون یدار آدمو یکل و یدار ی حساب درست

  خودت از رو  نایا ی همه ده،ینرس یس به سنت هنوز

  نهت گرو هشتت . ینگرفت پول بابات مامان از. یدار

 یم هم کفر یدار خدا،  شکر یجا به حاال و ستین

 ؟یگ

 

 :کردم اخم

. نکرد ی کار چیه من یزندگ یتو خدا خدا؟ شکر -

 نه کردم تیترب من رو نشسته جلوت االن که ینیا

 اعظم قسمت یتو من. خدا نه و مادرم نه پدرم،



  به تا بکنم جون دیبا که کردم بسنده نیا به فقط میزندگ

 خودم هم دمیرس که االن. برسم خوام یم که یاون

 . خودم شکر پس دم،یرس

 

.  کرد یم ام یعصب داشت میها حرف و  شیها حرف

  زا تنش یها  بحث از بودم کرده یسع ها سال نیا تمام

  آدم من.  بودم آورده کم جاها یلیخ و کنم یر یجلوگ

 . نبودم  یا گونه نیا یها  بحث

 

  نیریش ییچا  و خواستم یم  آرام ی گوشه کی فقط من

  ها نیهم یبرا من بود؟ ی خواه ادهیز امن، یآغوش و

.  بودم آمده هم کینزد یل یخ تا و بودم کرده تالش هم

  زمیچ همه باره کی به و بودم شده کینزد یلی خ یلیخ

 . دادم دست از را

 

 و مرا و بدهد ادامه نیا از شتریب که نیا از قبل

 :گفتم تر، یعصب را خودش

 رون؟یب میبر -



 من بایتقر و خورد جا ام  یناگهان حالت رییتغ نیا از

 : گفت کنان من

 م؟یبر -

 به آسمان. ماندم ینم تنها معراج با خانه نیا در من

 اسم من رفت یم آسمان به نیزم و آمد یم نیزم

 یناهار  هم  کایمل با و آوردم ینم زبان به را حسام

 . خوردم  ینم دوستانه

 

 ستهیشا و بود ستهیشا او و  داشتم دوست کی فقط من

 مدت همه نیا از بعد مرا کامل توجه که بود نیا ی

 :گفتم و زدم یلبخند. باشد داشته

  دیشا یحت.  یزیچ یا کافه هی میبر خودت، و خودم -

 . میبخور تزایپ

 :گفت دیترد با

 ...! یخواست یم پس -

 

 :گفتم  بلند بایتقر ییصدا با و دمیپر حرفش وسط

 سرش اونم. کنم یم کنسلش محتشمو  یآقا قراربا -

 .کنه استقبال کنم فکر شلوغه



  کدام. برسد ییباال  طبقه  به میصدا تا گفتم بلند آنقدر

 . دانستم ینم بود اتاق

 

  و بود زده بغل غم یزانو راهرو یتو  یحت هم دیشا

 اما گشت یم  من کردن قانع یبرا یراه دنبال ذهن در

 ینم که یکار دانست یم  شناخت، یم مرا یا ذره اگر

 یم نییپا هم شیخدا همان اگر یحت را  بکنم خواستم

 .کردم ینم آمد؛
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  و کردمیم رفتار شتابزده کرد،  نگاهم تعجب با ستهیشا

 یسر. کنم رفتار  یعاد خواستمی م کارها نیتر ساده با

 :شدم بلند جا از نزد، یحرف و داد تکان

 !بپوشم لباس  رمیم من  یزیبر رو دوم ییچا تو تا-



 

  یقیعم نفس بستم، را در و رساندم اتاقم به را خودم

 یوقت تا کردمیم دعا دلم در. زدم هیتک در به و دمیکش

 بزنم رونیب خانه نیا از  و رمیبگ را  ستهیشا دست

  ستهیشا خواست ینم دلم نپرسد، و دیاین. دیاین معراج

 اسم کی دن یشن یبرا و  نشسته باال آن یمرد بفهمد

 .است کرده وانهید مرا

 

 یهست تمام رو دنیکش بطالن خط یعن ی حسام اسم

 شده نابود یول. کنم نابودش خواستینم دلم معراج،

 دی نام یم ناموسش که یکس دیفهم یوقت بود،

 فیکث خون به دستش اگر. شد نابود است دستخورده

 به دستش اگر. شدمیم نابود من شدیم آلوده حسام

 !نبود کاتر و غیت به  یاز ین گرید دیرس یم حسام

 

 و دیترکیم نهیس درون قلبم شد،یم پاره پاره جگرم

  من و بود من ناتمام تمام معراج. شدمیم تمام قطعا

 دست او از ناتمام تمام نیا نداشتن و داشتن یبرا دیبا

  تنها دینبا را ستهیشا دم،یپوش لباس عی سر. دمیکشیم

 آن و دیکشی م سرک خانه تمام در شک یب. گذاشتمیم



 زدم رونیب  اتاق از یوقت. دیدیم را معراج حضور وقت

 . بود ستادهیا سالن  وسط ستهیشا

 

 :دیپرس و کرد دستم یرو پانسمان به ینگاه

 شده؟ یچ دستت خدا، یا-

 را یلعنت زخم نیا که بودم احمق شدم، کالفه

 :دمیکش  یقیعم نفس. نپوشاندم

 ! ستی ن یزیچ-

 :شد یعصبان

  خودتو یخواستیم نمیبب بگو . ستین یز یچ یچ یعنی-

 ؟ یبکش

 

 شدم،یم رسوا دینبا. دیفهمیم یکس دینبا کردم، خی

 که یمرد ی نابود یعنی حسام و حسام ی عنی یخودکش

 مرا تا است ستهی شا  رفتن منتظر باال طبقه در

 . کنم تقال کردن فرار یبرا و بپرسد تا. کند  بازخواست

 



  بودم کرده  کسیف رو برش یچیق بابا نه  ؟یشد خل-

  شدم خم دمیچ تابدار رو  ینییپا یها هیال دمید بعد

 ! یچیق غهیت به گرفت دستم کنم درستش

 به هیسف اندر عاقل ینگاه داد، تکان یسر  ستهیشا

 :گفت و کرد صورتم

  نهیا کارت عمره هی سرت ریخ تو؟ به بگم  یچ یعنی-

 رفته؟ ادتی رو هیاول اصول نیا ؟یباش مواظب دینبا

 ! خودت یصاحبکار  مثال

 

 :کردم مرتب  سرم یرو را ی روسر کالفه

 !گهید  بوده اتفاق. کن ول ستهیشا-

 :دی کوب ام شانه به و دیخند زیر

! یبدوز ی نطوریا هم رو کایمل لباس ی خوایم نکنه-

 !یکرد قطع پاتو یزد نمیبب  کایمل  لباس سر امین

 :دمیکش هم در را میها  اخم شد، تر بلند اش خنده

 یه کرده کارتیچ دهینرس یجار نیا ؟یکن بس شهیم-

 زبونته؟ ورد اسمش

 ! هیخوب دختر مگه؟ هیچ-



 !میبر. باباش  مبارک-

 

  فمیک. برداشتم را دیکل و کردم تن به را ام یباران

  خانه از و چرخاندم دستم درون را دیکل بود،  در یجلو

 :دیپرس تعجب با ستهیشا. میشد خارج

 ؟ یکنینم قفل رو در-

 برگشتن موقع تا که کردمیم قفل اگر زدم، سرم یرو

 با وقت آن. شدیم حبس خانه نیا  در معراج من

 . کردیم شروع را بازخواستش برگشتنم

 

 : دادم رونیب را نفسم. کنم فرار او از  خواستمیم من

 کنم قفل خرابه در روشنه؟ دادنت ریگ موتور ستهیشا-

 .کنه درستش ارمیب رو یکی دیبا! شهیم  باز سخت

  و کردمیم فیرد هم سر پشت را بچگانه یها  بهانه

  انگار. شدیم رهیخ صورتم به تعجب با ستهیشا

  دردم آورد ینم در سر یول دارم یمرگ کی دیفهمیم

  که یمن. دادمیم لشیتحو ی بیعج یها دروغ که ستیچ

 خانه در بگذارم ای ببرم را دستم کردمیم کار دقت با

 !باشد؟ خراب روز ک ی  یبرا یحت
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  را مشکل تا دانستیم شناخت، یم مرا  ستهیشا قطعا

 قصه شیبرا حاال و شودی نم شب روزم نکنم برطرف

 آن در که یا خانه در. دارد مشکل خانه در که بافتمیم

  قصد من  و است خراب در کنم،یم یزندگ تنها و تک

 ! ندارم فعال را کردنش درست

 

  رفته باال شی ابروها کردم، ستهیشا صورت به ینگاه

 :دمیکش را  شیبازو. بود

 ! دختر میبر-

  کنند یراض را مادرشان خواهندیم که ییها بچه مثل

 :دیپرس

 م؟یری م کایمل شیپ-



 !نه-

 

 عروس به چشمم خواستینم دلم بود،  قاطعانه جوابم

  بگذرانم، ستهیشا با را روز کی  خواستمی م. فتدیب خانم

 در دیشا. میبزن قدم ایدر کنار و میبرو فود فست به

 فیتعر مدرسه دوران خاطرات از و مین یبنش کافه کی

 .میکن

 

 باشد، نداشته کایمل به ی ربط چیه که ی هرکار اصال 

 دوران دوست فقط امروز  ستهیشا  خواستیم دلم

 .باشد من یکودک

 یب معراج، از فارغ. باشد کنارم و دیایب  من یپا به پا

 عروس لباس نگران و شده کایمل  یجار  نکهیا حساب

 برود ادمی و را یلعنت حسام  برود ادمی یحت. اوست

  انتظار شودیم شتریب لحظه هر که یخشم  با معراج

 . دارد را اسمش دنیشن

 : دمی پرس و نشستم زیم پشت ستهیشا یروبرو 

 ؟ی خور یم یچ-

 



 :کرد منو به ینگاه کالفه

  حواست یچرخوند شهر کل منو سرما نیا وسط-

 هست؟ 

 :کردم  یکوتاه خنده

 االن یسوزوند یهرچ فود، فست آوردمت عوضش-

 !یگردونیبرم

 :گفت و کرد ینچ نچ

 ینیچ  جوجه هی با  میری بگ پاستا ه ی هیچ  نظرت-

 م؟یبخور  یاشتراک

 

 : دادم تکان یسر

 ! خوامی م هم یسوخار  ازیپ من یول هیخوب  فکر-

 :داد قورت  را دهانش آب

  بگو پس. بهت نگم نه  یگفت یزیچ هی. یلعنت اوف-

 !ارنیب  هم  مخصوص ینیزم بیس

 

  ستهیشا به رو و دادم تکان یدست گارسون  یبرا

 :گفتم



 که شهی م ییها یکالر از شتریب سفارشاتت نیا-

 !ها یسوزوند

 باز دمیم قر بند هی عروس تو نباش،  نگران-

 دل به حسرت دارم بدو بدو بس از روزا نیا! سوزهیم

 !بخورم ریس دل هی موندم

 !شوهرت چارهیب-

 

 :گفت و  برداشت را یکاغذ دستمال

 دل تو و باشه مپل تپل دیبا زن بخواد، دلش هم یلیخ-

 ! برو

 

   است_بس _ی قربان#

 29_پست #

 ا یآنال #

 انا ی آر#

 



  امان من به ستهیشا و آمد گارسون کردم، یزیر خنده

 و کرد باز  جوان پسر یرو  را سفارشات رگبار. نداد

 :گفت رفتنش  محض به

 میتصم امروز شده یچ خبرا؟ چه یکار خانوم خب-

 ؟یکن مهمون منو یگرفت

 !بخورم غذا یحساب اشتها خوش هی با خواست یم دلم-

 :کرد اطراف به ینگاه  ستهیشا

  غذا هم خورهیم ادیز که من مثل یکی با  گنیم راسته-

 شه؟ یم باز اشتهات یبش

 :انداختم باال یا شانه

 ! کنم امتحان خوامیم-

 :گفت  اعتراض با ستهیشا یگوش زنگ  یصدا با

  از نکنه.  خودشو کشت. بده جواب رو المصب نیا-

 !باشه؟ کارگاه

 یرو شده بسته نقش اسم  کردم، معراج اسم  به ینگاه

 :شود لنتی سا تا چرخاندم را یگوش و یگوش صفحه

 !هیکار کن ولش-

 !خوادیم یچ  نیبب. چارهیب شد ذله خب-



 :شدم  بلند جا از

 !بشورم دستامو هم بدم نویا جواب هم برم من-

 به و گرفتم  فاصله یقدم چند داد، تکان یسر  ستهیشا

  یصدا یگوش  یرو رنگ سبز نوار  دنیکش محض

 :کرد پر را مغزم نه؛ که را گوشم معراج یعصبان

 !افرا-

 نگران. بود خشم از زیلبر  لحنش گفت، را اسمم فقط

 مرا تا ختهیر بهم را اش یزندگ االن دانستمیم و بود

 خودش به یخراب یاعصاب با داشتم حتم. کند دایپ

  و کند میدایپ خواهدیم دلش است، نگران و چدیپیم

 .بکشد هوار سرم نبودن ساعت  چند نیا بابت

 !معراج سالمم-

 !یرفت یکرد ول منو هوی تو؟ ییکجا ؟یسالم ن؟یهم-

  بگم دادم جواب  االنم. نزن زنگ. معراج رفتمیم دیبا-

 !باشم خودم حال به بذار. کشمیم نفس هنوز سالمم،

.  در دم یذاریم منو که باشه خودت حال خودت؟ حال-

! والسالم شد تموم یگیم و یبندیم من یرو رو در

 گرفتم شیآت که یمن افرا؟ یچ من حال  نه؟یا تو حال

 شم؟یم یچ  سوزمیم دارم سرما نیا وسط شم؟یم یچ



 هی ای یدست دم موجود هی افرا؟ میک  من ؟یچ من

  حاال بهم یختیر منو و  یزد یحرف ه ی افرا مزاحم؟

  آخر به قصه یگیم. رینگ رو قصه نیا  نخ سر یگیم

 ! ستین رسمش نیا افرا برو؟ و دیرس

 ! منه با ستهیشا معراج-

 هی دیبا که االن شد؟ داشیپ ستهیشا االن  سته؟یشا-

 منه؟ با ستهیشا یگیم یبد  من به اسم

 دختر نیا یعنی سالمم، یعنی هست سته یشا یوقت-

 که مونمیم زنده پس فتهیب من یابرو به خم ذارهینم

  باور معراج بگذر یول! یکن بازخواست منو بعدا تو

 ... نیا کن

 !شتیپ امیم شب-

  رهیخ ییدستشو نهیآ به مات من و کرد  قطع را تماس

 به مرا خواستیم معراج و شدیم شب باز شب؟. شدم

 شوم؟ الل من و بپرسد بکشد؟ حرف

  باز را ریش و گذاشتم ام یباران بیج داخل  را یگوش

. شدیم بهتر حالم  دیبا زدم، صورتم به آب یمشت. کردم

 به درونم در یآتش چه بفهمد ستهیشا خواست ینم دلم

  تبدارم صورت و برداشتم دستمال  یمشت. است شده پا

 نیا از زدم میها گونه به یلیس چند. کردم  خشک را



 نهیآ درون خسته  یافرا به ینگاه ند،یایب  در یرنگ یب

  خارج س یسرو از و زدم  یلبخند زحمت به. کردم

  یسر ستهیشا مقابل مانیپ و پر زیم  دنید با. شدم

 دنمید با. گشتیم دنبالم شیها چشم با دادم، تکان

  قدر خوردن ناهار نیا  شدیم کاش داد، تکان یدست

 معراج که یشب. نمینب را شب من و بکشد طول سالها

 ! کند بازخواستم خواستیم

 : گفت مقدمه یب  ستهیشا و نشستم زیم پشت

 .من  مال نیا ینگ!  ها هیاشتراک ی چ همه نیبب-

 : دادم تکان یسر

 همه نیا ف یحر باشه یکس تو از ریغ  یکنیم فکر-

 شم؟ یم غذا

 او با خوردن غذا. شد مشغول  و انداخت باال ییابرو

 دور معراج از که نیهم بود، کرده باز  را میاشتها

 قول به. بخورم غذا بخواهد  دلم شدیم باعث بودم

. بخورم غذا ریس دل کی و  شوم میرژ الیخی ب سته؛یشا

 : دیپرس و برداشت را اش نوشابه ستهیشا

 است؟ یچطور  محتشم یآقا نیا  نمیبب یراست-

 :دادم جواب و برداشتم ینیچ جوجه از یا تکه



 ! کمهی شر باشه؟ یخوا یم  چطور-

 :گفت یخاص لحن با و انداخت باال ییابرو

  شکمت ارواح منم یگفت تو ! کیشر. یخوب  تو باشه-

 !بگنجه  بگو یچ هی دختر. شد باورم

 ؟یچ یعنی-

 : داد جواب یآرام یصدا با و دیخند

 فالنت تو منار گفتن شکهیگنج  به ماجراشو؟ یدونینم-

 دختر. شده  تو تیحکا حاال! بگنجه بگو یچ هی گفت

  به شهر ریش صنعت محتشم معراج ؟یکنی م رنگ منو

  اطیخ به داره یدخل چه  نیا اونوقت خورده نامش

 تو؟  خونه

 وانهید خواست یم ندانسته ستهیشا دادم، تکان یسر

 دل معراج.  نداشت خانه اط یخ به یدخل  معراج. کند ام

  کشیشر که یروز کرد، خودش دلداده مرا و بست

 یابد شراکت نیا بخواهد دلش کردمینم فکر شدم

 در حضورش و اسمش کرد، نینفر حسام اما. باشد

 !معراج و من نیب شد یبزرگ قفل  من گذشته
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 یمعراج نبود؛ هم کمیشر  نبود، محتشم گرید ذهنم در

 او تا باشم ناز دیبا داد ادی  من به. کرد بلند مرا که بود

 تمام به بودم زده پا پشت من حاال و شود  ازین تن همه

 صورت به زدم، هیتک یصندل یپشت به. بودنش

 :شدم رهیخ  ستهیشا

 رون؟یب  یبکش یچ شراکت نیا از خوادیم دلت تو-

 یکل ستمین من  هم فقط! گذاره هیسرما هی  محتشم یآقا

 هر که هیکار  نیا! کرده ی گذار هیسرما هم  گهید یجا

 راه خواستم یم من که  ییجا خب کنه، یم یتاجر 

  والیا گفت و نشست دلش به من یآرزوها و بندازم

 !هست پول توش

  هیسرما  یگ یم. یخاک جاده نزن جان افرا! رینخ-

 و نکرده کار  جماعت زن با مرد نیا یول درست گذاره

  آفتاب دختر هی به ادیم کاره هی یوقت یعنی! کنه ینم

 یباش  خر ته ته   دیبا ک؛یشر گه یم دهیند مهتاب

 !کرده ریگ گلوش ینفهم



 رون؟یب یدیکش رو خدا بنده نیا نامه شجره یرفت تو-

 :گفت و برداشت  را ینی چ  جوجه تکه  نیآخر د،یخند

 زبون ورد  شما خان محتشم نیا نامه شجره بابا برو-

 کنکاش ییجا یبر ستی ن ازین. شهره نیا یها آدم

 اونوقت! براش شه یم جفت  پا ادیم که اسمش. یکن

 ! کنن یم  جفت پا شما  یبرا شونیا

  نگاهم  زیم یرو یگوش دنیلرز با گرفت، ام خنده

  زنگ و ستهیشا یحرفها . ماند رهیخ معراج اسم یرو

 یسمت به مرا خواستیم معراج امان یب یها زدن

 و نیبب د یبگو خواستیم. نداشتم دوست که بکشد

 شد،ینم  اما. یآورد ات ندهیآ سر ییبال چه بفهم

 عمر تمام کردمی م سکوت اگر. کنم یکار  توانستمینم

  هم حاال. گرفت یم را میگلو  خیب  انتیخ وجدان عذاب

 که یمعراج بود، اسم کی  تشنه معراج  بودم گفته که

 اسم کردندی م جفت پا شیبرا  شهر کل ستهیشا قول به

 بخاطر نداشتم دوست. دادیم باد به را رسمش و

 حق. شود نابود بود کرده نابود مرا یزندگ که یحسام

 !نبود نیا معراج

 را بدنم وزن  که کردم ی اهرم را میدستها و شدم خم

 و گذاشت مقابلش  را پاستا ظرف ستهیشا. دارند نگه



.  شد خوردن مشغول زدیم که ییحرفها از الیخیب

 :دیپرس و کرد نگاهم

 ؟یخور یم-

 :دادم تکان نه نشانه به یسر

 !شدم ریس-

 :داد هل سمتم  را یسوخار ازیپ ظرف

 ! کمکت امیم االن کن افتتاح نویا-

  تنها او مثل کاش. زدم یجان یب و کمرنگ لبخند

. بود زیم  یرو یها یخوراک کردن افتتاح ام دغدغه

 :دمیپرس و برداشتم  ازیپ حلقه کی

  محتشم ی نی بب یگردیم  رسهیم تو به ی چ وسط نیا-

 است؟  کارهیچ

 :دیخند

. هیکاف شوهر خونه بفرستم هم تورو که نیهم-

  یخانوادگ  میتونیم یاومد در یمجرد ن یا از اونوقت

 .میکن آمد و رفت جذاب ییها  زوج قالب در

 و خودش  خواستیم معراج؛ و من جذاب؟ ییها زوج

 معراج و من! شدینم بگذارد؟ ما کنار هم را یحام

 و گذاشتم دستش کف را  حلقه. میبشو ما نبود قرار



 اسم شد، بلند یگوش برهیو یصدا. کردم تمامش

 شده حک من یگوش شینما  صفحه یرو انگار معراج

 :گفت و زد  کنار را پاستا یخال ظرف  ستهیشا. بود

 !ید ینم  جوابشو که یبدبخت نیا هیک-

  از تر عیسر  کرد، دراز من یگوش سمت به را دستش

 :انداختم فمیک داخل و برداشتم را یگوش او

 !االن بخورن مخمو خوانیم. هیکار تماس کن ول-

 یم ؟یدینم تلفن جواب باال  رفته ُمندت انقدر اوهو،-

  یپوال از کم هی بشم؟ تیمنش کن استخدام منو یخوا

 شه؟ یم یچ من ب یج تو بره خان محتشم اون

 : دادم تکان یسر

 دنبال نداره برکت پولش ای دهینم پول بهت یحام -

 ؟یکار

 :داد جواب تفاوت یب و برداشت ازیپ حلقه دو

 در تو کار از سر خوام یم ست؛ین پول من درد-

 ! ارمیب

 من کار از سر خواستند یم همه روزها نیا دم،یخند

 فقط. نبود بند یکار چیه به سرم من  و اورندیب در

 و معراج از. کردم یم فرار گذشته از کردم، یم فرار



 از. بودم یفرار دیکوب یم صورتم یتو  که یسوال

  یم دلم. بودم یفرار شیها  یکنجکاو و ستهیشا

  ییزهایچ زدن هم دنبال و  نپرسد یسوال  یکس خواست

 .  بودم کرده دفنشان دلم باتالق در که نباشد

 و رفت شی دستها شستن یبرا  ستهیشا  شد، تمام غذا

  دیایب ستهیشا تا. کردم کج صندوق سمت را راهم من

 وقفه یب که  یتلفن و دادم صندوقدار دست به را کارت

 :دمیکش رون یب را دیلرزیم فمیک درون

 معراج؟ بله-

 ؟ ییکجا مقدساتت، همه به ترو افرا-

 . فعال. ام ستهیشا با. سالمم معراج-

 

   است_بس _ی قربان#

 31_پست #

   ایآنال #

 انا ی آر#

 



 یگوش یرو بسته  نقش رنگ قرمز کونی آ  رحمانه یب

  انگار و کردم قطع را معراج با یارتباط پل. فشردم را

  زنگ گرید  که نیهم. سالمم گفتم او به اجبار سر از

  دعا و کردم ساعت به  ینگاه. نباشد  نگران و نزند

 صبح خود تا یحت و بماند. نرود ستهیشا کردمیم

 .  میبزن حرف

 : گفت و آمد رونیب سیسرو از ستهیشا

 م؟یکن  کاری چ یخوای م حاال خب-

 : دمیپرس یناگهان و کردم اطراف به ینگاه

 ا؟یدر لب میبر-

 : رفت باال شی ابروها  دوباره

  میبر سرما ن یا وسط. بکن متیتقو به نگاه هی زمیعز-

 ! میزنیم خی منه؟ چند  میبگ ایدر لب

 : دمیکش را دستش

 مزه االن ایدر اتفاقا زهییپا. ومدهین که برف  ستهیشا-

 . هیشرج همش شهیم که تابستون. دهیم

 :گفت و دیکش رونیب دستم از را شی بازو ستهیشا

 صداشو هست تیمرگ هی  تو. ها خرم من  نکن فکر-

 ! یارینم در



 : دمیکش عقب یکم

 !میبزن قدم هی میاومد یعمر  بعد بابا برو-

د به تو یعنی-   نیا تو خوردم یهرچ یگرفت میتصم ج 

 راه نقدریا عمرم  کل من بره؟ یبزن شیآت رو سال همه

 ! بابا نرفتم

 فود فست از او شانه به شانه و دادم تکان یسر

  ستهیشا و کردم کج ایدر سمت را راهم. زدم رونیب

 :دیپرس بعد یکم

 آب لب یرفت یم یآورد یم کم نمره وقت هر ادتهی-

 ! یکردیم  ناله و اشک

  بابا ترس از ر،یبخ ادشی. نشست لبم  یرو یا خنده

  یجار  میها اشک یامتحان  برگه گرفتن محض به

 نیهم و بود تر خوان درس مراتب به سته یشا. شدیم

 نمره بابا. شود من  سر یرو یپتک شدیم باعث

  تا. بکوبد  سرم یرو را سته یشا و ندیبب مرا درخشان

 پشت. میبود  یهمکالس  میکن رشته انتخاب که یزمان

  اما. کنند مان یجدا بود محال و مینشست یم زیم کی

 را دوخت یطراح من و  یحسابدار  ستهیشا یوقت

 .شد سوا کالسمان  میکرد انتخاب

 : دادم تکان یسر



  یهرکار. بکنم یعمل یکارها  خواستیم دلم من-

 یچیق یوقت یول رفتینم ذهنم تو سواال نیا کردمیم

 !شدمیم خودیب خود از دستم دادنیم

 لباس مدرسه تئاتر  گروه یبرا ادتهی. بابا ادمهی-

 !شد یبساط چه یدوخت

  با که ییها  لباس دم،یخند یبلند یصدا  با ناخواسته

. زدیم  زار ها بچه تن به و بودم دوخته ذوق یکل

  شد، بر روده خنده از دنشانید محض  به که ستهیشا

. میکرد جمعش اتاق کف از زور به خودش  قول به

  حواسم و بودم دوخته  را بودند داده که ییها اندازه

 .نبود بارشان یزیچ یریگ اندازه از ها بچه نبود

  که بودم اومده مثال سرم  ریخ. بودم احمق من خب-

 بچه سپردم بعد بکنم یکار  هی درخشانم نمرات یجا

  بود پنجاه کمر دور مثال . بدن اندازه خودشون ها

  چسبون لباسش که روش دیکش سانت پونزده ده طرف

 دیکش سانت پونزده ده دوباره  هم یدیسع  خانم. نشه

  هم احمق من   نباشه جذب ها لباس که  خبر یب روش

 ! نطوریهم

 :دیخند غش غش ستهیشا



  جا توش ینفر سه یبود  دوخته ییلباسها هی قشنگ -

 . شدنیم

 :کردم حلقه سته ی شا یبازو دور را دستم

 اومده یاستاندار از که ی اون ستین ادتی عوضش -

 م؟یکرد  تیرعا رو یاسالم شئونات گفتیم بود

 : داد تکان یسر شی ها خنده انیم

  شئونات به عاقالنه یل یخ گفتیم ادته؟ی... آره آخ-

  سوال ریز  رو حجاب تیماه و نیداد ت یاهم یاسالم

 .نینبرد

 :گفتم ایدر دنید با و دادم تکان یسر

 !ا یدر جون آخ-

 پاک را شی ها چشم از شده روان یها اشک ستهیشا

 :کرد

 ! برمیم سرتو  بشم ضیمر من  دهیند ایدر-

. میبود ستادهیا ایدر کنار ما و دیبار یم یکم باران

 :گفت و کرد ایدر به ینگاه  ستهیشا

 هی. مینداختیم دست رو معصومه چقدر ادته؟ی افرا-

 بود؟ یچ... داشت معروف الوگید



 : گفتم و شدم  رهیخ ایدر به

 ...رهیت ی ابرها یا آه-

 :گفت و گرفت را دستم رفت، سهیر دوباره ستهیشا

  خوردیم یعشق شکست هرکس  ادتهی ری بخ ادشی آخ-

 !بهش م یگفتی م نویهم

  میها یخوش و  رفتیم یکیتار  به رو هوا  زدم، یلبخند

 مهین از بعد که ندرالیس مثل درست. دیرس یم اتمام به

 لحظاتم ن یا هم من شدی م کدو نشیبلور کالسکه شب

 به و  گشتمیبرم خانه به دیبا. سپردمیم باد به را

 گذشته ادی وقفه یب ستهیشا. دادمیم اسم کی معراج

.  بودند شده تمام من یها خنده اما دیخندیم و کردیم

.  بود شده میلبها مهمان یقیعم سکوت و شدند پاک

  هر کردمی م حس و بود  رهیخ مواج یا یدر به چشمم

. است من دل به یا انهیتاز زدی م ساحل به که یموج

 :خورد را اش خنده یگوش  زنگ یصدا با ستهیشا

 ! داره زن هی اومد ادشی تازه شازده بفرما-

  چشم ته اما کردیم غر غر مثال زد،یم حرف  یحام از

 .بود شده شعف از  زیلبر  شیها

 ؟ یحام جونم-



 یحرفها  فالگوش نداشتم دوست گرفتم، فاصله او از

  گردن و شدم  رهیخ ایدر به. باشم اش ی شوهر و زن

 و ماندیم شمی پ کاش رفتینم  ستهیشا کاش. کردم کج

 نیا خواستیم دلم. گفتیم مدرسه تئاتر از هم باز

 نیا ته وقت چیه و شوند تکرار  بارها و  بارها لحظات

 یب و بمانم نجایهم. نرسد من رفتن خانه  به ساعت

 .باشم  معراج از خبر
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 :رساند من به را خودش ستهیشا

 تو؟  یرفت کجا-

 ! بهت بچسبم یزنیم حرف  شوهرت با یوقت  نخواستم-

 :دیکوب  ام شانه به



  م؟یبزن یسر به خاک یحرفها  میخوایم مگه بابا برو-

 باباش داره همکار هی. ادینم شب که زده زنگ

  یجا قبال چون سایوا من یجا گفته  بهش ضهیمر

. باشه بگه شده مجبور نمیا  اداره تو بوده فتیش یحام

 مامان خونه  بابا برو گفتم مامانت خونه  برو گفتیم

 بهش یزادیآدم یغذا ه ی خونه برمیم  رو افرا رمینم

 !بدم

 

 یم که یحرف که انگار کرد؛ سکوت یا  لحظه و

 : گفتم و کردم نگاهش. کند مزه مزه را بزند خواست

 ه؟یچ -

 :زد  مرموز و کمرنگ یلبخند

 گه؟ ید یایم -

 :گفتم بلند

 ؟یگفت یجد -

 

 :گفت طلبکارانه و زد نهیس به دست

  رمیخ نه  گم؟ یم دروغ عشقم به من یکرد فکر -

 که تو. خونه برم ینم سابقمو یپسرا  دوست امشب



 گه ینم  یکس ینر هم  کار سر. یصاحبکار خودت

  هم یحام. اریدرب ییتنها از منو ایب. من چند  به خرت

  ناراحت الشیخ که نه حاال. شه یم  راحت الشیخ

 ...ها باشه

 

 هیشب یلی خ که یتیشخص و رفت یحام سمت ذهنم

 سال و بود من َمرد هیشب یلیخ که یآدم. بود معراج

 اسمش، مثل درست. بود شده دوستم َمرد که بود ها

 و بود دوستم یچرا  و چون یب  کننده تیحما

  اریاخت یب ی ا  لحظه و بستم را میها چشم... برعکس  

.  نبود یمنف یفکرها وقت االن. دادم  تکان را سرم

 ...یرو را تمرکزم دیبا االن

 

 ؟یبست چشماتو  چرا -

 .شد باز ضرب  کی میها  پلک

 . سوخت چشمام اد؛یم باد سرده هوا -

  جواب تونم ینم من یخور یم سرما االن  میبر ایب -

 .بدم پس

 : انداختم باال را میابروها 



 .یبد پس جواب یک به -

 یا شانه و کرد فرو شی ها  بیج یتو را  شیها دست

 : گفت لب ریز و انداخت باال

 ...! رفته معراج به یآقا -

 

 که آن از تر کوتاه یلیخ  کوتاه، یا لحظه یبرا قلبم

  و آمدم خودم به اما شد گرم  بزنم، چنگ آن به بتوانم

 : گفتم یاعتراض یلحن با و افتادم راه به ستهیشا کنار

 اون یبرا شنوه یم یکی. اریدرن حرف خودت از -

 .شه یم  بد خدا بنده

 ...!آخه -

 

 :دمیتوپ او به بایتقر

 هیاوک یشوخ  و خنده ی برا. ستهیشا گم یم یجد -

  یبخوا یکی و شه یم  زبونت ورد  یبگ ادیز یول

 کالغ کی ده،ینرس روز سه به و شنوه یم ینخوا

  یراحت نیهم به آدم هی  یآبرو و شه یم کالغ چهل

 . کن غالفش نجایهم. ره یم

 



   است_بس _ی قربان#

 33_پست #

   ایآنال #

 انا ی آر#

 

 و میرفت ادهی پ ابانیخ سر تا. نزد یحرف  و دیبرچ لب

. میرفت اش خانه طرف به نیماش با را  برگشت راه

 یراه هر از من. رفتن به نکردم  اعتراض یحت

 فردا تا دیشا نروم، خانه به امشب تا کردم یم استفاده

 از مرا معراج که وقت هر تا ا،یدن آخر تا  دیشا و شب

 . ببرد ادی

 

  هم من. زد  یم خط دلش از مرا امشب نیهم کاش

 .بودم یم خوش ادشی با و نشستم یم یا گوشه

  تر عیوس  خانه عیوس آشپزخانه در آمدم که خودم به

 آماده را شام  لیوسا میداشت و میبود ستادهیا ستهیشا

 و بدهد باد به را شوهرش پول خواست ی م. میکرد یم

  ی معده اما  بخرد آماده یغذا روز در بار نیدوم یبرا



 خواستم یم تر سالم ییغذا و کرد یم یباز داشت من

 .باشد مشغول روحم آزار به فقط وجودم درد نیا که

 

  یها نگاه و خورد زنگ آخر بار یبرا  که لمیموبا

  به دل دمید خودم به را شکش از پر و ستهی شا متعجب

 در که معراج طاقت یب یصدا . دادم جواب و زدم ایدر

 تا کردم کم را یگوش یصدا  اریاخت یب  دیچیپ گوشم

 .نشود شر میبرا و نرسد  ستهیشا گوش  به انایاح

 خونه؟ ینرفت چرا -

 .ستمین  خونه امشب -

 چرا؟ -

 

 :برخورد بهم

 بدم؟ پس جواب دیبا چرا -

 :خورد جا

 .نگرانتم فقط من -

 و بود مانده خیم که ستهیشا نگاه در خورد گره نگاهم

 :زدم  لب. کند چه دانست ینم



 شبتون. رمیگ یم تماس باهاتون تونستم وقت هر -

 . خوش

 تا کردم  خاموش را یگوش  بار نیا و  قطع را تماس

 .کند میرها  گرید

 

  ستهیشا سراغ دانستم یم که شناختمش یم آنقدر 

 نقدریهم بودم دواریام. ردیبگ من از یرد تا دیآ ینم

 . باشد یکاف شی برا اطالعات

 :گفت  و رفت ساالد سراغ  ستهیشا

 نه؟ یگ ینم بود یک بگم االن -

 دهید شیخچالی یتو که ییمویآبل شهیش و گفتم ینوچ

 .گذاشتم نتیکاب یرو و آوردم رونیب بودم

 

  یم بعدا. می بخند و میبزن حرف  فقط خوام یم امشب -

 .باشم هیبق  نگران تونم

 :گفت و کرد فکر یکم

 ؟ یچ داشت اجیاحت بهت و مرد یم داشت یکی اگر -

 .نکرده انتخاب  من به اج یاحت  یبرا رو یخوب شب -



 .افرا یش یم خطرناک یدار -

 

. زدم سر گاز  یرو قابلمه به و دادم لشیتحو یلبخند

  کی تحر  را میاشتها داشت و بود افتاده جا خورشت

  مانیحرفا نیب در و میدیچ   زیم یرو را  غذا. کرد یم

  سید نصف چطور میدینفهم نده؛یآ و حال و گذشته از

  مبل یرو کنان خنده و  زنان نفس بعد و میخورد را

  به شتر؛یب یها  زدن حرف  ساعت چند از بعد و میافتاد

 نیا حداقل ای م؛یداد استراحت مانیمغزها و ها چشم

 گذاشتم هم ی رو چشم من. کرد ستهیشا که بود یکار

 که بودند خاطرات د،یایب سراغم به که نبود خواب اما

 .کردند  حمله مغزم به

 

 **** 

  من و یخوب  ییچندتا و داشت یبد هزار یکار  وسط

 یم که نیهم و یخوب چند همان به بودم دهیچسب

 از پر نیزم. باشم ماهر اطی خ همه آن کی نزد توانستم

  به دوختم یم چشم و زدم  یم جارو را  پارچه و نخ

  یگهگاه و  رنگارنگ یها  پارچه و اطیخ  یها دست

  یم من از بود؛ مامان  همسن معموال  که یاطیخ که



 من به را ا یدن انگار بزنم  را ها لباس نخ سر خواست

 . بود داده هیهد یدودست

 

  یوقت یواشکی یگاه دم؛ی بر یم کارها چرخ  یبرا نخ

 یم لمس را پارچه  بود گرید یجا  چرخکار حواس که

 را کردم  یم دیبا که ییکارها تمام که یوقت و کردم

 ییصدا و  یلب ریز یگرفتن اجازه با بودم، داده انجام

 و ستادمیا  یم آمد؛ یم رون یب حلقم ته از زور به که

 فاصله نی تر کینزد از و  اطیخ به نقطه نیدورتر از

 دوختم یم چشم  نم،یبب را سوزن حرکت بتوانم که یا

 بعد و مانکن تن را آن ذهنم در که یا پارچه به

 . کردم یم یمشتر
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  اتاق پنجره پشت از که دمید یم یگاه را  یعبدل یآقا

 هم را من. گرفت یم نظر ری ز را کارها  چرخ خودش؛

  شدم یم  یخوش از پر من  و زد یم لبخند و دید یم

 که لبخند همان  با را بود  داده مدرسه که یدفتر یوقت

 . کرد یم امضا بود، کاشته صورتش  یرو مصرانه

 

  یبرا ذوق و شوق با گشتم یبرم کارگاه از که اوائل

 ورم شی پ از شیب یایلع  و بابا یگاه  یحت و مامان

 نخ از بود، شده مطلق استراحت اواخر نیا که کرده

  یآقا یگاه  یحت  و اطیخ و  کار چرخ و ها  پارچه و ها

 .  کردم یم فیتعر یعبدل

 

 که یروز از کردنم فیتعر دمیند یواکنش که کم کم

  شیجا به. شد یم محدود  بود« خوب» به فقط داشتم

 یبرا را روزم ته تا سر  و ستهیشا به زدم یم زنگ

 .کردم یم فیتعر او

 

 مامان و ایلع  و ماهان یحت کس چیه و بود  خوب حالم

 پا محض به. کنند خرابش توانستند  ینم هم بابا و



 همه به و کرد یم پرواز  روحم کارگاه؛  درون گذاشتن

 .  دیرس یم دی شا هم خدا به د،یرس یم جا

 

  گرفتارش که یسقوط از من. بودم گرفته پر و بال من

 .گرید دمیرس یم خدا به داشتم حتما. بودم دهیره بودم

 **** 

 

 اسمم پشت  از ییصدا که کنم باز را در تا  انداختم دیکل

 معراج. برنگشتم و بستم را  میها چشم. کرد  زمزمه را

 درست من و نبود یا معامله چیه کن  ول وقت چیه

  از هرگز خواست ینم معراج که بودم یا  معامله وسط

 . دادم  یم حق او به دلم از یا گوشه. بدهد دست

 

 .م خسته من. کن تمومش ویباز نیا افرا -

 زل و برگشتن وسوسه با کردم یم مقاومت هم هنوز

 یب از اند؛ خسته دانستم یم که ییها چشم به زدن

 تمام از و من از بود، دهیکش مطمئنم  که یا یخواب

  هم هنوز و بود خسته  زیچ همه از. من یماجراها

 .بود نرفته



 .معراج ت  خونه برو -

 

 .رم ینم هم بهشت تو بدون -

 .دتتیند یکی تا برو. دن ینم راه بهشت منو -

  یرو به رو  یسنگ سطح ی رو دمیشن را  قدمش یصدا

 .ام خانه در

 

. رنیبم برن تونن یم مردم نیا. افرا کن ول مردمو -

 ...!فکر من به

 خبره؟  چه نجایا -

 بودم؛ ده ینشن بود سالها انگار که ییصدا دنیشن با

 برادر  شده، گشاد یچشمان  با و برگشتم میجا سر

 که نوجوانش دختر با همراه که دمی د را بزرگترم

  یم ادهیپ  بود آمده یک دمینفهم که ینی ماش از داشت

 .  شد

 

  اما بود دهینشن  مطمئنم را  مانیصدا که بود دور آنقدر

 را معراج وجود توانستم ینم که بود کینزد آنقدر

 . کنم انکار



 . دیرس یم نظر به زده بهت من اندازه به هم معراج

 

 که دانست ی م او از ییزهایچ فقط. بود دهیند را ماهان

  یرو به رو که نیا بداند داشتم شک و  بودم گفته من

 هم در را ش یها اخم و ستادهیا زده کمر به دست او؛

  یآبرو تمام و بزند یحرف که نیا از قبل. ستیک کرده

 :گفتم عی سر زدیبر مرا

 گذار هیسرما  هستن، محتشم  یآقا شونیا ماهان -

 ...کارگاه

 

 رو فتدیب پس بود مانده کم انگار که معراج به بعد و

 :گفتم قبل جمله از تر عیسر و کردم

 .ماهان... هستن برادرم شونیا محتشم  یآقا -

 بدهد لو نی ا از شتریب را خودش که آن از قبل معراج

 از تر یرسم و کمرنگ یلبخند  با و کرد جور و جمع

 :گفت و ماهان ی جلو کرد دراز دست شهیهم

 .زاد پاک یآقا  خوشوقتم -

 



 بودم مطمئن. کردم ینم حس شیصدا  در یخوشوقت

  من ی اندازه به برادرم موقع یب آمدن نیا از یحت

 و کند باز دهان ماهان که نیا از قبل. است ناراحت

 :گفت و کرد من به رو بدهد؛ را جوابش

 بهتون رو شگاهینما قرارداد من زاد پاک خانم -

 . کنم یم کم رو زحمت و دم یم لیتحو
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 به که نیا از قبل شگاه؟ینما کدام. کردم نگاهش  ریمتح

 را شیسع تمام که یماهان ورود شوک  از میایب خودم

 به معراج باشد، شهر نیا و من از دور که کرد یم

 از دورتر نیماش سه دو که  نشیماش سمت به سرعت

 برگه یا دسته با و رفت بود شده پارک  ماهان نیماش



  مبهوت هنوز که من به  رو و برگشت  دستانش یتو

 :داد  ادامه بودم

 عجله. دیبد اطالع رو نظرتون بهم و لطفا دشیبخون -

 ...!هیا

 

 کی به و کرد ماهان و من از یسرسر  یا یخداحافظ

.  بود شده دیناپد هم ابانیخ  یانتها از دهینکش قهیدق

 دانستم ینم که ییکاغذها  از پر بغل کی با و دمیچرخ 

  ریت میپا و کردم نگاه ماهان  به ست،ی چ شانیمحتوا

  بار کی  که یروز از بود یادگاری که ییپا. دیکش

 کرد؟ یم چه  نجایا ماهان. شد آوار سرم  بر ایدن گرید

 

 ؟یکن یم چکار نجایا تو -

 :دیپر باال  شیابروها 

 !یاستقبال عجب -

  دارد میپا درد ندهم نشان که آنقدر شمرده؛ شمرده

 : گفتم برد؛ یم را امانم

 ماهان؟ یکن یم  چکار نجایا -

 :کرد برش و دور به  ینگاه ماهان



 بگم؟ نجایهم -

 

  چه حالتش نیبدتر. رفت یم و گفت یم فقط کاش

  اجاره یبرا  خواست یم  شتریب پول باشد؟ بود قرار

  بود کرده لطف  و بود او  نام به شترشی ب که یا خانه

 .شوم ساکن آن در بود گذاشته و

 . بزن حرفتو -

 یتوجه من به  هم او. نکنم نگاه پرستو  به کردم یسع

 مطمئن که بود  مدل نیآخر یلیموبا در سرش . نداشت

 . بود دهیخر دهانش بستن یبرا ماهان بودم

 

 چیه به یشباهت  چیه که  یظاهر  با بود یا دختربچه

 را نیا و  نداشت سالش و سن هم یها  بچه از کدام

  چشم. دانستم یم ماهان غلط حتما   تیترب ریتاث میمستق

  نگاه منتظر ماهان به و کردم باز و  بستم را میها

 .  کردم

 

 :گفت و انداخت باال یا شانه تفاوت یب ماهان

 . رمیبگ خونه از سهممو اومدم. یخواست خودت -



 هر شدم، ره یخ صورتش به و برداشتم عقب به یگام

 از شتریب من و شد یم تر ه یکر میبرا صورتش لحظه

 نبود ایلع اگر  نبود، ماهان اگر. آمد یم بدم او از قبل

 .  آمدم یم ام خانواده چشم به هم من دیشا

 

 یم فکر و کردند رها مرا که یمادر و  پدر چشم به

 .است آورده  در ها سر انیم یسر ماهان کردند

  امروز تیوضع و بودند اگر نماندند،  که بهتر همان

 از بدتر یلیخ شد؛ یم بد حالشان دندید یم را ماهان

 شهیهم  یبرا تا بود یکاف تصادف کی. من حال

  آنها و عمر تمام بودم؛ تنها که من بگذارند، مانیتنها

 .  بودند کرده  رها را ماهان

 

 :گفتم و دادم رونیب را نفسم

 خونه؟ از سهمت -

 :گفت  حرص با

 بگم؟  نجای هم هم اش هیبق یخوا یم -
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  لحظه کی یبرا که چرخاندم قفل در ی جور را دیکل

 :بشکند  ستین دیبع کردم فکر

 نیا تو یرتی غ خوش آوازه مونده نمیهم نکرده، الزم -

 !کنه پر رو شهر

 :گفت پرستو به رو ماهان شدم، وارد  همه از جلوتر

 ! تو ایب -

 

 : داد ادامه لب ریز بعد

 بنده ماسماسک اون به سرش  بس از نکنم صداش -

 .شه ینم شیحال

 :زدم  یپوزخند

 !یذاریم وقت براش بس از -



 نکهیا محض به پرستو کرد، نگاهم خشم  با ماهان

 تعجب. کرد کج مودم سمت را راهش شد  خانه داخل

 .بود  نطوریهم پرستو  نکردم،

 

 که یمعتاد  همانند نداشت مودم و رفت یم ییجا اگر 

 بهم را زمان و نیزم کند یعاص را او مواد، یخمار

  آشپزخانه سمت و گرفتم  را ماهان یبازو. ختیر یم

 :دمیکش

 ؟یدار  یدرد چه یبگ پرستو یجلو یخوا یم -

  هم آتش نجایا ما گذشت فکرم از و شد روان  دنبالم به

 یصندل یرو ماهان. شود  ینم متوجه پرستو  میریبگ

 کرده خود مال معراج که یصندل همان نشست،  مقابلم

 .بود

 

  جا آن از را یصندل خواست  دلم یا  لحظه یبرا 

 من فقط که باشد ییجا خودم، خلوت در  ببرم و بردارم

  ینم خودم که باشد یمعراج یتداع م یبرا نمش؛یبب

 شد ماهان جمع  پرتم، حواس  . دیایب ام خانه  به خواستم

 :گفت و انداخت پا یرو پا که



 نه؟ ای ی خر یم خب-

 

 شیرو هرکس بود یصندل نیا تیخاص گرفت، ام خنده

 یفضا باشد؟ داشته سوال  یا احمقانه شکل به ندیبنش

 و کرد یم یسم را همه  بود، شده مسموم خانه نیا

  خواست ی نم دلم که بود ییسوالها وجودشان ترشح

 .بدهم  جواب آنها به

 ؟یبفروش  یخوایم یچ واسه -

 :شد رهی خ صورتم به

 .بهتره یندون -

 

 :شدم  خم سمتش به

 بهش یزد حراج چوب که یمال نیا که  یکرد توجه -

 عنوان به که یدونیم کرد؟ جمع یبدبخت  با بابامون رو

 ؟ یبذار ات بچه یبرا یزیچ هی دیبا پدر هی

 : داد سر یبلند خنده

 العمر مادام اشتراک هی اون یبرا پرستو؟  یبرا-

 تو به کارام  بابت من ستی ن قرار. بسشه  بذارم نترنتیا



 واسه و خونه تو نبستمت که نیهم بدم؛ پس جواب

 ! باال بنداز کالهتو  یایم و  یریم خودت

 

 :دمیخند یعصب

 ؟یبلد هم کارها نیا از بابا  نه خونه؟ تو  منو یببند-

 رفت؟ کرد ولت دییزا که نیهم زنت و یبود بلد

 :گذشته اتفاقات یادآوری از کرد اخم

  من یجلو  ادینم لندهور نیا اونوقت تونم،یم بخوام -

 !بزنه الس  باهات
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 شده اسم کی در دربه که یمعراج گفت، یم را معراج

 او اما گشت یم دنبالش به  ماهان دیبا که یاسم. بود

. خواست یم را اش یپدر ارث یباق من از االن



  و داد یم جان میبرا معراج داشتم، ی جالب تیوضع

 نابود را شیزندگ تا اورمیب را حسام اسم  بود منتظر

 .  کند

 

 آمدنش و معراج بابت علنا   و بود نشسته مقابلم ماهان

 :شدم نهیس به دست. خواست یم باج

 ! دم ینم یجواب هیچ دردت ینگ تا-

.  دیدزد  را نگاهش کرد، قالب هم در را شیدستها

 یگند باز. بودم بلد را او  شناختمش؛ یم  زدم، پوزخند

 باز. کرد یم رجوعش و  رفع پول با دیبا و بود زده

 گند نباریا داشتم حتم زد، یم لنگ کارش گوشه کی

  دهیکش انیم به را یپدر خانه یپا که  زده یبزرگتر

 .است

 

  یول بورس تو ختمیر گرفتم پول یکی از  بدهکارم، -

 همش که یسهام. بال گورستون شد بورس شانسم از

  گهید یحت! نییپا افتاد باال از بود سبز و باال رفتیم

 .نداره هم خودش  هیاول ارزش

 ؟یبفروش رو خونه   یخوایم نیهم واسه -



  خونه ای بفروشه؛  بساز هی داره طلب ازم  که یکس -

 تو سهم و بسازه میبد ای بدم رو پولش و  میبفروش رو

 !ینیبش دهیم واحد هی بهت رو

 

 :زدم قهقهه

 چقدر خونه نیا یدون یم واحد؟ هی شهیم من سهم-

 داره؟ ارزش

 ! یهرچ -

 آره؟ ت؟ی بده یبرا یکرد  حساب منم سهم یرو -

 ! یبمون نجایا گذاشتم مدت همه نیا کردم لطف بهت -

.  دادم هول زیم سمت به را یصندل و شدم  بلند جا از

 : دمیکش داد

 !یگرفت هیکرا سهمت بابت ماهان  ینکرد لطف-

 

 هی و  رونیب بندازمت روزا همون تونستم یم -

 . دستت کف بذارم  چندرغاز

 :شدم  خم سمتش به



  رو تو یتا صد من چون چرا؟ یدونیم ، یتونست ینم-

 یبود عرضه یب بس از. کنم یم آزاد و خرم یم

  رو یکی ینتونست. یکن درست رو گذشته گند ینتونست

 ینم یکرد  فکر. کنه یمادر ات بچه سر یباال یاریب

 صبح خودت از شعورتر  یب دختر هی با  شبت هر دونم

 سالم بزرگترش به ستی ن بلد یحت دخترت شه؟ یم

 ؟یذار یم منت من سر یای م حاال و  یزد گند. کنه

  حلوا سرم  رو بذارمت یخوا  یم نکرده ی  برادر بابت

 کنمت؟  حلوا

 

 یقانون وگرنه . یر یبگ رو هیقض سر هی دیبا افرا-

 ! کنم یم اقدام

 که ییتو گه یم که ببرن رو یقانون اون شور مرده-

  یبرا یایب یتون یم یبود خانواده نیا عذاب شهیهم

 .یکن یقلدر من

 گرید یرگ  و بود شده متورم  اش یشانیپ یرو یرگ

 . بود کرده باد تشی خاص یب و کلفت گردن یرو

 

  و بود کرده باد خواهر من   یبرا اش یرتیغ یب رگ

 کوتاه یل یخ  یا لحظه یبرا شد بلند ش یجا از یوقت



 دمیترس درد از کند؛ بلند میرو دست دمی ترس. دمیترس

 .آمدم خودم به بعد و

 یدرم روزگارش  از دمار  کرد یم بلند میرو دست

 . دانست یم هم خودش و آوردم

 

 همان با و ستادیا شیجا  سر همانجا و دانست یم

 به دیتهد از  پر یانگشت و  کرد نگاهم کرده ورم چهره

 :گفت و گرفت سمتم

 و دارم سهم  خونه نیا از من ینخوا  چه  یبخوا چه -

 وکالت بهم و یایب آدم بچه  مثل یتون یم. ناممه به

  هر یبر بدم بهت سهمتو  و رو خونه بفروشم که یبد

  سنگ هم یتون یم خواد؛ یم دلت  که یقبرستون

 وکالت بعدش و لگد ریز رمت یبگ تا پام  یجلو یبنداز

 یبرم خودم  رو هست پول یچ هر بعدش منتها... یبد

 . یبکن یتون ینم یغلط چی ه هم تو دارم

 

 ماهان اندازه به هم حسام  از بخورم  قسم لحظه آن

 تیآدم از چیه که یآدم  از حجم نیا از. نبودم متنفر

 . خورد یم هم به حالم دانست ینم



 .ماهان رونیب گمشو خونه  نیا از -

 من؟ به یگفت یچ -

 :دمییسا هم به دندان

 .رونیب گمشو -

 جلو یقدم و برداشتم عقب به یقدم. زد دور را زیم

 : زدم داد. آمد

 ...! چشمم یجلو از -

 

 به سرم. شد اهیس چشمانم  یجلو و سوخت ام گونه

 .دی کش ریت میابرو یباال ییجا و  برگشت یطرف
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 یرو دمیفهم کرد لمس را سرد نیزم که میها دست

 با و بردم دست بسته چشمان همان با. ام افتاده نیزم



 ینم دلم. صورتم به دمیکش دست انگشتانم سر

 .کنم باز را میها  چشم  خواست

 

  بهم فروش وکالت و یایب که دنبالت فرستادم یوقت -

 که یبزن حرف درست بزرگترت برادر با  کن یسع یبد

 . ینخور کتک دوباره

 یسع و  زدم هیتک را سرم سرد یسطح به همانجا

 . کنم آرام را ام شده تند ضربان کردم

 

 مگر کند؟ بلند من یرو دست بود کرده  جرئت چطور

  یافرا آن گرید من دانست ینم مگر شناخت؟ ینم مرا

  وقت چیه که ییافرا آن من نبودم؟ شی پ سال زدهیس

 . نبودم گرید بزند حرف  توانست ینم

 .امیم االن نیماش تو برو پرستو -

 

  خانه پرستو بفهمم که بشنوم را در یصدا نبود الزم

 باشم دواریام  نبود ازین یحت. کرده ترک حرف یب را

  ای صورتم یرو پدرش یلیس یصدا دنیشن با که

 ی گوشه نیزتریت دادم یم  احتمال که ییجا به خوردنم



 حداقل و بپرد جا از ن؛یزم یرو افتادنم ا ی باشد نتیکاب

 بدهد نشان یالعمل عکس  یحت هم دیشا شود؛ ناراحت

 به برداشت کجا از دمینفهم که را یبشقاب ماهان یوقت

  من نه. پراند جا از مرا و دیکوب  آشپزخانه از یوارید

 مادرم و پدر و ماهان تی ترب  محصول  که یا بچه از

 .نداشتم یدیام چیه بود

 

 فکر نه، ای ؟ی شد آدم یانداخت راه کارگاه یکرد فکر -

  سقف نمونه، نیکارآفر گفتن بار هی بهت چون یکرد

 تو رون؟یب ازش یافتاد تو و شده سوراخ آسمون

 یزندگ یبفهم نویا زودتر چه هر. افرا یستین یچیه

 .شه یم تر  آسون برات

  هم یرو شتر یب را میها پلک  و کردم بغل را میزانوها 

 . فشردم

 

 یم میگلو و  کرد یم درد سرم. رفت یم  رونیب کاش

 اسم تا آمد یم معراج کاش و رفت یم  کاش. سوخت

 که یکس یها حرف درد. بگذارم دستش کف را حسام

 یبدبخت تمام  از بکشد دکی را برادرم اسم بود قرار

 .بود شتریب میها



 اما رفت رونیب خانه از یک و گفت چه گرید دمینفهم

 در که یدرد از. بخوابم خواست یم  دلم که دمیفهم

  بود؛ کرده خانه دلم در که یدرد از و بود دهیچیپ سرم

 بود یموهبت میبرا که یجهل  به را خودم خواستم یم

 . ببرم پناه

 

  زنگ بار نیچند یکس که دمیفهم اما رفت یک دمینفهم

 هم بعد و دیکوب مشت  ییچندتا و زد را ام خانه در

 . گرفت را لمیموبا و خانه تلفن

 داشت در پشت یکس چه بزنم حدس نبود یازین

 واقعا که بود معراج حتما. کشت یم مرا و را خودش

 در یکینزد همان در دیشا  و بود نگذاشته تنها مرا

 . برود ماهان تا بود شده یمخف گرید یی جا ای نیماش

 

 و را برادرم یطوفان خروج کردم یم تصور داشتم

 دوازدهم ای  دهم زنگ که را معراج ینگران از پر فکر

  نتیکاب  همان به دست کنان، غرولند کرد مجبورم

 .بروم در طرف به و  رمیبگ ییکذا

 مهم شانمی پر یموها می برا گرید کردم باز که را در

 . نبود



 

  ییخودنما  آن یرو یزخم که ام یشانی پ از یا گوشه

  که کردم خداخدا و پوشاندم میموها با را کرد یم

 تا ندازدیب ر یز به سر شهی هم مثل دنشانید با معراج

 .سرنزند او از یگناه ناکرده ییخدا یوقت کی

 از که ییزها یچ تمام خالف بر اما کردم باز که را در

  خشک صورتم یرو معراج نگاه بودم خواسته خدا

 .  شد

 

  قطره یرو و ام آشفته یموها  یرو و  صورتم یرو

 فرصت معراج که کنم، پاکش نکردم وقت  که یخون

 و دادم قورت را دهانم آب. شوم خالص شرش از نداد

 :گفتم

 ... یکس تا تو ایب -
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 را در و شد  داخل خودش. کنم تمام را حرفم نبود ازین

 و دمیپر  جا  از اریاخت یب. دیکوب سرش پشت بایتقر

 . کردم بغل را خودم

 برادرت؟ کرد کار یچ -

  یم که درد پر بود یحجم از پر میگلو. نگفتم چیه

 .بترکد بغضم و کنم باز دهان دمیترس

 

  یم کس همه  و زیچ همه از که ییافرا بودم شده باز 

  برسم؟ جا نیا به تا کردم تالش سال همه نیا. دیترس

 دور عرضه یب یافرا آن از تا دمیدو  سال همه نیا

 درونم در که  یچلفت پا و دست یدخترک از غافل باشم

  یروز  تا بود منتظر  و بود زده چنبره یا گوشه

 .کند ییخودنما   نطوریا

 کرد؟ کارت یچ ماهان -

 

 یسع و کردم پرت نهیشوم  کنار مبل  یرو را خودم

 .کنم کمتر مطبوعش ی گرما با را بدنم لرزش کردم

 .بفروشه  رو خونه خواد یم -



 چشم قت،یحق از یقسمت گفتن با توانستم یم دیشا

  یرو ی شده پخش یموها  یرو از را اش رهیخ

  کرد؟ ینم  نگاه میها چشم به چرا. بردارم ام یشانیپ

 دوست ادیز یلی خ را میها چشم گفت ینم شهی هم مگر

 دارد؟

 

 باز. شد  خم جلو به و نشست  میرو به رو مبل یرو

 . نبود رهیخ میها  چشم به شی ها چشم هم

 ؟یچ یبرا -

 .خواد یم پول -

 ؟یچ یبرا -

 .خواد یم سهمشو -

 بشه؟ یچ که -

 

 : میبگو دروغ گرفتم می تصم فکر یب

 .دونم ینم... یبرا -

 . کن نگاه منو افرا -



 زور به بودم؛ انداخته ریز به یک دمینفهم که را سرم

 چشم بود، شده یمهربان  از پر نگاهش.  گرفتم باال را

  نگاهش گرید . کرد یم نگاه داشت؛ دوست که را میها

. نبود مهم شیبرا میموها گرید نبود؛ ام یشانیپ به

 . دید یم را م یها چشم فقط

 افرا؟ یخوب -

 

 به راه م یها اشک. نبودم خوب نه. شکست  بغضم

 وقت یلی خ حالم. بود بد حالم. کردند دا یپ میها گونه

  من. شدم یم پا سر داشتم تازه من. نبود خوب که بود

 ی کله و سر یوقت کردم  یم دایپ را خودم داشتم تازه

 . شد دایپ معراج

 

 دمیفهم یوقت شناختم یم را خودم داشتم تازه من

  را حسام دوباره یوقت و دارم دوست را معراج بودن

 یسراب زی چ همه دمیفهم دم،ید سال همه نیا از بعد

 بودم ساخته چه هر آمد؛ ماهان یوقت و نبوده شیب

 .کرد رانیو

 



 را میپتو یوقت  یحت بود؛  ثابت میرو معراج یها چشم

 بدنم دنیلرز از خودش  الیخ به تا انداخت میرو

 درون از داشتم آتش از یحجم  کنار من. کند یر یجلوگ

 روشن شهیهم ی نهیشوم نه و پتو نه زدم، یم خی

 فقط که یقدر درونم یسرما از توانست ینم ام خانه

 .کند کم رم،یبگ ینفس بتوانم

 

 خواد؟ ی م رو خونه -

  بهانه فقط خانه   خواست، یم مرا جان. دادم تکان سر

  شیبرا و  بود کرده رانی و مرا ها سال نیا تمام. بود

 یم و دقش ی نهیآ بودم شده  من. نبود یکاف هنوز

 بود زده  زل صورتش به که را نهی آ نیا خواست

 . بشکند

 . بهش بده -

 

 فکر برود؟ که دادم یم را خانه. کردم نگاهش مات

  یحت ماهان  رفت؟ یم یسادگ نیهم به ماهان کرد یم

  صدقه از  هم من یها کارگاه ی همه کرد یم فکر

  و نادان نقدریهم. شده سرپا پدرمان و مادر یسر

 از دست اگر بودم مطمئن و ماهان بود نگر یسطح



 تا میبشو زمیچ همه از دست دیبا بعدا   بکشم، خانه

  ام یزندگ از  ماهان منحوس و اهیس ی  هیسا شر فقط

 .برود

 

  سهمشو یخوا ینم که  یموند خونه لنگ مگه -

 ؟یبد

 :گفتم رفت یم و آمد یم که یا هیگر انیم

... ماهان قانعه؟ که شه؟ یم الیخ یب... یکرد فکر -

. آورده دست به شیزندگ  تو خواسته یچ  هر ماهان

 کنه؟ یم ولم یکن یم فکر بره؟ بدم هم رو یکی نیا
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 ؟یترس یم  چرا شتمیپ من یوقت تا. افرا شتمیپ من -



 یم که دانستم یم. رفت یم هم او. امدی ن بند هقم هق

 را او. برود و بشنود را حسام  اسم تا بود مانده. رود

 .نبود یماندن من یبرا هم معراج. برود و بکشد

 

 شیزانوها   یرو آمد، جلو شد، بلند شیجا از که دمید

 شیها چشم که دمید و  شود قد هم من با تا نشست

 که آنقدر آمد؛  باال دستش  که دمید بعد و بود من خیم

 . دمیکش یقیعم  نفس. باشد صورتم کینزد

 

  حس هم فاصله همان از توانستم یم را دستش  یگرما

  آمد جلو که را دستش دمید یم چشم ی گوشه از. کنم

 قهیشق کنار شانی پر یموها کینزد ییجا بعد و آمد و

 . شد متوقف ام

 

 یکار از بود یآه هیشب قترشیعم بازدم و قیعم دم

  گرشید  دست با ع،یسر یلیخ که یدست و نکرد که

 دهد؛ انجام خواستم یم دل ته از که ی کار تا گرفت

 زبانم از قبلش که آن یب نکند لمس مرا که نکند،

 که چشمانش در دمید یم. باشد دهیشن  را اش اجازه

 . بکشد آغوش  در مرا هزاربار خواست یم



 

  شیها لب و دیکش آه باز. فشرد هم به را  شیها  پلک

 : گفت و شد بلند شیجا از. دیلرز  یا هیثان

 . کن استراحت. شه یم درست زیچ همه -

  آشپزخانه به و شد دور من از فقط. نزد  یگرید حرف

  نک،یس پرفشار آب از بار نیچند که دمید و رفت

 ریز را سرش بود مانده کم. کرد سیخ  را صورتش

 . ردی بگ ریش

 

 و صورت با دوباره یوقت کردم بغل شتریب را خودم

 :گفت و آمد سش یخ مهین و  نصفه یموها

 داداشته؟ شاهکار زخم اون -

 نبودم مطمئن اما دهید که بودم مطمئن.  بود دهید پس

  ریز به را سرم. بکشد شیپ را حرفش بخواهد که

 دمینشن که  گفت یزیچ لب ریز. نگفتم چ یه و انداختم

 .نکرده برادرم بار یخوب  حرف زدم یم حدس اما

 

 دوستت؟ به بزنم زنگ یخوا یم -

 سته؟یشا -



 :گفتم. داد تکان سر

 ؟ یچ یبگ یبزن زنگ بهش -

 :گفتم و زدم هیتک مبل  به را سرم.  کرد سکوت

  یجا  نکنه یزی خونر اگر سر به ضربه.  خوبه حالم -

 .داره ینگران

 .افرا دکتر برو -

 . نگفتم چیه

 

 .نده زجر منو انقدر افرا -

 . کردم سکوت  هم باز

 .افرا کشم یم  برادرتو رمیم من بشه تی زیچ هی تو -

 :گفتم و زدم کمرنگ یلبخند

 تیزندگ و کار به برو هم تو. دکتر رم یم باشه -

 .برس

 اما کرد باز  دهان و ماند شیجا سر لحظه کی یبرا

  باز را سوالش خواست یم بودم مطمئن.  نگفت یزیچ

  که یکس ت یهو از بپرسد خواست یم باز . کند تکرار



  گر؛ید بار نیا اما بود دهیدزد مرا روح شیپ ها سال

 :دیپرس فقط و شد عوض مشیتصم انگار

 ؟یدار اعتماد بهم -

 

 .آره -

  شک به  نبود یازین. بودم داده را جوابش مکث یب

  یجا میبرا یکار چیه یبرا  وقت چیه  معراج. کردن

 .بود  نگذاشته شک

 .کنم یم درست رو ز ی چ همه باش مطمئن پس -

  یا عالقه چ یه که یا خانه رفت؛ رونیب  ام خانه از و

  خاطرات  از پر خانه نیا. نداشتم داشتنش نگه به

 . ببرم ادی  از خواستم یم که بود یتلخ

 

  زده کارگاه به من ورود فکر ی جرقه که بود نجایا

 همه بود  قرار که دادم نان یاطم خودم به  من که شد؛

 و مادر که بشوم یآن بود قرار که کنم؛ درست  را زیچ

 . کنند افتخار وجودم به پدرم

  حوصله یب یگوش صفحه یرو ماهان اسم دنید با

 :دمیکش رنگ سبز کونیآ  یرو را دستم



 ! وکالت  یبرا میبر دنبالت امیم فردا-

 درد هنوز محبتش یجا دم،یکش ام یشانی پ یرو یدست

 :کرد یم

 ! دم ینم وکالت بهت-
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 دفترخونه؟ ببرمت کتک با دیبا-

 :زدم  یپوزخند

  یخر هر. یداد نشون  رو شستت ضرب قبال شما-

 یاحد به یول  زنمیم امضا محضر امیم بخره؛  خواست

 احمقم؟ یکن یم فکر! دم ینم وکالت

 ؟یکن تی اذ یخوا یم-

 

 : دادم جواب کالفه



  ادیم یمشتر. کنم دو به کهی  باهات ندارم وقت ماهان-

 سهم تو  و فروشم یم رو خودم سهم من محضر

 !درک به یدار ازین شتریب پول به اگر! رو خودت

 جا از. کردم قطع را تماس و بزند حرف ندادم فرصت

  زخم به  ینگاه رفتم، س یسرو سمت به و شدم بلند

 .  کردم ام یشانیپ یرو

 

 ینم یول بروم  کارگاه به حال نیا با آمد ینم خوشم

 را ها بچه کتاب و حساب دیبا. کنم رها را آنجا شد

 یم مشخص را مهیب و حقوق فیتکل و دادم یم انجام

 .کردم

 

 که زدم شانه  یطور را میموها  زدم، زخم  یرو یچسب

 ماهان به نداشتم دوست. بماند چسب از یکمتر رد

 کوتاه شی ها یسرکش مقابل در هرچقدر بدهم، وکالت

 دارد اقتیل  که یطور داشتم قصد. بود  یکاف آمدم یم

 سهم به و داشت  ازین پول که درک به. کنم  رفتار او با

 .بود دوخته چشم من

 



.  بزنم قدم کارگاه  تا داشتم میتصم زدم، رون ی ب خانه از

 ماهان شر از را خودم دیبا شوم؛ آرام داشتم ازین

  خانه فروش میها یبدبخت همه انیم. کردم یم خالص

  را خانه لوازم از یکل دیبا. بود شده یبزرگ دردسر هم

 خودم یبرا یمناسب خانه زود یلیخ و زدم یم حراج

 .  کردم یم دایپ

 

  دلم که نبود یزیچ نداشتم، خانه آن از یخوب خاطره

 .بسوزد دادنش  دست از یبرا

  نگرانش ماهان یوقت نبودم، هم پرستو نگران گرید

   شدم؟ یم آش از تر داغ کاسه دیبا چرا من نبود

 

  دم،یکش زجر که بود ییروزها  ادآوری خانه آن

  هم حاال و شدم گم ماهان  مشکالت پشت که ییروزها 

 حس. شود  فروخته بود قرار  ماهان مشکالت بخاطر

 ستم،ی ن خانمان خاطرات از یجزئ  من کردم یم

  ابد تا خودشان یرو خانه وارید و در که یخاطرات

  نگهش بخواهم که نبود یا خانه. کردند  یم حک

 یم پرسه درونش روح مانند من و بود بزرگ دارم،

 . زدم



 

 به گذاشتم، زنگ یرو را دستم کارگاه به دنیرس با

  یاهویه یصدا  دوباره. شدم داخل در شدن باز محض

 یاحوالپرس و سالم از بعد کرد، زنده را روحم کارگاه

  ینگاه و نشستم زیم پشت. رفتم اتاقم سمت به همه با

  کردم، روشن  را تاپ لپ. کردم زیم ی رو میتقو به

 . دادمیم را مهیب  بیترت دیبا و نداشتم یفرصت

 

 آمدن باال تا ماند، رهی خ زیم یرو برگه  به چشمم

  دنید با و برداشتم را برگه. داشتم وقت ندوزیو

 برگه نییپا. زدم یمختصر لبخند مساعده درخواست

.  شدم  مهیب ستیل ارسال مشغول و کردم امضا را

  محض به سلما کردم، صدا را کارگاه  یداخل مسئول

 مقابلم یصندل به. بست سرش پشت را در آمدنش

 :کردم اشاره

 !نیبش -

 !خانوم جانم -

 

 ! اریب رو ها بچه کتاب حساب دفتر برو -



 !نشده ماه سر هنوز خانوم -

 :دادم هیتک یصندل یپشت به

 دارن الزم پول هم خداها بنده نیا خب یول دونم یم -

 بده؟ رنیبگ پول زودتر کم هی. کنن یم کار

 :زد یبرق شیها چشم

 !ارمیم االن چشم-

 

  خواست  یم دلم بستم، را میها چشم  سلما رفتن با

  بودم کرده هوس. شوم گم کارگاه یصدا و سر انیم

  و باال چرخ پدال یرو می پا و نمیبنش چرخ پشت خودم

 کنار از یآرام به و پارچه به بدوزم چشم. برود نییپا

 لباس شدن کش نخ بابت اصال. کنم رد را آن سوزن

 .باشم آزاد یول بزنم غر

 

  دستک و دفتر تا سلما دانستم یم دم،یکش یقیعم نفس

 به و زدم رونیب اتاقم  از. برد یم زمان اوردیب را

  یکار وسط که  یجوان دختر به شدم، رهی خ کارها چرخ

  ام گذشته ادی مرا چقدر بود؛ من هیشب چقدر. کرد یم

 .انداخت یم
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 کارگاه انیم را یکس روح من! نبودم حسام من اما

 ینم یباز  یکس احساسات با من. کردم ینم اعدام

  یجلو را  ینوجوان دختر چیه  یآرزوها من کردم،

 یتمام خواستم یم من. دمیکش ینم آتش  به چشمانش

 قران کی  یبرا و باشند  داشته پرواز بال  ها زن نیا

 . نکنند دراز یکس هر یجلو را دستشان

 وارد او شانه به شانه آمدم، خودم به سلما  یصدا با

  حسنش تنها سلما  حساب دفتر بودن شلخته. شدم اتاق

 خودم به یوقت. گرفت یم من از را زمان که بود نیا

.  بود نمانده یکار زمان  شدن تمام به ی زیچ که آمدم

 بچه حقوق که یا برگه کرد، صورتم به ینگاه سلما

 :گفتم و گذاشتم مقابلم میبود نوشته را ها

 ! بدم رو ماه نی ا هیتسو انیب رفتن دم بگو -



 : زد یلبخند

 ! خانوم چشم -

 صندوق گاو قفل درون و برداشتم را دمیکل دسته

  حقوق همه از اول و کردم برگه به ینگاه. چرخاندم

  توانست ینم  که یلبخند با سلما. کردم حساب  را سلما

 دفترم از و کرد امضا را دیرس برگه کند مهارش

 زده شگفت و خندان یها  صورت دنید. رفت رونیب

 بهتر را حالم موعد از زودتر حقوق بابت کارگاه یاهال

 . بود کرده

 چه در برود ادمی تا کنم خوب را هیبق حال خواستم یم

 یم جواب که یمعراج. زنم یم پا و دست یباتالق

  دوخته پدرمان ارث تنها به چشم که یماهان و خواست

 به یروشن رنگ هیبق خوب  حال داشتم دوست. بود

 دست با که یی روزها. بزند ام یزندگ کی تار یروزها 

 اگر نبود، حسام اگر دیشا.  بودم کرده نابودشان خودم

  یبرا داشتم که بودم من حاال  افتاد ینم ی لعنت اتفاق آن

 که بودم  من نیا. کردم  یم یزیر برنامه ام یعروس

 خودم یبرا  خواستم  یم که بود یلباس  ام دغدغه

 .بدوزم



 یم رو و ری ز را بازار ستهیشا شانه به  شانه وقت آن

 دمیچ یم را ام خانه شعف با. دمیخر یم  جهاز و کردم

  کردم یم حظ  معراج ینامزد دوران یها  محبت از و

 ایدن آغوش نیتر یداشتن دوست که یآغوش از چیه و

 .  کردم ینم فرار باشد توانست یم

 یزندگ یروزها  نیبهتر قطعا بود، یم  اگر روزها آن

  دلم. زدم یم پا و دست ی برزخ در االن اما شد یم ام

. شدی نم اما داشتم خودم ی برا یتب و تاب خواست یم

  را زیچ همه و بود. بود  هم نبودنش با یحت حسام

 کرده ریگ معراج و من انیم و بود کرد، یم رانیو

 .بود

 را حسام اسم شک یب بود، اسم کی دنبال که یمعراج

 یکاف اشاره نیکوچکتر  یحت. بود دهیشن  بارها و بارها

... یوا یا  و ببرد حسام خانه  به صاف را او تا بود

  معراج بودم حاضر دم،یترس  یم شتریب  آن بعد از من

  من حماقت  بابت گناهم یب معراج اما باشم نداشته را

 .ندهد تاوان

 سر به دیبا زدم، رونیب کارگاه  از هوا شدن کی تار با

  خانه به را خودم نیماش کی با بعد و رفتم یم ابانیخ

  معراج کردم یم دعا و رفتم یم خانه به. رساندم یم



 یب را ش یها تماس همه امروز. نزند زنگ و دیاین

  و حساب مشغول  نوشتم  شیبرا فقط و  گذاشتم جواب

 .هستم کارگاه کتاب

  ابانیخ سمت به و کردم  میپالتو بیج درون را دستم

 سر درست که معراج  نیماش دنید با. رفتم یاصل

 ترس. شد  حبس نهیس در نفسم بود شده پارک کوچه

 راز نیا. دیلرز میپاها و نشست دلم به او با شدن تنها

 مرا معراج یها یتاب  یب و بود کرده ام خفه مگو

 خیم مانیها چشم یا  لحظه یبرا. کرد یم نابود

 . شدند گریهمد

  کشاند یم دنبالم به یسخت  به را میپاها که ییها قدم با

 یم هم نکرده فکر. رساندم  نشیماش به را خودم

  اخم. زدینر هم به را ابانی خ تا شوم سوار دیبا دانستم

  و دمیکش یق یعم نفس بودند، خورده گره هم در شیها

 صورت با یکم فاصله. نشستم جلو یصندل یرو

 و بود قراریب که یی ها چشم با داشتم، سرخش

 .کند انکار توانستینم را خشمشان

 !افرا -
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 شده زبانش ورد اسمم روزها نیا کرد، میصدا هم باز

 :شدم رهیخ صورتش به. بود

 بله؟ -

 ؟ید ینم رو من جواب چرا -

  دردش شدم،  رهیخ دستش به من و دیکوب فرمان یرو

 بود؟ گرفته

 یم رو  ها بچه کتاب حساب  داشتم گفتم، که بهت -

 !کردم

 :شد  رهیخ صورتم به یعصبان

  حساب نشده تموم ماه  هنوز یوقت کتاب؟ حساب -

 ؟یکن یم کتاب

 !داشتن الزم پول -

 ؟یکن وونهید رو من یخوا یم افرا -



 را خودم دیبا بستم،  را میها چشم ی ا لحظه یبرا

 :کردمیم کنترل

 .ندارم براش یجواب گفتم و یدار سوال هی! نه-

 ؟یداد وکالت ماهان به-

  سواالتش. د یپر یم شاخه  آن به شاخه ن یا از ربط یب

  یم ادشی هم آخر و بودند نامربوط ش یها حرف و

 که یروز که بپرسد یمرد از بپرسد،  حسام از افتاد

  یرو  یریتأث بود، دهیند مرا هنوز که یروز  نبود، او

 .بماند من با  بود قرار ایدن آخر تا که گذاشت ام یزندگ

 ؟یندار رفتن قصد -

  شدن روشن  محض به و چرخاند را چی سوئ حرص با

 به محکم. فشرد گاز پدال یرو را  شیپا نیماش

 را حرصش تمام معراج شک یب دم،یچسب یصندل

 . بود کرده یخال  پدال یرو

 ! برو تر آروم کم هی -

 !ینگفت -

  حرف یر یم یدار که یسرعت نیا با  یخوا یم -

 !معراج ترسم یم بزنم؟



 کم را سرعتش لحظه همان. گفتم غیج با را دوم جمله

 را صورتم هوا یخنکا  تا دادم نییپا را شهیش. کرد

  یکم را نفرمان دو هر  درون آتش  تا. دهد قلیص

 کوتاه سکوت نیا و کردم سکوت یکم. کند سرکوب

 یم داشت را معراج ی دهیرس انتها به صبر, من

 دست معراج. چرخاندم سر شه،یش رفتن  باال با. آزمود

 دوباره و برداشت دستش  کنار ی دکمه یرو از

 :دیپرس

 ؟یداد وکالت ماهان به -

 :گرفتم معراج از را نگاهم

 زنمیم امضا امیم بگو دی خر هرکس گفتم بهش نه، -

 ! دم ینم  وکالت یول

 ! خوبه -

  ابانیخ به ینگاه  کرد، کج  ام خانه سمت  به را راهش

  یم حس حاال و بودم عاشقشان یزمان کی. کردم ها

 را ابانیخ  در بودن گرید. شوند تمام دیبا فقط کردم

 با خودم که خواست یم مأمن کی دلم نداشتم، دوست

 معراج نه و بخواهد یارث ماهان نه. باشم تنها خودم

 لباس شی کای مل یبرا و دیا ین ستهیشا  یحت! یجواب



 نداشته یکار من با یکس شد یم چه اصال نخواهد،

 باشد؟

 لوازم نیا از کدام چیه شک یب کردم، خانه  به ینگاه

  را لوازم کل اگر. نداشت  ارزش یزیپش ماهان یبرا

 یکارتن. آمد ینم در شیصدا  هم زدم یم  آتش جا کی

  زیم یرو  که ییها عکس قاب و گذاشتم سالن انیم

 با دیبا دانستم ینم. کردم جمع را بود سالن کنار گرد

  تا شک یب. شوم نیخشمگ ای کنم بغض ها عکس نیا

 میبرا خوردند؛ یم خاک دمیجد  خانه یانبار  گوشه ابد

 وارید به را بود اجبار سر از که ییلبخندها نبود مهم

 . بکوبم

 فله از که کردم ییها باطله روزنامه انبوه به ینگاه

. کنند محافظت مرا یزندگ یایاش تا بودم دهیخر یا

  من و بودند نکرده یکار ام یزندگ ی برا ها انسان

 یم بر دستشان از یکار ها  روزنامه نی ا داشتم باور

 و بردارم را  ها باطله روزنامه نیهم شد یم کاش. دیآ

 زدوده ییتنها گرد که کنم پاک را ام یزندگ نهیآ  آنها با

 یزندگ شاد من و شود برداشته انیم از  حسام شود،

 .کنم



  ینم هم شهر  یها باطله روزنامه تمام نبود، یشدن اما

  نصفه کارتن به ینگاه. کنند یکار م یبرا توانستند

  جا هنوز. کردم بلندش ریز از و شدم خم انداختم،

 درونش را بابا و مامان اتاق وارید یها قاب تا داشت

 داشته  نگه نخورده دست  سالها که یاتاق. دهم جا

 .بود بسته شهیهم آن در که یاتاق بودم،

 زد، یم خانه نیا به حراج چوب ماهان که بهتر اصال

 میدردها یوقت خواستم؟ یم  چه یبرا را ی تلخ همه نیا

 ایلع و آمد پرستو  یوقت شد، یمخف ایلع  یباردار پشت

 یحت بود  شده لب به جان ماهان از که ییایلع. رفت

 .رفت و ندیبب را دخترش خواست ینم دلش
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  نییپا ها پله از و کردم رها  را کارتن زنگ  یصدا با

 شد باعث در پشت ستهیشا خندان چهره دنید. آمدم



  شد، وارد زود یل یخ. کنم باز را در یمعطل یب

 . بود صدا  و سر از پر اتشیروح مانند هم ورودش

  ازت یخبر  باز تو ییکجا  ل،یسه ستاره به سالم -

 ! ستین

 :بستم سرش پشت را در

 !کارگاه ای خونه ای باشم  یخوا یم کجا ؟یخوب سالم -

 ! یاینم  شهیم یروز سه  دو گفتن می رفت کایمل با -

 اشاره بودم دهیکش سالن انیم آشفته که ییها مبل به

 :کردم

 .ارمیب ییچا  برم نیبش -

 و کرد باز را شیپالتو یها دکمه نشست، مبل یرو

 :گفت

 ؟یرفت دیع یتکون خونه شوازیپ -

 !نه -

 زده؟  جنگ رو نجایا چرا پس -

  و گذاشتم ین یس داخل یچا  وانیل دو ندادم، را جوابش

  یرو نگاهش ستهیشا. بردم داخل به خرما همراه

 :دیپرس و  شد ثابت ها روزنامه  دسته



 ؟یکن جبران  هوی یخوا یم یبود دور روز اخبار از -

 کالفه و گذاشتم ها مبل  مقابل زیم  یرو را ینیس

 :دادم جواب

  دارم! ادینم نیزم به آسمون ینزن حرف قهیدق دو -

 !رم یم

 :گذاشت کنارش و آورد در  را شیپالتو

 ما شده یاپال شما یکانادا یزایو ؟یسالمت به کجا -

 م؟ یندار خبر

 و ایدن تمام به توجه یب دختر نیا دم،ی خند ناخواسته

 : بود یانرژ بمب کش،یتار و  اهیس اتفاقات

 هم طرف. بفروشه رو خونه خوادیم ماهان بابا، نه -

 در خوب مجتمع که کوبه  یم حتما  بفروشه بساز

 !ازش ارهیم

 و ییالیو ست؟ین خونه نیا فیح. سرش تو خاک -

  ننه از یچ هی بشه؟ یچ که بفروشه خواد یم ک،یش

 بزنه؟  خوادی م شیآت اونم مونده باباتون

 برداشتن از بعد ستهیشا و انداختم باال یا شانه

 :دیپرس  وانشیل

 ؟یکرد  دایپ خونه  حاال نمتیبب -



 رو لهیوس همه نیا ارمیب رو یکی دیبا اول نه، -

 . خونه  دنبال بگردم بعد. بخره

 بسپره برات گم یم داره، آشنا بنگاه تو یحام -

 گه؟ید یبخر  یخوا یم. یبخر

 !بخرم آپارتمان ه ی بتونم سهمم با کنم فکر -

 : گفت و آورد باال را دستش ستهیشا

 یگ یم توئه واسه کاخ نیا  سوم کی سرت، به خاک -

.  ها ماهان به یبد قرون هی ینش خر بخرم؟ کنم فکر

  باباتو مامان خونه اولش مونه؛ یم  زالو مثل اون

 طرف گم یم. تو به دهیچسب شده یزامب حاال خورد

 نه؟یبب اومده

 داره؟ براش یفرق چه بکوبه خوادیم یوقت  بابا، نه -

 :داد تکان یسر  ستهیشا

 کردن؟  جمع واسه یخوا  ینم کمک ه،یحرف نمیا -

 کارم دادم زودتر رو کارگاه  کتاب حساب. بابا نه -

 .برسم کارا نیا به بتونم باشن نداشته

 :زد یلبخند  ستهیشا

 رو من بدبخت یجار یه  ستین حواسم نکن فکر -

 ! ها یچونیپیم



 یم میبرا هم خدا و نمینب را او خواستم یم کا؟یمل

. آوردم یم بد هم سر پشت و خواست  یم. خواست

  خانه فروش هوس ماهان که بود خدا  خواست اصال

  کایمل به چشمم تا باشم داشته یلیدل وسط نیا و بکند

 .فتدین

  زیچ همه از و ماند ی کم ندادم، را سته ی شا جواب

 ینم دلم بودم، حوصله  یب بیعج امروز. زد حرف

 یم دعا دعا. بزند یحرف  و بماند ستهیشا  خواست

  یسوالها تمام انیم نشود، دایپ معراج کله و سر کردم

 همه دییتا مهر معراج آمدن اتشیحدس و ستهیشا

  یقیعم نفس رفتنش محض  به. شد یم شی حرفها

 معراج بود بیعج و کردم ساعت به ی نگاه دم،یکش

 .بود نشده شیدایپ

 **** 
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 کارگاه رنگ از پر یفضا در یاب پررنگ  یصدا

 به بود  داده عادت را همه یعبدل یآقا . بود دهیچیپ

 به کار در جوشش ناخودآگاه ییها  آهنگ دنیشن

  را ییها آهنگ متن ناخودآگاه همه و آورد یم وجود

  زمزمه لب ریز بودند، شده  بر از دن،ی شن فرط از که

 .کنند

 یبرا بود ی طرح مشغول ذهنم که یهمانطور من، اما

  ام برادرزاده تن به خواستم یم که ی سرهم یلباس

 ما خانه در شه یهم تنش. بود  تالطم از پر درونم بکنم،

 ایلع که بود یوقت چند. بود شتریب روزها نیا و بود

 دراز فقط سهمش استراحت از و بود مطلق استراحت

 . بود دنیکش

 در یدرد  بودم شده رد اتاق  کنار از که یدوبار یکی

 ینم را همه که دمید یم بازش مهین  یها چشم

 رشد شکمش در که ینیجن  به و جسمش به توانستم

  شوهر و زن  بحث و جر یصداها. بدهم ربط کرد یم

 دمیفهم ینم و دمیشن یم هم  ها شب یگاه و  روزها را

 .بود چه دردشان



 دمیشن یم که بار هر و بودم خودم یها زخم  از پر من

 پدرش و مادر که یدختر و ایلع و ماهان مورد در

 به را خودم بودند؛ نکرده انتخاب اسم شیبرا  هنوز

. نشنوم چیه کردم یم ی سع و زدم یم  گرید یراه

 و یاب یصدا و کارگاه به دادم یم سوق  را روحم

 دوستشان یعبدل یآقا که ییها خواننده و وشیدار

 .داشت

  که کردم  یم جارو داشتم و بودم رفته فرو خودم در

 و بود روز  یآخرها . آورد  خود به مرا ییپا یصدا

 میکارها نی آخر داشتم هم  من و بودند رفته همه بایتقر

  بلند یها قدم دمید و آوردم باال را سرم.  کردم یم را

. کردم هل  ناگاه من و آمد یم طرفم به که یعبدل یآقا

 ششیپ  امضا یبرا را دفترم تا بود نمانده منتظرم

 بود؟  آمده چه یبرا  خودش ببرم؟

 .زاد  پاک خانم ی نباش خسته -

  را شانمیپر افکار کردم یسع و زدم کمرنگ یلبخند

 :گفتم  لب ریز و نییپا  انداختم را سرم. کنم مرتب

 !یمرس -

 گوشه نیتر ییانتها و راست سمت که  برش اتاق به

 :گفت و کرد اشاره بود سالن ی



 برش؟  زیم رو میبذار رو  ها پارچه یکن یم کمکم -

 نیدتریجد! خواستم یم که  بود یزیچ همان  دیجد کار

. بودند خواسته ازم حال به تا که یکار نیبزرگتر و

 لب به کوتاه یا خنده  که زد یبرق دی شا  میها چشم

 .آورد یعبدل یآقا  یها

 . خونه ینرس  هم رید که نشده رید تا م یبر ایب پس -

 : گفتم و کردم نگاه دستم در یجارو  به

 ...! هنوز رو  نجایا... آخه -

 پشه که انگار داد تکان هوا در را دستش الیخ یب

 :بپراند را یمزاحم

 . بدم ادتی نویا ایب. ستین مهم -

 باعث باز و کردم پرت بایتقر سرم  پشت را جارو

 یگرید طور امروز. شدم یعبدل  یآقا دنیخند

 زیچ من  به خواست یم که نیهم و  بود خوشحال

 هنوز. کرد  یم خوشحال هم مرا بدهد، ادی یگرید

. میشد برش اتاق وارد یوقت شد یم پخش یاب یصدا

 : داد یم حیتوض حوصله با میبرا

  هم یرو  ها  پارچه باشه حواست دیبا دنیچ موقع -

 . نجایا ایب... نره هوا  نشونیب وگرنه باشن کسیف



. ستادمیا کنارش یوقت بودم کرده بغل با یتقر را خودم

 قد ادیز که من و بود کرده ام احاطه بایتقر بلندش قد

 از تر کوتاه یلیخ را  خودم کنارش بودم دهینکش

 : گفت من به  توجه یب. دمید یم شهیهم

 ... نجایا بذار دستتو -

 پارچه، یجا به و بردم  جلو را دستم حواس یب

 را خودم و کردم حس کارکرده  و زبر  بایتقر یپوست

 : گفت و کرد کوتاه یا خنده.  دمیکش عقب

 . گم ی م رو نجایا -

 خی انگشتان که بود اوردهین خودش ی رو به بایتقر

 با ،یتقر. بود خورده پرحرارتش و گرم دست به ام زده

  را دهانم آب. نبود مهم شیبرا و بود دهیخند چون

 د؛یبا که گذاشتم ییهمانجا قا  یدق را دستم و دادم قورت

 و دمیکش یآه. کردم یم  حس دیبا را پارچه ینرم که

  را اش برآمده شکم و ایلع و ماهان ریتصو کردم یسع

 و رفت در دستم ریز از پارچه اما کنم دور ذهنم از

 کج داشت، دادنش ادی در یسع یعبدل ی آقا که یبرش

 .شد کج یلیخ شد،

  یها نگاه نیا. کرد نگاهم حرف یب و دیکش عقب

  کرده اشتباه من. کرد ی م معذبم ناراحتش، و رهیخ



 درشت ییها چشم با. بود شده خراب  پارچه و بودم

 خانه در ی ها  یتوجه یب از ذهنم. کردم نگاهش شده

  مکرر یها توجه و داشتد خانه  در که یا بچه من، به

  من و بود پر بود امدهین  ایدن به هنوز  که یا بچه به

 بابا کردم؟ یم چه کرد یم  رونیب مرا اگر. کردم خراب

 ...!کند افتخار من به بود قرار
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 ؟یکن یم هیگر چرا شد؟ یچ یه یه یه -

  از اشک  یک. کرد لمس را ام گونه و رفت  باال دستم

  از گرید دیلرز که فکم بود؟ شده یجار   میها چشم

 .نبود یخبر یعبدل یآقا سرزنش از پر نگاه

 

. نداره یبیع. بود پارچه هی... دخترجون سرت یفدا -

 ...! نم یبب ایب. زهیر یم هم یاشک چه کن نگاه



  پشت زیم ی رو دانستم ینم  که یدستمال و برد دست

  دست هنوز. دیکش ام گونه یرو و برداشت بود سرش

  یلبخند. دمیپر جا از هم باز من و بودند گرم شیها

 .کرد فرو دستم یتو  را دستمال  و زد کمرنگ

 

  کنن یم فکر  خونه یبر االن. کن پاک اشکاتو ایب -

 . شده خبر چه

  خانه آن در کس چیه. گرفت دنیبار میها چشم دوباره

. نبود مهم یکس یبرا من  یها چشم و دید ینم مرا

 انیم از یعبدل یآقا  یها لب یرو لبخند گرید بار نیا

 بود؟  ناراحت چرا. دمید ینم اشک پر یها چشم

 خونه؟  یبر  یخوا یم -

 

 نیا و صدا  نیا کردم شک که بود گفته آرام آنقدر

 زور به و دادم تکان سر. باشد آمده او  دهان از جمله

 :گفتم

 .نشده تموم کارم هنوز -

 : گفت کالفه

 .دفترم ایب -



 

 دفترش تا دنبالش اری اخت یب و حرف  یب و ریمتح

 باز را در بروم؟ تا بفرستد کند؟ چه خواست یم. رفتم

 یصدا و  داشت نگه باز را در. رفتم دنبالش و کرد

  اتاق ی گوشه کوچک خچالی از. کرد قطع را یاب

 .کردم نگاهش. داد دستم به و آورد رونیب یآب  یبطر

 

 .یبش آروم بخور -

. خوردم یقلپ چند و کردم باز را یبطر شده چفت در

 کرد؛ ساکتش یکم اما نکرد  خاموش را  درونم آتش

  اشک حالم به و ندیبنش دلم از یا گوشه که یکم فقط

 کند تیسرا  میها چشم به  درد نیا که آنقدر نه زد،یبر

 .زارم حال یبرا  رمیبگ آبغوره باز و

 

 ؟ینیبش یخوا یم -

 به هوا و بود مانده میکارها همه. دادم تکان سر باز

 یرو نشستنم به نکرد یاصرار. رفت یم یکیتار

 که هم را جرعه نیآخر. اتاق یانتها یراحت کاناپه

 فشردمش؛ دستانم در و  بستم را یبطر در دمینوش



  یها لب به  خنده دوباره و درآمد شیصدا که آنقدر

 یتو و درآورد دستم از را یبطر. آورد یعبدل یآقا

  خوش جا زشیم ریز دانستم یم که ی ا  زباله سطح

 .انداخت بود کرده

 

 ؟یبزن حرف یخوا یم -

 :گفتم لب ریز

 ؟یچ از -

 کرده؟  ناراحتت انقدر یچ -

 . یچیه -

 ؟ یختیر یم اشک انقدر  یچیه یبرا -

 .اوهوم -

 . نکن نگاه رو ساعت انقدر. شه ینم رید افرا نیبش -
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 و آرام چقدر و بود گفته را اسمم که  بود بار نیاول

 یرو و دادم قورت را دهانم آب. بود نینش دل چقدر

  را یبطر کاش. کردم بغل  را خودم و  نشستم کاناپه

  فشارش داشت جا که یی جا تا که بود نداختهین دور

  با توانستم  یم کاش. کنم  یخال را میها حرص  و بدهم

 به مرا و دی ا یب یبطر و کنم هیگر و بزنم حرف  یبطر

 .شود حل  زیچ همه و  بکشد آغوش

 

 رونیب در نیا از هم یبزن  حرف اگر باش  مطمئن -

 .ره ینم

 : داد ادامه. کردم نگاهش

 یم و انیم  نجایا که یآدم همه نیا. میرازدار آدم من -

.  کنن ینم نگاه من به کار صاحب چشم به فقط رن

 که ییکارا یلیخ یبرا خوان  یم نظر من از و انیم

 حرف و انیم فقط هم یگاه . بدن انجام مرددن توش

 .رن یم  و کنن یم هیگر و زنن یم

 

 : داد ادامه باز. نگفتم چیه



 کس چیه به که یبزن ییحرفا یخواست روز هی اگر -

 خاله یحرفا  مجالس نقل بشه یترس یم و یتون ینم

 . نجامیهم  من ؛یزنک

 

  یعبدل یآقا میتقد هم که  یسکوت با شد  تمام روزم

  دور بودم دهیچ را ذهنم تمام. خانواده میتقد  هم و کردم

 و دیرقص  یم ذهنم در که ینوزاد لباس یها  طرح

  به کدام  هر آنجا که ییها خانم تمام  کمک با یوقت

 تمامش روز چند ظرف دادند، یم ادمی کار ینحو

 به یچندگاه از هر که یا یبیج تو پول با م،یکرد

 شدم یروز منتظر و کردم شیکادو د،یرس یم دستم

 .باشد رفته مانیزا  یبرا ایلع و شوم داریب که

 

 اما دمید را رفت مانیزا یبرا ایلع که یروز من

 از بعد یها  لباس و ینوزاد  لباس. نه را برگشتنش

 حجم کی به توانستم یم  که یعشق تی نها با که یآن

 نیب و شده تا همه باشم داشته ی انسان کوچک

 آورد ایدن به را فرزندش ایلع. ماندند کادو  یکاغذها

 فقط. نماند کردنش بزرگ و داشتنتش نگه یبرا اما

 در را بچه و کرده فرار ایلع که  دمیشن یروز



  بدتر گرید کردم یم فکر شهیهم من. رها  مارستانیب

 ایدن از یا گوشه یکس ییگو اما شود ینم نیا از

  وجود بدتر شهیهم کند ثابت من به تا بود ستادهیا

 . دمید ایلع فرار از بعد را  بدتر من. دارد

 **** 

  شده دهیچی کاغذپ یتو و  تاخورده ینوزاد یها لباس

  بودند من ی ها  یاولن ها نیا. کردم فرو  کارتن یتو را

  یلیخ ها نیا یبرا من. ماندند یم من با میها نیاول و

  زیچ همه آن از بعد که بود درست و بودم کرده تالش

  فکر و ها زحمت حاصل ها نیا اما شد آوار سرم یرو

 .بود من یها  ذوق و ها

 

 به یکس چون ماندند کادو کاغذ  یتو  ها لباس

 تا که ییپرستو به قشنگ و تازه یها لباس  پوشاندن

 که یا بچه. داد ینم یتیاهم بود مانده اسم یب ها مدت

 یفرق شیبرا داشتن نو لباس نداشت، مادر آغوش

 آدم یبرا بچگانه لطافت از  پر و نو لباس. کرد ینم

  که یعشق اگر بچه. بس و بود نوزاد اطراف یها

 یم دردش چه به لباس گرفت ینم کرد یم طلب

 . خورد



 

 در کوچک یها لباس نیا که بود استدالل نیهم با

 چیه و  خوردند خاک شهیهم من کمد از یا گوشه

  کند ذوق آن یبرا یمادر  تا نرفتند پرستو تن به وقت

 خانه  به کوچک ی دیام ورود از یمادربزرگ و

  یناسزاها نگران نوجوان عمه شود؛ خوشحال

  دخترش ی صدقه قربان یپدر و باشد خانواده عروس

 .کند یدلبر مادر، یجا  به یروز بود قرار که باشد

 

 امروز. گذاشتم شیرو را  سرم و بستم را کارتن در

  هم هنوز من و برود و بزنم امضا را سند بود قرار

  تر نییپا چقدر را مانیپدر ی خانه ماهان دانستم ینم

 نجایا من. فروخته یبفروش و بساز کدام به متیق از

  اتاق در را ام یزندگ لحظه  هر و بودم آمده ایدن به

 اول از که زیچ همه. بودم کرده یسپر خانه نیا یها

  یرو ایدن بعد، به کجا از آمد ینم ادمی فقط نبود؛ بد

 .شد  خراب سرمان

 

  پر نه«» کی من و دیآ یم دنبالم به بود گفته ماهان

. کنم فرار د یترس یم البد.  بودم داده لشیتحو صالبت



 بتوانم تا بشود کم حضورش شر خواستم یم فقط من

 من ای و شوم رو به رو ام  یبعد مشکالت با یکی یکی

 نشانیسنگ بار ریز باالخره ای و دادم ی م شکستشان

 .شکست یم کمرم
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 بار ریز باالخره  ای و دادم یم شکستشان  من

 .شکست یم کمرم نشانیسنگ

  شک به مرا نبودن نیا و نبود هم معراج از یخبر

  دیشا که نیا از بود افتاده دلم در یترس. بود انداخته

  منتظر ساعت چند هر و بود که حسام دهیفهم باالخره

 گوشم به قاتلش شدن ریدستگ و حسام مرگ خبر بودم

 .برسد

 



 روشن و کردم بلند نیزم  یرو از را ام خسته بدن

 ماهان خواستم ینم. کردم تن به را می ها  لباس نیتر

  دادن دست از خاطر به  من و شده روز یپ کند فکر

 چیه او به  خواستم ینم. ناراحتم میها ی کودک ی خانه

 به تا  دینکش طول ادیز. بدهم یا  یروزیپ حس

 از.  بروم باال کوتاهش یها  پله از و برسم دفترخانه

 دور را کوچک اتاق تاب یب ماهان رفتم، داخل که در

  یپوزخند. کرده کالفه را هیبق بود معلوم و زد یم

 :گفت بلند و ستادیا دی د که مرا. زدم

 

 .یومدیم گه ید ساعت هی  یذاشت یم -

 : گفتم و کردم ساعت به یا اشاره

 پنج االن. بود ظهر از  بعد چهار ساعت قرارمون -

 .چهاره به قهیدق

 

  و خط می برا شیها چشم با اما گرفت دهان به زبان

  چیه گری د کردم یم که را امضا نیهم. دیکش نشان

  که امضا. نداشتم  ام یزندگ در حضورش به یاجیاحت

.  زدم یم  خطش میروزها از شهیهم یبرا کردم یم

 که یمرد به ینگاه. خواست یم را نیهم  هم خودش



 بود ستادهیا برافراشته یگردن با و مودب یا گوشه

 :دمیپرس و گفتم پاسخ را سالمش و کردم

 

 د؟یهست  داریخر شما -

 .بله -

 :دمیپرس یکنجکاو  سر از

 ؟یآقا -

 . رستگار -

 

 : گفتم و  آوردم رونیب بود فمیک یتو که یخودکار

 کنم؟ امضا  دیبا رو کجا -

  ییجا ماهان؛ یها  یقرار یب از بود کالفه که دفتردار

  جلو  به ی قدم. داد نشانم  را شیجلو کاغذ یرو

 متوقفم گفت که یا جمله و ماهان یصدا که برداشتم

 .کرد

 

 .یکن یم یباز  خوب نقشتو -

 :کردم اخم



 خودت؟ ی واسه  یگ یم یچ -

 :داد لمیتحو معنادار یا خنده

  رو خونه داره پسرت دوست که کنم باور یخوا یم -

 ؟ یندار خبر تو و خره یم

 ؟یچ... دوست   -

 بود؟ معراج خانه داریخر. ماند باز دهانم
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  رنگ رو خودتون نیبر ن؟یکرد فرض خر رو من-

 !دیکن

 شعله داشت وجودم در خشم. دادم قورت را دهانم آب

  یتیخر نیچن که معراج بود کرده یفکر چه. دیکش یم

  بود کرده فکر بود؟ کرده یفکر چه کرد؟ یم داشت

 از من دانست ینم م؟یآ یبرنم ام یزندگ پس از من



 دور دستم بودم؟ متنفر بجنگند میجا به گرانید که نیا

 از یا  تکه تا بود نجایا کاش. شد  مشت خودکار

  و رستگار طرف  برگشتم. دادم یم لشیتحو  را افکارم

 :گفتم

 ؟ ....پس ن؟ی ستین داریخر  نجایا شما و -

 با دیرس یم نظر به ساله  چهل یمرد که رستگار

 :گفت آرامش

 .هستم محتشم یآقا یوکال  از من -

 .زدم یزهرخند

 

  شدن یمخف شما حضور پشت شونیا...  بله... بله -

 ! ارنین فیتشر

 ... زاد پاک خانم -

 :گفتم تیعصبان با

 . رستگار یآقا کنم  حفظ رو ها حرمت دیبذار -

 

  یب شهیهم که ماهان اما گرفت دهان به  زبان رستگار

 : گفت زد ی م حرف فکر



 سهم من. مربوطه خودت به ینکن ای یکن امضاش -

 .فروختم خودمو

 زدم ییامضا و دمیکوب  برگه یرو بایتقر  را خودکار

 ینم متمرکز ذهنم. ام یشگ یهم یامضا هیشب بایتقر

  و بود زده که یحرف و  دمید یم را معراج نگاه. شد

 چون یب که یاعتماد. بود خواسته من از که یاعتماد

 . داد  را جوابم نطوریا و کردم هیهد او به چرا و

 : گفتم رستگار  به رو و کردم امضا

 !باشه مبارکشون دیبگ محتشم یآقا به -

 

 یم را معراج دیبا. زدم رون یب  دفترخانه از یحرف یب

  من اطالع بدون چرا کردمی م بازخواستش دیبا دم،ید

 اسم کنار را خودش اسم چرا. است کرده را کار نیا

 و چفت یب دهان لقلقه ما یهردو  حاال و گذاشته من

  تکان دست یتاکس نیاول یبرا. میا شده ماهان بست

 شعله درون را وجودم خشم و بودم کرده بغض دادم،

 .سوزاندیم شیها

 فقط ؛یکم زیی پا یخنکا  دادم، نییپا را پنجره شهیش

 دوست واژه . دادیم نیتسک  را ام سوخته جگر یکم

 یبرا معراج اسم نظرم از. نبود معراج برازنده پسر



 هم را او نداشت حق بود، بزرگ یادیز  ماهان دهان

  تختش شب هر شک یب که خودش. کند خودش تراز

  باج یبرا که ییاو کرد،یم پر بار و بند یب یزن را

 هر که ینوجوان دختر. کردی م یهرکار پرستو به دادن

 پدرش خواب اتاق از که دید یم را دیجد یزن صبح

 . زندیم رونیب

 

 معراج خواستینم دلم بودم، کرده مشت را میدستها

 از دفترش به  دنیرس محض به. شود ی باز نیا وارد

 راننده  سمت به اسکناس چند. زدم  رونیب نیماش

  دلم. نکردم معطل را خودم  پول هیبق  یبرا و گرفتم

  رهیخ شیها  چشم به بزنم، حرف معراج با خواستیم

 !چرا؟  بپرسم و شوم

 پیتا مشغول  یمنش دمیرس دفترش  داخل به یوقت

 :دیپر  جا از دنمید با بود، کردن

 !زاد پاک خانوم سالم-

 

 خودش به تا کرد، ساکتش ام خورده  گره یها اخم

. نشست معراج  اتاق سرد رهیدستگ یرو  دستم دیایب

  به دوختم چشم و شدم وارد  او اذن یب  زدن، در یب



  رفتم، جلو.  بود شده وجودم خیم به که  یری متح نگاه

 :گذاشتم زشیم یرو را فمیک

 !چرا  بگو فقط-

 :ماند رهیخ صورتم به شد، بلند شیجا از

 !یبفهم تو نبود قرار... نبود قرار-

 : رفت باال یکم میصدا

 

 دهن تو  یانداخت لق  تخم و نبود قرار نبود؟ قرار-

 بگه بزنه زل چشمم یتو صاف صاف که ماهان

  نیا بود؟ ما  قصه نیا معراج! پسرته دوست  داریخر

 چرا ؟یدی نپرس خودم از چرا کردم؟ که یاعتماد بود

 دیجد بهونه هی خوادیم  دلت ؟یدیخر  رو خونه اون

 داشتنش بابت عمرم تمام قدر که یبد یکس دست

 ام؟ شرمنده

 دست. ستادمیا مقابلش و زدم دور را زیم شد، ساکت

  دورگه میصدا. دمیلرزیم درون از و بود کرده خی میها

 اشک زشی ر مانع یقدرت خواستیم دلم  و بود شده

 : شود میها

 



 بگو کن نگاه  من یها چشم  یتو فقط چرا؟ معراج-

 ! چرا

  آواره تورو ماهان خواستمیم. کنم کمکت خواستم یم-

 ... خواستی نم دلم. نکنه

 : دمیکش داد

  ماهان مثل ی شعوریب هی که شدم لیذل نقدریا من یعنی-

 آواره رو بودم خودم یپا یرو عمر همه که یمن من،

  کنه؟

 ...افرا-

 هی بود قرار که سوخته  یزن حالت به دلت ؟یچ افرا-

 ...یزمان

 

 که نکردم  قبول هنوز من افرا؟ بود قرار بود؟ قرار-

  از راحت و  یزد پس اتاق نیهم یتو رو یچ همه تو

  یقدم ناموسم یبرا نکهیا بابت حاال  و یگذشت من

. یبکش ش یآت به رو زمان و نیزم یخوا یم برداشتم

 ...تو افرا

 ینسبت چیه که یمن ناموس؟ شدم، مات صورتش به

 بطن از که  یماهان و بودم ناموسش نداشتم معراج با



  راحت بود شده متولد دییزا مرا که یمادر همان

  بحث او با دی چرخ ی نم زبانم شدم، ساکت. کردیم دمیتهد

 . بود مانده رهیخ من به معراج و کنم

 : گفتم یآرام  لحن با و دوختم  نیزم به را میها چشم

 

 یواگذار  بابت دونستمیم کاش ،یگفتیم بهم معراج-

 زدیم طعنه ماهان یوقت کاش. زنمیم امضا یکس چه

 . یخبر یب  از شدمینم الل

  بهت خواستمینم... خواستمینم ،یبفهم تو نبود قرار-

 !یکن فکر  هزارتا خودت با و بگم

  حاال و کردم رو دینبا که ییفکرها من  معراج، کردم-

 .سادمی وا نجایا

  قدم هی  تو یبرا یذاشتیم ؟یذاشتیم گفتمیم اگه-

 بردارم؟
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 :کردم نگاهش شد، رهی خ صورتم به

 !نه-

 :داد جواب کالفه

  تو یبرا من اگه یکنی م فکر. نطورهیهم شهیهم-

  بیآس بهت ی احد خوامیم من  افرا. اشتباهه بکنم یکار

. نمیبیم رو داداشت شست ضرب و امیم  اونوقت نزنه

 محضر؟ ومدمی ن چرا یدونیم

 :زدم  یپوزخند

 نفهمم؟ من که-

 : داد  جواب خشم با

 به چشمم و ومدمیم یول  یدیفهمیم آخرش  و اول-

 نابودش یعل  یوال به زده تورو که افتاد یم یماهان

  نکنم جرئت که ستمین عاجز اونقدر وگرنه. کردمیم

 بهت میزندگ همه که ییتو به دارم نجایا االنم اگه. امیب

 که ییتو مقصرش. ییتو مقصرش دمیم جواب بنده

 !تموم یگفت و یگذاشت رو حلقه



 داره بزرگ سوال هی قصه نیا نشه؟ تموم یخوایم-

  قصه نیا. ندارم یجواب من  و یبشنو ی خوایم تو که

 !تمومه

  شیآت تو دنید با المصب نیا یوقت. افرا ستین-

 . ستین تموم  یچی ه رهیگیم

  نگاهش.  شد دگرگون حالم  دیکوب اش  نهیس به یوقت

  فاصله سکته با یزیچ و بود سرخ شیها  چشم کردم،

 . نداشت

 ! افرا ببخش-

 هق و شد ی جار میها اشک شکست، م یگلو در بغض

 :گرفت  یباز به را وجودم تمام هق

 خسته دنیبخش از شدم خسته من. معراج بخشمینم-

  جواب یب  یذارینم که یسوال از. زیچ  همه از شدم

 حروم من یزندگ  یروزها  نیبهتر که یماهان  از بمونه

 .شد اون

 امن حصار  در تیمحرم  از دغدغه یب  خواستیم دلم

  و ردیبگ قرار اش شانه ی رو سرم شوم، جا آغوشش

 مشامم اگر شدیم چه. کند تر را لباسش میها اشک

  طور هر خواست یم که ییاو شد،یم او عطر از زیلبر

 یافرا کردم یم حس. کند  تیحما مرا  توانستیم که



 از هراسان یا دختربچه  همانند درست  هستم، ییتنها

 !ترسناک کابوس کی

 !یبخوا تو یهرچ-

 دست دور از را معراج یصدا  شدم، رهیخ  صورتش به

  لرزانش یدستها و برداشت عقب به یقدم ندم،یش یم

 :گرفت یصندل لبه به را

 ! درک به شده یهرچ اصال.... اصال پرسم،ینم گهید-

 شوم رهیخ ش یها چشم به داشتم دوست کردم،  نگاهش

 حس. بود دوخته یصندل به را نگاهش او یول

 و شوندیم خرد شیدستها انیم یصندل  یپشت کردمیم

 :دهدیم دستش کار خشم نیا االن

  و شده یز یچ هی گذشته یگفت. نکن تمومش افرا-

 شروع نو از. بمونه همونجا  بذار... گذشته! باشه

 ! میکن

 او م؟یبگذار زمان همان در را گذشته شدم، مات

 که یمعراج بگذرد؟ حسام اسم دنیشن از خواستیم

  خواستی م حاال بود دوخته هم به را زمان و نیزم

  کرده نابود را ناموسش گذشته که شود یکس الیخیب

 پاره قهی  شیبرا ینسبت چیه یب که ی ناموس است؟

 کرد؟ یم



 ؟ یگیم یدار یچ... یچ-

  خوامیم ،ینباش یکار کیشر  خوامیم گفتم بهت یوقت-

. یگذاشت شرط هی بشم  کیشر باهات رو میزندگ کل

 نه؟ ای یگفت! انی ب دلشون با ات خانواده یگفت

. کنم هیتک تا گرفتم زیم لبه را دستم دادم، تکان سر

 شود تمام بود مانده بدنم در که ییروین تمام  دمیترسیم

 :شد رهیخ می ها چشم به معراج. شوم نی زم بر نقش و

  یبرا تورو انیب دلشون  با خوانیم همه االن باشه،-

 خانوم بخوان ازت انیب خوانیم. کنن من یبرا  شهیهم

 شه؟ینم. ی بش من خونه

عـ-  .... م 

 :شد رهیخ  میها چشم به

 !افرا نکن خرابش-

  دلم بروم، دیبا کردمی م حس. بمانم نداشتم طاقت

 نیا داشتم ازین و باشد تیواقع ایرو نیا خواستیم

 عقب به  یقدم. کنم باور ذهنم اعماق در را حرفها

 :کرد خکوبمیم معراج یصدا و برداشتم

 م؟یکن یخواستگار  رو تو یک از دیبا افرا،-



  از زیلبر مغزم شد، گم بود نشسته میگلو در که یبغض

 ینم را  معراج یحرفها که یطور. بود شده خالء

  کرد؟یم یشوخ معراج. شدمیم وانهید داشتم و دمیفهم

  خواستیم  حاال و دانستیم را بود کرده حسام  هرچه

  یخواستگار  مرا بود کرده یراض که  یا خانواده با

 کند؟

 که نداشتم را یکس من نداشتم، معراج یبرا  یجواب

  از افتاده ییها شانه با. بخواهد او از مرا معراج

 .زدم رون یب دفترش

  *** 
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 یدست نه  بود، مانده رهی خ در کنار زنگ به چشمم

 در چشم داشتم را شیرو  نه و بزند زنگ شدیم دراز

.  کنم ه یتوج را نبودنم و بدوزم یعبدل یآقا چشم

 یب طعم او دختر صبح امروز و شد پدر ماهان شبید

  و بود شده دیناپد صبح که یمادر. دی چش را یمادر

 .نداشت یجواب نبودنش یبرا یکس

 

 یب که یا بچه بود، شده  شروع آشوب با که یروز

 نبود از که ی ماهان و گذاشتند ماهان آغوش در مادر

 دیکوب وارید به مشت با یوقت. بود شده وانهید ایلع

 دمیترسیم که یمن سپرد، من به را نوزاد آن مامان

  تکه هزار و فتدیب دستم از یشکستن  شئ کی مثل

 . بود مانده گوشم در بچه ی ها هیگر یصدا هنوز. شود

 

 مأمن کارگاه کرد، زیلبر را میها چشم کاسه اشک

  حاال و نداشت باور را او یکس خانه در که بود ییافرا

  زنگ یرو را لرزانم دست. بروم داخل به دمیترسیم

 یعبدل یآقا  قامت دنید شد، باز در بعد یکم و گذاشتم



  یاخم با و شدم رهیخ صورتش به. کرد شرمنده مرا

 .دمیترس نشست صورتش در که

 اومدنه؟ وقت االن-

 

 با که یا خفه یصدا با. انداختم ریز به سر شرمنده

 :دادم جواب بود شده گرفته و  لرزان بغض

 !میشد بدبخت-

  بابا و مامان بارها و بارها که یا جمله گفتم، را نیهم

 دور کس چیه دهان از  امروز که جمله. بودند گفته

  شانه با و رفت کنار در ی جلو از یعبدل یآقا. شدینم

 توانستمینم. گذاشتم کارگاه اطیح به پا افتاده ییها

 که بود یبد حال  از ماالمال دلم کنم، یمخف را بغضم

 ماهان مادر بدون بچه. بودم کرده کشفش امروز

  شده وانهید هم هیبق من تنها نه و بود یبزرگ شوک

 .بودند

 :دیپرس یآرام لحن با یعبدل یآقا

 

 دختر؟ شده یچ-



 و گرفت  یشور طعم دهنم شدند، یجار  میها اشک

 :شد تار میها چشم

 ! کرده فرار... فـَ  داداشم زن-

 زد رونیب یعبدل یآقا حنجره از که ینامفهوم یصدا

 چشم به. است یترسناک اتفاق بفهمم شتریب شد باعث

 : شدم رهی خ شیها

 

  زنش حاال و اومد ایدن ام برادرزاده روزید... روزید-

 !  جنگ دونیم شده خونمون. رفته گذاشته

 :شد آرامتر یعبدل  یآقا لحن

 ! تو میبر ایب-

 

 روشن را کارگاه خاموش  چراغ. شدم روان دنبالش به

 :گفت و کرد

 ه؟ی حال چه نیا! شده یچ نمیبب من  اتاق میبر-

 پشت. خوردندیم تکان م یها شانه و کردمی م هق هق

 یصندل یرو یعبدل ی آقا و شدم اتاق وارد سرش

 :نشست  خودش



 .نمیبب نیبش-
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 :دیپرس  درنگ یب و نشستم

 داشتن؟ مشکل نایا داداشت-

  را ایلع یها غرولند یصدا یوقت داشتند؟ شدم، ساکت

 عرضه  تو گفتیم ایلع یوقت. داشتند یعنی دمیشنیم

 وجود یمشکالت پس یندار را یزندگ نیا چرخاندن

 !ماهان سرخ نگاه و ایلع تر یها چشم. داشت

 !کنم فکر-

 

 :دیپرس یپرسشگر  لحن با یعبدل یآقا

 ؟یست ین مطمئن-



  بعد. بود مطلق استراحت داداشم زن  آخه. خب نه-

 . بودن  ما خونه همش نیهم بخاطر

 ...  افرا نیبب-

 

 :داد رونیب را نفسش . شدم رهی خ دهانش به

  مسئول فقط من گفتم بهت ادتهی اد،یم شی پ زایچ نیا-

 تا گه یم ادیم هاشو غصه و غم هرکس. ستمین کارگاه

 یکس با اگه. بگو بهم کنهیم تتیاذ یهرچ. بشه آروم

 !یا یب کنار تیوضع نیا با یتونینم  ینزن حرف

 

  یجلو چه یبرا داشتم. گرفتم را یصندل یها دسته

  چرا گرفتم؟ یم کشتند یم مرا داشتند که یکلمات تمام

 یوقت از کردم؟ یم انتخاب را نزدن حرف شهیهم من

  بروز یزیچ و کردم یم هیگر درون از آمد یم ادمی

 . کرد یم  تکه تکه را روحم  داشت نی ا و دادم ینم

  و ختیر  آب یوانیل خودش یبرا و ستادیا حرف یب

 وانیل از زتریتم یوانیل در و کرد مکث  یا لحظه بعد

  طرفم به را دستش و کرد پر آب خودش، دست در

 . کردم نگاهش. کرد دراز



 

 .کنه یم آرومت بخور -

 : داد ادامه نگفتم که یزیچ

 .کن اعتماد بهم -

 

 راست. دمیسرکش الجرعه و  گرفتم دستش از را وانیل

.  شد کم درونم آتش از ،یکم  فقط ،یکم دیشا. گفت یم

  ام یزندگ و ذهنم از را خانواده نیا تمام شد یم کاش

 کارگاه نیا  و ها  پارچه و  بودم من فقط. کردم یم پاک

  یم که یهمان و بودم آن در من فقط که یا ندهیآ و

 . بشوم خواستم

 وقت هر. گم ینم هم  یچیه نم،یش یم نجایا من -

. بشنوم یخوا یم یحرف هر ام آماده منم ؛یبود آماده

 گه؟ ید نهیهم یبرا دوست

 

  یم دوستم را خودش باشد؟ خواست یم دوستم

 و دنیشن حرف اهل بود گفته یبار چند دانست؟

  و بودم نزده حرف فقط من و است نکردن قضاوت

 .دمیترک یم داشتم بار نیا



 .شه یم منفجر داره خونمون -

 تا زدند ینم حرف فقط او مثل همه کاش. نگفت چیه

 شدم ییها  حمله همه آماج من چرا بپرسم بتوانم من

 :کردم بغض. نبودم  مسئولشان که

 

  بچشو. رفته  گذاشته ایلع. شم یم منفجر دارم منم -

 یچ دمینفهم اصال  من. کرده ول شوهرشو کرده، ول

 ... که ن یا محض به االن اما شد ینطور یا که شد
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 ام خفه ی لعنت بغض نیا تا دادم قورت را دهانم آب

 .بزنم حرف بتوانم فقط  تا برود تر  نییپا تا نکند؛

  و من بغل کنن یم پرت رو بچه خونه رسم یم -

 که یراه هی دنبال رن  یم نییپا و باال دارن همش



  مگه رو رفته گذاشته خودش که یآدم...  کنن داشیپ

 کرد؟  دایپ رفتن نییپا و  باال با شه یم

 : دیپرس آرام

 

 رفته؟ خودش یدون یم کجا از -

 :گفتم حواس یب

 خودش که دتشید مارستانیب تو یکی  گفتن دمیشن -

 .خدا یوا...! رونیب رفته

 .رفته که داشتن مشکل حتما -

 : شدم یعصب

 

 ینم ول ینطور یا بچشو آدم یمشکل چی ه  خاطر به -

  هیگر داره سره هی بچه که  هم حاال. یمشکل چیه کنه،

 همه. نیعصب همه. خواد یم مادرشو البد و کنه یم

  قهیدق دو تونم یم زور به یحت من و انفجارن ی آماده

 . نشنوم ادیفر و داد یصدا  که نیا بدون ببندم چشمامو

 

 ؟ یکن یم هی گر چرا حاال -



  شهیهم از آرامتر  بغضم دم،یکش میها گونه یرو یدست

 . بود شکسته

 . نکرد هیگر  و خورد نیزم شه ینم - 

  باعث م معده بلند یصدا.  نگفت یزیچ  و دیکش یآه

 به یدست زده، نم یها چشم همان با و  خجالت با شد

 هر. ببرم ن ییپا ممکن یجا  تا را سرم و  بکوبم دهانم

  اما ختیر ی م او یجلو می آبرو داشت یشکل  به لحظه

 عکس بر و دینخند نزد، شخندین انتظارم برخالف

 :گفت

 

 افرا؟ یخورد غذا یک -

 د؛ینرس ییجا به افکارم یوقت و کردم یمن و من

 :دیپرس دوباره. نگفتم یزیچ

 ؟یخورد صبحونه -

 کاش. انداختم نییپا قبل از شتریب را سرم و گفتم ینچ

 . بروم فرو نیزم نیا در امروز شد یم

 ؟ یخورد شام شبید -

 

 ...! کنم فکر قاشق هی -



 بود؟ یچ شام -

  یم عربده داشت ماهان شبید بود؟ شده چه شبید

 بابا و داد یم فحش شی ها هیگر انیم مامان و دیکش

 و ایلع مورد در دانست یم که ییزهایچ  از زد یم دم

  من و زدی نر هم به شانیزندگ تا بود نگفته وقت چیه

  که کردم یم نگاه یکودک به  و گوشه کی  بودم نشسته

  دهیکش عذاب یحت یروح بود قرار و بود سالم جسما  

 مته اش هیگر یصدا که یکودک. باشد داشته من از تر

 ام گرسنه ی معده  درد و اعصابم یرو بود یا

 ایگو و بود مهم شانیبرا چقدر ایلع. بود شده فراموشم

 .دانست ینم  هم خودش

 

 .خوردم یچ ادینم ادمی -

 یظرف و نان خچال،ی از و داد تکان ی سر تأسف با

 و گذاشت میرو به  رو زیم یرو و دیکش رونیب

 .نشست میرو به رو  هم خودش

 .بخور یزیچ هی -

 : دادم  تکان را سرم

 



 . ستین م گرسنه یمرس نه -

 . ستماین بلد  یدار بچه من رم؟یبگ لقمه برات دیبا -
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 نگاه را صورتم. نشست میها  لب یرو ی کمرنگ لبخند

 که بود  میها لب گرفتن هیزاو دنید با  انگار و کرد

 :گفت تر گشاده ییرو با و گرفت یرنگ  صورتش

 هی هم ت معده به بخور پس. شد خوب حالت نیبب -

 و درست یغذا هی ی بعد دفعه. بگذره خوش ذره

 ه؟ یچ نظرت. من مهمون یحساب

  را رنگ کم یشخندین.  دادم تکان حرف یب را سرم

  به که دمیشن و دمید شی ها  لب یرو ی ا لحظه یبرا

 :گفت یآرام

 . خوب  دختر نیآفر -



 زد هیتک یعبدل یآقا. گذاشتم دهان به  گرید یا لقمه

 :کرد قالب هم در را ش یها دست و

 انقدر که نیا با! گرفتن یم سراغتو  امروز همه -

  همه یستین  یوقت. پررنگه یلیخ حضورت یول یساکت

 .شدن متوجه

 نیدورتر به دوختم چشم و دادم فرو یسخت به را لقمه

 . بود شکسته  آن از یا تکه که کف سنگ

 گه؟ید دارن دوستت همه نجایا که یدون یم افرا -

 را سرم و فشردم هم یرو  را میها پلک ؟...یحت همه؟

. بروند رونیب شانمیپر مزاحم  افکار بلکه دادم تکان

 :گفتم لب ریز

 دونه ینم یحت یکس بندم یم شرط اما خونه یتو -

 .رونیب اومدم من

 : گفتم و شدم بلند میجا از

 . کنم جارو نوییپا برم من -

 .صبح فردا بذار الاقل االن؟ -

 فهیکث جا همه ننیب یم و انیم. ستی ن خوب فردا -

 .زشته



  ییجاها یحت  دم؛یکش جارو را کارگاه تمام. نزد یحرف

  هم یریگردگ. رفتم ینم  هم طرفشان یحت قبال که

 یدست هم رفته رو و رنگ یاطی خ یها چرخ به کردم،

  بهشان پررنگ چندان نه یبرق شود یم تا که دمیکش

 .فتدیب

 را مانده یها  ظرف تمام و کردم زیتم هم را آبدارخانه

 و بکشد دم  گذاشتم که را  ییچا. دمیکش آب و شستم

  در چهارچوب یتو که دم ید را یعبدل  یآقا برگشتم،

 یم نگاه  را میکارها حرف یب داشت و بود ستادهیا

 : گفتم و  انداختم نییپا را سرم. کرد

 زم؟یبر براتون  ییچا -

 : زد یلبخند

 ده؟ینکش دم ییچا -

 : دادم تکان یسر

 . دهیکش دم االنشم نیهم ه؛ی خارج ییچا -

 در نفر سه زور  به که کوچک ی آبدارخانه وارید به

 :گفت و زد نهیس به دست و داد هیتک شدند، یم جا آن

  گهید یهنرا یاطیخ از ری غ نمیبب بکشه  دم  قهیدق دو -

 .نه  ای یدار هم
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  تن و بودند ایر یب شی ها حرف. انداخت گل صورتم

 چیه شی ها حرف و نبود ماهان مثل  اصال شیصدا

  آرامش از پر شیصدا. نداشت  بابا کلمات به یشباهت

 شیبرا که را ییچا. بود برده خاطرم از را هیگر و بود

 :گفت و گرفت دست به را پر لب استکان ختم؛یر

 .خوبه رنگشم -

 .کردم جمع را ام خنده

  نبات نجایا. شه یم خوب نبات هی با هم ش مزه -

 .میندار

  یکس االن تا چرا. بخرن ها بچه سپرمیم واقعا؟ -

 بود؟  نزده یحرف



. بود سوال هم من یبرا. زد ینم یحرف نجایا یکس

 یوقت نداشت یکار واقعا یعبدل یآقا با  کس چیه چرا

  حقوق دانستم یم. بود راحت اون با زدن حرف انقدر

 یم سراغش به ماه به ماه فقط همه اما دهد یم خوب

 .رفتند

 افرا؟ یر ینم  خونه چرا -

  جا کی را اتشیمحتو که استکان به دوختم را نگاهم

 :بود دهینوش

 .دارم کار -

 :گفت خنده با

  یک اصال کردم؟ استخدامت یآبدارچ عنوان به یک -

 ؟یاومد جاش تو که کردم رونیب رو  یقبل یآبدارچ

 نروم؟ خانه  و باشم راحت جا نیهم گذاشت ینم چرا

 بلند یصداها.  نروم خانه وقت چیه شد ی م کاش اصال

 یم کابوس میبرا داشت روزه دو یکی  نیهم خانمان

 .شد

 :گفت که دید نگاهم در چه دانم ینم

. بمون هم یخواست... برو  یبر یخواست وقت هر -

 یوقت هی اگر خونه یرفت یوقت فقط. ندارم یمشکل من



.  بدن ادی کار بهت یسادی وا اضافه بگو گفتن یزیچ

 ،یبزن حرف و یایب یخواست امروز مثل هم یوقت هر

  درست زیچ همه. نباش هم یچی ه نگران باش، راحت

 .شه یم

 ینم که بود  یفکر. گرفت رنگ نگاهش در یزیچ

 یم که  یحرف بگذارم؛ آن یرو یاسم چه دانستم

  اش یشانیپ  پشت یزیچ توانست؛ ینم و بزند خواست

  داد؟ یم تیاهم بود؛ ناشناخته میبرا که پروراند یم

 هم من به یخال یای دن نیا در که بود یکس دیشا

 .بدهد یتیاهم

  رنگ خوش ییچا هی و  کنم جبران لطفتو منم بذار -

 گهید دفعه. کنم مهمونت  ،یختیر برام که  ینیهم مثل

 ه؟ یچ  نظرت شه؟ نیریش کاممون که خرم یم هم نبات

  و خط یب و زی تم یاستکان و انداختم نییپا باز را سرم

 از کرد رنگ خوش  ییچا از پر میبرا  که را خش

  در یباال ساعت به که نگاهم. گرفتم بلندش انگشتان

 :گفت و کرد  دنبال را میها چشم رد افتاد،

 .شد ری د چقدر اوه -

  که در طرف به. شدم  بلند میجا از و گفتم یاوهوم

 :گفت که دمیشن برگشتم



 افرا؟ -

 :دیچرخ  طرفش به سرم

 ؟ ...یعبدل یآقا بله -

 :زد  قیعم یلبخند

 باشه؟. بدون خودت مأمن رو نجایا -

 چند که یکارگاه از و دفترش از و دادم تکان یسر

 به را چراغش یعبدل ی آقا و بود بسته بود یساعت

 به که بود کیتار. زدم رونیب کرد روشن من خاطر

 را میها کفش و انداختم در به دیکل. دمیرس خانه

 : گفت یم بلند داشت که دمیشن را ماهان یصدا نکنده؛

 .نبوده تنها ؟یفهم یم. مامان نبوده تنها -

  بود شده ما  خانه نقل ایلع. گفت یم داشت را ایلع حتما

 تنها کردم یم فکر من. بود کرده فرار. نبود  خودش و

 را او یکس که نیا. داشت یتیاهم چه واقعا اما بوده

 با را او نفر هزاران و  نه گرید یکس و دهید تنها

 نیا داشت؟ یتیاهم چه باشند دهید گرید نفر هزاران

 . شد ینم میقد ی خانه آن گرید خانه
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 نبودم من که نبود ادشانی.  کردم قفل سرم پشت را در

  هم را هوا یحت بودند، دهینفهم هم را ورودم حتما و

  تا رفتم باال را ها پله نی پاورچ نیپاورچ. بودند دهیند

  که دمید  را بچه ی گهواره و دمیرس  خودم اتاق به

 کردم پرت  را شالم و مانتو. بودند گذاشته اتاقم گوشه

  را نگاهم و نشستم نیزم یرو  چهارزانو  و تخت یرو

 از چقدر ماهان بودم ده ید که یا گهواره به دوختم

  تنها جزء دیخر یروزها بود، خوشحال دشیخر

  داشتن از  واقعا ماهان  بودم دهید که بود ییروزها 

 بچه نیا باالخره باشد هرچه  است؛ خوشحال  یزیچ

  مال  زیچ چیه  گرید ایلع رفتن از بعد حاال و بود او مال

 .نبود او

  داریب خواب  از هم را بچه  و پراند جا از مرا در یصدا

 از شد پر  خانه و من اتاق که نگذشت یا هیثان. کرد

  در از دمیترس یم من که روزه کی یا  بچه ی هیگر

  یموجود که نیا از. انداختنش از و گرفتنش آغوش



 بلند اما داشتم  وحشت باشد  آغوشم در کوچک نیچن

  را فشیظر تن گهواره از لرز، با و رفتم جلو و شدم

 .دمیکش رونیب

  ییالال. شد  آرام گرفت جا آغوشم در که  نیا محض به

 از شیبرا  لب ریز و کردم نرم را میصدا . نبودم بلد

 شیبرا و گرفتش یم بغل  و آمد یم که خواندم  یمادر

 و یزندگ از خواند یم یینوا آرامش از پر ییصدا با

 یا ندهی آ دینو که یپررنگ یها  رنگ و بودن زنده

 .دادند یم روشن

  نیا حتما.  میگو یم دروغ من بفهمد نبود قرار که او

 پس شود، بزرگ خانه نیهم در بود قرار هم بچه

 داشت؟ من با یفرق چه  سرنوشتش

 مثل شود یاط یخ کنم کمکش یروز توانستم یم دیشا

 شهر نیا  اطیخ  نیماهرتر ندهیآ در بود قرار که یمن

  او مثل یروز هم من... کردم یم کمکش حتما. شوم

 هزاران لحظه  آن دیشا مادرم و بودم اندازه نیهم

  رنگ همه سال شانزده از بعد که داشته میبرا  آرزو

 ینم رنگیب قدر نیهم اول از که یزندگ. بود باخته

 . باشد توانست



 گوش یرو را دستم شد  دهیکوب در که چندم  بار یبرا

 کردم دعا و گذاشتم دهیرس آرامش به  تازه ی بچه

 و شد بسته و شد باز در. فتدین هیگر به باز کاش

  یم غیج که بود ایلع مادر یصدا. دمیشن آشنا ییصدا

  را شیها فحش و داد یم فحش و کرد یم هیگر و زد

  خبر هم او. دمیشن یم بسته در پس  از خوب یلیخ

 بود بلد که یراه نیبهتر به داشت یسع ای نداشت

 کند؟ یباز نقش

 **** 

  بزرگ وانیل انیم که انداختم یچوبدار نبات به ینگاه

 نبات و شد رد کنارم از یعبدل یآقا د،یدرخش یم یچا

  و دیند یکس چرخاندم، یسر. گذاشت وانیل انیم را

  قند زدم، یلبخند. شدم رهیخ وانمیل به زده جانیه من

 درست  را آن نباتش با یچا نیا و بود نییپا خونم

 . کردیم

 دانستمیم که  یلباس و گذاشتم کنار را یزن سرنخ یچیق

.  کردم تا لباسها  هیبق مثل ندارد یاضاف  نخ چیه گرید

 :شد مانع یی صدا که کنم  بلندش ریز از انداختم دست

 !برمیم من بخور رو تییچا-



 ساده حرکت کی با یعبدل یآقا دم،یکش عقب را خودم

 به و برداشت کنارم زی م یرو از را  ها لباس تمام

  را یچا وانیل و کردم دراز دست. برد اتو  اتاق سمت

 و گرفتم انگشت دو انی م را چوب یانتها  برداشتم،

  به چرخکارها از یکی اشاره با. چرخاندم وانیل درون

 :گفت و داد بدنش به یقوس و کش. رفتم سمتش

  اون دیبا. کن عوض رو من نخ زحمت یب افرا،-

 !کنم چرخ رو ها یرسارافونیز

. گذاشتم چرخش زیم ی رو را وانمیل و گفتم یچشم

  به منسوب  که شدم یا دخمه وارد و زدم دور را اتاق

 ییها نخ و  دیچرخ ها قفسه نیب نگاهم. بود نخ انبار

 نیچند. برداشتم بخورد ها  پارچه به کردمیم فکر که

 دخمه از  یآرام به و بود بغلم درون بزرگ دوک

  چرخ اتاق وسط زیم یرو  را ها دوک. زدم رونیب

. شدم پارچه با دادن قی تطب  مشغول و  گذاشتم کارها

  پارچه با لباسها نخ ندارد دوست یعبدل ی آقا دانستمیم

 .باشد نداشته یهمخوان ها

  عقب یکم و گذاشتم ها پارچه  یرو را  ها نخ از تکه

 بود اتاق انیم که یبزرگ یآفتاب المپ نور ریز تا رفتم



 یتقاضا که  یچرخکار همان ور؛یز. کنم نگاه آنها به

 :گفت و آمد سمتم به داشت نخ

 !خوبه نظرم به هی وسط نیهم ؟ی شکافیم اتم-

 :گفت و برداشت را دوک دادم، تکان یسر

  تو یها یر یش لباس نیا  رو زهینر بردار رو وانتیل-

 !سبد

 وریز رساندم، وانمیل به را  خودم سرعت نیشتریب با

 را وانیل. شد نخ ضیتعو مشغول  و نشست چرخ پشت

  یها دوک برگرداندن یبرا و گذاشتم یگرید یجا

  وریز کنار  از که ینیح در. رفتم زیم سمت به اضافه

 :گفت شدمیم رد

 !افرا-

  نگاهش و بود بغلم درون ها  دوک دم،یچرخ سمتش به

 :کردم

 ! جانم-

  و کند چک  را چرخش سوزن تا کرد خم را سرش

 :گفت

 ! نباش یعبدل یآقا پر دم ادیز گم،ی م خواهرانه-
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 :گفت و زد یپلک کردم،  نگاهش

 !شد درست نمیا-

  یسخت به که یچرک ی پشت زد، هیتک اش یپشت به

 مانده بغلم در هنوز ها دوک. بود داده جا  مکتین یرو

  رفتم، جلوتر. زدیم پرسه  او جمله یحوال ذهنم و بود

 و برداشت  را ها یرسارافونیز از یکی و  شد خم وریز

 :دمیپرس

 ه؟ یچ منظورت فهمم،ینم-

 

 با. نداد را  جوابم و گذاشت چرخ پدال  یرو را شیپا

  چرخ اتاق یورود در  آستانه در یعبدل یآقا دنید

  به ینگاه یعبدل یآقا.  دمیکش عقب را خودم کارها

 :دیپرس و کرد من



 ؟ یکن کاری چ ها دوک اون با یخوایم-

 :داد جواب من  یجا به وریز

 نیا یبرا می کردی م چک رو ها نخ میداشت. آقا یچیه-

 !ها یسارافون ریز

 

  شده دوخته نخ به ینگاه  آمد، جلوتر یعبدل یآقا

 :گفت و انداخت ها یرسارافونیز نییپا

 کرده؟  انتخاب یک  رو رنگ نیا-

 : داد جواب یا خفه ی صدا با وریز

 !من-

 با و خورد تکان لبش کرد، ترش یعبدل یآقا

 :گفت تیعصبان

 !رترهیس رنگ نیا نداره؟ سو چشات-

 :گفت و گرفت من دست از یدوک

 !بزن رو نیا-

 : داد ادامه من به رو بعد

  رو طاقچه کن کمک ا یب سرجاشون  بذار رو نایا-

 !برش ز یم  رو مینیبچ



 

 به یعبدل یآقا رفتن از  بعد و گفتم ی چشم لب ریز

 به و گذاشتم شانیسرجا را ها دوک. رفتم دخمه

 :گفت وریز آمدنم  رونیب  محض

 یشد مینیب ی م هوی یکارآموز یاومد! بده شانس خدا-

 ! نجایا سیرئ

 من حضور در چون دیشا نکردم، یتوجه اش طعنه به

  به. کند یتالف خواستیم بود  گرفته قرار خیتوب مورد

  را طاقه نیاول یعبدل ی آقا رفتم، برش اتاق سمت

 : گفت و دی کوب زیم یرو

 ! زیم رو بده غلت ریبگ رو طاقه سر اونطرف برو-

 

  حاال زدم، دور را برش بزرگ زیم و گفتم یچشم

 و گرفتم را نیسنگ طاقه  سر. میبود ستادهیا هم مقابل

 را اول هیال. کردم یاری را یعبدل ی آقا  یسخت به

 تیوضع نیهم  زی ن ها هیال هیبق یبرا و م یگذاشت مرتب

  تا دمیکشی م پارچه یرو را دستم دقت با. میداشت را

 .  شود خارج  آن نیب یهوا

 



 برش یچ یق تا نشستند یم هم یرو هیال  هیال دیبا

 را  الگوها یعبدل یآقا اشاره با. کند حرکت انشانیم

 :د یپرس زیم به دنم یرس محض به و برداشتم

 ؟ یخورد تو ییچا یراست-

 اتاق از. بودم شده حواس یب زدم، سرم یرو  محکم

 اتاق از را شده سرد یچا وانیل و شدم خارج برش

 دیرس برش اتاق به می پا یوقت. برداشتم چرخکارها

 بلند زیم ی رو از را سرش نکهیا بدون یعبدل یآقا

 : گفت کند

 !هم تو رهیم کالهمون  یبر شیپ یبخوا ینطور یا-

 

 سر نفس کی را کرده خی  یچا  و انداختم ریز به سر

  زود یلیخ. کرد عوض را کامم و بود نیریش. دمیکش

  کی. دیچی پ ها چرخ یاهویه انیم یچیق بلند یصدا

 دور یدرون تالطم از مرا خسته روح که ریدلپذ تمیر

  حرکت برکه انیم قی قا کی مانند درست . کردیم

 .بردیم آرامش ساحل به مرا و کردیم

 



 نه ماهان؛ بچه یها غیج  نه خواستم،یم را نیهم من

 من!  را بابا دهیخم کمر نه و مامان یها ضجه

 به کارگاه نیا  زیانگ دل یاهویه انیم روحم خواستمیم

 برود ادمی. است رفته ایلع برود ادمی و د یایب در رقص

  هزارذوق با که یلباس و ندارد اسم هنوز ماهان کودک

  شده یمخف دراورم یکشو انیم بودم  دوخته شیبرا

 .است
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 شدیم رد انشانیم از یچ یق غیت که ییها پارچه پرز

  دهانم مقابل را مقنعه نییپا. بود شده بلند  هوا درون

. زدم رونیب  اتاق از کردمی م سرفه کهیحال در و گرفتم

 سمت به شستنش از بعد و بردم آشپزخانه به را وانیل

 شده تمام یعبدل یآقا کار بایتقر. برگشتم برش اتاق



 دسته و برداشتم  ها پارچه یرو از را  ها الگو. بود

 . میبرد کارها چرخ اتاق سمت به دسته

 

. کردمیم جارو داشتم هنوز من و بود وقت آخر بایتقر

  یرو یحت بودم، انداخته برق یحساب  را برش اتاق

  شهیهم روال طبق که وریز. دمیکش دستمال هم را زیم

 ظرف شدیم خارج کارگاه از که بود ینفر نیآخر

 شدیم رد  کنارم از کهیحال در و برداشت را ناهارش

 :گفت

 !شه یم تموم یبساب رو نیزم-

 

 دمیفهمینم. شدم رهیخ صورتش به و کردم راست کمر

  به. بود شده چمیپاپ صبح از دارد یخصومت چه من با

 را کننده  زیتم یاسپر و  دستمال وریز رفتن محض

 یروغن وری ز زیم. رفتم چرخکارها اتاق به و برداشتم

  دلم. شدم کردنش زی تم مشغول دقت با بود، شده

 سر زی م یرو را یا  پارچه فردا یوقت  خواستینم

 .شود یروغن دادیم

 



 یعبدل یآقا یصدا با که بود شده تمام  وریز زیم کار

 :برگشتم

 ! ینباش خسته-

 :زدم  یکوتاه لبخند دستش درون وانیل دنید با

 !ممنون-

 را نگاهش رد انداخت، یوارید ساعت به ینگاه-

 :د یپرس و گرفتم

 خونه؟ یرینم-

 

 :دمیکش یقیعم نفس

  بکشه غیج بند  هی خوادیم ماهان  بچه کار؟یچ برم نه،-

 کم هی بهتره بمونم. خودشون سر تو بزنن یه هیبق و

 ! رمیم گهید

 :دیپرس و نشست اتاق انیم یصندل یرو

 رفته؟  کجا داداشت زن-

 :زدم  هیتک وریز  چرخ زیم به

 . دونهی نم یشکیه یعنی دونم،ینم-

 



 دوره هم ماهان. کنه تی شکا ما از خوادیم مامانش

 . کجاست زنش نهیبب افتاده

  را جوابش دوست کی مانند درست من  و دیپرسیم او

  یاهال همه یوقت! دوست کی مثل درست دادم،یم

 گرید که ییاو! او و  ماندم یم من رفتند یم کارگاه

 یحرفها  که ییاو. داشت را میهوا و شدیم مهربان

 بفهمد یکس مبادا ترس از که ییحرفها د،یشن یم مرا

 . کردمیم دفنشان  دلم کنج در مامان یها گفتن

 

  نیا شد،یم باز  کارگاه خلوتگاه انیم کهنه زخم نیا اما

 حرف یترس چیه یب من و کردی م سرباز نیچرک دمل

 .زدمیم

 بود ماهان سال و سن به که یمرد و بودم  مانده من

 دانست؛ یم و داشت تجربه ماهان از شتر یب سالها و

  به مرا یها حرف  و دیفهم یم مرا دانست؛ یم را آدم

 .دیشن یم  جانش گوش

 

 حرف بدهکار گوشم گرید که بود شده یروز چند 

  مربوط ها آن به هرکه و ماهان و بابا  و مامان یها



 کارگاه به تا کردم یم یشمار ساعت و  نبود شد، یم

 .بروم

 من همه نیا  با و تحمل حد از تر گرم هوا و بود مرداد

  جال ها پارچه با را روحم تا کردم یم پرواز کارگاه تا

 همه، رفتن از بعد و بکشم ها  نخ یرو دست تا بخشم،

 . شوم صحبت هم یعبدل یآقا با

 

 یبرا یحواس من و بود نمانده یزی چ وریشهر تا

 یکس هم بار نیاول یبرا نداشتم؛ خواندن درس

 یامتحان یبرا که بکشد حساب من از که نبود الشیخ

 چقدر بود راه در که حاال و بودم شده دیتجد بار کی

 .دارم یآمادگ
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 قبلم یروزها  برابر چند  یا یانرژ با را کارگاه در

 یدفتر. کردم روشن را  رنگارنگم یروزمرگ و بستم

 دهیرس شی آخرها به بودم داده  یعبدل ی آقا لیتحو که

 نیاول و من کار انجام حسن بر بود یدیی تأ مهر و بود

 یم و خواستم یم که یا  ندهیآ تنها یبرا بود یقدم

 . شناختم

 

 یکی. کردم مشغول را خودم وریز ی ره یخ  نگاه ریز

  خواسته من از یعبدل یآقا  چشم از دور گرید بار دو

 و در را گوشم کی من و نگردم برش و دور بود

  م؛یزد یم حرف فقط ما. بودم  کرده دروازه را یگرید

  یم هم را زدن حرف نیهم بشود؟ چه بود قرار

 خبر؟ یب جا  همه از زن نیا کند غیدر من  از خواست

 

  نیآخر شهیهم مثل که ور یز تا و دیرس انتها به روز

 پشت را در اش رهیخ و مشکوک یها نگاه با بود نفر

 و گذاشتم یا گوشه را جارو رفت؛ و  بست سرش

 اتاق در. کردم پرت ها یصندل از یکی  یرو را خودم

 را ام یخستگ  از بسته چشم شد باز که یعبدل یآقا

 .نشستم صاف و کردم باز



 خونه؟ یر ینم -

 

 :گفتم و  دادم نشان را اطرافم  دست با

 .مونده کارم هنوز -

 :گفت و زد هیتک  چهارچوب به نهیس به دست

 یزکار یتم یدار فقط ای ؟یبد کار به دل یرس یم تو -

 ؟یکن یم

 : انداختم ریز  به سر و گرفت گر ام گونه

 .گرفتم ادی زایچ یل یخ من خب -

 

 : انداخت باال ییابرو

 ؟یچ مثال -

 ...بگم بهتون قیدق بخوام اگه... مثال -

 :دیخند کردنم هل به

 ایب. یگرفت استرس که رمی بگ  امتحان ازت خوام ینم -

 .برات ختمی ر ییچا



  ییچا مهمان را خودم و گذاشتم جا را جارو سرم پشت

 تا نداشتم وقت یلیخ. کردم دمش تازه  و عطر خوش

 . باشم خانه بودم مجبور واقعا که یزمان

 

 ن؟یبود خسته  امروز -

 :دیپرس و کرد نگاهم گنگ ی ا لحظه یبرا

 چطور؟  -

 ... ها  بچه به نینزد سر یلیخ -

 :گفت و دیکش یآه

  گهید زیچ هزارتا و یمال یکارا. شلوغه سرم آره -

 .نباش نگران. سرم ختنیر همه

 ...!یعبدل یآقا... که گم یم -

 .حسام -

 ام یشانیپ پشت افکار تمام و بود زبانم نوک  که یحرف

 .  شدند پاک کامل ذهنم از

 



  یزیچ چه ساکتم زبان و رهیخ نگاه از دانم ینم

 دیخند خوب  یوقت و خنده ریز زد که کرد برداشت

 :گفت

 کنم یم فکر یعبدل یآقا ی گ یم یوقت. حسامه  اسمم -

 .یزن یم صدا یدار  پدربزرگمو
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 را پوستم می ها ناخون و رفتند فرو هم در میها انگشت

 انقدر را سرم و دمیدزد او از را نگاهم. آوردند درد به

 طره و لباسم ی قهی به دیچسب  ام چانه که بردم نییپا

 . آمد دمید در  میموها از یا

 ؟یرفت فرو خودت یتو چرا -

  اطراف یها  پوست تا رفت کوتاهم بایتقر یها  ناخون

 و قرمز ییها زخم و بکند را گرید یها  ناخون

 .کند درست ندهی آ روز چند  یبرا دردناک



 .زشته  خب... آخه -

 

 : دیخند هم باز

 تو؟ ای من زشته؟ یک یبرا -

 .خب نی بزرگتر یلیخ من از شما -

 افرا؟ گم ینم بهت مگه من -

 : داد ادامه نگفتم که یزیچ

 ؟ یدار یمشکل تو مگه -

 بود قرار یمشکل چه.  دادم تکان حرف یب را سرم

  کوچک اسم به مرا که بودند ها یلیخ باشم؟ داشته

 نفر کی دانستمشان؛ ی نم ستهیشا و  زدند یم صدا

  بود، آورده دست به را  اسمم کردن صدا حق که بود

 داشتم؟  یم یمشکل  دیبا چرا

 

 .یبزن صدا اسممو تو ندارم یمشکل منم -

 :آوردم زبان به را عمرم ی بهانه نیتر یدست دم

 ...!هیبق آخه -

 :کرد اخم



 ؟یچ هیبق -

 .زنن یم حرف -

 : گفت یعصب

 پشت خودم کارگاه تو مونده نمیهم. کنن یم غلط -

 . بزنن حرف  مربوطه خودم به که ییکارها بابت سرم

 :گفتم عیسر

 .دیببخش -

 : کرد نگاهم

 زنه؟ یم حرف یک -

 

 :گفتم بودم کرده شروع که یا مکالمه  از نادم

 .خدا به کس چیه -

 اسم به منو بده قول ا ی بگو من به طرفو  اسم ای -

 ...! یزن یم صدا خودم

 ؟...آخه -

 .باشه بگو ... مییتنها که وقت هر -

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب



 .باشه -

 ؟یچ باشه -

 :کردم نگاهش زده  وحشت بایتقر

 ؟یچ -

 

 :نخندد ام چهره  به نتوانست

  هی انگار که ی ش یم جوجه هی مثل یوقت ادیم خوشم -

  گم یم دارم... شده شکار کنه یم فکر و دهید گربه

 .یکن  عادت که کن صدا اسممو

  و جوجه و گربه که شد اسمش پرت حواسم آنقدر

 ینم موقع آن  بود؛ حسام اسمش. رفت  ادمی از شکار

  دمیفهم جانم متیق با بعدا اما  بود چه اش یمعن دانستم

  و من کشتن یبرا بود یبران ریشمش, اسمش مثل

 مثل. من مثل شدن، شکار آماده و پناه یب یدختران

 موقع آن من و بود کشته را خودش که  یدختر همان

 .دانستم ینم هم را  اسمش یحت

 

  هم آخر شکار حتما نبودم، اول شکار من دمیفهم بعدا

  چون یوی د شر از شهر  آن سال چند تا حداقل. نبودم



  دمیفهم دم،ی فهم زهایچ یلی خ بعدها. بود امان  در حسام

 اورندیب پناه او به من مثل یپناهان یب آمد یم خوشش

  لحظه در درست و بزنند هیتک و کنند اعتماد او به و

  یتکان با م،یا ستادهیا اعتماد ی قله نیبلندتر در که یا

 یکار نیا و کند پرت دره قعر به کوه یباال  از را ما

 .کرد هم من با که بود
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 را خودم دفترش از و زدم رونیب معراج اتاق از من

 یکس چه از دیبا مرا . ابانیخ یتو  کردم پرت

  ها سال را ماهان من ماهان؟ کرد؟ یم یخواستگار 

 هم فکرش کردم، ینم  حساب زادی آدم داخل بود

 . بود مسخره

 از بعد و نداشتم  واقع در و داشتم که یی عمو و خاله

 دهیند گرید هم را رنگشان بابا و مامان یخاکسپار



 که کردم یم دعوت یخواستگار   یبرا را بودم

 ها سال من بودم، خودم بزرگتر من باشند؟ بزرگترم

 .بودم کرده  تیترب را خودم که بود

 

 که یا شماره  با گرفتم تماس و برداشتم را لمیموبا

 آماده را  یحرف رم،یبگ توانستم یم  هم بسته چشم

  ستین قرار  دانستم یم. داشتم نانیاطم آن به که کردم

  سقوط بار صد و دمیلرز بار کی من. بلرزد میصدا

 یم و  داشتم یشتریب  ی تجربه من بار نیا کردم،

 .بلرزم دینبا دانستم

 جانم؟ -

 

 و است من یبرا فقط گفتنش جانم نیا دانستم یم

  دلم، از یا گوشه که بود شده یبار چند  و مادرش

  که یجانم و اش مردانه یصدا یبرا بودم کرده ضعف

 که یزن یبرا مادرش، یبرا و بود من یبرا فقط

 را او و بود دهیورز عشق او به و بود کرده بزرگش

 مادرش ی  اندازه به من. بود ساخته نی چن نیا یمرد

 . بودم مهم شیبرا

 .میخواستگار ایب -



 .بود نیهم برنامه هم اول از -

 

 .ندارم  خونه نیا یتو خودم از بزرگتر من یول -

 : دادم ادامه و کردم استفاده موقعش  یب سکوت از

 یگ  یم تو. یدون یم منو یزندگ ته و سر تو -

  هم ایدن آخر تا نویا. دارم دوستت گم یم منم یعاشقم

  یرو دمیکوب رو حلقه که  یا لحظه اون یحت. گم یم

  یرو غویت داشتم یوقت یحت. داشتم دوستت هم زیم

 دوستت من فقط یول داشتم؛ دوستت دمیکش یم رگم

. کن قبول من طیشرا با منو... گهید کس نه و دارم

 میخواستگار  من از ،یکن میخواستگار  یخوا یم اگر

 .منم  چراغش تنها وقته یلیخ خونه نیا. کن

 

 آرام. نشد هم یعصبان نشد، ناراحت بود، آرام لحنش

 :گفت نیقی از پر اما نهی طمأن با و

  مامانم و یار یم ییچا برامون... تیخواستگار میایم -

  عشق بابام و نه کیم فی تعر عروسش  ییچا عطر از

  و باشه داشته گهید دختر هی قراره که نیا از کنه یم

 یم یزی ر برنامه داره االن نیهم از مهرو ... مهرو



  که نی ا و تونیدونفر یها رفتن رونیب یبرا کنه

 خوام، یم  حتما رو تو من. نیچونیپ یم  منو یچطور

 چه داره پرنور و روشن چراغ  هی که یا  خونه با چه

  گم یم مامان به. رفته چراغش یسو که  یا خونه با

 . رهیبگ تماس باهات

 

 خواستم یم من. شد  گرم یا لحظه یبرا دلم ته

  هم هنوز من که دانست یم شیخدا و بگذارم  کنارش

 یم رفت، ینم او اما بگذارم  کنارش که بودم آماده

  شهیهم یبرا را من تا رفت ینم جا چی ه  شناختمش،

 یم هم  و خواستم ی م هم من و ندیبب همسفرش

 . بود ایدن حس  نیزتریانگ غم نیا و دمیترس

 افرا؟ میایب -

 ؟یریگ یم اجازه یدار -

 

 خواد ینم دلم خب یول گرفتم، قبال هامو اجازه من -

 .یباش کارگاه یتو تو میزن یم خونتو در یوقت

 بودم ستادهی ا قله نوک یرو. دادم قورت را دهانم آب

. شود خراب  زیچ همه تا میبگو یزیچ دمیترس یم و



 ستادهیا کنارم  معراج بار نیا و بودم قله  نوک یرو

  خودم یپا اگر اما کرد ینم پرتاب دره به مرا او. بود

 .شدم ینم پا سر  گرید بار نیا خورد،  یم زیل

 م؛یایم ما. خوام  ینم جواب کنم یم فکرشو که حاال -

 دارم یم برت امیم خودم یباش کارگاه  یتو اگر یحت

. خوام یم یخواستگار   ییچا ازت و خونت  ارمتیم

 .رمیگ یم مثبت  جواب و  ارمیم ینیریش

 هم دلم ته و بود گرم میها گونه. نییپا انداختم را سرم

 گرفته شی پ وقت یلیخ را  مثبتش جواب معراج. گرم

 .بود

 

 و میبر ماه چهار. ستمین  دادن طول اهل من و میایم -

  میکن یم عقد ش گهید هفته و امیم من... نداره میایب

 همه. دعوتن هم شهر ی همه. یعروس بعدش هفته و

 . یشد من مال  تو ننیبب دی با آدما نیا ی

 

 زدم لبخند. داشت ندهیآ از که یتصورات به زدم لبخند

  چیه یبرا ییجا چیه و او و بودم من که یا ندهیآ به

  یراض که نیا به زدم لبخند. نداشت وجود یگرید اسم

 مرا که زدم لبخند. نکند فکر حسام به بود شده



  هنوز حسام اما... اما بود خواسته بودم که همانگونه

 .دمیترس  یم هنوز من و بود هنوز حسام. بود
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 ؟یچ بعدش -

 از و  بود گرفته شکل ذهنم در که بود  خام  یفکر

 :گفت مکث یا لحظه از بعد معراج. دیپر دهانم

 ؟یعروس از بعد -

 .گفتم یاوهوم

  رو تو ی خونه. من ی خونه میریم یعروس از بعد -

  هست که ینطور یهم ای میکوب یم ای میفروش یم ای هم

 .میدار  یم نگهش

 .یدیخر  تو رو من ی خونه -

 



 هی فرقش... توئه مال هنوز   یبخوا اگر خونه اون -

 .زدنه امضا

 .خوامش  ینم -

  نگران ستی ن ازین گهید تو و من ی خونه میریم پس -

 . یباش یچیه

 ...! شهر نیا از م؟یبر نجایا از -

 :گفت شک با. آوردم زبان به آخر  را خامم فکر

 کجا؟ میبر -

 تهران؟...  دونم ینم -

 

  یها حرف و  افکار داشت.  نگفت یزیچ  یا لحظه چند

 :گفتم لب ریز. کرد یم مزه مزه را اش نزده

 دونم یم. میزن یم حرف شتریب موردش در بعدا -

 دونم یم . نجایا یآورد رو تیزندگ  و کار ی همه

 م؟ یبزن حرف بعدا... شدن جا  به جا  سختته

 .نمتیب یم. میبزن حرف بعدا -

 



. کنم تصور توانستم یم هم تلفن پشت  از را لبخندش

  که یا ندهیآ. دیکش یم  ریتصو به را ندمانیآ داشت

 یزندگ. یگرید اسم چیه نه و او و باشم من بود قرار

 .داشت ی گر ید یها برنامه میبرا اما

 **** 

 به تا بخورد چرخ هزار بود قرار که من یزندگ بیس

 من و خورد یم چرخ ریتقد  دستان انیم برسد، نیزم

  فقط ها  یلیخ مثل هم من. بکنم توانستم ینم یکار

 تا زدم یم پا و دست رودخانه جهت خالف در داشتم

 . برسم آبشار به رترید

 

 چشم درون  کردم، مقابلم مرد هم در صورت به ینگاه

  دمید یم افتهی ن پرورش یفکر  بود؛ یبیعج  زی چ شیها

  بهانه دیشا  تا اوردیب خواست یم که یا بهانه هزار و

  ای و شتریب  یا اجاره ای شتر،یب یپول یبرا کند دایپ یا

 و دمیکش فمیک یرو یدست. شتریب یل ی خ یونیسیکم

 :گفتم

 !خوام یم ساده  آپارتمان هی -

 



  و یمجرد شما نهیا بحث. یآبج یگ یم یچ دونم یم-

 .دن ینم مجرد زن به خونه آدما ق سم نیا

  در. شد قالب فمیک رهیدستگ دور دستم کردم،  نگاهش

  دیبا اشتباهاتش و او بخاطر کردم، لعنت را ماهان دلم

 کی بودن تنها از که زدم یم کله و سر ییها آدم با

  بودم گفته معراج  به. کردند یم برداشت هزاران دختر

  شد یم باعث حرف نی هم م،یبرو یعروس از بعد

  کردن اجاره . کنم مقاومت خانه کی دنیخر  یجلو

  زعم به که یراه بود؛ میبرا راه نیتر عی سر و نیبهتر

 و یگوشت و کوتاه ی انگشتان با قد کوتاه مرد نیا

 .نمود ینم سهل چندان قواره، یب و  طال یانگشتر 

 

  یپا یبند چی ه و بروم یعروس از بعد خواست یم دلم

  را ام ندهیآ دیبا. نزد گره  رنگ هزار شهر نیا به مرا

 اگر بود، چه هر شهر نیا. کردم یم تصور تر روشن

 دم،یرس یم  زهای چ یلیخ به گذاشتمش، یم سر پشت

  که همانطور. بودم کرده را کار نیا قبال که همانطور

  هم بار نیا ساختم، دوباره را خودم  ها رانهیو از

 . کردم یم  را کار نیهم

 



 :گفت و  گشت زونکنش درون یها برگه انیم مرد

  آدم صاحبخونه یول ستی ن آپارتمان هست، مورد هی -

 ! هیخوب

 : داد ادامه مرد دم،یکش یقیعم نفس

 ...اتاق دوتا هاست؛ یمیقد خونه  نیا از -

 :شدم  بلند جا از

  ن؛یدار که رو من شماره. اومدم آپارتمان دنبال من -

 !نیبد خبر بود یمورد اگر

 

 از بدهد لمیتحو یگری د حرف تا بمانم نکهیا بدون

  که یبنگاه هر به صبح از. زدم رونیب امالک دفتر

 یکار بودم نتوانسته هنوز  و زدم یم  سر دمید یم

 خودم از مرا معراج  خانواده بود قرار. کنم

  خانه در نبود قرار مراسم نیا اما کنند یخواستگار 

 آواره تا دیخر معراج. بود دهیخر معراج که باشد یا

 رها باد دستان انیم در که بودم یبرگ من اما نکند ام

 .شدم

 



 لحن با ماهان یوقت بمانم، گذاشت ینم غرورم

  پسرم دوست را معراج خودش  زیانگ نفرت مخصوص

  پسرم دوست معراج یعنی ماندن. بمانم شد ینم دینام

 بودم یا معشوقه فقط من ماهان دید از یعنی بود؛

 من و داشتم دوستش یمرد  یبرا یتعهد چیه بدون

 . نبودند کم ماهان مثل ییها آدم و خواستم؛ ینم را نیا

 

  ابانیخ به را خودم و کردم  تر محکم را گردنم شال

 کی دنید با. رفتمیم کارگاه به دیبا رساندم، یاصل

 در مقابل را خودم زود یلیخ و دادم تکان دست یتاکس

 وارد و انداختم دیکل زدن زنگ بدون. دمید کارگاه

  به حالل یروز  که ییآدمها بر حاکم گرم یفضا. شدم

  سالم دنمید با سلما. کرد  گرم را دلم آوردند یم دست

 .رفتم اتاقم به و دادم را  جوابش کرد،

 

  که کردم اجرا  را یا برنامه و شدم ریجاگ  زمیم پشت

 به سرم. است خانه کردن دایپ مخصوص گفتند یم

 را بودند خوب نظرم به که یموارد و بود گرم یگوش

  قرار سمسار کی با غروب یبرا. کردم یم ادداشتی

. بفروشم را بود مانده هرچه خواستم یم و داشتم



  یزیچ چی ه  به پول جز او  خواست، ینم  چیه ماهان

 .نداشت خاطر تعلق

  که نبودند میروزها ن یبهتر ادگاری خانه  آن لوازم

 بفروشم بود بهتر. کنم تالش داشتنشان  یبرا بخواهم

  هربار که فتدین ییروزها   به چشمم گری د تا ببخشم ای

 نو از. بود شدن زنده و  مردن مانند کردنشان یتداع

 یدیجد لوازم دیبا دیجد یزندگ کی کردم، یم شروع

 .کند گرید یآدم مرا تا داشت یم
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  میها چشم و کردم بلند سر خورد در به که یا تقه با

  با و شد داخل یآرام به. شد  ستهیشا شاداب نگاه خیم

  کایمل. برد ماتم آمد سرش پشت که  یفرد دنید

 به و دادم قورت را دهانم آب. کرد سالم محجوبانه



 آن در را  ها خانه که یدفتر . کردم سالم شانیهردو

 .دمیکوب هم  به صدا با بودم کرده ستیل

 

  به که کمرنگ یلبخند با و  شدم بلند جا  از اریاخت یب

 نگاهشان فیبالتکل شد؛ لیتحم  میها  لب به یسخت

  یها چشم. نداشتم دوست را سرزده دارید نیا. کردم

 دوست را  کایمل نیمت و  آرام نگاه و سته یشا شادان

 در  انگشتانش که بودم افتاده  دام به یمجرم . نداشتم

 یم فرار  یبرا یا بهانه دنبال و بود خورده گره هم

  یب ستهیشا م،یگرفت آرام که ها یصندل  یرو. گشت

 :گفت قیعم یلبخند با و من یتاب یب به تفاوت

 !افرا شده نیسنگ ات هیسا -

 

 و کرد نگاهم  مشتاقانه کایمل زدم، یجان یب لبخند

 :دیپرس  ستهیشا

 ورد همش ؟یبکش رو من یجار نی ا یخوا یم -

 یوقت از. یبکش  رو لباسش زحمت تو که شده زبونش

 !اد ینم چشمش به یچی ه گهید دهید رو مدلت

 



 فراموشش من؟  یشنهادیپ مدل کردم، کای مل  به ینگاه

  خواستند یم  حاال و بود دهیکش پر ذهنم  از بودم، کرده

 ینم دوختنش سمت به دستم که بدوزم یلباس من

 دلم و دست شهر نیا در که بودم من فقط مگر. رفت

  یحت که شهر نیا در د؟یلرز یم یاطیخ چرخ دنید با

  یدانشجو از بود پر بودند ساخته هم دانشگاه شیبرا

 .باشم جزوشان خواستم ینم من و دوخت و یطراح

 

 نیا یبرا من. شکستم یم ام یمنف جواب با را دلشان

...  اگر شدم  یم تکه تکه  بار نیا من. نبودم آماده کار

  یچا ینیس با سلما. آمدم ینم بر کار نی ا عهده از من

  محض به و زدم یرنگ ی ب لبخند شیرو به شد، وارد

 :گفتم ستهیشا  به رو رفتنش

  سرم ختهیر سفارش شلوغم، یلیخ جان سته یشا واال -

 .بشم بدقول و کنم قبول خوام ینم. بشه  نکنم فکر

 

  یمهربان با کایمل کرد، نگاهم واج و  هاج ستهیشا

 :گفت



 رو لباسم یشکیه خوامینم شما جز خانوم افرا -

 مدل اون  یوقت از گهیم  راست جون ستهیشا. بدوزه

 .رهیگ ینم رو چشمم یچیه گهید دمید رو

 میبرا. بودند شده کر من یها گوش ی ول گفتیم او

 ذهنم. نبودم دنشیشن مشتاق که خواند یم یا قصه

 یبرا را ها واژه نیبهتر تا گشت یم  کلمات انیم

 که باشد؛ تر یواقع که یا بهانه. کند دایپ  یتراش بهانه

 و شد خم سته یشا. بزند شان یهردو نهیس به رد دست

 :برداشت  را یچا وانیل

 

 کل. خبره  چه انگار یشلوغ یگیم نی همچ هم تو -

 !شتی پ میآورد رو عروس هی ست؛ین که خاندان

 کنم؟ فکر بتوانم تا رفتند ینم چرا کا؟یمل عروس؟

 ...وگرنه رمیدرگ خدا به جون ستهیشا -

 :دیپر حرفم  انیم کایمل

 .نیاری ن نه تروخدا -

 

 نیزم به هم آسمان که دندیفهم یم تر  راحت کاش

. برم ینم عروس نیا ی برا چرخ به دست من دیایب



 نه و بود دهیچرخ نه من کام به ایدن حال  به تا یول

  نیآخر از خورده  شکست. کند رییتغ یز یچ بود قرار

 :کردم ستهیشا صورت به ینگاه  ام، بهانه

 

 !ستهیشا بدم قول تونمینم من -

 نه ای دارد لی م یچا دیپرس کایمل از یآرام به ستهیشا

 : گفت کا؛یمل یمنف جواب دنیشن از بعد و

  آخرش و اول. ستمین  کن ول من یول اریب نه تو -

 !بوسه یم رو خودت دست ما  عروس لباس
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 نفس رفتنشان با. کردند رفتن عزم بجنبم خودم به تا

 نیا از و گذشت یم روزها زودتر کاش. دمیکش یقیعم

 نو از معراج با زیچ همه از فارغ و م یرفت یم شهر



 دردناکم یها  قهیشق یرو را دستم. میکرد یم شروع

 و ستهیشا رفتن با. دم یکش یقیعم نفس و فشردم

  حضورشان  نیسنگ یفضا بود، شده بهتر حالم  کایمل

 . آمد باال نفسم و رفت نیب از

 

 دانستم ینم  کردم، بودم نوشته که یست یل  به ینگاه

  یکوتاه مدت  یبرا توانمیم  را ها خانه نیا از کی کدام

 مقابل یوقت بود قرار ذهنم در. کنم خودم آن   از

. دیبا که باشم ییافرا همان نم،ینش یم معراج  خانواده

.  کند یم یزندگ معراج رقیب ریز که بودم ینم ییافرا

 تا بودم  دهیکش دوشم ی رو را یزندگ  بار عمر تمام

 .نباشد عنوان نیا کش دکی اسمم

  چشم با کهی حال در و برداشتم را ام نوشته دست برگه

 سفارش از بعد. زدم رونیب دفتر از گشتمیم سلما یپ

  خانه به را خودم و کردم ترک را دفتر  الزم یها

 .رساندم

 

 بودم گرفته تماس او با که یسمسار که نگذشت یلیخ

 نگاه اول همان از و  شد خانه وارد و زد زنگ

 و سالم از. زد چرخ خانه لوازم یرو اش  دارانهیخر



 لیوسا انیم گذاشتم که  خوب و میشد رد که کیعل

 :گفتم رد؛یبگ را مشیتصم تا کند گذار و گشت

 !خب؟ -

 :داد یتکان را دستش درون یا روزه یف حیتسب

 .... ها یبعض یول خوبن هاش یبعض -

 

 :رفتند هم در میها اخم شد، ساکت

  یم یاریب ی خوایم اگر و  اما که رو ها  یبعض اون -

 ! بگو یدار رو دشیخر قصد که هرکدوم. بخشم

 :گرفت خود به یگر ید رنگ نگاهش شد، زیت

 شما؟  یطاقت کم چرا خانوم -

 

  یم. بود کم هم زمانم نداشتم، کردن خرج  یبرا یطاقت

 کنم، دور میها چشم مقابل از را لوازم نیا خواستم

 که کنم  پر یلوازم با را آن و کنم دای پ  یدیجد خانه

  بود، کرده کالفه را سمسار  سکوتم. بدهند یزندگ یبو

 :چرخاند لوازم نیب را نگاهش دوباره



 بذارم متیق فردا سمی بنو ستیل هی من بذار شما -

 .میبزن چونه بعد روش

 

  کرد یم که یهرکار. انداختم باال یا شانه تفاوت یب

  زیم یرو  از را کرده خی  یچا وانیل. نبود  مهم میبرا

  بیج از ی چرک دفترچه. بردم آشپزخانه به و برداشتم

  شد یاقالم کردن ستیل مشغول  و دیکش رونیب کتش

 . بودم  داده نشان او به فروختن تین به که

 و نشستم  که کاناپه یرو. شد شب سرعت به روزم

.  خورد صورتم یتو یقتیحق دم؛یکش خودم  یرو را پتو

 یدعا با و خانواده  با معراج. کنم ازدواج بود قرار من

 مرا بود قرار اند، داده تیرضا با گفت  یم که یریخ

 بشود، بود  قرار چه هر آنجا و ببرد خودش خانه به

  غذا  و دنید لمیف و گو و گفت و خنده  به مسلما

 که داشتم ییها ترس  من. شد ینم محدود  خوردن

  یخاطرات من. بودم نشده خالص شرشان از هنوز

 . بودند نگرفته آتش ذهنم در هنوز که داشتم

 

 دور کرد حسام که یکار  از تا دیکش طول ها سال

 کرد درست من از حسام که یا رانهی و از تا شوم،



  نیا من و نبود یشدن کمک بدون نیا و  رمیبگ فاصله

 کردم بلند سر خاکستر ریز از من. دانستم یم خوب را

  داشت، جا اتاقم گوشه که یتخت ام، خانه در هنوز اما

 .بود خانه نی ا ی لهیوس نیتر استفاده یب

  یگرما از. زد چنگ را دستم در نازک یپتو مشتم

  در. رفتم باال ها پله از و کندم دل نهیشوم مطبوع

 مثل که کردم نگاه یتخت به و ستادمیا  در چهارچوب

 آن یرو یگرم تن چیه بود ها سال. بود  مرتب شهیهم

  هیرو با بالشت آن بود ها سال. بود دهینرس آرامش به

  تنوع محض مامان بار نیآخر که یصورت ریحر ی

.  بود نشده ام شبانه یها  اشک مهمان د؛یخر میبرا

  تخت نیا یرو   راحت خواب کی بود ها  سال اتاق نیا

 . بود دهیند

 

  خودم دنبال  به نیزم یرو را پتو. شد تر محکم مشتم

 هی رو رنگ  هم ی ملحفه یرو کردم پرتش و کشاندم

 ارتباطشان یب یها رنگ به کردم یسع . بالشت ی

 زهایچ یلیخ از من. بود تر راحت م یبرا. کنم فکر

  بودم؛ زده  آتش را حسام با خاطراتم من. بودم گذشته

 به بعد و بود گرفته آرامش حسام دنید با که یقلب



 انداخته خ یتار دان زباله به را بود شده دهیکش آتش

 .بود یم یزی چ دینبا که تخت کی. بودم

 

 ی گوشه. کردم لمس را ملحفه و شدم خم  و رفتم جلو

. تشک یرو گذاشتم را دستم کف و  گرفتم را تخت

  یتداع می برا یا صحنه  چیه تا نبستم را میها چشم

 من و نبود نجایا حسام. بود من یبرا تخت نیا. نشود

 قرار من. بودم معراج  انتظار در من.  بودم امان در

  یشباهت چیه دیشا که یاتاق در زود، یلی خ ،یروز بود

 معراج. شوهرش یبرا باشم یزن نداشت، اتاق نیا به

 .داشت را ارزشش
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 در زهایچ  یلیخ گذشته شب از کردم باز که چشم

  بعد یکم و  تخت یرو نشستن از بود؛ مانده خاطرم



 به و گرفتن آرام بعدتر یلیخ دیشا و دنیکش دراز

  آرامش به  معراج فکر با من. رفتن فرو قیعم یخواب

 نه و معراج و من از ی ا ندهیآ فکر با بودم، دهیرس

 .گر ید کس چیه

 یوانیل کردم، دم یچا خودم یبرا و شدم بلند میجا از

  یبخار که رنگ خوش و  عطر خوش ی چا  از بزرگ

 یرو شود،  دیناپد هوا در تا شد یم بلند آن از ریدلپذ

  رنگارنگ یا صبحانه خودم یبرا و گذاشتم زیم

 بود؛ خانه نیا در من آخر  یروزها نیا. کردم درست

  خودم یبرا یحت دیشا. گرفتم یم جشن را رفتنم داشتم

 .دمیخر یم هم کیک

 بود آشپزخانه اپن یرو  که لمیموبا  شینما صفحه

 معراج اسم. کرد پر را خانه زنگ یصدا و شد روشن

  را جوابش  و زدم پررنگ یلبخند. دمید بسته نقش را

 حس شیصدا در را تعجب یکم. دادم بلند یسالم با

 :دیپرس و داد را سالمم جواب یوقت کردم

 .یخوشحال یل یخ ه؟یخبر -

 :دمیخند

 باشم؟ ناراحت یخوا یم -

 .کرد آرامم اش خنده یصدا



  رو آرامش و ها خنده نیا که نهیا تالشم تمام من -

 ...! یدار خودت  نگو ارم؛یب  تیزندگ یتو

 .گم ینم نه من... ای ب تو حاال -

 .رونیب میبر هم با دنبالت امیب خوام یم فعال -

 :نشستم صاف

 کجا؟ -

 ینگران نی ا از شتریب رو صدات یتو ی خنده اون -

  یزیچ ه ی رونیب میبر  هم با خوام یم. دارم دوست

. میکن فراموش  رو چندروزه نیا ذره هی. میبخور

  ذره هی که نیا اقتیل هردومون نظرم به  ه؟یچ  نظرت

 .میدار رو میباش خوش

 .میباش خوش یلیخ که نهیا اقتمونیل نظرم به -

 :دیخند بلند

 که شده عوض یچ میزد  حرف که یبار نیآخر از -

 ؟یشد خوش و شاد انقدر

 :گفتم آرام

 .یشد یواقع تو -



  میبر دنبالت ام یم بپوش. افرا بودم یواقع شهیهم من -

 ...!رونیب

 : دمی پرس کند قطع که نیا از قبل

 م؟ یریم کجا -

 .بپوش گرم لباس هی -

 وانیل و خوردم عیسر را ی چا یباق شد قطع  که تماس

 بایتقر اتاقم  طرف به. دمیکوب نکیس  یتو بایتقر را

  یبرا یا نهیگز چندان. کردم باز را کمدم در و دمیدو

 دمیکش رونی ب یرنگ کرم ی پالتو. نداشتم یریگ میتصم

 شانه را شانمیپر یموها. ستادمیا ندهیآ  یرو به رو و

  انداختم سرم  یرو را شالم.  کردم تن به را  پالتو و زدم

 . دادم تو را  بود ختهیر رونیب که یتار چند  دست با و

 قد و یا ترکه اندام. کردم نگاه یقد نهی آ در خودم به

 تصور معراج بلند قد و درشت کلیه کنار را متوسطم

 ما. شود کامل  تصورم تا بستم را میها چشم و کردم

 مرا معراج که بودم مطمئن. میبرو جا نی ا از بود قرار

 حسام. شود یم خوب زیچ همه و برد یم شهر نیا از

 . شد یم خوب   زیچ همه و میگذاشت یم  سر پشت را

  میها لب به پررنگ  چندان  نه یلب رژ با و  بردم دست

 شده تر شاداب یکم ام دهی پر رنگ صورت. دادم رنگ



 نیا با و داشتم خبر هم معراج یها تیحساس  از. بود

  یم دلش آرام  شهیهم یافرا دلم؛ از یا  گوشه حال،

 . کند طنتیش  یکم خواست

 به را خودم. کردم هل دمیشن که را زدنش ترمز یصدا

 در  دمید زدم کنار که را پرده و رساندم پنجره

 نهیس به دست و آمد رونیب و کرد باز را نشیماش

 به شد ده یکش که دمید  را نگاهش. در یجلو  ستادیا

. بودم ستادهیا آن پشت که یا پنجره و من سمت

  را فمیک. شدم دور پنجره از و دادم تکان دست شیبرا

 سمتش به بایتقر و برداشتم اتاق گوشه مبل یرو از

 .کردم پرواز

 و برگشتم طرفش به کردم؛ قفل سرم پشت که را در

 صورتم به  ینگاه دادم، لشیتحو  یانرژ پر یسالم

  داد،  جواب را سالمم. انداخت باال ییابرو و کرد

 :گفت و کرد باز میبرا را در و زد را نیماش ریدزدگ

 ن؟یبر یم فیتشر یعروس -
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 یصندل یرو و شدم رد پهن یلبخند با کنارش از

 : گفتم ببندد  را در که نیا از  قبل. نشستم

 از کمتر. رونیب رم یم م ندهیآ همسر با دارم -

 .ست ین یعروس

  که  دمید. شد بسته داشتم  انتظار چه آن از تر آرام در

  مین. کردم یم دنبالش ندهیآ یتو از زد، دور  را نیماش

. اندازه از شیب آمد؛ یم  او به رنگش ی مشک یپالتو

  آرام یلیخ. بود  گرفته یباز به باد را اش رهی ت یموها

 شد نیماش  سوار باالخره و برداشت قدم شهیهم از تر

 :دیپرس میشد دورتر که یکم. زد استارت و

 گن؟  ینم یزیچ گهید هات  هیهمسا -

 : کردم نگاهش

 بگن؟ دیبا یچ -

 

 .یشد بهیغر مرد هی ن یماش سوار -



 مهم یچیه گهید... میخواستگار  نیایب نیخوا یم -

 . ستین

  اصالح تازه صورت به یدست و زد یینما دندان لبخند

 :گفت و د یکش اش شده

 !رون یب یر یم یدار ت ندهیآ همسر با که -

 زدم هیتک یصندل به و بستم او از دیتقل به را کمربندم

  میها چشم. بردم لذت صورتم یرو یبخار یگرما از و

 :گفتم و بستم را

 کجا؟ میبر میخوا  یم یگ ینم -

 

 بعدش... میخور یم  آش جنگل؛ میر یم میدار -

 آخر طبقه رستوران بعد  و ناهار میریم  بعدش... ایدر

 ایدر از که دونم یم است؛یدر وشیو که  دیخر مرکز

 .یش ینم ریس

 کاش. شد لذت غرق وجودم تمام تصورش از

 . شد یم  یسپر نطوریهم  هرروزمان

  پنجره وقت هر که سازم  یم برات خونه هی روز هی -

 . ینیبب روت به رو رو ایدر یکن  یم باز رو

 :کردم نگاهش و کردم باز را میها چشم



 .راحتم همونجا من ی باش جا هر -

 

 . یبر هم شهر  نیا از یخوا یم یول -

  یم دلم من. معراج میبزن حرف موردش در بعدا ایب -

 ... و باشه  ایدر و باشه آش خواد

 جاده به یناراض  را چشمش و کرد من  به ینگاه مین

 : دوخت  شیرو به رو

 ؟یچ و -

 را خودم دستم انگشتان با و انداختم نییپا را سرم

 : گفتم صدا تن نیکمتر با و کردم مشغول

 .تو -

  آرامش پراز یصدا و تر میمال یتمیر با میمال یآهنگ

  درختان را سمتش دو هر که یا جاده در خواننده

  بود، کرده پر سبزشان  شهیهم یها برگ  با پرتقال

  دست یرو  دست خواست  یم دلم. کرد یم مانیهمراه

 یم اما بگذارم بود کرده احاطه را دنده  که معراج

 که وقتش دانستم یم و  را شیها تی حساس دانستم

 . شد میخواه  رابیس برسد،

 



  ییها شکوفه آوردم ادی به و ها درخت به  دوختم چشم

 به زدم لبخند. کنند نشانیتزئ  بود قرار گرید ماه دو که

  گرید یشهر در معراج و  من و بهشتی ارد و ندمانیآ

 شهر نیا از اگر فقط پرتقال؛ درخت از پر یا خانه با

 .میشد یم دور حسام از اگر فقط... میرفت یم

 

 کم یا رودخانه  یرو  از تا کرد کم سرعت معراج

 یم رد جنگل انیم ی جاده  وسط از درست که عمق

  به بسته یچادر با مسن یزن  جلوتر، یکم م؛یبگذر شد

  آش و پخت یم آش و بود ستادهیا پسرش دو با کمر

 .  فروخت یم

 

 که گرید نی ماش نیچند کنار جلوتر، را نیماش معراج

  بودند، کرده توقف سرد یهوا نیا در  آش یهوا به

 :گفت و داشت نگه

 .گردم یبرم االن -

 : گفتم بلند ببند را در که نیا از قبل

 . زهیبر ادیز کشکشو بگو -



 و بود  کرده استفاده در شدن باز از یسرد یهوا

 کم میبرا را  یبخار بخش لذت یگرما تا بود دهیخز

  بغل شتریب را خودم و بستم را میپالتو اخر دکمه. کند

 .  کردم

 

  یکیپالست دیسف ی کاسه دو با معراج که نگذشت ادیز

 آش خوردن مشغول سکوت در. شد  نیماش سوار

 .میشد

 :دیپرس و  کرد شتریب را  یبخار درجه

 ست؟ین سردت -

  به نگاهم. خوردم آش از گرید یقاشق و گفتم ینچ

 :گفتم و دمیخند. بود شده یخال که افتاد اش کاسه

 .بودا گشنت -

 طرفم به و گذاشت عقب یصندل  یرو را کاسه

 : برگشت

 .کنم نگاهت خوب که کردم تمومش -

 ؟ینیب یم منو یدار که بارته نیاول مگه -
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 درجه  یکم و کرد باز را شیپالتو  یباال ی دکمه

 نییپا هم را پنجره یکم  که دمید و کرد کم را یبخار 

 . داد

 زدم زل نهیبب اگر مامان... یخواستگار  میایب قراره -

 . ذاره ینم م زنده بهت

  اگر. شدم ترس از پر بعد و دمیخند اول تصورش از

  شد یم نیهم و منم فقط من  که دندید یم و آمدند یم

  یزیچ و دادم قورت را دهانم آب... که یا بهانه

 .نگفتم

 افرا؟ -

 

  از حتما را میها ترس. مرد نیا شناخت  یم خوب مرا

 : گفت که خواند  میها چشم



.  بشناستت بذار... افرا شناسهینم خوب رو  تو مامانم -

 کمتر نشه، عاشقت من از  شتریب اگر بده؛ وقت بهش

 .بود نخواهد هم من از

 :دمیپرس بحث کردن عوض یبرا و دادم تکان سر

 هی میبر... نه االن اما م یبخور ناهار م یخواست یم -

 ناهار؟  بعدش... ایدر بعدشم م؟یبگرد جنگل یتو ذره

 :گفت  و زد استارت

 .یبگ تو یچ هر -

 

 شانه به شانه که بود دهینرس ازدهی به ساعت هنوز

  یبلند و یپست. میرفت یم راه هم از فاصله یکم با اما

 عبور موقع و رفت یم  جلوتر معراج  را جنگل یها

 نگه من از  را شیها دست فاصله با شد  یم که من

 چقدر و ردیبگ مرا بتواند خوردم زیل اگر تا داشت یم

 . بخورد  چیپ لحظه کی  یبرا میپا خواست یم دلم

 افرا؟ یبر  یخوا یم کجا تا - 

 

  شیپالتو بیج در دست. برگشتم سمتش به و ستادمیا

 .بود کرده فرو



 ...!انتهاش تا -

 .نرفتم  جنگل نیا آخر تا منم یحت -

 ؟یبود گوشی باز یلیخ -

 : گفت و زد لبخند  اش گذشته خاطرات به

 هی ییجا هر و کردم گز ادهیپ رو شهر تمام من -

 وقت چ یه سالها اون که بهیعج. کردم دایپ یزیچ

  سرنوشت و رفتم من بعد و نیرفت که بعدشم. دمتیند

 .ونشمیمد شهیهم. کرد  آشنا هم با  رو ما باالخره

 ؟یدار اعتقاد بهش سرنوشت؟ -

 

 هم از دور یلیخ ما. میبود شهر هی اهل ما افرا -

 افتاده دور م،یبود دور هم از یول میکرد ینم یزندگ

  آشنا هم با  گهید شهر هی  یتو رو ما سرنوشت. میبود

 ه؟یاتفاق همه نایا یکن یم فکر. کرد

 به سر درختان به تا برگشتم و انداختم باال یا شانه

 .کنم نگاه نبود دایپ که یآسمان و دهیکش فلک

  شوخ حس  سرنوشت من  نظر به یول... نباشه دیشا -

 هم با زودتر یلیخ میتونست یم. داره  یبیعج یطبع

 .نیا از  زودتر یلیخ... میبش آشنا



 

 درست یجا  و درست زمان یتو من گذاشت ریتقد -

  شد یم باعث شدنش زودتر و رید دیشا  نم؛یبب رو تو

 ...نشه

 : گفتم و زدم ی کمرنگ لبخند

 .یباش داشته اعتقاد یزیچ هی به که خوبه -

 ؟یندار تو -

 رو خودم که دمیجنگ رو  عمرم نصف از شتریب من -

 گهید که یوقت  دن؛ید ینم منو که کنم ثابت ییآدما به

  خودم به رو خودم دیبا فقط که گرفتم ادی  بود، شده رید

  آخر تا بودم مطمئن که دادم ادامه رو یکار . کنم ثابت

  کردم یم فکر که شدم یآدم شدم؛ متنفر ازش عمرم

 ... معراج دارم  اعتقاد خودم به من. شد  نخواهم هرگز

 

.  دور یلیخ  نه و کینزد ی لیخ نه ستاد،ی ا میرو به رو

 : گفت یوقت کردم حس را لبخندش یگرما

  من راه سر رو تو که دارم اعتقاد ییخدا به من -

 یوقت بود کار یتو خدا دست مطمئنم من. گذاشت

 یباق قراره که دونستم یم لحظه همون و دمتید



 از یبگ که  هم یز یهرچ. کنم یسپر تو  با رو عمرم

 .کشم ینم دست اعتقادم نیا

 

 : داد ادامه و کرد مکث

  آروم سرکشت روح تا  میبزن سر هم ایدر به میبر -

 رم؟یبگ  ازت رو  بله باالخره بتونم من و بشه

 : گفتم و دادم لش یتحو  زیآم طنت ی ش ینگاه

 .یکن رام  منو یبتون تا مونده یلیخ -

 .افرا میصبور آدم من -

 . دونم یم -
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 یب وقتها یلیخ شه ی م باورت تو ی روز هی اما -

 ...برسه روز اون تا اما طاقتم



 و دوختم نی زم به را نگاهم ماند، ادامه یب که حرفش

 درست معراج شانه به  شانه زدن قدم. نگفتم یزیچ

 یم اش یداشتن دوست  عطرش از زیلبر  نفسم یوقت

 یا دیچرخ   یم ذهنم در که بود یخواستن یقدر به شد

 زمان و نیزم. نشود وقت چیه تمام جنگل نیا کاش

  من تا بدهند هم دست به  دست کائنات همه بچرخد،

 به معراج. شوم ریپ و بروم راه معراج کنار در شهیهم

 : گفت و کرد اشاره  یدرخت شده دهیبر تنه

 .کن تازه نفس هی نیبش -

 : گفتم نشستن محض به و رساندم تنه به را خودم

  یرو یبرق اره  رحم یب غیت یوقت گرفته دردش چقدر -

 . شده دهیکش وجودش

 :زد هی تک یگرید درخت به معراج

  درد ادیز دیشا مرده، غه یت لمس محض به البد -

 .دهینکش

 :دمیکش درخت یرو یدست

 یدرون ی ها  هیال از ها درخت سن خوندم ییجا هی -

  شدن دهیبر یبرا یکی  نیا. شه یم مشخص  چوب

 .بوده زود یلیخ مردن یبرا. بوده جوون یلیخ



 :گفت و شد رهیخ صورتم به معراج

  شکارش  تیماه به کنه شکار بخواد که یکس یول -

 تور ادیص ندازه، یم رو  ریت یشکارچ. کنه ینم فکر

 یب دهیبر رو چوب نیا  که یکس اون و کنه یم پرت

 . روش دهیکش غیت درخت؛ نیا یزندگ  به تفاوت

 : گفتم و کردم بغل را خودم

 حواسشون وقت چیه! همن مثل همشون ها آدم -

 اشرف ما. زنن یم بیآس یچطور دارن یک به ستین

  ریز رو خلقت اساس و ه یپا ماها خود ی ول میمخلوقات 

  یزندگ خودمون یبرا میگرفت ادی یوقت. میبرد سوال

 . می ریبگ دهیناد رو هیبق به زدن  بیآس و میکن

 آن به که گفتم را یزیچ من اما. نزد یحرف معراج

  که بودم شده نابود یکسان دست به من. داشتم باور

  نفس. کردند ینم قلمداد گناه را هیبق به زدن بیآس

 :شدم بلند و  دمیکش یقیعم

 !میبر -

  هوس ناخواسته. افتاد راه به کنارم سکوت در معراج

 خودم به تا  و میبگو شی برا مدرسه خاطرات از کردم

 را شی نما گروه یبرا دوختن لباس خاطره میایب



 یجلو یسخت به که معراج. بودم کرده فیتعر

 :گفت گرفت یم  را دنشیخند

 !شاهکاره خودش افتضاح نیا تصور -

 :کردم نازک یچشم پشت

 ریمد  ادیب من اسم هنوزه که هنوز کنم فکر -

  یمشتر هی. بارمه حد همون در کنه فکر مدرسمون

 . دادم دست از رو خوب

 معراج. میبود دهیرس نیماش به و زده دور را جنگل

 : گفت و زد را ن یماش موتیر

 .نیبش -

  بستن یبرا را دستش کهیحال در شدن سوار از بعد

 : داد  ادامه بود کرده دراز کمربند

 که یبش  ینیا شده باعث جسارت همون نظرم به -

 یسع و یداشت جسارت  ،ینبود ترسو یعنی. یهست

 نیا خب یول یبد لیتحو ی حساب و درست کار یکرد

  رو و ریز رو  یچ همه که بوده یلیدال خرده هی وسط

  یم دلم واقعا. زده رقم رو بیعج شاهکار هی و کرده

 . دمید یم و بودم خواست

 :دادم جواب و بستم را کمربند



  فکر از وقت چیه که شده یا خاطره خب یول د،یشا -

 . دمینکش خجالت بهش کردن

 :دیپرس یمعطل یب معراج

 ؟ یبکش خجالت بابتش که هست  یزیچ -
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  ییزهایچ من یزندگ در! بود دوختم، جاده  به را نگاهم

 که ییزهایچ. کرد یم شرمنده مرا که داشت وجود

  یرو یسرد عرق تصورشان با یحت شدند یم باعث

  زارمیب زیچ همه  از و شود بد حالم و ندیبنش  ام یشانیپ

 . ندادم را معراج جواب. کند

  جانم به بیعج گردش نیا . شدم خوشحال ایدر دنید با

 مشغله از فارغ و میبزن حرف میبود آمده بود، نشسته

 دلمان بخاطر که یا حلقه برود ادمانی . میباش یکار

 یم  حاال و گذاشتم دستش کف را میبود دهیخر



  خودم با چه.  میبکش نقشه  یخواستگار ی برا میخواست

  شهیهم یبرا را زیچ همه  خواستم یوقت کردم یم فکر

 بود؟ یشدن تمام مگر معراج کنم؟ تمام

 کنار که یچرخ دنید با. شد ادهیپ نیماش  از معراج

 یبستن دو. رفتم سمتش  به فروخت یم  یبستن ایدر

. کرد حساب را نهیهز معراج  و دادم سفارش  بزرگ

  بدم لرز دنی د با معراج. دی چ یپ وجودم در یسرد سوز

 :گفت

  یبخور سرما خوردنه؟ یبستن  وقت سرما وسط االن -

 کنم؟  کارت چه

 داشت دوست طنتیش که ییافرا. انداختم باال یا شانه

 : کرد علم قد وجودم در

 ... و ایدر کنار. سرماست  یتو یبستن وقت -

  کاغذ و شدم رهیخ صورتش به دم،یچرخ سمتش به

 :کردم  باز را یبستن

 !تو کنار -

  تمام دهانم زدن خی با و زدم یبستن به را گاز نیاول

 را حس نیا داشتم، دوستش من اما زد، خی وجودم

 :گفت و کرد باز را اش یبستن معراج. خواستم یم



 . جونت نوش -

 :گرفتم معراج از را نگاهم

 در رو  یخواستگار روز کل یتالف ی دار امروز -

 ؟ یاریم

 ؟یچ یبرا -

 :دادم جواب و زدم یبستن به  یگرید گاز

 .یدار یبرنم ازم چشم چون -

 : زد یلبخند

  یچ یخواستگار روز عاقبت  و آخر گفتم که بهت -

 .شه یم

 ثابت معراج یرو نگاهم و کردم تمام را ام یبستن

 دیرس یم نظر به و بود زده  کوچک گاز کی فقط. ماند

 :کردم نگاهش مظلومانه. باشد دهیبر را امانش سرما

 ؟ یخوری نم رو یبستن-

 :زد یزورک  یلبخند

 شه؟ یم باورت زدم خی بگم -

 به تا  و برداشتم جلو به یقدم دادم، تکان یسر

 :گرفتم دستش از را یبستن دیایب خودش



 .ادیم  خوشم سرما از من یول -

 زدم یبستن به یمحکم گاز رشیمتح نگاه به توقع یب

 یها گفتن افرا به توجه یب! بود دلچسب بیعج و

 ییها قدم  با. کردم تمام را یبستن معراج  متعجب

  زباله سطل  از و رفتم ایدر کنار چرخ سمت به آهسته

 یرو و آوردم در فمیک از یدستمال. کردم استفاده اش

 :گفت لب ریز بود من مات  هنوز که معراج دم،یکش لبم

 ؟یخورد منم یبستن یجد یجد -

 : زدم یلبخند

 ادینم اونوقت برسه، مامانت گوش به نذار -

 !یخواستگار 

 :دیپرس و داد تکان یسر

 م؟یبر -

 :گفتم طنتیش با

 ؟یکرد خی  تو خوردم یبستن دوتا من -

 :گفت و زد یبرق نگاهش

 .شدم ریس من یخورد تو -



 رفتن  قصد و بود شده مهمان لبم رو  که یلبخند

 سمت به معراج دوشادوش. داشتم دوست را نداشت

 : گفتم و  رفتم نیماش

  نمیبب بزنم سر هی. کارگاه برسون رو من زحمت یب -

 .کننیم کاریچ

 :دیپرس و کرد روشن را نیماش

 کنن؟ یخرابکار و ینباش یترس یم -

 :گفتم و کردم یگوش به ینگاه

 .نزنم سر  تونمینم باالخره یول نه -

 :گفت لبخند  با معراج

 .ادیم بهت بودن کارفرما که الحق -

 : داد ادامه و افتاد راه

 .کارگاه یبر فرستمت ینم امروز یول -

 

   است_بس _ی قربان#

 69_پست #

   ایآنال #

   انای آر#



 

  رنگ چشمانش دوباره کردم، نگاهش تعجب با

 شد یم یمعراج خلوتمان  در. گرفتند خود  به طنتیش

 و داشتم دوستش که یمرد دند،ید یم هی بق آنچه یورا

  شیبرا وجود تمام با شدیم  باعث شیها  یمردانگ تمام

 گاز پدال یرو را شی پا. کنم خرج را میها  یزنانگ

 :فشرد

 دارم یخواستگار روز نه یبب خانوم حاج گفتم بهت -

 بره؟ یم خ یب تا خیب رو سرم  کنم یم نگاه رهی خ بهت

 ادامه و کرد رد را یخروج نیاول دادم، تکان یسر

 : داد

 دلم نیهم یبرا . کنم نگات فقط خوامیم امروز یول -

 ! باشه تو قهیسل به یخواستگار روز  لباس خوادیم

 رخ کامال و زدم هیتک سرم پشت در به دم،یکش ینیه

 :نشستم معراج رخ به

 یم شناسن، یم رو ما شهر نیا مردم خوبه؟  حالت -

 فروشگاه؟  تو یببر و  یریبگ رو من دست یخوا

 ییتو و من گهید بفهمن دیبا شهر نیا مردم آره، -

 .میشد  ما و ستین



 ست؟ین زود -

 زبانه وجودم در که بود ییها ترس از  زیلبر سوالم

 زدند یم زنگ گوشم درون که ییها ترس. دندیکش یم

 و بفهمد حسام  اگر د،یبگو معراج اگر. است زود که

  یرو سرم پشت  یترسناک هیسا شود؟ یم  چه وقت آن

 به دیپرس ی م که یمنحوس هیسا. نشست عقب یصندل

 نه؟  ای یدار نانیاطم کارت ندهیآ

  خواست یم  من از یزیچ وجودم در یول دانستم ینم

 او شود باورم شهیهم مثل کنم؛ اعتماد معراج به

  که یا خانواده از شتریب  یحت خواهد؛ ی م مرا صالح

 مرا او. بودند کرده م یرها و بودم ها  آن با سالها

 شمرد؛ یم  محترم را اعتبارم و ندهیآ داشت، دوست

 یم را پول  و سکه یصدا  فقط که یماهان  از شتریب

 . شناخت

 گرید که بود ینسل از بود نشسته کنارم که یمرد

  همتا  شیها یمردانگ که یمرد شد؛ ینم تکرار

 دنیرس با . دادم یم جان شی برا حتما من و نداشت

  پارک یجا  نیتر کینزد در را نیماش پاساژ مقابل

 زده خجالت  و شدم ادهیپ ی آرام به. داشت نگه ممکن

 با ستاد،یا کنارم معراج. دمیکش شالم یرو یدست



  چشمم و میشد پاساژ وارد. شد قرص دلم حضورش

 برازنده شک یب که شد ییشلوارها و کت محو

 . بود معراجم

 یب ینقاش شلوار  و کت در اش دهیورز اندام  و بلند قد

 با نشست، لبم یرو یلبخند. شد یم خداوند لیبد

  نیب نگاهم. میرفت مغازه نیاول سمت به معراج اشاره

 سالها. دم یکش لباسها یرو یدست د،ی چرخ ها رگال

 با. بشناسم را بد و خوب جنس بود داده ادمی دوختن

 یوقت بفهمم و بزنم حرف اطشیخ با  پارچه نوازش

 عاشق چقدر کرده یم حرکت  لباس نی ا یرو دستش

 .است بوده دوختن

  کردم یم لمس را قهی دور یدست یها دوخت  یم دیبا

 بود؛ نهفته  کوک هر ریز که  بردم یم یپ یعشق به و

 ششیستا من و کرد یم خاص را لباس کی که یعشق

 لبخند بود، شده ثابت می رو به معراج نگاه. کردم یم

 : زدم یینما دندان

 !شده یا شهی کل یلیخ نپوش، دیسف یمشک نظرم به -

 : رفت باال شی ابرو کی

 واقعا؟ -

 :انداختم باال یا شانه



 .ادینم خوشم دمید ادیز ماهان تن چون دیشا -
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  یآب شلوار و کت کی ی رو نگاهم داد، تکان یسر

 دست به یی بایز با که یسیانگل قهی. شد ثابت یکاربن

  یم داد دور از. بود شده دوخته و خورده برش اطیخ

 و دوز ی سفارش ست،ی ن یدست دم و ی بازار کار زد

 :گفتم و رفتم سمتش به. بود فرد به منحصر

 !شهیم معرکه دیسف راهنیپ هی با شلوار و کت نیا -

 :گفت و  مارساند به را خودش ها فروشنده از یکی

 اد؟یم بر من از یکمک -

 :کرد  رو و ریز  را دلم که زد ی لبخند معراج

 .کمک آوردم رو کار یاوستا  خودم من اما یمرس -



 اشاره بود گرفته را  چشمم که یشلوار و کت به

 :کردم

 شونیا زیسا دیسف راهنیپ هی با رو نی ا زحمت یب -

 ! نیاریب

 مورد در احترام تینها در و زد یلبخند جوان مرد

  یخوب حس. شد زدن حرف  مشغول معراج  با زیسا

 همه نیا. خواست یم را لباسش در من قهیسل داشتم،

  یم در تصرف به را یزن هر  قلب که بود یزیچ  توجه

  خاطراتش  یتداع با بعد  سالها حتما که یز یچ آورد،

 .زدم یم لبخند

 پدرشان یکارها از مانیها  بچه یبرا یروز دیشا

 نیا یوقت دیشا. کردم یم تیاذ را معراج و گفتمیم

  کرده بغل را  توپش پسرم کردم یم فی تعر را خاطره

  شباهت من به شک یب  که یچشمان با دخترم و بود

  هم باز تا کرد یم لوس معراج یبرا را خودش داشت

 شانیبرا را ازدواج و  یخواستگار   روز  یماجرا

 .میکن فیتعر

 یرو کرد،  تیهدا پرو اتاق سمت را معراج فروشنده

 رگالها نی ب  را نگاهم و  نشستم فروشگاه کنار پاف

  بودند، کرده کار نهیآ را فروشگاه دورتادور. چرخاندم



  شتریب خودت دنید با و یزد یم چرخ  که یطور

. یشد یم زده جانیه یداشت تن به که یلباس یبرا

 دلت شد یم باعث ها نهیآ انیم خودت انعکاس

  یم آرزو و  یببر را یزد تن که یلباس همان بخواهد

 .داشت یکار  نهیآ نطوریا هم خانه کاش یا یکرد

 را معروف یبرندها که مطرح یمدلها ریتصاو دنید

 مدل هر دنی د با. بود کرده گرم را سرم داشتند تن به

  لباس همان با قامت و قد همان در را معراج ذهنم در

  به. شد یم صورتم مهمان یلبخند و کردم یم تصور

 نگاه معراج آمدن رونیب و در شدن باز محض

 .نشست  او یرو ام دارانهیخر

.  رمیبگ  او از را نگاهم توانستم ینم ستاد،یا مقابلم

 از. بودم  شده مرد نیا عاشق من و بود اش برازنده

 او زدم،  یچرخ معراج مقابل و شدم بلند  پاف یرو

 گرداگردش پروانه ک ی همانند من و بود ستادهیا

  نگاه یحت. بود  شده یعال  نظر هر از. کردم یم حرکت

 معراج کرد، یم دییتا مرا ذوق هم فروشنده مشتاق

 فروشنده به رو و کرد نهیآ درون خودش  به ینگاه

 :گفت

 !آوردم اوستاشو گفتم بهت -



 به بیعج که کردم یرنگ یمشک  یها کفش به ینگاه

 دست در یاسپند ظرف داشتم دوست. آمد یم لباسش

 و چرخاندم یم سرش دور اسپند مشت مشت و داشتم

 هرکس چشم بود قرار که  ختمیریم ییها ذغال درون

. بکشد آتش به ندارد را ام یخوشبخت  دنید توان که

 :دیپرس و کرد من به  ینگاه معراج

 خانم؟ سرکار نیدیم دییتا -

  پرو اتاق به لباس ضیتعو یبرا معراج  و زدم یلبخند

 :آمد سمتم به ییخوشرو  با فروشنده. رفت

 .نیدار ی خوب قهیسل -

  را حسام ترفند کردم یم حس من ای ختیر یم زبان

  به یقدم کند؟ باز را ییآشنا باب بلکه برد یم کار به

  فروشگاه گرید سمت به  را نگاهم و برداشتم عقب

 و کنم دیخر  ام یزندگ مرد یبرا بودم آمده من دوختم،

  ییایرو سرش در یگرید مرد بگذارم نداشتم قصد

  به را کارتش زد رونیب اتاق از یوقت معراج. بپروراند

 : گفت من به رو و گرفت فروشنده  سمت

 ؟یندار  دیخر تو -

  با خواستمیم که یلباس بود قرار یعنی کردم،  نگاهش

 م؟یکن انتخاب هم با را ستمیبا اش خانواده مقابل آن



  نیا داد یم قلقلک را وجودم که یجانیه کردم، ذوق

 یحت. بدهم کش خواستگار  روز خود تا را کردن دیخر

 در معراج با بود قرار که  را یا خانه خواست یم دلم

  انتخاب با  سرم و بخرم االن نیهم را کنم یزندگ آن

 .شود گرم  لوازم نیبهتر
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  با خواستمیم که یلباس بود قرار یعنی کردم،  نگاهش

 م؟یکن انتخاب هم با را ستمیبا اش خانواده مقابل آن

  نیا داد یم قلقلک را وجودم که یجانیه کردم، ذوق

 یحت. بدهم کش خواستگار  روز خود تا را کردن دیخر

 در معراج با بود قرار که  را یا خانه خواست یم دلم

  انتخاب با  سرم و بخرم االن نیهم را کنم یزندگ آن

 .شود گرم  لوازم نیبهتر

 



  یها لباس از  بود پر پاساژ نیهم دوم طبقه دانستمیم

 از دیخر به یا عالقه وقت چیه من و زنانه یمجلس

 وقت چیه نداشتم؛ رنگارنگشان یها   پارچه انیم

  خواستمیم چه هر. بودم نکرده حس ها آن به یازین

  هر و ببرم چرخ ریز را اش  پاروه توانستم یم خودم

 بار نیا. بدهم طرح و بزنم کوک خواست یم دلم جور

  یگرید زیچ  ایگو معراج اما و داشتم را  فکر نیهم هم

 .پروراند یم  یشانیپ پشت

 

 به معراج یرسم ورود مناسبت به گرفتم میتصم

 خودم گرفتم میتصم بدهم؛ ییکادو خودم به ام یزندگ

 چشم میشد دوم طبقه وارد یوقت و کنم زده شگفت را

 دهیا از  پر ناخودآگاه. شد پر ها لباس برق از میها

 بود قرار که ییها لباس یطراح و ندهیآ یبرا شدم

 ی هیبق یبرا  کنم یطراح  ای ببرم چرخ ر یز خودم بعدا

 . ها اطیخ

 و یعروس  یمجلس  یها لباس نیب از تا دمیچرخ 

  معراج ی خانواده با ییارویرو مناسب یلباس  ،ینامزد

 . کنم دایپ

 



 مهم معراج  یبرا  ییزهایچ  چه دانستمیم  که همانطور

 .دارد ییقرمزها خط چه مادرش بودم  مطمئن است؛

 مدل  و ها  پارچه و  ستادمیا ینیتری و یرو به رو

 را معراج پررنگ حضور. گذراندم نظر  از را شانیها

 با که را ینفر چند نیسنگ نگاه و کردمی م حس کنارم

 . دمید یم هم بودند آشنا  خوب من

 یحت نه و بود یم زنانه و نیسنگ یل یخ  دینبا لباسم

 کرد جلب را نظرم یآسمان  یآب کیتون دخترانه؛  یلیخ

 درنگیسف یشلوار با را  آن المیخ در و ب ب قهی با

 که یآب یها  طرح با دیسف  یا یروسر و کردم ست

 .را یکم هم دیشا بپوشاند؛ را میموها تمام بود قرار

 

 :گفتم سر اشاره با و کردم معراج به ینگاه

 چطوره؟ اون -

 :گفت و زد لبخند

 .شهی م چطور نیبب کن پروش. هی عال رنگش -

 یا گونه به  را چپش دست و ستادیا مغازه در یجلو

  فیک. حرکت به کرد یم دعوت مرا انگار که گرفت



 وارد معراج از جلوتر و  گرفتم تر محکم را ام یدست

 .شدم

 که بود ییها آن از. شناختم یم دورادور را فروشنده

 اما کردیم  افتخار یخارج  یها لباس کردن وارد به

 یم مرا هم فروشنده. بود آمده خوشم لباس آن از من

 .  دمی فهم لبخندش از  پر نگاه از را نیا شناخت؛

 

 که یلباس دنبال  نگاه با کردم یسع و کردم آرام یسالم

  یها پارچه از پر یها رگال انیم از بودم دهیپسند

 . کنم رنگارنگ

 .نیآورد صفا... پاکزاد خانم سالم -

 کنم؛  ریتعب چطور را اش جمله لحن دانستمینم

 در حضورم از داشت واقعا ای بود هیکنا از پر دمینفهم

  یلبخند. کردیم یخرسند اظهار درندشتش ی مغازه

 : گفتم و زدم

 ...خواستم یم رو نی تریو پشت یآب كیتون اون  -

 

  به را توجهش و انداخت معراج و من به كوتاه ینگاه

  خواست دلم كوتاه یا لحظه یبرا. كرد معطوف من



 خیم فروشنده چشم تا كند احاطه را دستم معراج دست

. معراج ی  چهره یرو  نه مان؛یها دست یرو شود

 دور داشت؛ تعلق یگرید یجا به كه را میها انگشت

 : دادم  ادامه و كردم محكم فمیك بند

 ...الرجش  -

 

  تا رفت كه فروشنده و كردم معراج  به ینگاه مین

 من سهم تا بود مانده دانه كی همان ایگو  كه را لباس

  لب ریز آرام و برگشتم. اوردیب رونیب نی تریو از شود

 :گفتم

 .ه یخارج یول قشنگه یلیخ  -

 :داد جواب لب ریز  یآرام همان به هم معراج

 .بردار رو یپسند یم یچ هر. نكن فكرشو  -
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 :گفتم شك با و برگشتم طرفش به

 . خرما یم خودم رو  بخرم خوام یم كه یینایا  -

. كرد غیدر من از را شی ها چشم و داد لمیتحو  یاخم

 :گفت و شد خم طرفم به یكم

  یخوا یم رون یب یایم من با یوقت باشه آخرت بار  -

 .یكن بتیج یتو دست

 

 و شد پر یلبخند  و شد آب یقند قلبم یانتها  در ییجا

 یم خودش یبرا عقلم. گرفت  را وجودم تمام ینیریش

  به چرا پس كار همه نیا دیبگو و بدهد حكم  خواست

  رخم به را استقاللم تمام خواست یم د؛یآ ینم كارم

  یم عقلم  از كه ییها منطق نیا تمام با دلم، و بكشد

 را تمامش كه  یذوق از خواند یم و زد یم ساز د؛یشن

 . بود گرفته بر در

 

 عضالت شدن جمع از كردم یسع وجودم  تمام با

  یر یجلوگ بدهد شكل یلبخند  خواست یم كه صورتم

  را رنگ یآب ریحر تا كردم دراز دست. نشد اما كنم



 بدنم یرو  ییبایز به  المیخ در رشی حر. كنم لمس

 :گفتم و انداختم دستم یرو  را پارچه. بود نشسته

 یم هم شش و یس زیسا  دیسف یدم¬پا شلوار هی  -

 . خواستم

  كه دمید یم. كرد نگاهم مات كوتاه یا لحظه فروشنده

  درخواست  همه خواست یم من از داشت نگاهش در

  ی لحظه نیا من اما بدم لشیتحو  جا كی را میها

 فروشنده و  بدهم طول امتیق تا خواستم یم را نیریش

 افتاده ریگ معراج و من انیم اتفاق یقضا  از چارهیب

 .بود

 

 ؟یریگ یم انتقام یدار  -

 معراج لی تحو را نگاهم  نیتر معصومانه كردم یسع

 را سوالش تا برود فروشنده تا بود كرده صبر كه بدهم

 .اوردیب زبان به

 ...خدا به نه  -

 :گفت و دیخند

 . كردم باور منم  -



  ریز منو یبخوا نشده شروع یزندگ هنوز نشد قرار  -

 و مستقل تیشخص هی  من. باشم گفته. ایببر سوال

 .هستم راستگو اریبس  و گرا واقع

 

 :دیپرس نبود كوتاه ادیز كه یمكث از بعد

 ؟یخورد یدیجد صبحانه امروز  -

 سمت بود رفته كه گشت فروشنده دنبال نگاهم رد

 .  میبود مانده ها لباس كنار هنوز ما و شلوارها  قفسه

 چطور؟   -

 .یشد گهید جور هی كال  -

 شدم؟  بد  -

 .یش ینم بد وقت چیه تو  -

  به كه همانطور و گرفتم فروشنده از باالخره را شلوار

 معراج سمت به داشتم یبرم قدم پرو یها  اتاق سمت

 :گفتم و برگشتم

 .كن انتخاب برام رو  یروسر  -

 



 یحت ند؛یبب تنم در را  لباس ستین قرار دانستم یم

 رنگ دیسف در یوقت تا. بدهم را شنهادشیپ نبود قرار

 حدسم. بود همراهم نگاهش هم بستم را پرو اتاق

 را چشمم دی سف و یآب رنگ نیب  یهماهنگ. بود درست

. بود نشسته تنم یرو ییبا یز به ریحر و بود گرفته

 در خودم به  آخر بار یبرا و دمیكش پارچه یرو یدست

 . نشست میها  لب یرو یكمرنگ  لبخند. كردم نگاه نهیآ

 

  كه اندزاه همان به و شد یم یواقع داشت مانیایرو

 ترسناك می برا آورد یم میها  لب یرو لب  یرو  لبخند

  كنده ینوجوان  یایدن از  زود یلیخ كه یمن. بود هم

 نیا از فراتر  یزیچ ازدواج كه دانستم یم خوب شدم؛

 جا زود یلیخ كمك؛ بدون دانستم یم و  هاست حرف

 او با بود ها مدت كه روانشناسم با دیبا. زدم یم

 كه بود زهای چ یلیخ. گرفتم یم تماس بودم نزده حرف

  بود شده ام بهانه  مشغله صرفا   و گفتم یم  شیبرا دیبا

  و بودم نشده درمان كامال هنوز دانستم یم . فرار یبرا

 .بود شده اضافه هم   معراج حاال

 



  خاكستر و مغشوش ذهن كه بود ینیریش موج معراج

 به دانستم یم. د یبخش دوباره یرنگ مرا شده

 را، او گرفتم میتصم یوقت یحت دارم از ین حضورش

. ندازمیب رونیب ام یزندگ از ناجوانمردانه، هرچند

 نیبزرگتر با ستیبا یم حاال من و  نرفت معراج

 .كردم یم نرم  پنجه و دست م یزندگ یوال یه

 

  یصدا بعد و  آورد خود به مرا خورد در به كه یا تقه

 :دیرس گوشم به معراج مردانه بم

 ؟یدیپسند  -

 باز از كه دمید را معراج دست اما كردم  باز را در یال

 :گفتم و زدم لبخند. كرد یر یجلوگ  در كامل شدن

 ...قشنگه آره  -

 همان از را رنگ یآب یها  طرح از پر  دیسف یروسر

 : گفت و داد لمی تحو در پشت

 ؟یدار دوستش نیبب  -

 هم. داشتم یم دوست بخرد میبرا بود قرار او چه هر

  یبرا یانگشتر تا میرفت كه یروز من،  هم و خودش

 را حلقه آن دمیفهم هم من. میدیفهم را ن یا م،یبخر هم



 به توانست ینم یوقت یحت و بود بسته جانش به

 .داشت همراه خودش با حتما ندازد؛ی ب انگشتش

 

  شانه یموها  یرو و دمیكش دستش  از را یروسر

 ریز از دست  با را مو  یا طره. انداختم ام نخورده

 كردم نگاه صورتم به و دمی كش رونیب یروسر  شمیابر

.  بود كرده شتریب را اش جلوه رنگ دی سف پارچه كه

 كه بود سوال  میبرا شهیهم و داشتم یمعمول یا چهره

 یلیخ. كرد جذب من به را معراج اول  بار یز یچ چه

 هم نی ا و اورمیب زبان به شد ینم م یرو را زهایچ

 یم مبارزه به را نفسم به اعتماد تمام كه بود یزیچ

 . دیطلب

 

 تن به را ام یقبل یها لباس. برداشتم نهییآ از چشم

  چشم در چشم معراج با تا كردم باز را در و كردم

  ادامه یچشم  ارتباط نی ا لحظه كی یبرا فقط. شوم

 نییپا  را سرش كه بود معراج نیا بعد و داشت

 را همه.  میبرو صندوق به نشد ازین  یحت. انداخت

  كه دمید هم را یا جعبه یحت و بود كرده پرداخت



 ینم كادو را ها نیا. كند پنهان من از داشت یسع

 بود؟ دهیخر هم جدا یزیچ می برا كه دانست
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  و جنگل و ایدر . شد شب یزدن هم به چشم به روزمان

 در را یشام و میبود گذاشته  پا ریز را دشت و کوه

  از بعد. میبود خورده ا یدر از ییویو  با یرستوران

 باشند، گذاشته تند دور یرو را ام یزندگ انگار دیخر

  یبرا خواست من از معراج که دمید و  زدم پلک فقط

 دست  ناخودآگاه من  و کنم انتخاب ییغذا جفتمان

 .آوردم لبش به لبخند و غذاها  نیگرانتر یرو گذاشتم

 یوقت و بودم داده خودم  به یاستراحت ها مدت از بعد

 زد، ترمز خانه   در یجلو معراج و دیرس انتها به شب

  لیم خواستم و کردم نگاهش و برگشتم ی ا لحظه یبرا



  مهربانش چشم دنید با که اورمیب زبان به را ام یقلب

 از دانستم ینم گرید. آورد هجوم ذهنم به زیچ همه

 گوشش به  و کنم حرف را کدام حس، همه آن انیم

 . برسانم

 گذشت؟ خوش -

 .گذشت یم ینطوریهم روزمون هر کاش -

 . کن اراده فقط تو -

 :زدم لبخند

 یم یپوچ به  وگرنه بکنم مثبت یلیخ کار هی دیبا من -

 .رسم

 .  دونم یم -

 که بکشم خودم سمت  به را رهیدستگ تا بردم دست

 : گفتم و برگشتم طرفش  به. زد میصدا

 جانم؟ -

 جو و جست  را روحم داشت انگار اش ره یت  یها چشم

  سرش پشت به  را میها چشم و اوردمین طاقت. کرد یم

 گرفته قاب را شب آسمان که ییها شهی ش به. دوختم

  من آسمان تمام حاال  اهش،یس یها چشم و بودند

 .بودند



 . بده قول بهم -

 ؟یقول چه -

 .یمن یبرا فقط که -

 :زدم لب

 .توام یبرا فقط -

  اعتقاد ام جمله به قلبم اعماق از. نبود وار یطوط

 مطمئن اما نبودم معتقد یادیز یزهایچ به من و داشتم

  یگرید زیچ چه. زد نخواهد نیزم به مرا معراج بودم

 مرد نیا  کنار آخر تا کند مجاب را من که بود ازین

 نباشم؟

  آرزو بستم، سرم پشت که را خانه در و نیماش در

  بودم تنها باز من اما شد ی نم شب روزمان کاش کردم

  نشیزم یرو  ها کارتن از یانبوه حاال که  خانه نیا و

  زیچ خودم لیوسا جز من و بودند کرده خوش جا

 .بردم ینم دیجد ی خانه به یگرید

 روشن ی صفحه به ینگاه خورد، زنگ که لمیموبا

 :دادم جواب و انداختم اش شده

 .ستهیشا سالم -

 .خانم عروس سالم -



 :ماند  باز دهانم

 ؟یچ -

  به هیهمسا یمرغا ده؟ی نرس بهم خبرا یکرد فکر -

 شهر جذاب دختر که رسوندن خبر یس یب یب سرعت

 که یداشتن  دوست و زیعز محتشم یآقا  با کمونیکوچ

 . ددر رفتن دارن؛ ارادت بهش همه انقدر

 :زد یم موج میصدا در هشدار

 !ستهیشا -

 خودش  من مامان. نداره دهیفا که نکن انکارش -

. س کاسه هی یتو نامبرده یمرغا همون با دستش

 .هیچ داستان نمیبب رونیب زیبر زود

 .شبه نصف االن  ستهیشا -

 یبذار دیبا رو  یر یپن یداستانا نیا اصال. بهتر چه -

 .یری بگ جون یبد گوش  شب آخر

 ... و محتشم  یآقا -

 :دیپر حرفم   وسط باز

 که ششیر به یبند یم محتشم  یآقا هم یجور هی -

  خونه اون در از که ینبود تو کنه یم فکر ندونه یکی



 جلو در کرده فسان چسان و اومد رونیب پرماجرا ی

 ...اوالال و کرد باز رو

 .ستهیشا یکن ی م یرو ادهیز یدار گهید -

 از دارم و... خوبم انقدر که من افرا؟ ادیم دلت -

 .گهید بگو... ترکم یم یفضول

 رابطه نی ا گرید نبود قرار. دادم قورت را دهانم آب

 را مادرش و پدر که حاال. باشد مهر به سر یراز

 آن و بفهمد سته یشا داشت یفرق چه بود، کرده یراض

  به زیچ همه کم کم تا بفهمند ها مرغ خودش، قول به

...  بروم خواستم یم  که من برگردد؟ یعاد روال

 کرد؟  یم یفرق چه ندانستنشان و دانستن

 . کرده یخواستگار ازم معراج -

 کرد، پر را گوشم  ستهیشا  غیج بعد و سکوت یا  لحظه

 در کمتر شی صدا یزیت تا کردم دور سرم از را یگوش

 :برود  فرو سرم

 . افــــرا... دونستـــم یم -

  یگناه هات هیهمسا. ستهیشا کن کنترل  خودتو -

 .که نکردن



 دونستم یم. شناسم یم خوب رو عاشقانه نگاه من -

 .نکرده ک ینزد بهت خودشو یالک خان معراج نیا

 :دادم هشدار

 .ینکن  درست داستان شد قرار -
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 یم االن ینوشت رمان هی خفا تو شما ست،ین داستان -

 ! میبخون ما ید

 معراج و من عشق داستان نشست، لبم یرو یلبخند

 داشتم  دوست. بود عاشقانه رمان کی ستهیشا ذهن در

 صورت. کنم گوش و د یبگو ستهیشا صبح خود تا

 از زد یم  چرخ مقابلم  شلوار و کت با  یوقت معراج



 اتفاق چ یه گرید که ییجا شد؛ ینم دور تصوراتم

 معراج با را عمرم تمام خواستم یم و نبود یزشت

 خودم به  ستهیشا یصدا با. بگذرانم امروز مانند

 :آمدم

  خونه یحوال  یدار یشد پرنده چهیقال  سوار باز -

  ؟ی کنیم دور دور محتشم یآقا

  و شده پرنده چهی قال سوار  ستهیشا قول به  هم باز پس

 در را نگاهمم. بودم کرده پرواز ها یی بایز اوج به

 :گفتم و چرخاندم خانه

 یذاریم ،یگرفت  رو یریپن  و نون یها قصه ستهیشا -

  برم؟

 !نوچ -

 یگوش. شدم لباسم آوردن در مشغول  و زدم یلبخند

 : گفتم و گذاشتم گوشم و  شانه نیب را

 ینم دون و آب تو شوهر اون ؟یندار شوهر تو -

 خواد؟

 :زد یبلند قهقهه



 ییزایچ بدم؟ دون و آب بهش خروسه یحام  مگه وا -

 شاء ان. شه یم بشینص وقتش به خواد یم اون که

 !کار تو ادیم خودت دست یزود به هللا

 :دادم جواب عی سر و انداختند گل میها گونه

 .برداشته تاب مغزت یشب آخر سته،یشا برو -

 نبود؛ دروغ. نشستم مبل یرو و کردم  قطع را تماس

  ستهیشا. بودند داده قلقلکم یکم ستهیشا یحرفها 

  چقدر رابطه  نیا یدورنما  بود داده نشانم راحت یلیخ

  نظر به خوب چقدر معراج کنار که شد باورم. باستیز

 به را خودش داشت میها چشم  یجلو ندهیآ. رسم یم

 .دیکش یم رخ

  کار یجا هنوز . فشردم را مشتم و ستادمی ا تخت کنار

  کاناپه یرو  توانستم ینم معراج خانه در. داشتم

 بود معراج و من یبرا  که یا خانه به فکر. بخوابم

 راه به وجودم  در یزی چ. کرد تر قی عم را لبخندم

 هم با دلم و عقل بود، انقالب کی مانند بود؛ افتاده

  خواستم یم که یسمت به مرا و بودند شده همسو

 .کردند یم تیهدا

 یافرا از من بودم؛ دهی دو نجایا تا یدور راه از من

  خودش تا زد یم چنگ ی ز یچ هر به که ساله شانزده



  ها سال که بودم دهیرس یمن به کند ثابت همه به را

 که ی من. بودم کرده ثابت خودم به را خودم بود

 از مرا که  نبود تخت نیا کردم قانع را  خودم باالخره

 یم دینبا گرید حسام و بود حسام. کرد جدا یزندگ

 شد، نیسنگ میها چشم زود یلیخ. بودم من فقط. بود

 .کرد دور یواقع یایدن از مرا ی نیری ش خواب

  یخوب حال  شهیهم برخالف کردم، باز  چشم یوقت

  یخوشحال با بود، نگذشته  صبح از یلیخ  هنوز. داشتم

 نیبهتر به را زیم. کردم درست صبحانه خودم یبرا

  روز هر  یزود به گذشت المیخ در و آراستم شکل

 شوم یم شاد کنارش در که یکس یبرا  است قرار

 .کنم درست صبحانه

  عطر. دیبگو من قهیسل از او و کنم دارشیب خواب از

 گوش مانیها خنده یصدا کند، پر را  خانه تازه نان

  یزیچ هرکس  میبگذار رسم دیشا و کند کر را فلک

  مانیکمدها. است دهیخر   شیبرا یگرید که بپوشد

 یبرا هرکس قهیسل که شود ییلباسها از مملو

  من و شود حاضر رفتن  سرکار یبرا. است جانانش

 مبادا بگذارم کنار صدقه دارم دوستش که یمرد یبرا

 .  کنند چشممان حسودان



. گذاشتم دهان به و کندم زیم یرو نان  از یا تکه

 بودند،  گرفته شکل ذهنم پس در ینی ریش تصورات

 مقابلم  یصندل به. نشستم زیم پشت  و ختمی ر یچا

 رو یصندل معراج مردانه بت یه یزود به دوختم، چشم

 گرفتم، یم لقمه شیبرا. کرد یم پر مرا یرو به

 . بودم شده  یریپن یادیز سته یشا قول به زدم؛ یلبخند

  دیبا زدم، رونیب خانه از صبحانه شدن تمام  محض به

 و گرفتم یدربست  خانه در یجلو. رفتم یم کارگاه به

  بودند دهیرس تازه ها بچه. رساندم کارگاه به را خودم

 اتاقم به. بودند نشده لود  هنوز خودشان قول به و

 . شد گرد میها چشم زی م یرو پاکت دنید با و رفتم
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 یم ییدارا اداره از نشان چپ سمت گوشه سبز مهر

 نیا درد سر از و دادم رونیب محکم را نفسم. داد

. کردم پرت زی م یرو توجه یب را فمیک د،یجد دردسر

  برگ دنید. رفت هم در میها  اخم نامه کردن باز از بعد

 . ختیر بهم را صبحم  اتیمال اداره صی تشخ

  بودند کرده ذکر من یواقع آمد در عنوان به که یرقم

 با دیبا قانون طبق. بود ماجرا  تیواقع از  شتریب یلیخ

  قابل مبلغ هیر یخ امورات از میها تی حما به توجه

 نیا ز ی مم انگار یول گرفتم یم تی معاف یتوجه

 . بود کرده فراموش کل به را موضوع

  که یکس نظرم به کردم، پرت  زیم یرو را نامه کالفه

  به نگاهش وقت چیه بود کرده صادر را برگه نیا

 خیتار به ینگاه. بود نخورده  ام یاتی مال اظهارنامه

  یادیز مهلت صدور زمان  به توجه با کردم، برگه

  وقفه نیا با نامه نیا چرا.  نداشتم اعتراض  یبرا

  شدم بلند یصندل  یرو از  بود؟ دهیرس دستم به یزمان

 و زدم رونیب دفترم از. انداختم فمیک درون را نامه و

 :گفتم سلما به

 یبرم زود. میدار ییدارا با مشکل هی رون،یب رمیم -

 .گردم



 :دادم  ادامه. گفت یچشم سلما

 .بزن زنگ بهم اومد ش یپ یمشکل -

 سوار. زدم رونیب کارگاه از من و داد تکان یسر

 را او دیبا. دادم را معراج دفتر ینشان و شدم یتاکس

 یم گونه نیا دیشا و  دادم یم قرار  انیجر در هم

 دهیرس  دستم به ریتاخ با نامه چرا بفهمم  توانستم

 ادهیپ یتاکس  از معراج  دفتر یجلو دنیرس با. است

.  شدم ساختمان وارد و دمیکش شالم به  یدست. شدم

 با را جوابش. کرد یگرم سالم دنمید با اش یمنش

 :دمیپرس و دادم یلبخند

 نم؟یبب  رو محتشم یآقا تونم یم -

 !دییبفرما البته، بله-

 دنیشن با و زدم در به یا تقه رفتم، اتاقش سمت به

 :گفت و برخاست  جا از  دنمید با. شدم وارد شیصدا

 ! خانوم افرا به، به -

 یبرا شد  باعث بشاشش صورت دنید زدم، یلبخند

  که دستم. هستم  یعصبان  چرا کنم فراموش یا  لحظه

 به را خودش دیجد دردسر کرد، لمس  را فمیک پارچه

 :گفتم و برداشتم طرفش به یقدم. آورد ادمی



 !خوردم مشکل به -

 شد رهیخ صورتم به د،یجوش شیها چشم در ینگران

 : گفت عیسر و

 ؟ ....ماهان افرا؟ شده یچ -

 :دمیپر حرفش انیم

 !نه -

 به را اتیمال برگه بپرسد یگرید سوال بخواهد تا

 : دادم دستش

 برام یرقم هی زیمم. کنم کاریچ نیا با دونم ینم -

 !گنجه ینم من له یمخ تو رقمه چیه که دهیبر

 :دیپرس و کرد برگه به  ینگاه معراج

 درسته؟ ،یداد اظهارنامه که تو -

 :داد  ادامه و دادم تکان دییتا نشانه به یسر

 !لطفا نیبش -

  یچا درخواست معراج نشستم،  مقابلش یصندل یرو

 :گفت و کرد

 . ارمیم در رو  ماجرا نیا یتو و ته االن -

 :دمیپر حرفش انیم کالفه



 .بشه ساز  مشکل برات خوامینم -

 مانند درست. دادم حیترج را سکوت که  کرد ینگاه

 کاملش خودش  به مختص جمله با که ینگاه همان

  رونیب یایم من با یوقت باشه آخرت بار » بود کرده

 یم هم  االن.« یكن  بتی ج یتو دست یخوا یم

 نگاه با. کند  حل را مشکلم خودش روش به خواست

 و باشم زن  دیبا هست یوقت تا داد نشانم اش مردانه

 . کند تیحما مرا  او بگذارم

 هم با مانیزندگ در یمرد و زن دادم یم مهلت حتما  

 اما دانستم یم مستقل یآدم را خودم من. نشود جدا

  یم یکس دم ید یم یوقت شد یم گرم دلم از یا گوشه

  شتریب دیشا دردسرش. نباشم  تنها راه نیا در خواهد

 باالخره و زیسرمم دنبال رفتم یم خودم  اگر نبود

  که دادم یم او به یحس که نیهم اما. کردم یم حلش

 یسرزندگ  احساس هم خودم به کند، کمکم تواند یم

 . داد یم

. شد ریگ جا  زیم یرو  یچا وانیل دو و شد باز در

  دیرقص یم  ها وانیل یرو  که یسرخ  گل عطر یبو

 مشغول و گرفت یا شماره معراج. کرد پر را مشامم

 از یوقت داشت یریناپذ وصف تیجذاب. شد زدن حرف



 یمن یبرا. کرد یم استفاده من یبرا نفوذش زانیم

  خواست یم  که بود یکس حاال  و بودم خودم شهیهم که

 :گفت کرد قطع را تماسش یوقت. کند ما را من نیا

 زدم، حرف زیمم سر با. کنم یم درستش! من با نیا -

  رو اعتراض بیترت خودم  و بشه یبررس دیبا رقم نیا

 . دمی م

 :گفتم  یآرام لحن با

 به رید نامه که یدید معراج، ندارم وقت ادیز یول -

 !دهیرس دستم

 یم دیام و اعتماد یمعنا  وسعتش تمام  که زد یلبخند

 : داد

 .راحت  التیخ -

 را وان یل کی و کردم دراز دست زدم، یلبخند

  نگاهم و کرد مدهوشم رقصان سرخ گل عطر . برداشتم

 را وانیل یگوش  زنگ یصدا با. دوخت  خودش به را

 را تماسش. شناختم  ینم را  شماره گذاشتمو زیم یرو

 :دادم جواب

 بله؟ -
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 .زنم یم  زنگ یسمسار از پاکزاد، خانوم سالم -

.  ستیچ  ماجرا شود یتداع میبرا تا دی کش طول یکم

 :کردم باز دهان

 .دییبفرما! بله بله -

 بخونم؟ رو ستیل نیدار وقت -

 .نیبگ  رو یینها متیق خواد،ینم  رو ستیل -

 :گفتم معترض مبلغ، دنیشن با

  اون کردن ارزش یب رسما یعنی دنیخر مدل نیا -

 .دارن ارزش شتری ب هیریخ بدم فروختن ی جا به. لوازم



. ماند رهی خ صورتم به سوال  از پر ینگاه  با معراج

  قاطعانه یلحن  با و گرفتم اش چهره از را میها چشم

 :گفتم

  یچطور نمیبب دیبفرست برام رو ستی ل زحمت یب -

 .نیگذاشت متیق

 :دیپرس معراج و شد  قطع تماس

 افرا؟ هیچ موضوع -

 یگوش امیپ یصدا بدهم را جوابش خواستم که نیهم

 با و کردم باز را بود شده ارسال که یعکس. شد بلند

  یرو را  یگوش. شدند گرد  میها چشم ها متیق دنید

  از انگار که یمکث با معراج. کردم مکث و گذاشتم زیم

 و برد دست ،یگوش برداشتن یبرا بخواهد اجازه من

 :دیپرس شده باز عکس دنید با

 افرا؟ هیچ نیا -

 :دمیکش یپوف

 متیق نیا. بخره  رو خونه لوازم بودم آورده سمسار -

 ! داده رو

 :رفتند هم  در شیها اخم

 ؟یبفروش یخوا یم رو  خونه لوازم -



 نیا با خونه هی تونمینم. توشه لهیوس یلیخ آره، -

 هم یلیدل. ببرم کنم بار رو همه که کنم اجاره اندازه

 .ندارم داشتنشون نگه یبرا

  کند انیب شمرده کردیم یسع که یکلمات  با معراج

 :دیپرس

 کنم اجاره اندازه نیا با خونه  هی نکهیا  از منظورت -

 ه؟ یچ

 . کنم یکش اثاث  خوامیم -

 : شد بلند جا از

 ؟یکن یکش اثاث یخوای م یچ یبرا -

  به را منظورم شد؟ ینم متوجه. کردم نگاهش شک با

 : آوردم زبان

 نیایب خودم  خونه یتو خواد یم دلم  نکهیا یبرا -

 .یخواستگار 

 :گفت و زد یسرخ به صورتش

 عوضش یخوا یم که ستی ن تو مال مگه خونه اون -

 ؟یکن

 :ماندم  رهیخ صورتش به و شدم  بلند جا از



 

  خونه اونجا. کنم یادآوری  برات ستین خاطرت اگر -

 هم  حاال.  من با یهماهنگ بدون. شیدیخر  تو توئه،

  یخواستگار  رو من قراره یوقت خوام یم من نیهم

 دهن لقلقه  بشم خوامینم. باشه خودم خونه یتو کنن

 ...و دهیخر خونه افرا یبرا معراج که هیبق

 من خونه ؟یمن یزندگ کی شر تو شهینم باورت افرا -

 شدن؟  جدا ها خونه نیا یک اومد؟ در کجا از تو و

  پسرت دوست گفت طعنه  با ماهان که یوقت از -

 . بخره رو خونه خوادیم

 :گفت یمعطل یب معراج

 داداشت؟ ای یکن یم یزندگ  مردم حرف واسه تو -

 دیکن یخواستگار  خودم از رو من یگ یم که ییتو

 تو یدونینم قابل که داداشت که  نهیا تی نگران

 گه؟ یم یچ باشه یخواستگار 

. بشم وجودش منکر تونم ینم یول دونم ینم قابل -

 تونم؟یم. نزن حرف و  ببند رو دهنت  بگم تونم ینم

 خودم ؟یچ خودم  یول رمیبگ دهیناد اونم  فرض به تازه

 معراج. کنم یم یزندگ دارم  تو پرچم ر یز دونمیم که

  یرو بارم شهیهم گرفتم ادی رو گذشته دهه کی من



 نهیا دارم ازت  که یانتظار نیاول. باشه خودم دوش

 یبفهمون بهم و یبش قائل رو شعور حداقل  برام که

 که باشم یی کسا یرایپذ  تو خونه یتو  تونمیم چطور

 کنن؟ یخواستگار تو یبرا من از رو من خوان یم

 که دمیخر ؛یکن فرار ازش که دمینخر رو  خونه من -

 ادیب یناکس و کس هر و یفتیب دوره ینخوا  که ینر

. بذاره متیق خورده بهشون تو دست که یلی وسا یرو

  راحت الشیخ باشه امن جاش من ناموس خواستم یم

 . باشه

  با کنمیم فکر یوقت. ناراحته الیخ نیا معراج، ستین -

 . ناراحتم بشم مردم دهن لق تخم ذارمیم کار نیا

 ... من افرا، نباش -

  افرا هنوزم من. مینرفت سقف هی ریز هنوز تو و من -

  خواهش ازت و دهینچسب اسمم ته تو یل یفام پاکزادم؛

 خودم االن تا. نبر سوال ری ز رو من تیموجود کنم یم

 ارم؛یدرب سرا یتو یسر گرگ همه نی ا نیب تونستم

 که ستین نیا بر لیدل یبش شوهرم قراره که نیا

 اون از من. یبد انجام برام کارهامو همه  یبخوا

 . ینخوا چه یبخوا  منو چه  رم، یم خونه



  خواست یم  معراج. زدم رون یب و نماندم یحرف  منتظر

 پشت که دم ید یم. دمیفهم یم را نیا  و کند تمیحما

  خط از داشت اما نداشت وجود یبد قصد ماتشیتصم

  ساخته من که یبلند یوارهاید. شد یم  رد میقرمزها

 چون صرفا    شوند خراب ی راحت نیا به نبود قرار بودم

  به لحظه که  ییها خط. بود یداشتن دوست مرد نیا

 . شدند یم تر رنگ  پر لحظه
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 دوست واژه و زد یم زنگ  گوشم در ماهان یصدا

 یم که دانستم ینم یمعراج  برازنده اصال را پسر

 نبود، ماهان مثل یدست دم یمرد معراج. شناختم

 ییاو شد؛ یم صبح زن کی با شبش  هر که یماهان



 را او زنها همان و دانست یم لهیوس را ها زن که

 !اریس عابربانک

 و نشستم زیم پشت کالفه رساندم، کارگاه به را خودم

 که ییصداها. سالن درون همهمه به سپردم گوش

 داشت، خودش در را یزندگ از ی عیوس انیجر

 که است یزنان  یبرا  نجای ا داد یم نشان که ییصداها

  تالش یزندگ یبرا مردانه شان؛یها یزنانگ  از فارغ

 .کنند

 و گذاشتم ز یم یرو را سرم بودم، لیم یب ناهار وقت

 از شود فارغ دادم اجازه کرد یم ینیسنگ که یسر به

 که ییها  دغدغه از نداشتم، دوستشان که ییفکرها 

. بود کرده شانمیپر که  یحال از و بودند  ترسناک

 مرا ستود یم مرا که یمعراج کردم ی نم را فکرش

 نبودم ییافرا همان من  مگر. برنجاند  میفکرها بابت

  یرو که ییافرا بودم؟ شیستا قابل  او نظر از که

  خواست یم  معراج حاال و بودم ستادهی ا خودم  یپاها

 متعلق که بمانم یا خانه در بروم؟ راه او یپاها با من

  پوزخند با ماهان و بمانم او رقیب ریز بود؟ او به

!  نه کرده؟ فالن پسرت دوست که دیبگو  بارها و بارها

 .نبودم اهلش من



 ساعت آخر  بایتقر کردم، بلند زیم یرو  از را سرم

 دفتر از و گفتم دینباش خسته سلما به. بود یکار

 مقابل درست که معراج نیماش دنید با. زدم رونیب

 به که ییاو دن ید. کردم تعجب بود شده  پارک کارگاه

 را توقعش اما نبود بیعج بود زده هیتک نیماش

 .دیایب میا کرده بحث یوقت نداشتم

. گفت کیعل را سالمم او و  کردم سالم یآرام  یصدا با

 کنارم یوقت. شدم سوار و کرد باز را جلو یصندل در

 و آورد در حرکت  به را نی ماش یحرف چی ه یب نشست

 : گفت بعد یکم

 ؟یکن یکش اثاث یخوایم -

 :داد  ادامه و دادم تکان یسر

  یخواستگار یبرا  خونه  اون یتو یخوا یم. باشه -

  حراج چوب و گهید یجا  هی یبر یخوا  یم. میاین

  و خودته  اموال و مال. باشه نمیا لوازمت، به یبزن

 تو که  یسمسار نیا  یول. یار یاخت صاحب خودت

  خوب متیق به ارمیم رو یکی خودم. خره   بز یآورد

 کنن دایپ درخور خونه هی برات سپردم. بخره رو لوازم

  چرا یول. یسی بنو اجاره قرارداد یکرد پسند یوقت و

 اجاره؟ 



 که بخرم خونه  نجایا از میبر قراره یوقت  خوامینم -

 .من یبرا  نمونه یخاطر تعلق چیه

 معراج هم باز کردم، سکوت هم من. شد ساکت معراج

  خواستم ینم . بکشد دوش به را میکارها خواست یم

 نیا از شتریب شد ینم. کنم  مخالفت توانستم ینم اما

 توانستم ی نم. ببرم سوال ریز را اش مردانه غرور

 یبرا کاغذ یرو ینسبت. بکش کنار را خودت میبگو

 بسته یابد  یعهد مانیها  دل در اما بود نشده ثبت ما

 .میبود
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 شب شد؛ خراب سرم یرو ایدن همه شیفردا که یشب

  یها هفته درد. قبل یها  شب خالف  بر بود یآرام

 زدن نق از بودم خسته. بود مانده وجودم در گذشته

 گرفته میتصم تازه که ماهان ماهه کی  کودک یها

 درد میها چشم و سرم تمام. بگذارند شیرو اسم بودند

 یم یسپر کارگاه دیام  به را ها شب فقط و کرد یم

  پر یبار کوله با خانه نی ا از که یروز  دیام به کردم،

 دیبا فقط. رفتم یم خودم کار دنبال دانش و تجربه از

 . گذراندم یم  را روزها نیا

 

 بود گفته یبار چند. کرد ی نم غیدر زیچ  چیه از حسام

  یم ادمی داند یم چه هر و ردیگ یم را  پرم و بال ریز

 ریتصو نیا از چقدر من و باشم خودم خانم تا دهد

  بود دهید مرا همه، نیا انیم نفر کی. بودم  خوشحال

 خودم یبرا که یا ندهیآ از آمد ینم بدم هم من و

  من به را قولش حسام که یا ندهیآ از بودم، ساخته

 یم صحبت  خانه در میدردها از شیبرا ی وقت بود داده

 .کردم

 



 رهی خ رهیخ  یها نگاه به و دمیپوش را لباسم  نیشادتر

 در تا رفتم یم کارگاه به امروز. ندادم تیاهم مامان

  و من نیب بود قرار که م یکن صحبت یقرارداد مورد

  یم من کرد یم ذکر که یقرارداد. شود بسته حسام

 حرف از که  یزیچ  طبق  و باشم داشته مهیب توانستم

 یشغل ندهیآ یبرا داشتن مهیب بودم، دهیفهم حسام یها

 .بود  یمهم زیچ

. نبود کس چ یه از یاثر. خوردم  جا کردم باز که را در

  بودم کرده  مرتبش شبید که یهمانطور کارگاه طیمح

  را شیپا کس چیه گذشته شب از انگار و بود مانده

 با را در. بود نگذاشته فعال شهیهم کارگاه نیا در

  باز یصدا نگذاشته، جلوتر  یقدم و  بستم پا فشار

 :دمیشن را حسام یصدا بعد  و در شدن

 افرا؟ یاومد -

 

  یکس و شده بسته کارگاه بودم دهیترس که مرا شیصدا

 شیصدا  در آرامش اما کرد آرام باشد، نگفته من به

 و شدم چشم در چشم او با  و دیچرخ  سرم. دمیشن ینم

 :گفتم

 ومده؟ ین کس چیه -



 :داد جواب و داد تکان هوا در را دستش

 .انین گفتم امروز -

 :خوردم جا

 .نگفت یزیچ من به یکس یول -

 آورده زبان بر ییناسزا انگار که کرد نگاهم یجور

 :بودم

 

 چقدر. ی ایب امروز خواستم یم من چون یاومد -

 .شمیپ ایب کن  دم سبز ییچا  هی. من از یکش یم حرف

 ،یچا شدن دم تا و انداختم ریز به سر زده خجالت

 با را ینیس. نکردم یآفتاب دفترش بر و دور را خودم

  گل یها غنچه  با و کردم پر را قندان و  زیتم دستمال

 قندها انیم  در تا بودم آورده خانه از قبال که یمحمد

  یچا وانی ل دو. کردم نی تزئ را ینیس کند،  ییخودنما

 اتاقش طرف به دست، به ینیس و برداشتم خوشرنگ

  کرده اش یعصبان که و بود شده چه نبود معلوم. رفتم

 . بود کرده نظر صرفه روز  کی کار سود از که بود

 ترس که  همانطور و گرفتم دست کی  با را ینیس

 با در زد،یبر نیزم یرو  اتشیمحتو تمام تا داشتم



 وارد ی مکث با و کردم باز بدنم و آزاد دست فشار

 خودش، و بود حسام  کنار زیم یرو یوانیل. شدم

 دنیشن با یحت و بود کرده احاطه  دستانش با را سرش

 .اوردین  باال را سرش هم من گرفتن اجازه یصدا

 از یکی  یرو و گذاشتم وسط زیم  یرو را ینیس

  را امروز بود بهتر دیشا. زدم چمباتمه ها یصندل

 را سرش شوم، بلند خواستم تا. گذاشتم یم شیتنها

 توانستم ی م حاال را شی ها چشم. کرد نگاهم و بلند

  بود؟ دهی نخواب را شبی د. بود افتاده  خون که نمیبب

  یا قهوه عیما  اتشیمحتو که  وانیل یرو دیچرخ  نگاهم

 .  بود نمانده آن از یادیز زیچ  و بود یرنگ

 ؟ یخور یم -

 دوباره و کرد اشاره وانیل به. کردم نگاهش سردرگم

 :گفت

 

 ؟ یخور یم -

 در دست کالفه. چرخاندم چشم وانیل  یرو  شک با

 :گفت و د یکش شیموها

 .ستین مهم کن ولش -



  شهیهم که ییکشوها از یکی از و شد بلند شیجا از

 و دیکش رونیب هم به شده منگنه برگه دو بود، قفل

 را ها برگه داشت،یبرم  را شیچا وانی ل که همانطور

 :گفت و گرفت  طرفم به

 . وفا الوعده -

 نوشته نمانیب بود قرار که یقرارداد از کل به حواسم

 دنبال ام شده گشاد یها  چشم. بود شده پرت شود

  یخستگ کرد لمسشان که میها دست و دیدو ها برگه

 .رفت ادمی از هم حسام

 قانون طبق. میکرد صحبت هم با که هیهمون مفادش -

  حال اگر حاال... یش یم  هم مهیب ،یر یگ یم حقوق

 امضا رو صفحه دو هر نوشته یچ نیبب بخون یداشت

 .بزن انگشت اثر و خیتار کن؛
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 دستش از بایتقر بود گرفته طرفم به که را یخودکار

. داشتم مانیا او به من بخوانم نبود  یازین دم،یکش

 سپرده یفراموش دست به مرا که ییآدمها تمام انیم

 و آدم نیا خواستمینم و  دید یم مرا که بود او بودند

 :گفتم.   بدهم دست از  را توجهش

 .ستی ن یازین نه -

  زدم امضا بود گفته که همانطور را برگه دو هر نییپا

 تا کردم یجوهر  هم را هم اشاره انگشت خودکار با و

  طرفش به  که را ها برگه. باشم زده هم را  انگشت اثر

 و گذاشت کشو  در دوباره و داد لمیتحو  یلبخند گرفتم

 :گفت دوباره و کرد دنبال را ام رهیخ نگاه. کرد قفلش

 

 ؟ یخوا ی نم یمطمئن -

 وانیل به  اش نشسته  خون به یها چشم   حرکت با

 : گفتم و دادم تکان سر. بود کرده اشاره زشیم یرو

 . ختمیر دم تازه ییچا -

 :نشست میرو به رو و  زد یشخندین

 نه؟ هیچ اون یدون ینم -

 :کردم نگاه را وانیل دیترد با



 ! نه؟ -

 

 :شد تر قی عم شخندشین

 . مشتقاتش از نه شراب خود. مشروبه -

 چیه اما بود چه مشروب نفهمم که نبودم بچه آنقدر

 کدام چیه  بابا و مامان. بودم دهیند کی نزد از وقت

  زهای چ یلیخ از را ما بودنشان یسنت اما نبودند یمذهب

  میها سال و سن هم با سهیمقا در. بود داشته نگه دور

  زهایچ یلیخ  و بودم زهیپاستور یلیخ دوستانم قول به

 از که بود یی ها آن از هم الکل بودم؛ دهی ند چشم به را

 دادم قورت را دهانم آب. بودم شده داشته نگه دور آن

 یا گوشه  معصومانه انگار که سبز یچا  وانیل به و

 . کردم نگاه بود نشسته

 

 ؟ یخوا ینم -

 :گفتم اصرارش مقابل در لب ریز

 .یمرس نه -

 بر در باره کی را وجودم تمام یناراحت از یحس

 به و شوم بلند خواست دلم بار نیاول یبرا. گرفت



 یقرارداد وجود ینیریش یحت. ببرم پناه اتاقم و خانه

. بود رفته نی ب از باره کی به هم بودم کرده  امضا که

 به که شوم  بلند جا از خواستم و کردم یمن و من

 دمینفهم که را خودش وان یل هیشب یوانیل. آمد طرفم

 : آورد طرفم به بود، برداشته کجا از و یک

 .افرا نکن تعارف -

 

 چه نگاهم از دانم ینم.  دوختم شیها  چشم در چشم

 :گفت که خواند

 . یباش شده رس عقل کردم  یم فکر! گهی د نشو بچه -

 هم همه از  بزرگتر من. آمد خروش به درونم یزیچ

  حق یکس. سوختم و بودم خام من. بودم میها سن

 اما فشردم هم  به را فکم. ام بچه دیبگو من به نداشت

 :گفت و  داد رونیب شدت با را نفسش. نگفتم یزیچ

  هی زویچ همه دیبا آدم نظرم به یول یدون یم خودت -

 یدون ینم  ینر سراغش یوقت تا. کنه امتحان بار

 که ومدین  خوشت اگر. ادی ب خوشت ممکنه. هیچطور

 مونه یم ذهنت  یتو همش عمر آخر  تا یول. یچیه

 . دادم ینم دست از فرصتو اون کاش که



  اگر. شد رنگ  یا قهوه  عیما از پر وانی ل خیم نگاهم

 شد؟  یم چه  خوردم یم

 ینم یکس نترس. کن امتحان یدار دوست اگر -

 .فهمه

 

 را وانیل تا شد دراز من دست و بود  نیهم آخر ریت

  عیما به و شد حلقه وانی ل دور میها انگشت. بردارد

  یلیخ. بفهمد نبود قرار یکس. کردم نگاه درونش

 از یتل یرو هم نیا و بودم گفته او به را زهایچ

 دفن گرید یها  حرف ریز و ماند یم ما نیب یحرفها 

 .کنم اعتماد او به توانستم یم. شد یم

  به را عیما گرفتم میتصم و دادم قورت را دهانم آب

 رو به رو ی ا مزه چه با دانستم ینم. بنوشم باره کی

  حسام یجلو العملم، عکس دمیترس یم و شوم یم

 لبم یرو  و آوردم باال را وانیل. کند ام زده خجالت

  خورد هم به دلم دیرس مشامم به که ییبو از. گذاشتم

 .اوردمین نییپا را وانی ل اما رفت هم در  میها اخم و

 

 یتلخ مزه از پر شد دهانم تمام و دادم تکان را دستم

 تمام مصرانه اما کرد شتریب را تهوعم حالت که



 زیم  یرو بایتقر و دمینوش را وانیل اتیمحتو

 اش یتلخ گرفت، آتش میگلو تمام انگار. دمشیکوب

.  بود سوزانده را وجودم  تمام شک یب و بود سوزان

.  دمیکش عقب  و دادم فرو توان تمام با  را اش یتلخ

 یسخت  به و بود آمده میگلو خیب تا تهوع حالت

  شده روان ام  معده سمت از  کردمیم حس که ییزهایچ

 یکار داشتم، شدن بزرگ حس. کردمی م مهار را اند

 و خودم انی م یگرید  راز. بودم کرده را دینبا که

 ُگر. کردیم زده شگفت مرا نیهم و بودم ساخته حسام

  میها چشم و  سوخت یتلخ آتش در وجودم تمام گرفتم،

 . زدند دو دو
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 را خودش وانی ل الیخ یب  و نشست میرو به رو حسام

.  ختیر  خودش یبرا گرید یکی و دینوش جا کی



 گرفت یم شکل داشت درونم که یحس و بودم معذب

  مانیپش حاال و دهیسرکش را وانیل. داشت یبد حالت

. شد لیتبد اسی به بودن بزرگ زودگذر هوس. بودم

 در مرا  دادیم ام یبزرگ  از نشان که  درونم آتش

 !یمان یپش تلخ جهنم. سوزاند لی بد یب یجهنم

 

 خب؟ -

 :دمیپرس و  کردم نگاهش

 ؟یچ -

 .میبست یخوب قرارداد هم با. هیخوب  روز امروز -

 چشم دستش در وانیل به و گفتم لب ریز یاوهوم

 یب میها چشم بخورد؟ خواست یم گرید چقدر. دوختم

  به نگاهم تا  دیچرخ زیم و  وارید و دستش یرو هدف

 فکر یکس گشتم یبرم خانه به االن اگر. افتاد ساعت

 ام؟ برگشته زود کرد یم

 

 افرا؟ -

 .کردم صورتش متمرکز  را میها چشم

 بله؟ -



 ؟یخور یم بازم -

 عمرم تمام در تلخ یها مزه از. دادم تکان سر محکم

  کند یراض مرا توانست ینم کس چیه و بودم متنفر

 : زد صدادار یشخند ین. بنوشم آن از گرید

 کنم؟ شی قاط  پرتقال آب یخوا یم -

 . ستین م تشنه. یمرس نه -

  و دیچیپ هم  در دلم اش خنده از. دیخند بلند ام بهانه از

 :گفتم

 .باشه -

 

 نه هم پشت من و کند اصرار او نداشتم دوست

 یوانیل. آمد یم کوتاه  ییجا باالخره. بدهم لشیتحو

  در. بود شده  ینارنج بار نیا که داد دستم  به بزرگ

 را لبم. باشد غالب پرتقالش ی مزه بودم دواریام دلم

  یرو که را نگاهش دمید و گذاشتم وانی ل لبه یرو

  جرعه و  بستم را میها  چشم. بود شده خیم صورتم

 .دم ینوش جرعه

 از و ها اط یخ  و ها پارچه از گفت؛ یم  یدر هر از

 دمینفهم اما. داشتم را تی اهم نیشتریب شیبرا که یمن



 ینم وضوح به را شیصدا گرید اما گذشت چقدر

  تار میها چشم. دمیشن ینم  هم را خودم  یصدا. دمیشن

 سرم تا بود یبالشت کاش. دیچرخ یم سرم و دید یم

  حتما   هم فشارم. کنم استراحت  و بگذارم شیرو را

 . دادم قورت را دهانم آب  و بستم چشم. بود افتاده

 

  یزیچ و زد صدا را اسمم که دمیشن گوشم ریز ییصدا

 و گفت چه دمینفهم اما  بود یسوال  لحنش. دیپرس

 و کتف ریز یدست دمیفهم اما دادم جواب چه دمینفهم

. شدم جدا نیزم از و رفت میزانوها  ری ز گرید یدست

 یم فرو مغزم در نور شدند یم که باز میها چشم

 کردند؟ ینم خاموش را ها چراغ چرا. رفت

 

 و باشد سرم زدم یم حدس  که ییجا ریز گذاشتم دست

  را ینیسنگ وزن. نشد اما شوم بلند می جا  از خواستم

 ریز و زدم  پلک بار چند. کردم یم حس بدنم کل یرو

 :گفتم لب

 ...خدا رو  تو... نه نه -

 یم تنم تمام. دیچیپ گوشم در یآور چندش یصدا

  یم چه هر به و بندازد دست. شود بلند  جا  از خواست



 ریز صدا همان. شود دور فقط تا بزند؛ چنگ تواند

  تا نخورم؛  تکان تا بمانم؛ میجا سر که خواست  گوشم

 .باشم یخوب دختر

  عوض یزیچ  اما رفت فرو یکس پوست  در میها ناخن

 نور و شدند محکم سرم  یباال  ییجا میها دست. نشد

.  شد یم خاموش چراغ کاش. شد شتری ب اتاق درون

 یم تر یقو کاش. شد  یم خاموش ا یدن تمام کاش

 .بودم ینم دختر کاش. بودم

 :گفتم لب ریز باز

 ...خدا رو تو -

.  نبود خدا شدم مطمئن  بعدا   اما بود حسام بودم، من

 . شکستم ییتنها به من. نبود همراهم روز آن خدا

 *** 
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 ینقل یا خانه دو از و زد  زنگ معراج که بعد روز دو

 ماه شش یبرا بودند حاضر ها خانه صاحب که گفت

 او هم باز  بخورم قسم بودم حاضر ببندد؛  داد قرار

 یعاقل خانه صاحب کدام وگرنه داشته کار در دست

  کند؟ یم  واگذار مستأجر به را اش خانه ماهه شش

  خودش دست را ماجرا. نکنم  یاعتراض گرفتم میتصم

 روش نیا و دیایب کنار طمیشرا با تا بودم سپرده

 .  آمدن کنار یبرا  بود او بیعج

 

 یواقع حضور یبرا کردم  یم آماده را خودم داشتم من

 و گذشت یم  زود یلیخ ماه شش. ام یزندگ در معراج

 یم باز که چشم رفت؛ ی م شیپ خوب  زیچ همه اگر

 در و خوابمان تخت در و ام خانه در دیبا معراج کردم

 از یرد هنوز من و بود  یم خانمان یجا   همه و اتاق

  ها سال از که یترس. کردم یم حس وجودم در ترس



  حسام فقط ها نیا همه مقصر  و بود مانده میبرا قبل

 .بود

 

 فکر که ی لباس م،یگذاشت قرار صبح ده ساعت یبرا

  که حاال  خواستمیم. دمیپوش باشد خور در کردمیم

 باشم یزن گذارد یم هیما نفوذش تمام از میبرا معراج

 او برازنده ستدیا یم کنارش یوقت که یزن د،یبا که

  کهی حال در معراج دنید و زدم رونیب  خانه از. باشد

 . بازکرد را شم ین بود داده ه یتک نیماش به عادتش طبق

 : زدم یلبخند

 ! ریبخ صبح سالم-

 . ماهت یرو به سالم-

 ماه  مرا او نکهیا از. داشتم دوست ماهم؟ یرو

 معراج و شدم نیماش سوار. بردم یم  لذت خواندیم

 :گفت

  که کردم دا یپ ینقل خونه دوتا. ادیم خوشت انشاهلل-

 .مناسبه تو یبرا

 بودن مناسب از حرف یوقت بفهمم تا دی بگو نبود الزم

  و ریز را  محل یاهال تمام نامه شجره شک یب زدیم



  گذاردینم اش مردانه رتیغ دانستمیم.  بود کرده رو

  خواستیم معراج  قطعا و بگذارم  یا خانه هر به پا من

  اسم گرید ماه شش فقط که باشد یمن  به حواسش

 .دمیکشیم دکی را بودن مجرد

 

  م،یشد ادهی پ نیماش از اول خانه ینشان به دنیرس با

  ینقل خانه. دیکشیم را انتظارمان  در ی جلو  یبنگاه

  خانه معمار. داشت یخوب نقشه که بود یا مبله مهین

 محو من و بود کرده فضاها از را استفاده نیبهتر

 دهید نترنتیا در را شان مشابه که شدم ییها  نتیکاب

  با ینیبیم را پشیکل یوقت که ییها مدل آن از. بودم

  به خانه. کنمیم استفاده ام خانه یبرا ییگویم خودت

 .نداشت یپ رت نقطه چیه بود، جذاب شدت

 طبقات. داشت یجور و جمع و ینقل  خواب اتاق

 معراج یوقت. بود کرده استفاده یوارید کمد در یکیش

 :گفتم یآرام یصدا با  ستادیا کنارم

 ساخته رو خونه نیا که  یمعمار همون خوادیم دلم-

 حرف اش قهیسل یعنی. بسازه هم رو خودمون خونه

 !نداره

 : زد یلبخند



  که نیزم نی ا گوشه هر و  کنمیم داشیپ  باش مطمئن-

 .لتیم باب سازهی م خونه هی برات یبخوا  تو

 

 :دیپرس و آمد اتاق به ادب با  یبنگاه مرد

 مثبته؟ نظرتون-

 : دادم جواب و کردم معراج به ینگاه

 د؟ید هم رو یدوم شهیم-

 بود خودش مختص که یلبخند  با معراج گفت، یچشم

 :گفت

 ؟یباش داشته انتخاب حق  یخوایم پس-

  مهین چرا یول. بده دست  از هاشو فرصت دینبا آدم-

 مبله؟

 !یفتین  خرج تو ادیز خواستم  دیشا-

 

 ینقل تراس به ینگاه گرفتم، فاصله معراج از یکم

 : گفتم و  شدیم باز خواب اتاق در درش که کردم

 ! بخرم هی زیجه دیبا که باالخره یول-

 :گفت و کرد پر را مشامم  عطرش ستاد،یا کنارم



 .بده دستور داشت کم یهرچ خونه  ایب شما-

 

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب زدم، یلبخند

 .شد یر یپن یادیز ستهیشا قول به-
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 اون از  را نگاهم کرد، نگاهم واج و هاج معراج

 :گرفتم

 !خودمونه مخصوص یحرفها-

 سر پشت و میزد رونیب خانه  از معراج  شانه به شانه

 خانه. می رفت دوم خانه سمت  به یبنگاه مرد نیماش

  چشمم. نداشت را یاول یها یژگیو اما نبود، یبد

 معمارش قهیسل که مخصوصا بود، یاول  خانه دنبال

 ... یدوم ی ول خوردیم چشم به خانه گوشه گوشه در



 

  گفتیم  دلم ته یزیچ. خواستمیم را ی اول همان نه؛

 معراج به کالف سر کنم دنبال هم بودنش مبله مهین

 خانه در یگشت. دادیم قلقلک را دلم نی هم و رسدیم

 پوشش را آشپزخانه فقط پنجره. نداشت تراس زدم،

 . بود کیتار هال و دادیم

 : کردم معراج به ینگاه

 !یاول همون-

 :شد  رهیخ صورتم به  زد، یلبخند

 .زدیم داد چشمات. ی دار دوست اونو دونستمیم-

 معراج. آمدم عشوه یقول به و کردم کج را سرم

. شد یبنگاه مرد با گذاشتن قرار و زدن  حرف مشغول

 یبرا فردا شد قرار و میرفت رونیب خانه  از زود یلیخ

  رونیب محض به. میبرو اش مغازه به قرارداد بستن

 :گفت معراج خانه از زدن

 م؟ یبخر  رو ات خونه یکسر و کم میبر  هیچ  نظرت-

 

 که یا  خانه خودم؛ خانه داشتم، دوستش ام؟ خانه

  یم دلم به بیعج و بود کرده انتخاب میبرا معراج



 سمت به و دادم تکان موافقت نشانه به  یسر. نشست

 چشم معراج دنید با شک یب که میرفت ییها مغازه

  گاز خانه.  دادندیم لمانی تحو را ندارشان و دار بسته

  یبرا لوازم تکه چند خواستمیم و داشت یزیم رو

 . بخرم ییرایپذ

  دلم بفروشم، را یپدر خانه  ظروف تمام داشتم قصد

 یبرا  زیچ همه ندیآ یم ام خانه به یوقت  خواستیم

 از زی لبر که یا مغازه به دنیرس با . باشد خودم

  ادهیپ نی ماش از هم با شدم، زده جانی ه بود ظروف

 .میشد

 

  یها رنگ د،یچرخ ین یچ  یها سیسرو نیب نگاهم

  در. کردیم دوچندان را  جانمیه دنشانید که یشاد

 نشان تا بودم آل دهیا  یرنگ بیترک ک ی دنبال ذهنم

  سیسرو کی. باشد معراج خانواده به ام قهیسل دهنده

 از سرشار ینگاه با معراج کردم، انتخاب ینیچ

 .کرد دییتا نیتحس

 :گفت و کرد  ینگاه معراج رفتم، صندوق سمت به

 ن؟یهم فقط-

 :شدم رهیخ شی چشمها به



 

. کنم حساب خودم خوامیم سواست،  حسابش نایا-

 ..نایا نکن، مخالفت

 ...افرا-

 : شد آرام لحنم

 باشه؟ بدم، دست از رو استقاللم نذار معراج-

. است  سخت شیبرا چقدر  دانستمیم  و کرد سکوت

 را کارتن شد قرار و دادم فروشنده دست به را کارتم

 آن در ظروفم که یکارتن زود  یلیخ. کنند نیماش سوار

  یبرا و نشست عقب صندوق در بودند کرده خوش جا

  به ینگاه. میشد یگرید مغازه یراه کمد کی دنیخر

 : گفتم و کردم  ها دراور

 

 .شد سخت نجایا خب-

  نگاهش هنوز یول بود دلخور زد، ی لبخند معراج

 چرخاندم سر  ییصدا دنیشن با. داشت ی مهربان رنگ

. شد ثابت نفر دو یرو ام زده وحشت  یها چشم و

  ناخواسته. بودم شده شوکه زد، خی وجودم در ترس



  که شدم  رهیخ  ییکایمل به و گرفتم را معراج دست

 .بود  ستادهیا حسام  شانه به شانه

 

  تار میها چشم بود، کرده پر را صورتش کل لبخندش

 نیزم بر نقش نمانده یز یچ کردمیم حس و شدند

 خودم و کردم عقب یکم خطاکار  یها بچه مانند. شوم

 یشاد لحن با  کایمل. کردم یمخف معراج بتیه پشت را

 :گفت

 .دیخر میاومد هم ما د،ی خر یاومد جون افرا یوا-

 :گفت باشد ادآوردهی  به یزیچ که انگار بعد

 

 جون افرا هم شونیا. حسام همسرم کنم،یم یمعرف-

 گردمیم دنبالشون  آسمون هفت تو که  یلیسه ستاره

 !بدوزن رو ی عروس لباس
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 میها چشم اما کردم یم  حس را معراج دست یگرما

  گذر حاال  که بود شده حسام گناهکار ی ها چشم خیم

. بود انداخته خط اش شده نینفر یها چشم دور زمان

 دمش،ید  ینم کاش مردم، یم من ای مرد یم کاش

 کند حس تا گرفتم ینم را معراج گرم دست کاش

 . ستین درست یزیچ

 

  و حسام  به ینگاه بعد  و کرد من به ینگاه که دمید

  در من زده خی انگشتان حصار از که را  چپش دست

 و برد شی رو به رو نامرد طرف به بود، مانده امان

 معراج که بکشم ادیفر وجودم تمام با خواستم یم من

 نکند، آلوده حسام وجود به را انگشتانش سر یحت

 سرم در لحظه هر که یفشار و درد  و ترس فیح

 تا بودم خورده  چه هر. شد یم مانع شد یم شتریب

 را میآبرو که کرد یم دیتهد و بود آمده باال میگلو

 .ببرد

 

 .افرا همسر هستم؛ محتشم -



 همسرم؟ 

 .... ازدواج نگفتن  جون افرا خوب، چه -

 به میها التماس. شد گم سرم در شانی ها حرف هیبق

 مردم باز و مردم که یروز آن یها التماس آمد، ادمی

.  بودند کرده حمله ذهنم  به خاطراتم تمام. آمد ادمی به

 و من و افتاد اتفاق بار نیچند که  یخاطرات تمام

 کردنش فراموش در یسع سال زدهی س که یحسام

 گذاشته سن به پا فقط که ثی خب نگاه آن  با حاال داشتم؛

 نده،یآ جوان عروس دست در دست میرو  به رو بود،

 .دیطلب یم مبارزه به مرا صبر داشت و بود ستادهیا

 

. کرد پر مرا همزمان نفرت و ترس و خشم جوشش

 کنم نگاه کا یمل به بتوانم تا کردم خرج  را توانم تمام

. دمیشن ینم من و گفت یم معراج به داشت یزیچ که

 :می بگو که کردم باز دهان فقط

 ... که اومد ادمی  االن من... من جان کایمل -

 کنم هم سر  یا بهانه بتوانم تا فرستادم  لعنت خودم به

 نفرت زش یچ همه از  حاال که یفروشگاه آن از تا

 :کنم فرار داشتم



 ...که... خونه دارم یکار هی -

 ...زدن زنگ تازه. خونه ارن یب لوازم یسر هی قراره -

 

  بهانه میبرا اگر شدم یم معراج ونیمد را عمرم تمام

 را سرم پشت و کنم  فرار بتوانم فقط که آورد یم

  یم که یکسان  با باشد ندهیآ  به نگاهم فقط که نم،ینب

  و حسام فقط که بمانم؛ شانیبرا و بماند میبرا  خواستم

 بر نیا  از شتریب را حسام یردپا و حسام حضور

 .نم ینب ام رانهیو

  را انگشتانم بار نیا که بود او و خورد سر دستش

 از مرا ،یا یعذرخواه با و گرفت محکم بایتقر

 و بود من قبر نبود، فروشگاه. دیکش رونی ب فروشگاه

  شتریب را میها  استخوان و شد یم تر تنگ  لحظه هر

 .کرد یم خرد

 

 حرف یب را راه تمام و میشد نیماش سوار سکوت در

 بزند، یحرف بودم منتظر. میبرگشت خانه طرف به

 که یکس از دنیترس به کند متهم مرا و  بکشد یادیفر

 زد یم یا ه یکنا ام، دهید بار  نیاول یبرا کرد یم فکر



 نیا و گفت ینم چیه معراج اما و دستش گرفتن یبرا

 .ترساند یم مرا  شتری ب سکوت
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 فقط و  برگشت طرفم به زد، ترمز که  خانه  یجلو

 :گفت

 .قرارداد بستن ی برا  میبر دنبالت امیم فردا -

 و بود رفته ادمی از کلمات. نداشتم زدن حرف  جرئت

 را امروز بود؟ فردا و اجاره و قرارداد فکر  به معراج

  یبرا قلبم که دید مرا بود؟ برده ادی از یزود  نیهم به

 از حرف  حاال و ستادیا حسام دنید با یا  لحظه

 زد؟ یم قرارداد

 افرا؟ -

 



 درونش بی غر یزیچ که شد شیها چشم جمع حواسم

 فردا نیهم  انگار کرد یم نگاهم یجور.  زد یم موج

 من با  داشت حاال و بسپارد  خاک به مرا بود قرار

 بود؟ شده بیعج  انقدر چرا. کرد یم وداع

 جانم؟ -

 .دینرس  شیها چشم به اما آمد شیها لب به لبخند

 ینم خوابالو و خسته زن  من. کن استراحت برو -

 . خوام

 چند نیهم تا  که راستش دست  یرو خورد سر نگاهم

 را شستش انگشت. بود شده من مأمن ش،یپ قهیدق

  یجا دیشا را،  گرشید یها  انگشت یآرام به که دمید

 .کرد یم نوازش  مرا، انگشتان

 دارم؟ دوستت چقدر یدون یم -

 

  یلیخ و ق یعم یلیخ کردم، نگاهش و  بردم باال سر

 خدا انگار که را رنگش رهیت یها  چشم ؛یطوالن

  توانست یم چطور دم،ید بود دهیکش  سرمه شیبرا

  طوفان  نگاهش در دمید یم یوقت باشد آرام انقدر



 یم کجا  از را آرامش همه نیا بود؟ راه  در یگرید

 من؟ مرد آورد

 رو ها پنجره. کن قفل سرت  پشت درو. خونه برو -

 .برم تا کن قفل هم

  باز را در تا بردم دست. دادم تکان سر و زدم لبخند

 : گفت که کنم

 باشه؟. شه یم درست زیچ همه -

 

  یحرف به  و نگاهش به آوردم  مانیا و  کردم نگاهش

 : گفت بعدا که

 .شه یم  درست زیچ همه خدا به -

  از بود شده پر که ترسناکم افکار همه ی ورا از من و

  هنوز که  یحسام گذاشته، سن به پا  حسام ریتصو

 کردم باور کرد،  یم نگاهم بیعج و سوزان همانطور

 در ماند یم که حسام. شود یم درست زیچ همه که

 یم سر پشت  را زیچ همه معراج و من و شهر نیا

 . شد یم  درست زیچ همه میگذاشت

 ی پرده کنار و کردم قفل را ها پنجره و درها

  یایرو از. نمیبب را معراج رفتن تا ستادمیا یسرتاسر 



 و داشتم دوست دور از را بودنش بودم؛ خوش او با

 او که نباشم یآن که دمیترس  یم خودم  از ک،ینزد از

 . خواست یم

 

  یسرما تا دینکش  طول ادیز و کردم روشن را نهیشوم

 داشت سال  نیا. داد ریدلپذ ییگرما به را شیجا خانه،

 یلیخ من یبرا دیع. شود تمام تا گرفت یم مرا جان

 معراج  حضور امسال، اما و نبود دیع بود وقت

 .بود قبل  از تر پررنگ

  انگشتان یجا به دستم، کف به و آوردم باال را دستم

 شیپ من و بود ما نیب لمس نیاول نیا. شدم رهیخ او،

 ندانسته، اگر یحت د؛ینکش عقب او و  بودم شده قدم

 بود بزرگ یقدم نکرد، رها  حسام یجلو مرا که نیا

 .رود ینم هرگز او بدانم که

  همسر بودم،  دهیند بود ها سال که ییاو اما، حسام

 ماه و بود دوستم نی بهتر برادرشوهر بود، کایمل

 نتواند که ستهیشا از بودم کرده فرار فقط را گذشته

  یم که کند یزن عروس  لباس دوختن به مجبور مرا

 حسام. کند خوشبخت مرا یزندگ نابودکننده خواست

 نبود؟ مکافات دار ای دن شود؟ خوشبخت بود قرار



 

  داریب یتخت در من که روز آن نبود مکافات دار ایدن

 اما تنش از پر خانه در که نبود، من یبرا که شدم

 هم انیپا  به روز یحت. نبود مادرم و پدر امن حداقل

  من اما دیدرخش یم آسمان در دیخورش. بود دهینرس

 اهیس روح جز. دمید ی نم یزی چ گرید یاهیس جز

  چشم یجلو  یزیچ  گرید  ام شده خرد درون  و حسام

 .دیرقص  ینم میها

  تخت از را خودم شکسته یدرون و  خسته یتن با

  باشد، شده قرن فاتح انگار که حسام. دمیکش رونیب

  باال جرعه جرعه را مزخرف یدنینوش آن داشت هنوز

.  بود شده جمع من در ایدن بد یها حس  تمام. داد یم

 بود مشخص میها چشم در دردها و زجر و نفرت تمام

 .ترکاند یم داشت را سرم و
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. کردم جمع خودم دور را ملحفه و زدم ه یتک وارید به

 اما دیچرخ یم کبودم بدن یرو اش یوحش نگاه

 هم شی ها  چشم یحت که  دید یم. کرد ینم یحرکت

 لذت و دید  یم کند؛ یم ق ی تزر میها رگ به را ترس

 :بدهد آزارم نیا از شتریب تا کرد باز  دهان. برد یم

 یتون ینم گهید برم، یم  آبروتو یبگ  یکس به اگر -

 ... کس  چیه شیپ ،یکن بلند سر

 

 کشت؟ بار کی از شتری ب را نفر کی شد یم چطور

 یقتلگاه به مرا ش کلمه هر با توانست یم چطور

 ببرد؟ دیجد

 بدتر یکی تو. کنن ینم نگاهتم گهید مادرت و پدر -

 .یش ی م برادرت از

 مردم؟  ینم چرا بود؟ شده کم انقدر یک  هوا ژنیاکس

...  کارت سر یگردیبرم فردا و خونه یر یم -

 یکن فرار  یتون ینم وقت چیه. من شیپ نجایهم

 ...افرا



. دمیچسب وارید به قبل از شتریب من و  آمد طرفم به

 مرا و بشکند  بدنم فشار با توانست یم دیشا وارید

 که یاتاقک و شده نینفر کارگاه نیا از  بدهد یفرار

 کشتن یبرا نه باشد، حسام  استراحت ی برا بود قرار

  قرار مگر. من مثل جا همه از خبر یب  یدخترک روح

 شتریب چرا پس باشد؟ خانه از من فرار راه نیا نبود

 رفتم؟  فرو باتالق از

 

  میپاها یها انگشت یرو من و گرفت را گردنم دستش

   تا بود شده خم و بود بلندتر  یلیخ من از. شدم بلند

 :کند زمزمه گوشم ریز

 یم پخش لمتویف ،یبگ یکس به اگر ،یبرنگرد  اگر -

 یم. برم یم مونده برات که ییآبرو ذره هی و کنم

 ؟یفهم

 اما ببند را دنمیکش نفس راه تا آمد گردنم به یفشار

 .بکشد مرا درجا که نبود ادیز آنقدر

 ؟یفهم یم! توام با -

 



 یسع و بزرگش یها دست به شد چنگ میها انگشت

  من. نکرد یفرق اما کنم دورشان گردنم از تا کردم

 سر گرم ی اشک. نامرد نیا یبرا نبودم یقدر فیحر

 میصدا یسخت به هم خودم که آرام، و چشمم از خورد

 :گفتم دم،یشن را

 ...! خدا... رو  تو...دمیفهم -

  با خدا روز آن بودم مطمئن هم سال همه نیا از بعد

 ینم  آنطور من کرد ینم رها مرا اگر. نبود من

 به یتاوان دادم، تاوان و  نداشتم یگناه من. شکستم

 دست از  و زیچ همه از یافتادگ عقب  ها سال اندازه

 داشته زودتر  توانستم یم که ییزهایچ یلیخ دادن

 .باشم

 یم که حاال چه دانستم، یم مقصر االن را حسام من

  کوچکتر او از ادیز یلیخ  زنش و ردیبگ یزن خواست

  آن مقصر شدم مطمئن که نیا از بعد ها  سال چه بود،

 تا دیکش طول یلیخ و نبودم من سوزان،  و تلخ حادثه

  یاشتباه انیم آن که نبودم من که برسم، جهینت نیا به

 . شدم مرتکب

 



  روشن صفحه به فکر یب و کردم روشن را ونیزیتلو

  فکر و  کردم جمع کاناپه یرو را خودم. شدم رهیخ

  یم و بود یزندگ راه اول تازه که ییکایمل به کردم

  سال ستیب  از شتریب دینبا. شود حسام همسر   خواست

 را یکار همان  او با هم  حسام نکند داشت، یم سن

 ذوق همه آن و بشاش نگاه آن اما من؛ با که کرده

 و شکسته یآدم یبرا توانست ینم  یعروس یبرا

 ینم بود، شده تجاوز او به که یآدم باشد؛ شده خرد

 با  وندیپ یبرا باشد  خوشحال  انقدر توانست

 .متجاوزش

 او، یبرا دوختم یم یلباس اگر من و دانست ینم دیشا

 یزندگ شروع به کردن کمک یبرا داشتم یبرم یقدم

. نداشت هم دنیکش نفس اقتیل که ی مرد با کایمل

 از من کرد یم فکر که ی مرد با کایمل یزندگ شروع

 را معراج و بود دهید مرا  حاال و ام رفته  شهر نیا

 یم معراج اگر شدم ترس از پر دوباره من  و بود دهید

 .کرد یم یوانگید و دیفهم
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 میرو به توانستم ینم که ییها ترس انیم در ام خانه

 با را موقتم خانه  یضرور لیوسا. شد انتخاب  اورمیب

 آن از زودتر یلیخ و دمیخر  معراج یهمراه و حضور

  ی خانه اتاق تک در را خودم کردم، یم  فکر که چه

 اش گوشه  نفره تک یتخت که کردم دایپ دنج اما ینقل

 .بود کرده خوش جا

 زود طبقه، سه یآپارتمان اول طبقه در ام خانه به

 جا نیا تا خودم دنبال که یلباس دست چند. کردم عادت

 اتاق در و کردم زانیآو یوارید کمد در را بودم دهیکش

 معراج، اصرار با. ستادمیا نهیآ  یجلو  و زدم یچرخ

 دانستم ینم  چیه که کشو دو نشییپا که یقد یا نهیآ

 .میبود دهیخر بگذارم، ها آن در چه دیبا

 نگاه ام ده یپر رنگ صورت به و رفتم جلو کنجکاو

.  بود افتاده میها شانه ی رو  حالت یب میموها. کردم



 کوتاه ی مو معراج دانستم ینم چیه که کردم فکر

 همسرش خواست یم دلش بلند، ای دارد دوست

 ای باشد داشته حالت خوش و بلند و پرپشت یموها

 را نداشت  یحجم چندان  و بود لخت می موها که یمن

  کوتاهشان اگر باشد؟ داشته دوست توانست یم هم

 چه؟ کردم یم

 

  دهشتناک و فیکث یها دست که یروز آن آمد ادمی

  نگه میجا در مرا تا زد  چنگ میموها ان یم در حسام

 یم که ییجا  تا را میموها  یچیق با یوقت  آمد ادمی. دارد

 یشکل چی ه ها مدت تا که ییموها. کردم کوتاه شد،

  برسد میها شانه به تا دمیجنگ خودم با یل یخ و نداشتند

  رها میها کتف یرو را خودش تا کند باز را راهش و

 .نداشت توان گری د انگار آن از شتریب و کند

  نشاط با من، گذشته مرده یزندگ خاطرات شد یم

  بوسه تصور شوند؟ عوض بودن معراج با یروزها 

  توانست یم که یآرامش پر و یداشتن دوست یها

 تمام تا داشت تیقابل بنشاند، ام یشانی پ یرو  یروز

  زباله به  را ام ینوجوان یها  سال زجرآور خاطرات



  نیچن یبرا  ها سال را خودم من. بسپارد خیتار دان

 . بودم  داده نی تمر یا  لحظه

 

 نشسته کارگاه در اتاقم در یوقت آمد یم  یسرد سوز

  کینزد که یدیع. کردم  یم فکر سال آخر  به و بودم

  کردم؛ یم تلف وقت شتر یب روز به روز من و بود

 عروس تا دادم ینم را ستهی شا  مکرر یها  تلفن جواب

 که انگار اما بردارد سرم از دست برگشته بخت

  سته،یشا و خورد  در به یا تقه باشند، خوانده یطلسم

  رو و آمد کمرنگ یلبخند  با و آرام شه،ی هم خالف بر

 .نشست میرو به

 که او، و کنم نگاه چشمانش به که نداشتم را شیرو

 آب. داشت ی برنم صورتم از چشم باشد، دهیفهم انگار

 : گفتم و دادم قورت  را دهانم

 

 ...! سرده رونیب ارن؟یب ییچا  برات بگم -

 افرا؟ -

 گله از پر هم من. بود گله  از پر نگاهش و شیصدا

 برادر دانست ینم که او نبود، مقصر که او اما بودم



  به یشباهت  چیه حسام و ی حام. ستییبال چه  شوهرش

 .نداشتند هم

 کردم؟  تتیاذ من -

 

 کرده چه بود؟  کرده تمیاذ خودش؟ یبرا گفت یم چه

  باز یها لب انیم از کرد؟ یم یفکر نیچن که بودم

 ینم دعوت میگلو به را خودش که ییهوا و ام شده

 : گفتم کرد

 ؟یچ -

 

 تو کنم یم یکار هی دارم من کنه یم  فکر کایمل -

 .یعروس تا مونده کمتر ماه هی. یندوز  لباسشو

  و باال شیگلو بیس که دمید و داد قورت  را دهانش آب

 را یاشک قطره اشتباها   من ای داشت بغض. شد نییپا

 د؟ یچک چشمش از که دمید

 ...!خدا به من -

 

 ینم جمله و گرفتند ینم  شکل ذهنم  در میها حرف

 .میبگو چه دانستم ینم. ندیایب زبانم به تا شدند



. افرا باهاش کنم یم یدشمن دارم من کنه یم فکر -

 ...! داره یحام مادر...! خواستم ازت من کنه یم فکر
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  من و داد یم لمیتحو مهین و نصفه را شیها حرف

  گفتم یم گفتم؟ یم چه. کردم یم نگاهش درمانده فقط

 من از داشتم آرزو و آمال چه هر شیپ  ها سال داماد

 یخوشبخت دیسف راهنی پ خواستم ینم و گرفت

  چه گفتنش شد؟ یم باورش بدوزم؟ من را عروسش

 قطره قطره  بود قرار که آن جز داشت؟ یا دهیفا

 اگر زد؟یبر بودم کرده  جمع خودم یبرا  که ییآبرو

 .شکستم یم هم را معراج کردم یم باز دهان



 .باشه -

 

 حرف بود  ها سال ییگو  نشناختم؛ خودم را میصدا

 سال زدهیس  تا ام، یسالگ شانزده از انگار. بودم نزده

 که یحرف نیاول و آمدم صدا به تازه و بودم الل بعد

  تن نیا کرد  یم یسع که بود یرگ به دنیکش غیت زدم،

 یم یطراح دیبا را یلباس من. دارد نگه را خسته

 آن از  که زدم یم یچ یق دیبا را یا  پارچه و کردم

 شروع بشود؟ بود قرار یلباس چه نیا بودم؛ متنفر

 بود؟ گونه نیا ای رو از پر یدخترک یخوشبخت

  اگر زدن، اندازه یبرا ادیب عصر امروز بگو بهش -

 .ارهیب عکسشو نظرشه مد هم یمدل

 

 قهیدق چند و رفت یک و شد خوشحال چطور  دمینفهم

 که دمیفهم فقط. کرد تشکر چقدر و کرد بغل مرا

 به کردن فکر یحت که یا شماره دست، در لیموبا

 گرفته کرد، یم خوب  حس از پر مرا هم صاحبش

 .آمدم خودم به دمیشن که را شیصدا بودم،

 .ندهیآ همسر سالم -



 :آمدند کش  پررنگ یلبخند به میها لب

 . محتشم یآقا سالم -

 

 که بگو  منو. خوش دست بابا محتشم؟ یآقا -

 ازم رو خوش خبر تا یزد زنگ خودت شدم خوشحال

 ؟ یبشنو

 ازین بدتر، و  بد یخبرها  و  فشار همه نیا انیم در من

 خبر من نده،یآ به کننده خوش دل داشتم یکالم به

 .دمیطلب یم وجود تمام با را خوش

 معراج؟ -

 

 : گفت که دمیشن و دمیشن را قشیعم نفس

 ؟ ...من با یکن یم کار یچ -

 یم آتش به مرا داشت خودش. ندادم را جوابش

  با و آرام فقط من نداشتم؟ یکار او با  که من د؟یکش

 و دارد تیواقع شوم مطمئن تا کردم شی صدا نهیطمأن

 . ستین ای رو حضورش

 ...! گفتم یم داشتم -



 به رعشه پر ییصدا با مهین و نصفه که  را یا جمله

 بمش و مردانه یصدا کرد، جمع را بود آورده زبان

 : داد ادامه و  کرد صاف را

 

 .زاد پاک خانم خوام یم مشتلق -

  را انگشتانم. دمینرس یا  جهینت به کردم فکر چه هر

 از پر را بود  میجلو که باطله  یا برگه  و خودکار بند

 .کردم رنگ  یآب یها خط

 .خانم افرا  منتظرما -

 

 :گفتم مظلومانه

 .که دونم ینم... آخه -

...!  یکن یم آماده رو میدیخر هم با که یقشنگ  لباس -

  برات ییتابلو اون و یکن ی م جور و جمع  رو ت خونه

 گوشه هی یذار یم رو ینزد وارید به هنوز  و دمیخر

 .کنم وصلش فردا امیب تا

 :دیبگو تا کرد لبم به جان مکثش

 



 .بزنه زنگ  بهت خواد یم مامان -
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  پر من افکار و بزند زنگ من به خواست یم مادرش

  حسام عروس یبرا دیبا  که ییها اندازه از بود شده

 مادر یبرا دیبا که رنگ  یآب یلباس و گرفتم یم

  که مرا. بپسندد پسرش یبرا مرا تا دمیپوش یم معراج

  ماجرا  شدن کشدار همه نیا بود، دهیپسند پسرش

  یلباس یبرا کایمل دواندن سر یبرا بود یتاوان انگار

  یبرا  بود من کردن یراض دنبال بود ماه کی که

 . دوختش

 افرا؟ -



 :گفتم عیسر و آمدم خودم به

 معراج؟ جانم -

 

 گفتم؟ یچ یدیشن -

 . بزنه زنگ خواد یم مادرت... آره -

 خب؟ -

 شد؟  یراض که یگفت بهش یچ -

 مهمه؟ -

 دم؟یپرس یم نبود مهم اگر

 . داره من از یتصور چه  االن بدونم خواد یم دلم -

  ست خودساخته خانم هی عروسش که دونه یم االن -

 . برده پسرش دونه هی از دل که

 : گفتم مردد

 . بود مخالف قبال مامانت -

 ینم شیپ سال ده  من مامان. افرا گذشته ها گذشته -

 قدم ستیب کال  که یپاساژ  تا دوستاش با  مهرو گذاشت

  داشیپ خونه  یتو مهرو االن. بره داره فاصله  خونه با



 هی بهش یخوا ینم. ره یم رونیب انقدر شه ینم

 ؟یبد فرصت

 هم را مادرش شد یم دیشا داشتم، دوست را معراج

  تیترب یپسر  نیچن که  یمادر باشم؛ داشته دوست

 نداشت؟ دوست شد یم را بود کرده

 افرا؟  بزنه زنگ یک بگم -

 .خوبه فردا -

 

 با دیبا. آوردم زبانم به دیرس ذهنم به که یخی تار نیاول

  یم و زد یم زنگ. شدم یم رو به رو هم ترسم نیا

  آمد یم هم دیشا آمد، ینم  خوشش من از دیشا و آمد

  یلیخ اگر و  کرد یم عمل قولش به معراج وقت آن و

 در توانستم یم یا هفته کی بودم؛ ی م نیب خوش

  رمیبگ را شیها دست وجدان عذاب بدون آسمان، اوج

 .شوم آرام آغوشش در و

  من از قبال مامانت شده؟ عوض یچ االن ...! یول -

 .ومدی نم خوشش

 



 که یکلمات به فکر. آمدند ذهنم به ندیناخوشا یخاطرات

 قبل از شیب بار هر بودم دهیشن مادرش دهان از

  یمشتر را خودش بار نیاول مادرش. کرد یم ناراحتم

 و بدوزم شیبرا یلباس خواست من از و داد نشان

  من از م؛یشد تنها و آمد شیپ که فرصتش بعد،

 آرزو هزاران که پسرش تنها یزندگ از تا خواست

  هزار من دانست ینم. بروم رونیب  داشت شیبرا

 با ها آن به خواستم یم که دارم افتهین  تحقق یآرزو

 . بپوشانم عمل  جامه معراج،

 و گذشت  من بر چه روزها آن که گفتم شیبرا بعدها

  حق مادرش به. دینگو مادرش به چیه تا دادم قسمش

 از بعد را ما خانواده شهرمان، مردم  اکثر. دادم یم

  از و شناختند ینم ینام کین به چندان ماهان، ازدواج

  شهر کی از اصالتا محتشم، خانواده و ما  که ییجا آن

 مسلم زیچ  همه شانیبرا کوتاه قیتحق  کی با م؛یبود

 کند، دور پسرش از مرا تا آمد مادرش یوقت و شد

  من گذشته از چیه که نیا با یحت دادم، او به را حق

 .دانست ینم

 

 :آورد خودم به مرا معراج یصدا



  شش هر آدما اخالق. یدی پرس سوالو همون که بازم -

 هی شیپ  سال هی مامان. شه یم عوض بار هی ماه

  داشت نظرو همون اگر االن. کرد موردت در یاشتباه

 .بزنه زنگ بهت ومدینم که

 او که نطوریهم که بودم دواریام واقعا. بودم دواریام

  دادن دست از آماده گرید  بار نیا من باشد؛ دیگو یم

 .نبودم مرد نیا

 

 .کنم یم حل زویچ همه من. افرا نباش  نگران -

 به او که داشتم مانیا آنقدر او به من. زدم یلبخند

 .شیخدا

  خوب خبر بعد بخونم نماز برم من. افرا  گن یم اذان -

 . بدم مامان به رو
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  ها  پارچه  یرو من دست و گفتند یم را مغرب اذان

 تمام. کرد یم پرواز ییجا   هر به فکرم و بود مانده

 را دمیشن یم  چه هر و بودم داده دست  از را تمرکزم

 خاطرم از تا کردم یم تکرار خودم یبرا بار چند دیبا

 . دادم یم  انجام دیبا که  ییکارها نرود

 

 به بارش و کار. دیرس یم  نظر به خوشحال اما، حسام

 بار شی برا هم سر پشت و باال فروشش و بود راه

 کار، تمام شدن کینزد محض به. آمد یم  نخ و پارچه

  خانه به تا کردم یم جور و جمع عیسر را زیچ همه

  تعجب با مامان، که دمیرس یم زود آنقدر و بروم

 قرار دیشا که  بود کرده فکر خودش با. کرد  یم نگاهم

  چقدرآرزو من و ندازندیب رونیب کارگاه از مرا است

 .داشت قتیحق جهنم آن به نرفتنم کاش کردم یم

 یشغل خواست یم و بود خودش   یکارها ریدرگ ماهان

  و بابا کمک به و کند پا و دست خودش  یبرا ثابت

  در من و بود شهیهم از تر  آرام خانه. داشت ازین پول

 آن یفردا فقط خروشم تنها. رفتم یم فرو شتریب خودم



 نیزم به را اتاقم یقد نهیآ که افتاد اتفاق نحس روز

 .افتاد خودش که خوردم قسم دند،یپرس یوقت و دمیکوب

 

  را زیچ همه . دمیپر جا از و کردم ساعت به ینگاه

  خیم نگاهم. م یبشو را میها دست تا رفتم و کردم مرتب

 ینم زیتم را ها آن صابون که بود شده میها دست

 نهیآ در را خودم تا بودم گرفته نییپا را سرم. کرد

 که یکثافت شستم، یم را میها دست چه   هر و نمینب

 .رفت ینم  نیب از دمید یم  ها آن یرو

 .اتاقم ایب شد تموم کارت -

 یصدا دنیشن با دیکوب ام نهیس به را  خودش قلبم

 آن کند؟ فرو تنم در یخنجر خواست یم  باز. او نحس

 کرد یم فکر بود؟ دهیند را میها مچ یرو  شل یباندها

 بود، گذشته کردنم یباز سن  از ام؟ کرده یباز  غیت با

  در شدم،  پرتاب بزرگترها یایدن به باره کی به من

 .بود نکرده دعوت مرا کس  چیه که یحال

 صدامو؟ یدیشن -

 

 .گفتم چه دمینشن هم خودم که بود آرام آنقدر میصدا



 ...! ام تو با -

 رخسارم از  رنگ کرد نثارم محکم اما آرام که ییناسزا

 در را اش  برافروخته صورت تا ستادمیا صاف. برد

 .نمیبب سرم  پشت نهیآ

 .امیم -

 

 : گرفت شکل  شیها لب یرو  یشخندین

 رو در ،یکن یم صبر قهیدق  ده رفتن که هیبق. خوبه -

 که هست ی ازین. اتاقم یایم ،یکن یم قفل سرت پشت

 یم یچ ؛ینکن گم یم که یکار اگر کنم تکرار برات

 شه؟

 .امیم. نه -

 

  جا سرم پشت را آورش تهوع عطر یبو و رفت

 از. آمد یم بدم بود مربوط او به چه هر از. گذاشت

 از. بودم متنفر دانست یم  صاحبش را خودش  که تنم

 زاریب کنم؛ تمام را ام ی زندگ توانستم ینم که خودم

 .بودم
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 شده حسام  روح یاهیس به هوا دمیرس که خانه به

 یرو را می ها  لباس تمام و کردم باز را حمام در. بود

 صورتم تمام و کرد یم درد تنم. کردم پرت سرد یکاش

 میها چشم حسام، یها یلیس از فقط نه . سوخت یم

 تا کردم باز را دوش که نیهم و بود دنیبار منتظر

 بغضم  شود؛ گم بارش، نیا ریز ام هیگر یصدا

 . شکست

 

 ضربه همه  نیا آماده من. نبودم درد همه نیا قیال من

 هر من که دانست یم خدا. نبودم فشار و شکست و

 شتریب دمید یم را نامرد نیا دهیدر یها چشم که بار

 مرگ آماده من که بود شاهد خدا. کردم یم سقوط

 یم مگر د،ید یم را نیا خدا و نبود خوب حالم. بودم

 ند؟ی نب توانست



 ند؟ینب خودم دنید از  مرا زیگر توانست یم مگر

 با که بود شده  داغ یجهنم من یبرا تابستان یگرما

 من. گرفت ینم آرام درونم آتش ،یحمام  چیه یسرما

  نیا نبود قرار کس چیه  و سوختم یم درون از

 .کند یکار و ندیبب  مرا شکست

 

 ریز ی زده خی یها یکاش و سرد وارید به را خودم

  چطور مرگ. نشستم نی زم یرو و دمیکوب آب فشار

  مرده دیشا د؟یایب من سراغ یک بود قرار مرگ بود؟

 تمام و بود  خسته جسمم و  روحم دانستم؟ ینم و بودم

 . کرد یم تکه تکه درون از مرا داشت ها  دلشوره نیا

 به رو. شدم  رهیخ وارید به و زدم بغل را میزانوها 

 حسام فکر و حسام از پر اطرافم و بود  بست بن میرو

 از ترس نیا. کرد ینم رها مرا شده لعنت حسام نیا و

  ینم رها مرا بود خودم اتاق در که یخواب  تخت لمس

 . کرد ینم  رها مرا دنیخواب  از وحشت یحت. کرد

 

 مچ شستن کردم شروع و صابون و برداشتم را فیل

  بعد و بود مانده  شیرو غی ت از کمرنگ یرد که یدست

  یخون  دست نیا از. شد ینم پاک که گرمید دست



 دست  نیا. بود نداده تاوان دست نیا. بود امدهین

 یتازگ که یقرارداد کردن امضا یبرا بود نشکسته

 .بود من مرگ قرارداد دمیفهم

 تیرضا از بودم؛  کرده شی امضا نخوانده که یقرارداد

  که بودم داده تیرضا من. بود نوشته رابطه یبرا من

 ییها عکس و ها لمیف. بفروشم طانیش  به را روحم

  توانست یم گرفته من  از گفت یم طانیش نیهم که

 آن به مرا ی شده قلم یپا کند؛ نابود را زیچ همه

 . بشکنم شتری ب روز هر تا کشاند  یم شده نینفر کارگاه

 

  یخون قطره آن از که یمچ نیا. شد ینم پاک نه،

. حسام یها  دست نجاست از شد ینم پاک بود امدهین

 آنقدر هنوز من و خون با مگر شد ینم پاک تن نیا

 هم باز بکشم، را خودم اگر دمیترس یم که بودم بزدل

 من و ببرد را پدرم و مادر یآبرو  آبرو، یب حسام نیا

 .کشتم یم هم را ها آن که خودم،  تنها نه

 یمچ بستم، میها مچ دور دوباره را رفته وا یباندها

 مرا بود نتوانسته که بود  ییآبرو یب  غیت یزخم که

 یم آن یرو را حسام دست یجا که یمچ و کند تمام

 فقط و فتدیب خون به تا بودم شسته  آنقدر و دمید



 نیا از تر حیوق من گرفته  گر تن نیا. بود شده ملتهب

 .دیایب فغان به زها یچ نیا با که بود ها حرف

 

  که حاال و من مرگ روز نی اول از گذشت  یم هفته کی

  یعروسک  بود افتاده ادشی روز هفت از بعد حسام،

  ریز مرا دوباره افتاده، شیها دست در  پاره و تکه

  ریز توانم یم یک تا دانستم ینم من و کرد  له شیپاها

 همه نیا دانستم ینم اورم،یب طاقت بار نیا ینیسنگ

  روحم یوقت دارد یا دهیفا چه یزندگ یبرا  دنیجنگ

 .بود مرده
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 کی که یامتحانات  من و  رفت و آمد سال آن  وریشهر

 نمره، ن یکمتر با یحت  نتوانستم را بودم، افتاده بار

 ینم حاال که یتوجهات تمام و بگذارم سر پشت



 و شد ماه مهر. شدند هوار سرم یرو خواستمشان،

 در و بمانم مدرسه در تا  کردم را تالشم تمام بار، نیا

 یکس تا کردم شرکت بود، العاده فوق  کالس چه هر

 .ببرد نتواند من  یجلو را یاطی خ کارگاه اسم

 

 افتادم؛ دامش به بار سه و گرفت یم  مرا یپ حسام

  را روز فقط و بدهم تن اش خواسته به  شدم مجبور

 دو و  ببرم پناه اتاقم گوشه به بتوانم تا کنم شب

 از بابا. بگذارم  برهم چشم را روز شبانه از یساعت

 بچه یها زدن نق از و بود شده خسته ماهان دست

 گذشته او از که یسن. بود آمده فغان به  اش ماهه چند

 مادرش که یکودک یبرا یکاف  حوصله گذاشت ینم بود

 آماج شدم من و باشد داشته کرد یم  آرامش دیبا

 . انشیپا یب  یها  حتینص و ها حرف

 پرت رونیب به را خودم کارگاه از که  یآخر روز

  پا گرید هرگز دادم قول خودم به که بود یروز کردم،

 را خودم بود ازین اگر یحت نگذارم، شده  خراب آن به

 یمن. نبود مهم میبرا چیه  گرید هم ندازمیب ایدر یتو

  ها حرف که یمن دانستم، یم آرامشم مأمن را ایدر که



  نیبهتر با گر ید ا،یدر نیهم  کنار ستهیشا یبرا داشتم

 .نداشتم یحرف  هم دوستم

 

 افرا؟ -

 بودند؟ سوزانده را شیمو

 . سایوا توام با افرا -

 سمت نیا از  که کردم کارگاه در به زده وحشت  ینگاه

 بودم حاضر و بود مشخص یخوب به  درش ابان،یخ

  یا لحظه که دمید را حسام اتاق پرده بخورم قسم

 تا دمیکش و گرفتم را ستهیشا دست. خورد تکان

 .میشو  دور فقط آنجا از و میکن رد را چهارراه

 

 قفل انگشتان انیم از را دستش اما زد یم میصدا آرام

  دور حسام  دید از که نیهم. دیکش ینم رونیب ام شده

  را میها  دست و شدم خم ستادم،یا زنان نفس میشد

 ماه، سه نیا تمام اندازه به و گذاشتم م یزانوها یرو

  فرو میها هیر به را ماه آبان خنک یهوا ژنیاکس تمام

 . دادم



 زنم یم زنگ  یچ هر چرا ؟ییکجا تو هست معلوم -

 چونه؟یپ یم منو یکی  خونتون

 من. شکند  یم مرا دارد چطور  غم نیا دانست  یم چه

  هر خانه آن  در. بوده حالم  ریگیپ او دانستم ینم یحت

  ندهیآ و خواندن درس حول بود حتینص دمیشن یم چه

 .وجودش به داشتم شک یحت که یا

 ...!ینباش دوست من با یخوا یم اگر -

 . ستهیشا نزن مفت حرف -

 : کرد نگاهم

 

...  که بشنوم دیبا  ها بچه هیبق از من چرا چته؟ پس -

 ؟...!ینتونست

 میها نمره از نداشتم؟ خبر و بودم شده مجلس نقل

 یمرد دماغشان ریز دانستند ینم  و داشتند خبر

 و نییپا  یها نمره نیهم  صاحب که کند  یم یزندگ

 چهره به خون ده؟یکش خون و خاک به را آور تهوع

 : دیدو ام

 هیبق یپرتا  و چرت بدهکار  گوشت دونستم ینم -

 .ست



 :کرد نگاهم مات

 افرا؟ -

 

 میها چشم و میگلو در بغض شد صورتم در خون

  یم ام خفه داشت که ی حجم فشار درد از سوختند

 .کرد

  مهمه برات تو  اونوقت رمیم  یم جهنم یتو  دارم من -

  که افتادم؟ رو سوم سال  که شدن؟ چند من یها نمره

  نخورد؟ دردم به  هم  وریشهر

 : دمیکش داد

 .نخورد دردم به که جهنم به -

 شده؟ یچ افرا -

 :گرفتم طرفش به را ام اشاره انگشت

 

. دنبالم این هم گهید... نگو یچیه. نزن حرف من با -

 من اطالع بدون هیبق گهید چون نزن زنگ  هم خونه

  یم یجور  هی جوابتو خودم. کنن ینم سرت  به دست

 ؟یدیفهم. سراغم یاین گهید که دم



 را گرفته  آسمان و لیطو  ابانیخ و مبهوت ستهیشا

  اهمیس بخت  اندازه به میها قدم. گذاشتم سرم پشت

 داشت که یفشار از نی خشمگ میپاها اما بود کوتاه

 نیزم به  محکم شکست، یم را میها  استخوان تمام

  گر،ید یبار اگر بودم شده مطمئن من و خورد یم

 تمام را زیچ  همه بگذارم، جهنم آن به پا  شوم مجبور

 . کرد خواهم
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  یم بهم خودم از حالم دم،یکش جلوتر یکم را ام مقنعه

 رام یا بره مانند حسام جمله  کی با نکهیا از خورد؛

 یم کج یکارگاه سمت به مدرسه از بعد را راهم شده

 چند که ییخدا از. داشت را  قتلگاه حکم میبرا که کردم

  شده دیناام کردم، یم فکر نبودش به  تنها بود یوقت

  من دور تنها  و ندیب یم  را همه کردمی م فکر بودم،

 .نباشم نگاهش رسیت در تا دهیکش یبلند  حفاظ

 

 یخطاکار  بنده نداند و ندینب مرا تا بود گردانده رو خدا

  یروز شدم؛ یم زنده و مردم یم روز هر که بودم

 به که هربار  و کردم ی م مرگ یآرزو بار هزاران

  که ینجاست بلکه دمیساب یم را تنم تمام رفتم یم حمام

  هربار شد، ینم شسته. میبشو را کرده آلوده را روحم

  گناه نیا اما گرفت، یم آتش و شد یم  سرخ پوستم

 .شد ینم پاک

  بود نشده سرده هوا هنوز  بود، کرده عرق دستم کف

 عذاب تلخ تب گناه، تلخ تب سوختم، یم تب در من اما

 از عذاب. گذاشت ینم میرها یا لحظه که یوجدان

 دواریام که عمرم آخر تا بود قرار خودم با که یراز



 یم گوشم در  ییصدا. ببرم گور به باشد، کوتاه بودم

 .کرده« لعنتت خدا و یتعفن نماد تو ،یفیکث تو» گفت

 گناهم. بودم خدا لعن مورد  بودم، شده نی نفر حتما من

 و کردم امضا را ها برگه آن نخوانده یوقت بود، ادیز

 او به کردم؛ حسام چهیباز را رمیتقد خودم دست به

 دستانش انیم عروسک کی مانند مرا تا سپردم

  یمن من؛ کردم یم فکر که بودم خام چقدر و برقصاند

 زیعز حسام، چشم به خواستند ینم مرا ام خانواده که

 یم حسام که بود شده باورم احمقانه  چقدر. ام آمده

  از سوخت یم میگلو رد،ی بگ را پرم و بال  ریز خواهد

 .کرد  ینم میرها بود ماه چند که یبغض یداغ

 

 چشم برد، ماتم  کارگاه یجلو  دنیرس با و کردم تند پا

 که ییها آدم یرو. ماند رهیخ در یرو رانمیح  یها

 و ی شمی سبز لباس بودند، ستادهیا در یجلو

  و بود آمده سیپل. شناختم یم را شانی ها یسردوش

 و گرفتم دیرس ذهنم به که یسوال جواب زود یلیخ

 بود، انداخته ریز به سر که یحسام. دمید را حسام

 یدستبند دنید با و دیچرخ  منفورش اندام یرو نگاهم

 .خوردم جا بود شده قالب شیها مچ دور که



  بودم کرده التماس و گرفته  را ها مچ همان  بارها

  بود شده نیزم خیم که ینگاه همان به. کند میرها

  یصدا. کند میرها بودم کرده تمنا و بودم شده رهیخ

  مغزم در گفتند یم که یزیچ و دمیشن یم را ها پچ پچ

 و کالغ کی نشده پاس که  ییها چک از رفت؛ یم فرو

  جلبش  یبرا که یحکم از و کردند یم کالغ چهل

  یطوالن ییصفرها که شی ها یبده از و بودند گرفته

 .داشت

 خیم نگاهم هنوز دادم، رونیب را ام شده حبس نفس

 همان از یکی شد، نیماش سوار زور به. بود حسام

 را بودند ستادهیا تماشا به که یمردم ها سبزپوش

  که یکس و  چسباندند در  یرو برگه کی. کرد متفرق

  یکی به رو یبلند یصدا با داشت دست  به سامسونت

 :گفت مامورها از

 !پلمپه تیوضع نییتع زمان تا -

 

  سخت در انگار درست شد، پلمپ واژه ریدرگ ذهنم

 زود یلیخ. بودم کرده  شرکت اتیادب امتحان نیتر

  با که یمن. ماندم من و رفتند مردم شدند، متفرق مردم



  در و آمدم بودم، آمده کارگاه نیا به آرزو و دیام هزار

 . بود شده  اهیس روزگارم کارگاه نیهم

 یدیام روزنه حاال بودم، شده زاریب خودم از که یمن

 و بردند را حسام. یتباه  دیشا و دیام دیشا دم؛ید

 که یقرارداد  فکر با  ماندم من و بستند را کارگاه

 داشتم، که یبی عج حال  با. بودم کرده امضا نخوانده

 قطعا من! ناراحت؟ ای باشم خوشحال دیبا دمیفهم ینم

 نبود قرار را نامرد نی ا یطوالن یصباح چند یبرا

 .داشت جشن یجا واقعا دیشا. نمیبب

 

 دیسف بزرگ چسب یرو نگاهم  برداشتم، جلو به یقدم

 که یمتن و  داد یم کارگاه پلمپ از خبر که بود یرنگ

 توانست ینم ذهنم اما دیلغز یم آن  یرو چشمم

  سیرئ یامضا و مهر بعد و کند یحالج را شانیمعن

 پرونده  یراحت نیهم به یعنی. شهرمان یدادگستر

 یاحد به دینبا  گرید من و بردند را او بستند، را حسام

 دادم؟  یم باج

 

   است_بس _ی قربان#

 94_پست #



   ایآنال #

   انای آر#

 

 او با نبود  قرار امروزم که نیهم زدم، یکوتاه لبخند

 یبرا یحت  داشتم، یبهتر حال. بود یکاف شود سر

 به بال فراغ با توانستم یم که نیهم کوتاه؛ یا  لحظه

 وقت تمام پرستو اگر یحت . بود خوب  برگردم خانه

 . بودم یراض هم کند ناله مامان و  زدیبر اشک

 دروغ کی ذهنم در کردم، کج خانه  سمت را راهم

 دنیرس محض به کردم حاضر  و دمیچی پ مامان یبرا

 یم را یقبل ستیبا یم که دیجد یدروغ.  دهم لشیتحو

 و بمانم مدرسه در شتریب بود قرار که یدروغ شست،

 .شوم حسام میتسل بود قرار  شیجا به

 

 را او چشمانم مقابل نبود، حسام گرید بار نیا اما

 از پر یحس و یخوشحال  و رتیح. بودند برده

  رفتم، خانه سمت به و کردم تجربه هم با را یسردرگم

  ینم یزیچ چیه را ام یشاد. چرخاندم قفل در را دیکل

 .شوم خی توب بود قرار اگر یحت کند، خراب  توانست



 من و برگشتم زودتر چرا بپرسد تا بود منتظر مامان

. نماند معلممان که دادم را  جوابش دیترد یا لحظه یب

  آخر در و داد تکان یآموزش نظام حال به یتاسف سر

 :گفت

 !پرستو بده رو شهیش نی ا برو بهتر، -

 مامان که  یریش شهیش و گذاشتم یا گوشه را فمیک

. برداشتم بود کرده تست حتما   را اش یگرم و سرد

 کله و سر االن اما نداشتم را  پرستو حوصله وقت چیه

 بود قرار چه هر از تر نیریش مراتب به او با زدن

 فرمیونی همان با. دانستم یم باشد خانه  از رونیب

  کردن یبدقلق با کهیحال در و کردم بغلش مدرسه

 پس یگاه دادم؛ او به را شهیش آمدم ی م کنار شیها

 .کرد یم ناله یگاه و زد یم

 

 یکم اتفاقات به شیجا به نبود، او شیپ من ذهن اما

  عمق شد ینم  مهار که یلبخند. بود دهی کش سرک قبل

 در پرستو دادن تکان مشغول من و کرد دایپ یشتریب

 که یمادر  شد، زاده مادر یب که یدختر. شدم آغوشم

 .رفت ماهان یزندگ  از زود یلیخ



  از ینشان و  زد سر جا همه به مدت نیا تمام  در ماهان

 همسرش خانواده سمت از بارها. افتین همسرش

 ایلع سر ییبال ماهان کردند یم فکر. میشد دیتهد

 دنیکش باال عرضه ماهان دانستند ینم اما  است آورده

  کردن یعمل به برسد چه ندارد؛ هم را شلوارش

 ذهنش در قهیدق پنج یبرا بود بلد فقط که ییدهایتهد

  قهیدق ده از کمتر و اوردیب زبان به بعد و دارد نگه

 شیب یمفت حرف درآمده دهانش از که یجمالت بفهمد

 . ستین

 

 از ایلع کرد، دایپ خاتمه تماس کی  با زیچ همه

  شده ریس ماهان با یزندگ  از گفت و زد زنگ  ناکجاآباد

  باشد یماهان از دور به را عمرش یمابق خواهد یم و

  درخواست و است نبرده یمردانگ از ییبو چیه که

 .داد طالق
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 که یدختر ند، یبب را شیپرستو خواست ینم دلش یحت

 تا بود نمانده یحت که بود، شده حامله را او ناخواسته

 را اسمش بود نخواسته یحت کند، انتخاب را اسمش

 هم او و  ماهان دست یرو بود مانده بچه. بشنود

 که یا بچه. بود کرده مامان گردن وبال را کودکش

. بود انسالمانیم مادر توان از خارج او به یدگیرس

 به را اقوام یها  متلک بود رفته ایلع ی وقت از مامان

  بچه دیبا ها، نیا بر عالوه حاال و  دیخر یم جان

 .کرد یم خشک و  تر را ماهان

 

  خوردن، ریش از بعد داد تیرضا باالخره پرستو

 باران شکوفه را لباسم نکهیا با. رمیبگ  را آروغش

  تختش یرو را او. امدین صورتم به یاخم هم کرد

  در کالفه مامان. کردم  عوض را لباسم و خواباندم

  ینم دلم زد، یم غر لب ری ز و رفت یم  راه آشپزخانه

 یشاد ذره نیهم. بدهم زدنش غر دل به  دل خواست

 مدت از بعد امروز. کنم غیدر خودم از خواستم ینم را

 .باشد من روز بود قرار ها



 یوقت از. کجاست میدانست ینم هم ماهان و نبود بابا

 غصه مامان شد، ینم مانعش کس چیه  بود رفته ایلع

 یم را پشتش بابا یجلو و خورد یم را اش دردانه

 پنهان همشان چشم  یجلو از را خودم هم من و گرفت

 تیاهم من  حضور شانیبرا یلیخ که نیا  نه کردم؛ یم

 .باشد داشته

 

  همان یچطور دمینفهم دم، یکش غذا یکم  خودم یبرا

 که یاتاق برگشتم؛ اتاقم به و خوردم را  قاشق چهار

 بود یمدت که یتخت. بودم شده کیشر  پرستو با حاال

  را پرستو بهانه بودم، کرده جمع را بودم زاریب آن از

 . کردم خالص را خودم  و آوردم

 تخت که است کرده یکار حسام بداند ی کس نبود الزم

  کردن تقال ام شبانه کابوس که یطور  بترساند، مرا

 را تلفن. داشت را قبرم حکم که باشد یتخت یرو

  حال که حاال دیشا بزنم،  زنگ ستهیشا به تا برداشتم

 را گذشته روز چند  یدلخور توانستم یم  داشتم یبهتر

 . بدهم سامان و سر نمانی ب  را زیچ همه و ببرم نیب از

  که میزد یم حرف تلفن پشت یقدر به قبل  مانند دیشا

  بارها که بابا یحت شد، یم بلند مامان زدن غر یصدا



 را نیهم من و زد یم تشر من به بود مانده خط پشت

 یباتالق همان کنم؛ یزندگ قبل مثل یکم که خواستم یم

 خواستم، یم را بودم کرده فرار حسام به آن از که

 بود یقبر در زدن ضجه از  بهتر مراتب به که یباتالق

  کرده مدفون آنجا در مرا خودش دست به حسام که

 .بود

 

 نیا دم یفهم ستین خانه  گفت ستهی شا مادر یوقت

 که یقدر به حرفهاست،  نیا  از شتریب عمقش یدلخور

 از تلفن کی پشت زدن حرف یکم با توانستم ینم

  مثل به مقابله و یتالف یبو نبودنش. اورمیب در دلش

 . داد یم

  تخته یرو را دیسف کاغذ گذاشتم، نی زم را یگوش

 که شدم یطرح دنی کش مشغول و گذاشتم یشاس

 حسام شدن حذف از بعد که ییمانتو. داشتم دوستش

 ینم  دلم بود، کرده  ریدرگ را ذهنم ام، یزندگ از

  کسالی آورد یم ادمی که بروم  ییکتابها سراغ خواست

 .باختم یراحت به را

 دمینفهم و انداختم  کنار را  برگه در شدن باز یصدا با

 به مامان. نشاندم میپا ی رو را اتیادب  کتاب یچطور



  بچه به ینگاه بود، آمده پرستو به زدن  سر یهوا

 :گفت و دید یم را  پادشاه هفت خواب که کرد

 بخون درس دوزار ،یندار رو پرستو بهونه که حاال -

 !یفتین گهید

 

  جانم، در شدیم یشین ش یحرفها و زد یم حرف او

 خودم بخوانم؟ را  آخر سال دوباره خواستم خودم مگر

  نیهم هنوز من و باشند دانشگاه در هیبق  خواستم یم

 که بگذرانم را روزم ییها بچه با و بپوشم را فرمیونی

 بودند؟  من از تر نییپا کالس  کی شیپ سال

 ینم باورش یکس و خواستم ینم را  کدام چیه من

. داشتم هراس طانیش از من دیفهمینم کس چیه. شد

  من کردند، یم فکر که نبودم یمعصوم دختر  آن گرید

.  داد یم تعفن گند یبو جسمم و بود شده نابود روحم

  کی مانند تنم. بود کرده مجروح را وجودم همه حسام

 تکه نیا توانست ینم کس چیه که بود  تکه تکه پازل

 یم خون یبو که ییها تکه. بگذارد  هم کنار را ها

 یدرمان چیه و کردند  یم درد که ییها تکه دادند،

 . نداشتند

 



 مانند یحت. کردم یم پنهانش  که یدرد و بودم من

 مادرم با را درد نیا توانستم ینم نبود؛ بلوغ  اول روز

 که یدرد بود، وحشتناک درد نیا. بگذارم انیم در

 کس همه از دیبا و دلم یرو یبزرگ داغ. بود ننگ

 . کردم یم اش یمخف

 *** 
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 کی آمد یم  بابا که نیهم  شناختم، یم را مامان عادت

  مخصوص وانیل در را یچا . گرفتیم دست به ینیس

 و گذاشت  یم خرما چند  کنارش و ختی ر یم خودش

  تا داشت کوچک ییآهنربا رشیز که یا شهیش گل آن

 نیمز را ینیس یگاه. بدهد یا نقره ین یس به یرنگ

 بابا. کشمش و خشک توت از پر یا کاسه به کرد یم

 یم مبل ریز را شده گوله  یها جوراب ها وقت آن



 حرف یدر هر از هم با تا نشستند یم و فرستاد

 . بزنند

 

 به یچا  ینیس با هم مامان آمد، بابا شهیهم مثل

 یر یدستگ یشاد  در ور غوطه من، و رفت استقبالش

 شی ها جوراب بار نیا بابا. بودم پرستو مسئول  حسام،

  استشمام با اش خورده  گره یها اخم و  اوردین در را

 .نشد  باز یچا  عطر

. شد متوجه وضوح به را دمید من که ی نیا هم مامان

 یپشت به بابا . نزد یحرف  و گذاشت بابا  کنار را ینیس

  دمید یم  شیها چشم از  کهیحال در و  زد هیتک مبل

  بود، کرده مغشوش را افکارش همه اش آشفته ذهن

 زد یم نق که را پرستو.  دوخت مامان به را  نگاهش

 و رفتم وهیم ظرف سمت به دادم، یتکان آغوشم در

 :گفت مامان  به رو بابا. دادم دستش به اریخ کی

 !دادن  یانتقال بهم م،یبر دیبا -

 

 :دیپرس و داد هل رونیب به صدا با را نفسش مامان

 کجا؟ -



. برداشتم را آن و شدم خم  افتاد، پرستو  دست از اریخ

 آشپزخانه به بودند شده زیت میها گوش کهی حال در

  پرستو دست از. شد آرام بابا و مامان یصدا. برگشتم

 بفهمم درست گذاشت ینم  شیکارها با خوردم، حرص

 م؟یبرو  کجا بود قرار. است قرار چه  از ماجرا

 

  یوقت دادم، پرستو  دست به دوباره و زدم آب را اریخ 

  یشتریب عمق بابا و مامان یحرفها برگشتم  هال به

 و نبود ش ی پا گرید بابا یجورابها. بودند کرده دایپ

  یا لحظه مامان. بود زده را دینبا که ییحرفها  انگار

  را دیچرخ ی م من ذهن در که یسوال بعد و شد ساکت

 :دیپرس

 م؟ یکن کاری چ رو بچه نی ا شه؟یم یچ افرا مدرسه -

 :برداشت  را شی چا وانیل بابا

 

.  نداره یمشکل م،ید یم انتقال رو افرا مدرسه -

 یوقت یول  گه،یم یچ ماهان دید دیبا هم  رو پرستو

 .خوادیم یدگیرس بچه نی ا ستین زنش

 : گفت ینگران  لحن با مامان



 . ستین توانش در ماهان -

  تکان یسر  ماهان، یها  یناتوان بحث از خسته بابا

 : دمی پرس و دمیقاپ هوا و نیزم نی ب را اریخ داد،

 م؟ یریم ییجا -

  جواب بابا یجا به و شد بلند شیجا از کالفه مامان

 : داد

 

 !آمل میبر دیبا. گرفته ی انتقال بابات -

 ،یخفگ از بعد را خالص ژن یاکس انگار. شدم خوشحال

  را گرید یا ندهی آ انگار باشند؛ برگردانده میها هیر به

 قرمز، ی بالشتک یرو  یدست دو من به  لحظه نیهم

  دهید مرا خدا مدتها از بعد انگار باشند؛ کرده میتقد

  ینابخشودن یظلم که باشد کرده یمن به ینگاه باشد،

 یب مامان اما بود شده حقم در یناشدن فراموش و

  از را پرستو. بود کالفه من، آشکار یشاد  به توجه

 :گفت و گرفت بغلم

 !نده اریخ بهش کنه یم ش یسرد بچه -

 



 نیا از بود  قرار یوقت گرفتم، دهینشن  را مامان تشر

 مامان اگر  نشنوم حسام از  یاسم گرید  و میبرو شهر

 مدرسه. نبود المیخ نیع هم زد یم تشر صبح خود تا

 بازنده کی چشم  به مرا یکس گرید شد،  یم عوض هم

 که ییدخترها به نبودم مجبور گرید. کرد ینم نگاه

  کنم، نگاه بودند نترییپا من از کالس کی قبل سال

 .گرفت ینم  سخره به مرا یکس گرید

  *** 
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  ام یموقعت و دیجد خانه  به کردم، کم را گاز ریز

 ادی مرا لوازمش هر که یا خانه به. بودم شده وابسته

. نشاند یم لبم یرو ی لبخند و انداخت یم معراج

  یآشپز تیوضع به یسامان و سر بودم گرفته میتصم

 درست غذا نفر دو یبرا ی زود به نکهیا فکر. بدهم ام

 یفضا غذا عطر یبو نکهیا فکر بود، جذاب کنم یم

 .دیایب معراج و کند  پر را خانه

 

 یم استقبالش به شربت ا ی  یچا ینیس با آمد یم یوقت

  یم ین یریش با را مانیچا و میزد یم  لبخند. رفتم

  ینیریش ادیز»  میبگو او به توانستم یم ی حت. میدینوش

  فکرم از.  بخندد« میرو  به او و یشوی م چاق  نخور

 را شکم که  ستین ییمردها آن از معراج نه؛ گذشت

  ییآنها از داشت، مردانه یبتیه. بداند یمردانگ  نشانه

 و یباش زن نبود، یشدن. گرفت دهیناد شد ینم که

 .دی ای ن چشمت به معراج اتیخصوص با یمرد

 

 برداشتم، را ونیزیتلو  کنترل و نشستم مبل یرو

 به مرا و بودند نیریش داشتم؛ دوست را میفکرها 

 یم دواریام باشم داشته توانستم یم که یا ندهیآ



  حسام با کردم یم فکر که یا ندهیآ هیشب نه کردند،

  باالتر فرسنگ هزاران معراج. باشم داشته توانم یم

 . بود حسام از

 شماره کردم، رها را کنترل یگوش زنگ  یصدا با

  یرو دنشید با و داشتم رهیذخ را معراج یپدر خانه

  دهانم آب. ستادیا قلبم یا  لحظه یبرا ،یگوش صفحه

  یرو را دستم و کردم صاف را میصدا دادم، قورت را

 :لغزاندم یگوش سبز کونیآ

 بله؟ -

 

 .ریبخ عصر دخترم، سالم -

 به یکالم و نیریش لحن بود، معراج مادر یصدا

  انگشت نیب را میموها از دسته. تر  نیریش مراتب

 : گفتم و  چاندمیپ میها

 .ری بخ هم شما عصر محتشم، خانم سالم -

 خوبه؟ برادرت دخترم؟ یخوب -

  حساب آدم را ماهان بودم گفته رفت، باال میابروها 

. دیپرس یم  را حالش ادب کمال در مادرش و کنم ینم

  شکل زن نیا آغوش در معراج وجنات بود مشخص



  زن نی ا که بوده یخام ریخم معراج است، گرفته

 .بود پرورانده او از مرد کی و داده ورَزش

 !رسونن یم سالم ن،یباش سالمت -

 

  یم ماهان! ماهان؟  ؟یکس چه رساند؟ یم سالم

 .آمد ینم خوشم گفتن دروغ از. ردیبم و برود توانست

 دیبا عموما ر،ی خ امر یبرا رمی بگ تماس  گفته معراج -

  هیطور  طیشرا  متأسفانه یول کنم، صحبت  شما مادر با

  امرزهیب خدا.  رمیبگ تماس خودتون با شدم مجبور که

 .رو شما پدر و مادر

 : نباختم را خودم یول لحظه؛ چند یبرا شدم، ساکت

.  نیکرد لطف بله،. امرزهیب هم رو شما  رفتگان خدا -

 کرده صحبت مورد نیا  در محتشم یآقا  با راستش

 .بودم

 یبرا دیباش موافق اگه. هستم  انیجر در دخترم، بله -

 ! میبرس خدمت  هفته آخر

 

 وجودم در که یصورت  یها  شکوفه  توانستم ینم

  یکیتمیر تپش قلبم رم؟یبگ دهیناد را زدند یم جوانه



  یسازگار سر من با ایدن تمام باالخره انگار داشت،

 .داشتند

 . نیاریب فیتشر حتما، بله -

 دیبا که هست یرسوم نایا. لطفا دینینب تدارک ادیز -

 گهید ،یخودم دختر نیع شما وگرنه بشه انجام

 !ییما عروس
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 که ییبایز ن یهم به ؟یقشنگ نیهم به بودم؟ عروسش

 بودم؟ دخترش من رفت؟ واژه  نیا یبرا دلم و گفت او

  ندیبگو تا بودند؟  کرده را جانم قصد مادرش و معراج

 شوم؟ غرق یخوش در لحظه به  لحظه من و

  لحظه هر که یمن یبرا بود کینزد یل یخ  هفته آخر

 ها نیا و آمد یم ادمی به ام  گذشته یها  سال و روزها

 . بود حسام  ریتقص هم باز



 

  سکوت در داشتم که من خواست؟ یم  چه جانم از

. نگفتم چی ه وقت چیه که من. کردم یم را ام یزندگ

 که یا برگه کردم باور که  بودم دل ساده آنقدر که یمن

  رابطه یبرا  یا نامه تیرضا کردم، امضا  ناخوانده

  من. نداشت وجود یزیچ  نیچن ایدن یجا چیه و بوده

 چه؟ او بودم، سال بچه که

 

 خودش را ش یانتها که کرد شروع را یا یباز  حسام

 ها برگه آن من نداشت؛ یفرق شیبرا. دانست ینم هم

 را یکار قرارداد همان که دمیفهم یم و خواندم یم را

  یراه صورت هر در... دمیفهم ینم ای  ام کرده امضا

  دایپ شهیهم یبرا دهانم بستن و من کردن دیتهد یبرا

 .دمیترس یم مردم نگاه از من. کرد

  ختهیر رهیدا یرو معراج یبرا را زیچ  همه که حاال

  که آن جز نداشت یفرق  یزیچ میبرا گرید بودم،

  تیرضا هرگر د؛یفهم یم اگر مادرش. بفهمد مادرش

 لحظه از بعد گر،ید بار  من و داد ینم وصلت نیا به

 . دادم یم دستش از ،یخوشبخت لمس یا

 



 دیرس دستم به که یزیچ نیاول دم،یرس که کارگاه به

 روزید. بود ندهیآ عروس یا ترکه تن یها اندازه

 دنش،یرس از قبل من  و بود آمده زدن اندازه یبرا

 را کارش تا بودم سپرده همه به و بودم کرده فرار

 .بدهند انجام عیسر

 فرستاد؟ رو خواست ی م که یمدل -

 جواب. بود گرفته نزدن حرف  ها سال از انگار میصدا

 خودم ی برا را مدل کایمل بود شده قرار که دمیشن

 :گفتم آرام و فرستادم خودم بر یلعنت. بفرستد

 .من اتاق بفرست ییچا هی -

 

.  خورد زنگ لمیموبا کردم، چک را امشیپ که نیهم

 فشردم رنگ سبز رهیدا ی رو  را انگشتم. بود خودش

 : بزنم حرف نداد مجال یحت. گذاشتم گوشم را یگوش و

 ن؟ یخوب خانم افرا سالم -

 که یعکس. بود کامل ت یسنخ در سنش با جانشیه

  تن در درخشان و دیسف یلباس بود، فرستاده میبرا

 کرد؛ یم یدلبر  یدختر هر از خودش، کل یه هم یمدل

 خودم بار نی اول یبرا را مدل نیا آوردم  خاطر به تازه



...  داماد بفهمم که نیا از قبل  بودم، داده  شنهادیپ او به

 :گفتم و دمیکش صورتم به یدست

 ...خانم   سالم -

 

 که ییها اسم همه شد یم کاش بود؟ چه  لشیفام نام

 پاک ام یزندگ و ذهنم از را شد یم حسام  به مربوط

 :گفت و دیخند ام یسردرگم به. کنم

 منو شما یول ،یعبدل بشم قراره البته... یمیسل -

 .نیبزن  صدا کایمل

 

 کاش د؛ ینبا که یفکر از خورد یا جرقه  ذهنم در

 ینم حسام وق ی  ریز هرگز  کاش. شد ینم یعبدل هرگز

  نیا و شد یم یمتالش روحش رفت، یم اگر که رفت

  هم ساله شانزده من از یحت خندان شهیهم دخترک

 .بود  تر شکننده
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 :گفتم و  دادم رونیب صدا با را نفسم

  اومد خاطرم االن من جان، کایمل نیبب... خانم دینیبب -

 هاتم اندازه بودم، داده شنهادیپ بهت خودم رو مدل که

 ندهیآ هفته اواخر انشاءهللا. یکرد یاوک روزید که

 . هیاول پرو یبرا رمیگ یم  تماس باهات

 واقعا؟ -

 

 را تمرکزم تمام خواستم یم که گفتم یم او به اگر

  ام یزندگ از فکرش فقط که بگذارم لباسش یرو

  آخر بود قرار من. بودم نگفته دروغ برود، رونیب

 نیا حقم. شوم رو به رو معراج مادر  با هفته نیهم

 نیا هم معراج حق باشد، مانده ذهنم در  حسام که نبود

 .نبود نیا هم  کایمل حق دیشا. نبود

 خودم به  یا لحظه من که آن یب دی رس هفته آخر

 که بود ییها  حرف دنبال ذهنم. باشم  داده استراحت

  تنها ریدرگ جسمم و بزنم معراج مادر با بود قرار

 چه. داشتم نفرت آن از ایدن تمام در که یا پارچه



 نفرت با  که یلباس با بشود بود قرار یا یعروس

  با دانست یم دیبا  کایمل واقعا دیشا شد؟ یم دوخته

 .باشد داشته مشترک سقف  کی بود قرار ییوالیه چه

 

  کرده یمعرف من همسر را خودش معراج. بودم نگران

  که زدم یم حدس ده،یند را حسام نگاه من و بود

 رشیدستگ  که یروز آن. باشد فکرش در یزیچ

 دیشا او که  حاال و بود من  یآزاد روز  بردند و کردند

 تا بودم آمده من شده، رها اش گذشته از کرد یم فکر

 یم دنبالم اگر. مانیهردو صورت به شوم  یا یلیس

 چه؟ آمد

  را ام زده  شانه یموها. دمیپوش را رنگم یآب لباس

  کردم؟ یم شانیرها  یروسر ریز. کنم چه دانستم ینم

  یروسر. بافتم را میموها و برداشتم را حجم کم یکش

. کردم نگاه  نهیآ یتو خودم به و گذاشتم  سرم یرو را

 .نبود بد رنگ یکم دیشا

 

  چشم پشت نباشد، آنجا که انگار کمرنگ، یلیخ  یخط

  میها لب رنگ  از تر کمرنگ یلب رژ و دمیکش میها

 و بود مرتب دمیجد خانه تمام. کرد باز را صورتم یکم



. میها مهمان از ییرایپذ آماده و شده دهیچ  زیم یرو

 و پدر ای دیایب تنها بود قرار مادرش دانستم ینم

 . گذاشتند یم  ام خانه به پا هم خواهرش

 نگاه ییرایپذ به و ستادمیا اتاق در چهارچوب یتو

 به و آمده نبودم در معراج که ییتابلو به و کردم

  را زخم چشم شر بود قرار که یا هیآ بود؛ زده وارید

 یبرا بود  داده خودش  را طرحش. کند دور من از

 با تا بود داده و بود نوشته خودش را خطش  ساختن،

  یرو را خودش تا بزنند  خط را هیآ افرا و سرو چوب

 .  بدهد نشان گردو از یا نهی زم چوب

 

  چشم و  داده شرح میبرا  اتیجزئ با را  ها نیا همه

  نگاهش به. بود زده برق افرا«» گفتن موقع شیها

  یبرا نبود ی کاف میتشکرها بودم مطمئن و بودم دهیخند

  یرایپذ لخت وارید به تابلو، کی همان. توجه  همه نیا

  هرگز داشتم شک که بود دهیبخش ی رنگ چنان ام

 .کنم شیجدا خودم  از بخواهم

 چیه. ستادیا  یا لحظه یبرا قلبم شد، زده که در زنگ

 .  بودم نکرده آماده لحظه نیا یبرا  را خودم وقت

 



  ام، یزندگ سال نه و ستیب در که بود یبار نیاول

 با یوقت تا. زد یم را ام خانه زنگ یخواستگار 

 یم وارید  و در هزار به را خودم بودم، بابا و مامان

  تصادف آن  که هم بعد و  نکنند قبول را یکس تا زدم

 نیا معراج... معراج که هم حاال و آمد شیپ ییکذا

 .بود شکسته را طلسم

 اش یدوست تا بودم زده  زنگ ستهیشا  به قبلش روز

 یا هفته که بود ییدخترها آن از. کند تمام حقم در را

 نبود، نشانیبهتر اگر یحام و داشتند خواستگار  کی

 یکاف نیهم و داشت دوستش ستهیشا که بود یآن حتما

 : گفتم و کردم باز دهان دم،یشن که را  شیصدا. بود

 هی نیهم یبرا... بگم ی چطور نویا دونم ینم من -

 .نجایا ادیب فردا قراره معراج مامان گمش، یم سره

 

  که زد ییها  حرف و کرد پر را گوشم غشیج یصدا

  شد که آرام. بود غیج هم باز و کیتبر از پر احتماال

 :گفتم

 .کنم چکار دیبا دونم ینم من -

 همه  مثل ؟یکن چکار دیبا یدون ینم یچ یعنی -

 ...!گهید یخواستگارا 



 نیا میبگو خواستم ینم. دادم قورت را دهانم آب

 .است من نفر نیاول همان نفر، نیآخر

 افرا؟ -

 :دادم جواب آرام ییصدا با

 .ستمین بلد خب -

 .کنم یم کمکت من. نداره یبیع خب ؟...واقعا -

 

 و ها کردن دیخر  یبرا و گفت را دانست یم چه هر و

  شدن، تمام از بعد و آمد کمکم به ها  کردن مرتب

  من. کرد یخوشبخت یآرزو میبرا و دیبوس را صورتم

 که کنم فکر و  بشنوم را زنگ نیا یصدا  تا ماندم تنها

 .ستمین ز یچ چیه آماده
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  هر یبرا را در. برسد یدوم به اول، زنگ  نگذاشتم

  که شدم یزن چشم در چشم. کردم باز بود، منتظرم که

 به نه  بلند، قد یزن. بودم دهید را عکسش  بارها

  پسرش تنها اندازه به نافذ یچشمان با معراج،  یبلندا

 قدرت با او اما کردم آرام یسالم. ستادی ا میرو به رو

 .داد را جوابم رسا ییصدا و

 

 با گذشت، که کنارم از. شود داخل تا کردم تعارفش

.  کردم زانیآو و گرفتم  را اش شده تا چادر یتعارف

  به لبخند و نشست یوقت ی حت بود؛ نیسنگ میبرا فضا

  نگاه از اما رمیبگ  نشانه  را کجا دانستم ینم. زد میرو

  میها گوش به. دمیترس  یم شیها چشم به کردن

  هم هنوز. زد صدا عروسش مرا یوقت نداشتم اعتماد

 .نبود ریپذ باور می برا حضورش

 ؟ یگ یم  برام خودت از دخترم خب -

  من به کردن فکر فرصت. کردم نگاهش  چشم در چشم

 : گفت و نداد

 خودت زبون  از خوام  یم زده، حرفاشو معراج -

 .بشنوم

 



 یم را  من. داد خوب را ام دهینپرس سوال جواب

  دهان شد؟ یم مگر جمله؟ چند در بشناسد؟ خواست

 دعوتش دنینوش یچا  به و باز را ام شده خشک

 دور بلندش انگشتان که همانطور  و زد یلبخند. کردم

 چیه.  ماند منتظرم شد، ی م حلقه استکان کیبار کمر

 .کنم فرار ها سوال نی ا بار ریز از شد ینم جوره

 .بگم کجا از دونم  ینم... من -

 !کارت از... ت خانواده از خودت، از -

 کند؟ چه خواست  یم را کارم و خودم

 !پاکزادم افرا من -

 

  ام؛ خانواده از و بود مانده لمیفام و اسم خودم از

 .چیه

 با کنه، یم یزندگ تهران... ماهان دارم، برادر هی -

  عمرشونو پارسال  تصادف یتو پدرم و مادر . دخترش

 ! شما به دادن

 نیاول و بود مانده ادمی به زهای چ یلیخ تصادف آن از

  از بعد ییتنها. بود خالص ییتنها داشتم که یحس

 ام شناسنامه در هنوز اسمشان که یکسان رفتن



  دوستشان دیبا که یمادر و پدر. کرد  یم ییخودنما

 آن از که یعمر راه نیب در مرا نداشتم؛ و داشتم یم

  صدا یب که مرا. کردند لگدمال شانیپاها ریز رفت، ها

 .دندیند خواستم یم کمک

 

 و پدر نیهم  را اول جرقه  اما بود حسام  یاصل مقصر 

 را ها نیا معراج مادر نداشت یلزوم اما زدند؛ مادر

 .بداند

  من... داده طالق شی پ سال یلیخ زنشو  ماهان -

 .بودم یرستانیدب

 یزندگ آن  به دادن انیپا یبرا کالم نیتر  ساده طالق

 یوقت دیند  یمردانگ شوهرش از که یزن  بود؛ بیعج

  و دارد نگه خواست، ینم  که یفرزند  کرد مجبورش

 هر و دیبخش شیلقا به را  یمادر  یعطا خودش بعد

  ظلم نداشت، یگناه چی ه که یدختر به دانسته دو

 .کردند

 ... لباس و پارچه یطراح سانسیل فوق -

 



  همه شهر، آن از فرار از  بعد من. گفتم یم را خودم

 دوست شه یهم که یکار یبرا گذاشتم را ام یزندگ

 من از را داشتنش لذت حسام که ی کار و داشتم

 تا افتادم عقب سال چند که لحظه همان نه گرفت؛

 چیه که  یدانشگاه گذاشتم، دانشگاه در پا باالخره

 یم فقط. نداشت هم بابا ی برا نداشت، م یبرا یافتخار 

 .کنم پر را وقتم که رفتم

  میرفت شیپ سال چند یول... میشهر نیهم  اهل اصالتا -

 ...بعدشم و نور بعدش تهران، بعدش... آمل

 

  کرده سرگردانمان بابا شغل م؛ینبود گذار و گشت اهل

 سال که یکالس در نشستم من م،یرفت که آمل. بود

  کی اما نبود حواسم چیه و بودم نشسته هم قبلش

  یروانشناس یدکترا که مدرسه  مشاور.  دید مرا نفر،

  باالخره من و آمد یمددکار آن از بعد و دید مرا داشت

 سوزانده مرا  چه هر و کردم باز دهان ها ماه از بعد

 . گفتم بود

  جمله هر حال  نیا با و ها سال آن از بود گذشته ادیز

  یجلو از ام گذشته تمام گفتم، یم مادر نیا یبرا که

 . شد یم  رد میها چشم



 

 ماه هر که  دمید یم را خودم ،یداریب ن یا یایرو در 

 کمک، با  باالخره تا زدم یم پا و دست روز هر و

 . بردارم خودم یبرا یقدم توانستم

 هی سال هی یبرا اونجا... گرفتم پلمید فوق آمل -

 .کردم کار مزون

  ریجاگ م یخواست که نیهم اما بود یخوب  یجا  آمل

 اهیس مرا  بخت که یسرنوشت یلعنت دست نیا م،یشو

 .کرد تهران بزرگ  شهر یراه را ما بود، بافته

  هم اونجا. گرفتم  تهران رو سانسمیل فوق و سانسیل -

 ... که بعدشم... نور میرفت تا بودم مزون  هی یتو

 

  چه دانستم ینم گرید من اما شد منتظر سکوت در

  کردم یم م یترس شیبرا دیبا را ام یزندگ همه. میبگو

  هم من خواهد؟ یم مرا واقعا پسرش شود  مطمئن تا

 دهان د؟یپرس  ینم من از یکس  چرا خواستم، یم را او

 :گفتم و کردم باز

 هی تونستم وام هی و  بابا کمک با میبود که نور -

  نجایا م،یبرگرد میخواست که بعدش و بندازم راه کارگاه



  کار دائم کارگاه تا دو هر  االن... کردم کارو  نیهم هم

 . کنن یم
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  که را ما دارد، یدختر آمد ادشی باالخره ماهان یوقت

 یم شهر آن به شهر نیا از خودمان  با را پرستو

  دایپ بود، شده یسرگردان از پر من مثل هم او و میبرد

 که نفر سه. برد رانیا از خودش با را دخترش  و کرد

  دید مرا باالخره بابا ماند، دهیپاش هم از خانواده  نیا از

  شهر در داشت  کم کم که یاسم  و را میها تالش تمام و

 دنبال به گرید من بار ن یا اما شد، یم  شناخته نور

 .نبودم افتخارش پر یها نگاه

 کند ازدواج بود قرار دوستش دختر که دید مرا یوقت

 پدرم که بود روز آن بود؛ آمده انیم به من اسم و

 همان. کرده پا به یرسم و اسم واقعا دخترش  دیفهم



 گذاشتم یا یعروس به پا خانواده اصرار با که یوقت

 را دوختش و یطراح خودم را عروسش لباس که

  پدر بابتش هرگز که بود ی کار تنها و بودم داده انجام

 . کردم ینم سرزنش را مادرم و

 و کت در قد بلند یمرد  و من که بود یعروس آن در

 شده دوخته او یبرا فقط انگار که یمشک  یشلوار

 سرعت به را نگاهش او هم. میشد چشم در چشم بود

 آن در  اول، بار یبرا را معراج. من هم و دیدزد

 . دمید یعروس

 ... بودم  من نیا -

 بودن افرا«» یرو داشت یوقت معراج، مثل نگاهش

 چشم. شد  برق از پر  کرد یم دیتأک تابلو  خط چوب

 . دیچرخ صورتش  یرو  دیترد با میها

 اسم اره،ی ب زبون به تورو اسم نکهیا قبل تا معراج -

 ورد تو اسم یوقت. اوردهین زبون به رو  یدختر چیه

 من پسر. خوادیم رو خاطرت دارم حتم شده زبونش

 دست به حالل نون شده،  بزرگ مادر و پدر سفره سر

 یم و صادقه و صاف. باشه مرد گرفته ادی و گرفته

 و من پشت و پسرمه تنها. یدونیم بهتر رو نایا دونم

 داشته همراه  هی خوام یم. گرمه بودنش به پدرش



 بشه اون و دلش محرم بشه معراج که  یکی باشه؛

 .معراجم کس همه

 از و دیچرخ  چشمش کنار  چروک چند  یرو چشمم

 هیشب یاخالق لحاظ از تنها نه معراج که گذشت ذهنم

 مادرش مردانه  نسخه هم  صورتش که بود، مادرش

. نگاه نفوذ همان  و ها چشم همان و ها لب  همان بود،

  میبگو توانستم یم م؟یبگو چه خواست یم من از

 بود؟  نخواهم معراج همراه

 پدر با بعد جلسه یبرا  یباش موافق اگر جان افرا -

  لیفام یها  بزرگتر از یتعداد هی و خواهرش و معراج

 ... انگشتر و میکن نیمع رو هی مهر که میایم

 و بودم  شده افراجان«. »شد گم گوشم در شیصدا

 یم یجد داشت زیچ همه. کنند دستم انگشتر بود قرار

  جانیه از پر مرا بودن، ترسناک نیع  در نیا و شد

  طول ادی ز و خورد یشکالت با را شیچا. کرد یم

 از که معراج مادر فکر و ماندم من و رفت  تا دینکش

 به من و کنم  خبر دارم، یبزرگتر  اگر بود خواسته من

 .کنم فکر توانستم ینم کس چیه

  *** 



  پارچه بودم، نشده کار  به دست ینطوریا بود مدتها

 شب تمام. کردم پهن برش زیم یرو  را مات ساتن

 آن با بتوانم که بودم ییالگو  دنیکش ریدرگ را گذشته

 بود، یخوب ساتن. بزنم برش  را کایمل  عروس لباس

  پارچه ی خنک یرو خواست یم دلت که ییآنها از

 درشت و زی ر یآرزوها از ماالمال دلت و  یبکش دست

 نباشد، خودت مال آرزوها آن از یلیخ اگر  یحت شود؛

 یبرا بود یسند ازدواج نیا که باشد  یعروس یبرا

  پارچه تا زدم رهیگ را زیم  یها گوشه. کردنش  بدبخت

 .بماند ثابت  زیم یرو

 زده برش الگو شکل به که یرنگ یآجر  یکاغذها

  تینها بود عادتم هنوز دم،یچ زیم  یرو را بودم

  زاریب پارچه زیر دور از. ببرم پارچه از را استفاده

  به توجه با. ماند یم پازل دنیچ مثل درست بودم،

 چرخاندم پارچه یرو را الگوها  داشتم که ییها اندازه

. دمیرس خواست  یم دلم که یزیچ به تا چرخاندم و

 بسم زدن برش موقع شهی هم برداشتم، را  برش یچیق

 د،یچرخینم زبانم االن اما. شد یم یجار  لبم یرو هللا

 د،یبا که یرغبت و لیم با را کار نیا دانستم یم دیشا

 .دهم  ینم انجام



رت  زدم، برش را کار تنه  باال زود یلیخ  الگو یها چ 

  یرو از را خورده برش ی ها تکه و کردم مشخص را

 بعد نبود،  سخت کار دامن زدن برش. کردم  جمع زیم

 را شود کار باالتنه یرو بود قرار که ییپورها یگ آن از

  نگاهم دقت با و ستادهی ا یا گوشه سلما. زدم برش

 عروس لباس سفارش آمد یم شیپ کم یلیخ. کرد یم

 :گفتم سلما به زیم کردن جمع از بعد. کنم قبول

 کرده زیتم رو زیم نکنه  درد دستت شد، تموم کارم -

 !یبود

 : زد یلبخند

  لباس نیخوا  یم نیگفت ه،ی حرف چه نیا پاکزاد  خانوم -

 . باشه فیکث  شدینم دیبزن  برش عروس

 چرک یکاف قدر به عروس لباس نیا  زدم، یلبخند

 سرتاسر که بود حسام نبود، فی کث کایمل. بود

 او از تر  منفور. داد یم  گند و تعفن  یبو وجودش

 یم هم ستهی شا  یبرا یحت  دلم و شناختم ینم را یکس

 ینم دارد،  یبرادرشوهر چه دانستینم. سوخت

 .شوم یم وانهید دیآ یم اسمش یوقت دانست
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 یلیخ. کردم عوض را سوزنش  نشستم، چرخ پشت

  یرو میپا کرد، پر را گوشم چرخ موتور یصدا زود

  به زدن زل با یحت حرصم و شد نیی پا و باال پدال

  کم هم زدند یم پارچه جان به شهیت که ییها سوزن

  کردمیم  فکر خودم با نبود، ساعت به حواسم. نشد

. میایب کنار کارگاهم  در لباس نیا حضور  با دیبا چطور

 اهل که  حسام باشد، کایمل کفن بود قرار  لباس نیا

 .نبود شدن اصالح

 شد ینم پاک رفت، ینم نیب از فیکث ذات نداشتم شک

 لیاوا  که بود شده حسام از ییرو عاشق  کایمل و

 مغزم در بار نیا و داد یم نشان خودش  از شکار

 به توانست ینم ازدواج؟ چرا که بود شده سوال

 مثل و کند  استفاده برگشته بخت یکای مل از یراحت

 یبرا ندازد؟یب دور شده، استفاده یدستمال مانند من،

 . نبود سخت که طانیش نیا



 و یپاک شد؛ معما ذهنم در عروس دیسف لباس فلسفه

 چه؟ داماد فیتکل بدهد؟ نشان خواست یم را نجابت

 است، پاک داماد نیا د یبگو خواست یم یز یچ چه

 متنفر داشت؟ مانیا دیبا  نجابتش به و ستین هرز

 تمام حسام چون ینامرد یمردها که نیا از بودم

 به و دادند یم نسبت بودنشان مرد به را شانیکارها

 . نبودند پاسخگو یبشر چیه

 و خواستمشیم من که یمرد بود، مرد اما معراج

 به را نامم که بودم یدختر  تنها که گفت مادرش

  حسام زبان به اسم چقدر  دانمینم. کرده  یجار زبانش

  دلش و کرده اهیس را دامنش نینفر چقدر است، آمده

 . بود گورستان هیشب چقدر

  استفاده من چون یاحمق و ساده یدخترها از حسام

 دور را خودم گفت، وریز  که یروز آن اگر کرد، یم

.  شدم ینم  دیتبع حسام  نهیس گورستان به کردم یم

 نیهم نیب  که ینوجوان ی افرا حال به زدم،  یپوزخند

  بود شده باورش  لوحانه ساده. کرد یم  کار ها چرخ

 .دارد او به یچشم گوشه حسام

 شده نیسنگ که یسر و برداشتم پدال یرو  از را میپا

  خط خیم میها چشم. گرفتم  لرزانم یدستها انیم را بود



 محبوس شده نینفر اتاق همان در ذهنم اما  بود دوخت

 مست و ن یسنگ بتیه و بودم من دوباره. بود مانده

  من از  هم باز او و  کردم یم تقال من  باز حسام؛

 . گرفت یم خواست یم هرآنچه

 یم آب من و گرفت یم را  ناتمامش یها   خواسته او

  یم کترینزد ینابود به قدم به قدم و سوختم یم. شدم

  هم من باشد، ستادهیا پرتگاه لبه که یکس مثل شدم؛

. بودم  افتادن منتظر و ستادهیا ام یزندگ  تینها در

 داشتم فاصله مرگ با مو تار شدن پاره قدر یوقت

 هم مرا که یدست برد؛ را  حسام و دیرس بیغ از یدست

 مرا که کرد  باز یمددکار دفتر به را م یپا د،یکش باال

 .  دیفهم و دید

  خواند؛ را  نگاهم د،یشن را  میحرفها که  شد دایپ یآدم

 همان و نشدم هم خیتوب ی حت جدل؛ نه و  کرد ترحم نه

 یلیخ! ت یحما داشتم،  ازین که داد من به را یزیچ

 برگشتم، یزندگ به شیحرفها با کم کم  اما دیکش طول

 .  بودم کرده فراموشش مدتها که یزیچ

 با و جمع   را ها پارچه تمام دم،یکش یقیعم نفس

 :کردم صدا را سلما یبلند یصدا



 فیکث کاور یتو بذار رو  نایا زحمت یب  جان سلما -

 !نشه

 پشت رفتم، اتاقم سمت به. گفت یچشم  و زد یلبخند

 رهیخ زدند، یم دودو ی کم میها چشم. نشستم زمیم

  کی با سلما. بود کرده تمیاذ دیسف پارچه به مانده

 :گذاشت زمیم یرو  و برگشت  نسکافه وانیل

 .شهیم بهتر حالتون پاکزاد، خانوم نیبخور -

  بود شده باز زبانش قفل که سلما و کردم یتشکر 

 : داد ادامه

 درد چشمام شم یم رهیخ  دیسف پارچه به ادیز منم -

 !سوزه یم چشام ُمخ کنمیم حس. رهیگ یم

 :برداشتم را  نسکافه وانیل  و زدم یلبخند

 داره؟  ُمخ مگه چشم -

 : انداخت پا یرو پا نشست،  مقابلم

  داد یم یوقت. گفت یم  مادربزرگم واال، دونم ینم -

 یم چشام ُمخ مادر» گفت  یم کنم نخ سوزن براش

 . سوزه«

 :دمیپرس و دادم باال ییابرو

 ؟یبود سوزن به دست یبچگ  از پس -



 :دیخند

  لباس عروسکم واسه خواستم یم بار هی ! جورم چه -

  هی و پارچه کهی ت یهوا به مامان کمد سر رفتم بدوزم،

  لباس نکهیا از غافل. دمیبر ازش و دمید خوشگل زیچ

 .بپوشه یعروس  تو خواست یم که بود یینو یمجلس

 دسته هم من. زدم یلبخند شد، بلند اش قهقهه یصدا

  رو به میها حمله تینها یول بودم داده آب به ییها گل

 یبرا و دمیبر یم که بود ام کهنه یها یبالش

 دانستم ینم. دوختم یم عروس  لباس م یها  عروسک

 ینم شود، یم من یزندگ کابوس لباس نیهم  یروز

  لباس دارم که شوم یم زار یب خودم از  یروز دانستم

 ناجور وصله بود قرار که دوزم یم را یدختر  یبدبخت

 .کند وصله شیزندگ به را اش یزندگ
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 اتاق از و شد بلند شیجا  از سلما مهتاب، یصدا با

  لرزش با و خوردم نسکافه از یا جرعه. زد رونیب

  یرو که ماند یناشناس شماره یرو  نگاهم یگوش

  و دادن جواب نیب. بود بسته نقش یگوش صفحه

 رونیب را نفسم و شد قطع  تماس. بودم مردد ندادن

  را نسکافه وانیل. خورد زنگ یگوش دوباره اما دادم،

 یگوش صفحه یرو را دستم و گذاشتم زیم یرو

 :گفتم رسا و گذاشتم گوشم یرو را آن دم،یکش

 بله؟ -

 !خانوم افرا به به -

 لحن آن شد یم مگر . شناختم یم را شیصدا

 از نشود بد حالم شد یم مگر  نشناسم؟ را منزجرکننده

 شروع دستم آمد؟ یم در دهانش از که یکلمات دنیشن

 خیب تا ترس. رفت یاهیس  میها چشم و کرد دنیلرز به

 ذهنم در. شد منجر میگلو در یبغض به  و آمد میگلو

 بود مانده  میها  ینوجوان از که یدردناک ریتصاو تمام

 در باز. فرستاد جهنم قعر به مرا شیصدا گرفت، جان

 یم مرا که یتخت انیم بود کرده قفل را درش که یاتاق

 .شدم  ریاس سوزاند



  گفتن الو الو یصدا انداختم، زیم ی رو را یگوش

  کونیآ یرو  لرزان دست همان با و دمیشن را شیها

  کی مانند  آمد، ینم باال  نفسم. دادم فشار رنگ قرمز

  تک با ماند، یگوش خیم نگاهم. بود شده  ترسناک لمیف

 :برداشتم را یگوش  امیپ بوق

 ییبال ادیب  در صدات خبره، چه یدیفهم که دونمی»م

 !«بره ادتی رسمت و اسم که ارم یم سرت به

  اش جمله بارها شدند، چفت یگوش قابل دور میدستها

 میها چشم مقابل در صورتش  هربار و خواندم را

 را تماسش خورد، زنگ یگوش دوباره. شد مجسم

 :کرد پر را گوشم شیصدا و دادم جواب

 !اممویپ یگرفت -

 :دمیکش غ ی ج ناخواسته

 !یعوض  آشغال گمشو برو . یروان کثافت گمشو، -

 نشسته جانم  به لرز کهیحال در و کردم  قطع را تماس

  یگوش. دادم قرار  ستیل بلک در را حسام شماره بود،

  یتلخ تمام. کردم بغل را  خودم و انداختم زیم یرو را

  که شدم ییافرا همان دوباره بود، کرده  رخنه جانم به

 خودش هیسا از که ییافرا. بود کرده نابودش  حسام

 .دمیترسیم من حاال و داشت هراس هم



 قرار که یعروس لباس از دم،یترس یم شتریب خودم از

  یمعراج از  همه از شتریب و دمیترس یم هم بدوزم بود

. بشنود حسام از یکالم  خواستم ینم که دمیترس یم

 و بود کشته را روحم یکس دانست یم که یمعراج

 شده تکه  هزار که باشد یدل درمان خواست  یم حاال

 .بود

  کرد ینم می رها که یترس و خشم با و برداشتم را فمیک

  یکار ساعت انیپا به یزیچ. زدم رونیب کارگاه از

 یکس امشب بودم خواسته  سلما از بود، نمانده

  یم یول بود دیع کی نزد نکهیا با. نماند  یشبکار 

 برسند، شانیزندگ به هم خدا یها بنده نیا خواستم

 را یکس شد  یم داده لیتحو ها سفارش  رترید دوروز

 . کشتینم

 با یوقت  رفتم، خانه به و گرفتم یدربست ابانیخ سر

 و بارها. خواندم را حسام امیپ دوباره شدم تنها خودم

 شتریب که یترس. دمیترس شتر یب  هربار و  خواندم  بارها

. گرفتند یم جان ذهنم در که یخاطرات و شد یم

  کا؟یمل بود؟ آورده کجا از مرا شماره

 به دم،یکش دراز نیزم یرو و کردم عوض را لباسم

. کردم فکر گذشته به و شدم رهیخ خاموش لوستر



 رونیب ذهنم از را حسام کردم یسع ی ا لحظه یبرا

 برد، خوابم یک دمینفهم! لحظه چند ی برا فقط کنم،

  با دم،ید را حسام. شدم غرق کابوس در  نه؛ که خواب

 یمشت بود، ستادهیا مقابلم نشسته خون  به ییها چشم

.  ختیر یم  سرم یرو را  آنها و داشت دست در پول

 تن یرو بودم دوخته کایمل یبرا که ی عروس لباس

  محض به کردیم شاباش حسام  که ییپولها بود، خودم

. مان گذشته از شدند یم ی ریتصاو نیزم یرو افتادن

  شد، ینم خارج  میگلو از  ییصدا یول دمیکش یم غیج

 . بخورم تکان میجا از کردند ینم یار ی میپاها  یحت

 مرا اما آمد، یم جلو که دمید را معراج  بتیه دور از

  من که بود شده حلقه یزن کمر دور دستش. دید ینم

. دمیپر خواب از و دمیکش  غی ج یبلند یصدا با. نبودم

 از. سوخت  یم میها چشم و زدم یم نفس نفس

 . ام کرده یقراریب خواب در دمیفهم  سمیخ صورت

  به توجه یب برداشتم، را یگوش و کردم دراز دست

 ینم ترس و ییتنها. گرفتم را معراج شماره ساعت

 یصدا دنیشن محض به. کنم فکر درست گذاشت

 :گفتیم که آلودش خواب

 افرا؟ جانم -



 : دمی نال و شدند یجار   میها اشک. دیترک بغضم

 ... من... ترسمیم من.... من معراج -

 :بود گرفته هنوز شیصدا  بود، شده  اریهش انگار

 شده؟  یچ -

 : افتادم هق هق به من و دیترس

 !دمید کابوس -

 سر از که  ینفس یصدا. کرد رییتغ لحنش شد، نرم

 :دمیشن را دیکش یآسودگ

 ؟ی دید یخواب چه ؟یدیترس -

 استفاده سکوتم از. کنم فی تعر را خوابم  نداشتم جرئت

 :گفت و کرد

  یچیه به. ختهیر بهم ذهنت یدار استرس زمیعز -

 . بشه آروم ذهنت بذار کن روشن رو چراغ نکن، فکر

  خواست یم که یمرد یبرا رفت دلم و گفت را زمیعز

  دمیکش یق یعم نفس. شود کیشر من با  را شیشبها

 :گفت معراج. نشدم آرام اما

 به آب هی پاشو اصال بکش، گهید قیعم نفس هی -

 .بزن صورتت و دست



 : گفت و گفتم ی چشم لب ریز

 .زنم  یم زنگ بهت گهید کم هی -
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 و رساندم سیسرو به را خودم کردم،  قطع را تماس

 سمیخ صورت به. دمی پاش صورتم به خی آب یمشت

  یم دی نبا و بودم افرا من شدم، رهی خ نهیآ درون

  و خوردند  تکان میلبها داشتم، را معراج من. دمیترس

 :دندینال

 ... معراج-

  یرو برگشتم، اتاق به یگوش  زنگ یصدا دنیشن با

 :کردم جمع شکمم در را میپاها  و نشستم مبل



 ؟ یبهتر -

 بودم، بهتر. بود شده نگرانم دم،یشن یم را شیصدا

  را حسام ایخدا یوا. بمانم بهتر خواستم یم و بودم

 کردم؟ یم چه

 گم؟  یم  یچ یشنو یم جان؟ افرا -

  کم بود، کم اما دمیبلع را اتاق شده خفه ژنیاکس تمام

 شده حسام ریتصو از پر ذهنم که یمن یبرا آمد یم

 ...! من به که بود

 . اونجا امیم شم یم پا یند جواب افرا -

 .خوبم -

 از یحرف ها  سال انگار که بود گرفته آنقدر میصدا

 . بود امدهین در دهانم

 .شتیپ ادیب دوستت بزن زنگ یشد داریب که صبح -

 ستهیشا سته؟یشا. فرش یها گل به ماند رهی خ چشمم

  حال نیا با من . کرد یم سکته که دید یم نطوریا مرا

 یم مطمئن داشتم گرید شده لعنت امیپ آن خواندن با و

  سهوا   تا بود گرفته من  از نشان یخوشبخت که شدم

 معراج زد، ی م یحرف معراج به حسام اگر. دیای ن نجایا

  انقدر که بار نیا دانستم ینم من و کشت یم را او



 او بدون بتوانم بودم، کرده  لمس را یخوشبخت کینزد

 . مرد یم حسام کاش. بدهم ادامه گرید

 افرا؟ -

 به و نمیبنش تلفن نیا ی پا توانستم یم  شب تا کاش

 به مرا که بدهم گوش او یصدا موزون و آرام ینوا

 فقط و رفت یم ادمی زیچ همه کاهش. خواند  یم خود

 که یآن نه خواستم، یم خودم که شدم یم ییافرا

 از مرا نبود قرار  زیچ چیه  و هولناک داشت یا گذشته

 .کند جدا ام گذشته

 ...جان معراج  خوبم -

 چیه به را  معراج جان. میبگو را نیا  تا درآمد جانم

 خوب کردم یم یسع. گفتم  یم دروغ و بودم گرفته

 اگر. نبودم خوب  اما شوم  بهتر خواست یم دلم باشم،

  یبرا اسمش اگر. شد ی م خوب حالم مرد یم حسام

 یم بهتر دیشا شد، یم حک سرد یسنگ یرو  شهیهم

  آرزو که چه آن خالف بودم دهیفهم که  حاال اما شدم؛

  نمانده، زندان یها لهیم پشت شهیهم یبرا کردم، یم

 یم ییخودنما  شتریب م یگلو یرو شی ها دست یجا

 .کرد



  یخداحافظ معراج از که یوقت بود شب سه ساعت

 برداشتم، نهی شوم یرو از  را میها چشم یوقت اما کردم

 و بودم دهینشن ییصدا چیه. بود شده روشن هوا

  فکر چه خودش  با حسام. نبود زیچ چ یه به حواسم

 زدهیس د؟یجد ییبال به کرد دیتهد مرا یوقت کرد یم

 االن. بود شده خفه من یگلو در صدا نیا بود سال

  یشتریب بهانه که حاال زدم؟ یم حرف دیبا  چه یبرا

 با توانستم یم که حاال.  داشتم دادن،  دست از یبرا

 دیبا چه ی برا بدهم، دست از را معراج زدن؛ حرف

 کردم؟ یم باز دهان

 یعروس لباس  سر یباال و آمدم خودم به کارگاه در

 من امثال و من خون بود، نیخون لباس نیا. دیسف

  حسام اش یبان و باعث و بود شده دهیپاش آن یرو

 دوختم، یم هم به داشتم من که ییها پارچه نیا. بود

 نیا از شتریب من و بود  من تن ،یلعنت کابوس آن در

 ینم کس چیه  حق در را انتیخ نیا من. ندداشتم توان

 کرده انتخاب را حسام کا،یمل خود اگر یحت کردم،

 .بود

 دور معراج پاک دست که دم ید و بود من تن لباس نیا

  دیبا. شدند  دور من از هم  با و دیچرخ گرید یزن بدن

 درخشش گرید توانستم ینم. شد یم دور من از



. نترسم ندهی آ از و فتمین گذشته ادی به و نم یبب را پارچه

 . داشتم دادن دست از یبرا ارزشمند یزی چ بار نیا من

 یخاک نیزم یرو و زدند چنگ   پارچه به میها انگشت

 شتر،یب می ها چشم و سوخت یم میگلو. کردم پرتش

 کمینزد یکس بتیه یوقت و دمید یم محو را زیچ همه

 : زدم داد بلند باشد، سلما زدم حدس که شد

 .کارت سر برو -

 :گفتم بلندتر شد خم طرفم به  که رهیت بتیه

 ستم؟ی ن تو با مگه -
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. دیکش ری ت ام نهیس قفسه وسط ییجا و شد تا کمرم

 به دیبا معراج، یبزرگترها  حضور در گر ید روز پنج

 به شد ی م باز یدر گرید روز پنج. گفتم یم بله او



 لباس داشتم  من و یخوشبخت  از یر یتصو سمت

 بود یدرمان  یب درد چه. دوختم یم را یدختر  یبدبخت

 کند؟ رها مرا خواست ینم که

 شیبرا و برداشتم  را لمیموبا  و بردم دست حواس یب

  را دستم. بزند کارگاه به یسر  توانست اگر که نوشتم

  هنوز که سلما به. شدم  بلند میجا از و گرفتم زیم به

  کرد یم  نگاه مرا شک با و بود ستادهیا یا گوشه

 :گفتم

 . بگم بهت تا کنار بذارش فعال کن جمع لباسو نیا -

 را خودم ها یصندل از ی کی یرو و برگشتم اتاقم به

 کند، رانیو را ام یزندگ خواست یم حسام. کردم جمع

 چیه که کردم یم بنا را  شیها هیپا یجور  من پس

 نیا نتواند هم او یکنندگ رانیو به یحت  ،یا زلزله

 .کند خراب سرم یرو را سقف

 را سرم. کرد  رها افکارم از مرا و خورد در به یا تقه

 :گفتم اوردهین باال

 !تو ایب -

 در چهارچوب در معراج بلند  بتیه و دیچرخ  رهیدستگ

.  کردم سالم  و شدم بلند می جا  از اریاخت یب. شد انینما

  جوابم گرم یلبخند با بعد و کرد مکث ی ا لحظه یبرا



 زیآو یرو را کتش و گذاشت باز را در. داد را

 . انداخت

 ؟یداشت کارم -

  تا دمیچ هم  پشت را فکرم و دادم قورت را دهانم آب

 . بدهم شانیجا کلمات  قالب در

  که کردن هماهنگ هفته  نیا آخر ی برا مامانت -

 ...!انیب

  خوش یخبرها  ها هفته آخر که شد یم عادت داشت

  مربوط او به که هر ای مادرش  ای دیایب معراج د،یایب

 .بود

  سرانجام به انتظارو نیا قراره. دونم یم آره -

 . میبرسون

 گذشته آن از چقدر دانستم ینم گرید که یانتظار 

  مرا جان داشت آخرها نیا و دیرس یم  آخر به داشت

  یا هیسا صورتش، یرو چرخاندم چشم. گرفت یم

  خط و افتاده  اش نشده اصالح صورتش یرو رهیت

 او و خواستم یم را او  من. بود کرده  محو را فکش

 .بود دهیفا یب گرید کردن تلف وقت همه نیا مرا، هم



 به را معراج و آمد یم جلو  ریتقد شکسته دست اگر

 تلف بار نیا ریز من کرد،  یم دور من از یا  بهانه هر

 ینم مرد نیا با و خودم با را کار نیا  من. شدم یم

 یحت م،یبود زیچ کی خواهان  دو هر که حاال. کردم

  برانم زبان  بر خواستم یم  که یا جمله با من هم اگر

  را حرفم دیبا هم باز شدم،  یم ایدن آدم ن یتر منطق یب

 یمانع گرید پس خواست، یم مرا هم او زدم؛ یم

 .نبود

 . کن عقدم -

 بودم دهیچ ذهنم در که یداستان تمام. شد ماتم نگاهش

 فقط و بود رفته ادمی از  همه برسم کلمه دو نیا به تا

 بزند یحرف تا  کرد باز دهان. دادم لشیتحو را ها همان

 :گفتم تر عیسر من اما

 .بشنو حرفمو  فقط... فقط -

.  زد گره هم در را شیها انگشت و نشست میرو به رو

  که بود ییزهایچ اما است قرارتر یب او دانستم یم

 زمان شکستنشان و ییجدا از انداخت یم یخط نمانیب

 با معراج  که حاال اما دانستم یم را ها نیا برد، یم

  خواست یم هم باز بود، رفته من بر آنچه همه دنیشن

 یاعتماد حسام به من. آمد یم دیبا زودتر پس بماند،



  را ها ینیری ش نیا همه و بود زده زنگ حسام. نداشتم

 رابطه نیا زودتر  چه هر د یبا من بود، کرده زهر میبرا

 .کردم یم یدائم را

  هم خانوادت و میخوا یم  رو گهیهمد که ما... که ما -

  عقد، نه و خوام یم یعروس نه منم  و... دونن یم

 ...! که خوام یم فقط

 بود؟ کرده شک. خت یر دلم نگاهش، دنید با

  سر وصلت نیا خواد ینم من اندازه به کس چیه -

 هی به مامان... اما. تو یحت... افرا تو یحت ره،یبگ

 به بگم بهش االن من اگر و بندهیپا یل یخ زای چ یسر

 ...کنه خبر  عاقد دیبا برون، بله هی یجا

 بعدش و  عقد یا هفته هی ینگفت من  به خودت تو-

  ؟یعروس

 من به خودش را ها حرف نیا همه بود؟ رفته ادشی

 گرم مرا دل که بود برده خاطر از مگر و بود زده

 همان هم او م؟یداشت هم با که یا ندهیآ به بود کرده

 داشت؟ اجیاحت من به خواستم، یم را او  من که طور

 درون از مرا داشت ترس نیا بود؟ چه یبرا  شک پس

  داشت که دی د ینم من چشمان در را مرگ. خورد یم

 زد؟ یم  زیچ  همه ریز



 . هستم حرفم  سر هنوزم و افرا  گفتم من -

 ه؟ یچ یبرا دتیترد پس -
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 :کرد اخم

 ؟ یدید دیترد من رفتار کدوم یتو د؟یترد -

 :فشردم هم به را میها دندان

 یشرع خوام یم برون، بله یجا به گفتم بهت یوقت -

 .بگم رو بله بهت

 :زد کمر به دست و شد بلند شیجا از

 کرده عقدت شیپ سال  کی همون بود من به اگر -

 خودت. ینخواست  خودت چون اومدم راه باهات بودم،

 یراض همرو من و انیب دلشون با خانوادت  یگفت



 هیشب ذره ه ی حداقل خواد یم مامان که  هم حاال. کردم

 ...! کنه عمل  رسوم و رسم

 و لهیقب رسم به عمل اهل تو یک از رسوم؟ و رسم -

 معراج؟ یشد فهیطا

 کنه؟ یم یفرق چه  زودتر و رترید هفته کی -

  ،ییکذا برون  بله آن از بعد هفته که بود نیا فرقش

 آن از قبل خواستم یم  من و کرد یم  ازدواج حسام

 از قبل. باشد شده محکم  یزندگ نیا در میپا ؛یعروس

  ناآرام در معراج، دیای ب زبانم به یبعد فکر که نیا

 :گفت ها، ماه نی ا حالت نیتر

 باشه من  به. دم ینم  تیاهم یرسم چیه به من -

 هی من یول کنم، یم  عقدت و برم یم االن نیهم

 قائل بهشون رو احترام حداقل دیبا که دارم خانواده

 رو درومد لیفام از  که یحرف هزارتا بعدا   تا بشم

 ...درکش تو که یزیچ. بدن جواب بتونن

 نفهمم من که زود آنقدر نه یول خورد را حرفش

  و کرد نگاهم شده گرد یها چشم با. بود  چه  منظورش

 از یحرف کرد یم آرزو دیشا که دمید نگاهش در

.  دمیشن دی با چه هر من یول. باشد امدهین در دهانش

 :گفتم  و زدم شخندین



. یچ یعن ی داشتن خانواده کنم ینم درک  من آره -

 .ی کرد یادآوری بهم که یمرس

 :کردم اشاره در به و شدم بلند میجا از

 . رونیب برو -

 :آورد  باال آرام را  شیها دست

 . نداشتم یمنظور من افرا -

  قفسه در که یدرد و شد  یم منقطع داشت میها نفس

 .دتریشد بود ده یچیپ ام نهیس

 ینم رونی ب برو. معراج یرسوند واضح منظورتو -

 .نمتیبب خوام

 نیا در  گرید شیجا بفهمانم او به تا رفتم در سمت

  چهارچوب  به را خودش من از زودتر اما  ستین اتاق

 با. بست سرش پشت بلند ییصدا با را در و رساند

 :کردم  نگاهش شده گرد  ییها چشم

 ؟یداد دست از عقلتو -

 تا رفتم عقب ناخودآگاه من و برداشت سمتم به یقدم

 دوباره داشت زیچ همه.  بخورم سرم پشت  وارید به

 از معراج یوقت  بود روزید  نیهم انگار. شد یم خراب

 در به مرا بعد و برود رون یب اتاقش از  خواست من



 را راستش چرا که می بگو خواست من از و دیکوب

 چیه که نیا به توجه یب که یروز همان. نگفتم

  کرده خی گونه  یرو یا بوسه نبود، نمانی ب یتیمحرم

 .کردم فرار او از و کاشتم اش

 یدروغ گرید که حاال بودم، گفته را زیچ  همه که حاال

 من دوباره چرا  حسام، منحوس اسم جز نبود نمانیب

 او از گذاشت ینم که سرم پشت یوارید و او و بودم

 دانستم ینم. شود یم چه دانستم ینم کنم؟ فرار

 فاصله نیا  ای کند یم ناآرامم سرم پشت وارید یسرد

 .بشود نیا از کمتر خواست ینم دلم که نمانیب

 نهیس قفسه. خورد یم صورتم در منقطع شیها نفس

 بتواند تا بود کرده خم سر و رفت یم نیی پا و باال اش

 . بزند زل میها چشم  در خوب

...  یکن فکر خوب تا رون،یب در نیا از رم یم من -

 نصف  چون گذره، یم  مغزت یتو یچ دونم ینم

 فکر. یگ یم من به تهشونو فقط و یخور  یم حرفاتو

 یم اومدم کنار زتیچ همه با که یمن ه؟ی باز نایا یکرد

. یخودم مال  ،یایب نییپا یبر باال ؟یکن خرابش ذارم

 اما میکن ی رسم زویچ همه تا میایم هفته نیا آخر ما

 گم؟  یم یچ  یشنو یم افرا... یبرا فتهیم شیشرع



 د،یرس یم کوتاه یلیخ  نظرم به که ی ا لحظه یبرا

 که دیکش طول آنقدر انگار  و افتاد شیها لب به نگاهم

 به یلعنت. شد من شده پرت حواس  جمع  حواسش

 :کردم نگاه شی ها چشم به و فرستادم  خودم

 .آره -

 .نخورد تکان شیجا از اما بکشد عقب تا خوردم تکان

 معذرت ازت زدم خانواده مورد در که  یحرف بابت -

 رو تو که نیا بابت نه،  شیبق بابت اما خوام یم

 ییتو چون نه، ادیدرن توش یحرف که خوام  یم یطور

 یوقت مجبورم من و یمردم حرف نگران شهیهم که

 ...که کنم کنترل خودمو یزن  یم داد یدار

 : داد ادامه و دیکش دندان به را لبش

 . ریبگ تماس باهام. رونیب در نیا از رم یم من -
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 به را ام نهیس که یدرد با ماندم من و رفت معراج

 دم،یکوب ام نهیس قفسه یرو را دستم. دیکش یم آتش

 را دردم تا آمد یم بر من از فقط که غلط یمهار

  جمع میها هیر در که ی نفس یسخت به. دهم نیتسک

 زمان که یکس مانند درست دادم، رونیب را بود شده

 یاندک یبرا  و باشند گرفته آب ریز را  سرش یادیز

 . کند تقال تازه یهوا

 دستش به  ینگاه آمد،  داخل به سلما و شد باز در

 حتم و بود آورده میبرا که یدمنوش وانیل به. کردم

. داشت وجود معراج و دمنوش انیم یربط کی داشتم

  هم خشمش در یحت معراج آورد ادمی و دیکش ریت قلبم

 شدت از که یا لحظه  در برد؛ ینم ادی از مرا

  یم نداشت، شدن وانهید با یا فاصله تیعصبان

 سفارش شی برا و نداشت  یخوب  حال دختر نیا دانست

 .داد یم دمنوش

  یوانیل گذاشت، زمیم یرو را وانیل سکوت در سلما

. سوزاند یم مرا درونش سرخ  اتیمحتو که یا شهیش

 شد باعث نیهم و کرد پر را مشامم گاوزبان گل یبو



 حبس در نتوانم  گرید نشوند؛ مهار گری د میها اشک

 .دارم نگهشان چشمانم

  سرخش اتیمحتو و وانیل خیم من نگاه و رفت سلما

. برداشتم را وانیل و کردم دراز دست یسخت به. شد

 از یا جرعه گذاشت ینم میگلو در زده چمبره بغض

 دست در را وانیل خواستم یم یول برود نییپا میگلو

 که یوندیپ اندک میداشت که ییدعوا ن یا با و رمیبگ

  حفظ را باشم داشته معراج با المیخ در توانستم یم

 سلما. شدم بلند جا از که گذشت چقدر  دمینفهم. کنم

 :شد وارد و زد در به یا تقه

 کردم چک رو عروس لباس اون پاکزاد  خانوم -

 ... فیکث

 :دینال سلما و کردم نگاهش  اخم با

 ! نشده فیکث-

 با بود، چرک لباس آن ش، یها یدیسپ تمام با ف؟یکث

  چقدر من و بود کننده مشمئز و زشت اش ییبایز تمام

 را کابوسم آورد ادمی به سلما یصدا. بودم زاریب آن از

 معراج چقدر و است گرفته دلم چقدر آورد  ادمی به و

 حس. باختم یم داشتم حسام با جدالم در مفت را

 را گناه نیبدتر که یکس  حس داشتم، بودن بازنده



  نشسته تنم  یرو لباس نیا خوابم در. شد یم مرتکب

 دینبا  آنچه بشود. فتدیب یاتفاق دمیترس ی م حاال و بود

 .باشم نداشته را معراج گرید من و

 دست شود، ریتعب شکل نیبدتر به خوابم دمیترس یم

 با بمانم من و شود حلقه  یگرید زن کمر دور معراج

  وجودم در خشم هنوز. داشتم نفرت آن از که یلباس

 توانستم ینم و بودم یعصب هنوز د،ی کش یم زبانه

 که یلباس و زدم رونیب اتاق از. کنم کنترل  را خودم

 رونیب را بود گذاشته یبزرگ سهیک درون دقت با سلما

 اش پاره انیم از داشتم که یزور تمام با و دمیکش

 .کردم

 آورد یم ادمی به مشامم بودند، شده یجار  میها اشک

 میبرا یدمنوش وانیل و بوده نگرانم معراج که

  تکه دوباره و برداشتم را شده تکه پارچه. فرستاده

 چقدر و دیکش ریت قلبم حسام؛ یصدا  دنیشن. کردم

  سالها از بعد را منفورش یصدا یوقت شد بد حالم

 .دمیشن

 بودم ساخته هرچه کردم، پاره بودم دوخته هرچه

 ساله شانزده یافرا. نبودم من من، نیا. کردم رانیو

  برده پناه قصه اهیس وید به ییتنها شدت از که بود یا



.  گذاشتند ینم و باشم یخوب  آدم خواستم یم من. بود

 معراج  و خودم یبرا  ایدن گوشه کی  خواستم یم

 و کند پر را خانه میغذا عطر یبو باشم، داشته یسقف

 ...معراج

 کردم فکر خودم با و کرد یم وانهید مرا  هم اسمش

 یکس چه کند، ترکم و بفهمد معراج و د یایب حسام اگر

 چه کند؟ صدا بلندش نام به مرا معراج است قرار

 اسم من  جز گفت مادرش شود؟ یم محرمش  یکس

  خواست ینم  دلم من و امدهین معراج زبان به یدختر

  یگرید اسم  و خوردند یم تکان شی لبها اگر. دیایب

رد  . شدم یم نابود من شد یم  زبانش و 

 لباس بود قرار که کردم ییها پارچه تکه  به ینگاه

 زده بهت کارگاه یاهال تمام. باشند  کایمل عروس

  خون یبو لباس نیا دانستند ینم کردند، یم نگاهم

 یم لباس نیا به که یدوخت  هر بابت  من و دهد یم

 .کردم یم مهمان قلبم به را یتلخ  چقدر زدم

 رونیب کارگاه از و برداشتم را فمیک برگشتم، اتاقم به

 و گذاشتم  تنها بهتشان با را کارگاه یاهال  تمام. زدم

  که سوخت یم ییافرا ی برا دلم چقدر و زدم رونیب

 رفتم، ادهیپ را ریمس تمام. بود کرده  انیطغ  نطوریا



 با دیبا. گرفتمش یم دهیناد و بود میها چشم  در اشک

  من نیا. نداشت دیترد معراج بودم،  یم تنها خودم

 . کردم یم حس غیت لبه را خودم که بودم

  یم من رود، یم راه بام غ یت لبه که یکس مانند درست

 همان. بکشد نییپا مرا حسام  سمت از یدست دمیترس

  زودتر یلیخ داشتم دوست من و بود یاهیس دره سمت

 لبه  از مرا معراج برسد من به حسام دست  نکهیا از

 .دهد  نجات بام نیا

 *** 
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 کمال در معراج مادر. دیلرز دلم و کردم قطع را تلفن

  انگشتر تا م یبرو مهرو و او با فردا بود خواسته ادب

 از دلم یا لحظه  یبرا. بخرند خودم قهیسل  به را نشان

 یروشن سمت به و شد  دور اهمیس یفکرها  و حسام



 نیا زودتر خواست  دلم و کردم ساعت به ینگاه. رفت

 به معراج یزندگ یها زن از دوتا با. شود صبح شب

 نشان که باشد  یانگشتر   ام دغدغه تنها و بروم بازار

 یرو. اند زده گره بهم را معراج و من  نام داد یم

  و بودم کرده نابود را  کای مل لباس نشستم، نیزم

 وانیل. اورندی ب پارچه  میبرا دادم سفارش دوباره

  گفت یم که یوانیل بود، زم یم گوشه هم  هنوز دمنوش

 .ندارد دیترد معراج

 بند را نفسم تخت هم هنوز دم،یکش دراز کاناپه یرو

 پس پا بعد و شدم یم کینزد یقدم هربار. آورد یم

 که نیهم  بخوابم، تخت  یرو دمیترس ی م. دمیکش یم

 دلم و دینبا آنچه از شد یم پر ذهنم نشستم یم شیرو

 .گرفت یم

 هالوژن و بود گرم خانه دم،یکش باال گلو  ریز تا را پتو

  بود کیتار اد یز نه. داد یم  یخوب نور آشپزخانه  یها

. بگذارم هم  بر چشم نتوانم که روشن نه  و بترسم که

  کی مانند و بود داریب هنوز مغزم بستم، را میها چشم

  نفسم کردم، یم خاموشش دیبا. کرد یم  کار دستگاه

 . کنم آزاد را ذهنم دیبا  کردم فکر و دادم رونیب را



 به کارگاه، به بردم را ذهنم و زدم پس را  زشت افکار

 دوستش و بود زیم ی رو  هنوز که  یوانیل و اتاقم

 توانستم یم ی حت رم،یبگ آرام توانستم یم  حاال. داشتم

 کنم حس را زبان گاو گل  یبو پتو یها  پرز یالبال از

  ینم یخال را پشتم معراج نکه یا فکر. رمی بگ  آرامش و

 .بود بس میبرا نیهم و داشتم دوست کرد

  وعده که یمراسم در مان یدلخور یول میبود دلخور

 که یخواب برد، خوابم کم  کم. نداشت ی ریتاث میداشت

 چه نبود ادمی چیه شدم داریب که صبح. نبود ترسناک

 نیبهتر. کرد یم تیکفا نبود کابوس که  نیهم دم،ید

  جلوتر یکم  را ام یروسر دم،یپوش داشتم که را یلباس

 بودم، ها محتشم عروس من. دمیکش  معمول حد از

  من و داند یم خود عروس مرا گفت. گفت مادرش

 یم رفتار بود معراج اسم ستهیشا که آنطور دیبا

 .کردم

 دوست ی لیخ» بود نوشته و بود داده یامیپ معراج

 اومد، شیپ یمهم  یلیخ کار هی اما باشم داشتم

 نایا مامان با. بذارم تنهات رو بار هی  نیا مجبورم

 او به اما بودم دنشیند از ناراحت.« بگذره خوش

 .داشتم اعتماد



  پارک در یجلو مهرو نیماش زدم، رون ی ب خانه از

 پشت مهرو که یدیسف شش و ستی دو. بود شده

  کردم سالم ادب رسم به بود، کرده خوش  جا فرمانش

  طرفم به معراج مادر. شدم ریجاگ عقب ی صندل یرو و

 :گفت و دیچرخ 

 . شماست به پشتم  دیببخش -

 : زدم یلبخند

 !ن یباش راحت -

 شیها چشم کردم، یم  نگاه نهیآ داخل از را مهرو

 کرد روشن را نیماش. داشتم دوست که زدندیم یبرق

 :گفت و

 ! داداش زن دیخر میبر -

  لفظ ینیریش با ماندم من  و کرد نگاهش معراج مادر

 غرق نتوانستم  اما خودم افکار در. داداش« زن»

. کرد پر را نیماش کوچک یفضا آهنگ یصدا شوم،

.  کرد یتالق مهرو نگاه  با نگاهم و بردم باال را سرم

 .زد یم لبخند هم شیها  چشم با یحت

 دانستم یم. بود کوچکتر یسال دو یکی من از

. آمد ینم ادمی ،یا رشته چه اما خواند یم یمهندس



  خوب خواند یم که یدرس یبرا بودم دهیشن فقط

  نیتر کینزد نبود مهم شیبرا یحت  و بود دهیجنگ

. داشت فاصله شهر نیا با یساعت سه ،ی دولت دانشگاه

  خانواده و  یکینزد همان  در بود کرده اجاره  یا خانه

 .زدند یم سر او به هفته هر  بایتقر اش،

 و داشت نگه دانیم به کینزد یا کوچه در مهرو

 کردنش پارک به و شدم ادهیپ شهیهم از تر معذب من،

 گرفته محکم را چادرش که معراج، مادر. کردم نگاه

  منتظر زدن، حرف یکالم  بدون. ستادیا کنارم بود،

  طرفمان به سرخوش  زد، که را درها قفل. میشد مهرو

 .رفت ینم کنار صورتش  یرو  از لبخند. آمد

  من و کرد حلقه میبازو دور را دستش د،یرس که کنارم

  در نشاطش پر یصدا. بکنم یحرکت نتوانستم شوکه،

 : دیچیپ گوشم

 یم خود به رو ما یطالفروش  داداش؟ زن میبر -

 . خواند
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 :کردم یمن و من لب ریز

 ...میبر -

  اندازه، همان به. انداخت یم ستهیشا ادی مرا اخالقش

 را یزندگ همه دیشا و دیرس  یم نظر به ایدن الیخ یب

 تا من، دانستم یم اما دانست، یم بزرگ یشوخ کی

 یرو آدم نیتر یجد کردم، ینم لمس را آرزو نیا

 .بودم نیزم

 با مهرو. میستادیا ی ا یطالفروش  نیتریو  یجلو

  را نظرم و  داد یم نشان را تک یانگشترها نشاط،

 من و زد یم یحرف یگاه مادرش د،یپرس یم

 نبود مهم م یبرا. دادم یم لشانیتحو لب ریز ییزهایچ

 چه دهد؛ وندی پ خواست یم معراج به  مرا یز یچ چه

 درشت ین ینگ  چه و زیر  یها انیبرل پراز  یانگشتر 



  لباس تمام  اول روز نداشتم شک که یانگشتر  وسط

 .کرد  خواهد کش نخ را میها

 نگاهم دمید آمدم، خودم به تا و زدم افکارم به یلبخند

 مهرو. شی سرجا هم لبخندم و مانده یانگشتر  یرو

 :گفت و انگشتر همان به دیرس و گرفت را نگاهم رد

 مامان؟ نه... خوشگله یلیخ -

  بعد و شد  رهیخ  انگشتر  به یا لحظه چند هم مادرش

 :گفت

 تر متنوع یمدال دیشا... هیچطور  می نیبب تو میبر -

 .باشه مغازه داخل

  اریاخت یب را چشمم  که یانگشتر بعد، قهیدق چند

  سخن داد طالفروش،  و بود  انگشتم یرو  بود، گرفته

 : که داد یم

 شده، کار دیسف یها انی برل جواهر حلقه نیا یرو -

 . ده یم جلوه دست به چقدر نینیبب  شما رو نیشا

 دستم یرو  را نگاهش کوتاه، یلیخ ی ا لحظه یبرا

  که دار مغازه اما بکشم عقب  خواست دلم  فقط و دمید

 :گفت و کرد نگاه معراج  مادر به د،ید را شدنم معذب

 .انتخابه  نیبهتر نشون یبرا -



 داشت، یم هم را تیفیک نیبدتر اگر یحت بودم مطمئن

 برق. بفروشد را جنسش  تا بود نیبهتر او نظر به باز

  و ماند ا«یرکون یز» فروشنده قول به تخمه تک یرو

 :گفتم لب ریز

 ؟ ...که کنه ینم ریگ لباس به نیا -

 دیباش  هم مواظب دیبا  خب اما دینباش نگران نه -

 گهید طرح هی مهمه، براتون یلیخ اگر اما...! گهید

 یم... اریب رو فالور اون برو پسر... االن که دارم هم

 .نیکن امتحان که ارنیب براتون گم

  توک و تک که مهرو قد هم بود، یا بچه پسر »پسر«

 ینم. بود شده سبز  تازه صورتش یرو  ییموها

  خواستم ینم که میبگو بهشان یزبان چه به دانستم

 حلقه نکرده، باز دهان اما، برود باال ادیز  کار نهیهز

  میها چشم و شد گذاشته  شهیش یرو می رو به رو یا

 مرد  قول به همان.  ماند ها نینگ برق مبهوت

 و بود ریگ چشم من گون گندم  پوست یرو , ن«یشا»

 یکی نیا. نشست شمیها لب یرو تیرضا از یلبخند

 .کند کش نخ را یلباس چیه  توانست ینم گرید

 جان؟ افرا یدیپسند -



 داشتم دوستش. کردم نگاه معراج مادر به و برگشتم

 ...اما

 ...ش نهیهز... که خواستم ینم... اما قشنگه  یلیخ -

 : خشکاند میگلو در را حرفم لبخندش

 . نداره قابلتو -

 بود ما می تصم منتظر که فروشنده مرد به رو بعد و

 :گفت

 .نیکن محبت  نویهم -

 .باشه  مبارک -

  شد دار شناسنامه و رفت  رنگ قرمز جعبه  در انگشتر

 و دمیکش یقیعم نفس.  شد لیتحو و  خورد امضا و

 مهرو که کنم مغازه از رونیب به یا اشاره خواستم

 :گفت

 ن؟یدار هم عروس  سیسرو آقا -

  هرچه روزه کی  خواست  یم. کردم نگاهش درمانده

  بودم، دهید شیرو را معراج اسم که کارت، آن در

 بودم دهیفهم حاال ،که یا  مشاجره روزید ما کند؟ یخال

 یامیپ به داشتم من و میبود  کرده بود،  مسخره چقدر



 تمام. کردم یم فکر بود رفته معراج  لیموبا به که

 :گفتم و کردم جمع را شجاعتم

  زمانش که االن یول نکنه  درد دستت جان مهرو -

 ...ستین

 مهربان یی ها چشم اما ب یغر ینگاه با معراج مادر

 :گفت و کرد  نگاهم زد، یم لبخند دخترش مثل که

 .بعدا شاالیا -
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 و ندازمیب رونیب مغازه آن از  را خودم خواست یم دلم

 یعروس لباس یرو تا رفتم یم دیشا. بروم  کارگاه به

.  کردم ینم پاره تکه را یکی نیا دیشا. کنم کار کایمل

 شرش از تر عیسر چه هر تا دادم  قول خودم به

 نزنم، یحرف من که خواست یم حسام.  شوم خالص

 از یبرا داشتم زهایچ یلیخ من. زدم ینم یحرف من



 طعم ی ا لحظه که حاال خواستم ینم و دادن دست

 دست از را  زیچ همه بودم؛ کرده حس را معراج بودن

 .بدهم

 مودبانه من و میبخور  هم  با را ناهار که کردند یتعارف

 به مهرو  یها لب.  کردم ردش کارگاه بهانه به

  کارگاه یرو  به رو. نگفت  یزیچ اما شد کچ یتینارضا

 ینم که  یا ندهیآ فکر و ماندم من و  کردند ام ادهیپ

 مونینام وجود از یزود به ای است روشن دانستم

 .شد خواهد دهیکش  آتش به حسام

 به که یامیپ  نیآخر. نداشتم یخبر معراج از روز تمام

  بود کرده یعذرخواه که بود یهمان  بود،  داده من

  طول روز آخر تا نبودنش، نیهم اما نبودنش بابت

 ونی زیتلو یجلو  را خودم من و شد کیتار  هوا. دیکش

 صفحه یرو  چشمم که یحال در, کردم دایپ خاموش

 خودم با. شود معراج از یخبر که بود مانده لیموبا

 اما بودم گرفته تماس او با هم بار  سه و دهیجنگ

 .بود نداده یجواب

  بود ینگران از دانستم ینم  و دیچیپ یم  هم به ام معده

  غذا به لیم چیه که دانستم یم اما ،یگرسنگ ای

  را لیموبا و زدم ضربه  اسمش یرو دوباره. نداشتم



 هم باز. شدم یم دیناام داشتم گرید. گرفتم گوشم کنار

  را میپاها و  انداختم کاناپه  یرو  را لیموبا. نداد یجواب

 دانستم ینم من و آمد یم باران رونیب. کردم بغل

 .کجاست  معراج

 معراج مادر با دمیترس یم و نداشتم را  مهرو شماره

 نبودم مطمئن و میبگو چه دانستم ینم. رمی بگ تماس

 ینم. بود ما نیب که  یا رابطه از دانست  یم چه

 یب یها گرفتن تماس نیا بود شده بار نیچندم دانستم

  و بود شده روشن هوا کردم، باز چشم یوقت  اما جواب

  یکس. یجواب  چیه بدون باز بود، آغوشم در لیموبا

 هر خواستم  یم من و زد یم چنگ ام معده  به داشت

 .برگردانم را بودم نخورده روز ید از آنچه

  تن به دیرس دستم که ی لباس نیاول شدم؛ بلند جا از

  یرو به رو. معراج دفتر تا کردم خبر آژانس  و کردم

. نبود لیتعط که کردم شکر را خدا دم،یرس که در

 از ینفس. افتاد معراج نیماش به چشمم و دمیچرخ 

  و دید مرا یمنش شدم، که دفتر وارد و دمیکش یراحت

 و کردم باز را ام شده خشک دهان. شد بلند شیجا از

 :دمیپرس را ام یزندگ سوال  نیتر ترسناک

 هستن؟ محتشم  یآقا -



 نزد، یا ضربه قلبم بودم مطمئن دادنش، جواب تا

  و بشنوم تا ماندند معطل م یها هیر و ماند ساکت ینبض

 .بکشم نفس بعد

 ...داخلن بله -

 و کردم پرت با  یتقر ها یصندل از یکی  یرو را خودم

  زنگ جواب شبید تمام. گرفتم دستانم یتو را سرم

 بود؟ مانده کجا. بود نداده را  شمارمیب یها

 ؟ ...قند آب هی پاکزاد؟  خانم خوبه حالتون -

. آورد ی م درد را گوشم که بود بلند آنقدر شیصدا

 کجا معراج افتادم؛ یم پس داشتم من بود؟ من نگران

 : خورد گوشم به آشنا ییصدا و شد باز یدر بود؟

 ؟ ...خانم   شده یچ -

 که یمعراج با شدم چشم در چشم و بردم باال را سرم

  زشت یزخم اش یشانیپ یرو و بود هم در صورتش

 و ماندم رهی خ او به باز یدهان با. کرد  یم ییخودنما

 چه و  من نگاه چه بود، که چه هر از معذب او،

 نیا نبود،  خاطرم گرید اسمش که اش  یمنش حضور

 :گفت و کرد پا آن و پا



 یم لطف یچا  تا دو...!  پاکزاد خانم داخل دیایب شما -

 د؟یکن

. باشد یمنش  به خطاب  آخرش جمله که زدم حدس

 یوقت بود متمرکز  من یرو  نیزم یانرژ تمام انگار

 دمیترس یم که دیچرخ  یم آنقدر سرم و شدم بلند

 زیم به  را دستم. فتمیب  نیزم یرو تا بردارم یقدم

 : گفتم و گرفتم یمنش

 .امیم خودم خوبم... خوبم -

 یقدم که یمعراج به ای گفتم یمنش به دانم ینم

 کرده ورم  چشمش ریز. د یایب طرفم به تا  بود برداشته

  یم پوزخند  من به داشت اش  یشانیپ یرو  زخم و بود

 در رونیب سالم  نشیماش تصادف؟  بود؟ کرده  دعوا. زد

 ؟ ...که  بود شده چه. بود شده پارک

 به دست من و شد دی ناپد چشمم یجلو  از یمنش

  کاغذ. شوم معراج اتاق وارد تا گرفتم  در چهارچوب

 یوقت معراج  خشم یجا  از بود پاره هنوز یوارید

 به را سرم و نشستم یصندل یرو. کرد  پرت را هیکاز

 . بردم عقب

 ؟یخوب افرا -



  و مسخره ام یزندگ در  او حضور اندازه به سوالش

  یسخت به و  کردم نگاهش. دیرس یم نظر به یمعن یب

 :زدم لب

 ؟ یکرد دعوا -

 خنده. آمد چشمانش  به درد که دمید اما زد لبخند

 . دینرس نگاهش به گرمش

 ؟ینداد جواب زدم زنگ  یچ هر چرا -

  یرو دست و نشست میرو  به رو و برداشت قدم آرام

 :گذاشت شیزانوها 

 . بخرم گهید ی کی برم نکردم وقت شد، خراب میگوش -

  چشمت چرا  زخمه؟ تیشونیپ چرا شد؟  خراب چرا -

 .ینبود دعوا اهل که تو کرده؟ باد

  کرده دعوا که با. شد خراب سرم یرو ایدن تمام بعد و

  من یزندگ رانگریو حسام بود دهیفهم حسام؟ بود؟

 کند؟ ساقط یزندگ از را ملعون آن تا بود رفته و بوده

 ...اما نبود دعوا اهل معراج
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 .شد ینطور ی ا بزنه مویگوش اومد یکی -

  شتریب  ای بکشم یراحت سر از ینفس دانستم ینم

 : شوم نگران

 درمونگاه؟ یرفت -

  کردم ی م فکر اما چرا دانستم ینم.  دیخند هم باز

 جمله در را دیترد. دیگو  ینم من به که هست  یزیچ

 . کردم یم  حس شیها

  یم خوب خودش زخمه  هی. هیچ درمونگاه بابا نه -

 .شه

  به شتریب  من گفت؛ یم چه  هر و نبود  زخم کی فقط

 پشت ،یدزد کی از شتری ب یزیچ که افتادم یم شک

 یانگشتر  دیخر یبرا من که یروز. ماجراست نیا

 و آرام شهیهم معراج که  بود افتاده یاتفاق بودم؛ رفته



 دانستم ینم  و بود انداخته روز نیا به  را جو صلح

 .اورم یب حرف به را او چطور

  به سکوت در نگرانم نگاه یمنش آمدن با و شد باز در

  مین میجا در یمنش رفتن محض  به. شد  دوخته معراج

 :دمیپرس و شدم زیخ

 شده؟  یچ معراج -

  در که یترس. بود ترس  یرو از یا ناله نبود، سوال

 شدت از وجودم  تمام و بود کرده یمخف یبغض میگلو

 حسام از یاسم کردم یم دعا فقط. سوخت یم هراس

 شد یم یجار اگر که نشود، یجار معراج یلبها  یرو

 را دستش معراج. نداشتم یزندگ یبرا  یلیدل گرید

 هم در یها اخم دنید با قلبم و گذاشت زخمش یرو

  یم یسع که یلبخند با اما دیکش ریت درد، از اش رفته

 : گفت کند دعوت آرامش به مرا کرد

 یم ای نه،یهم جماعت مرد. ها یکنیم بزرگش افرا -

 .خوره یم ای زنه

 :ماندم رهیخ  صورتش به

  اهل هم تو. خوردن نه زدن نه دمید من که ییمردها -

 یوقت که چشماته تو یچ. معراج ینبود خورد و زد



  ییجا هر خی م  نگاهت یکن سر به دست منو  یخوا یم

 شه؟  یم من صورت جز

 :گفت و  زد زل صورتم به شد، تر ق یعم لبخندش

  زل افتخار با خوردم دزد هی از یوقت یدار توقع -

 کنم؟ فیتعر و چشات  به بزنم

 :گفتم  بود دیبع من  از که یاعتراض یلحن با

 . نبرده که تو یگوش یول -

 عمرم مین بودم  حاضر که ییها خنده همان از د،یخند

 :نشود دور لبش از و بدهم را

 شده؟  یچ  بگو حاال.  در اون به نی ا زده، یول -

  حسام به دستش مبادا بودم دهیترس شده؟« ی»چ

  یچ» دیپرس یم یسرخوش  با او و باشد دهیرس

 هزاران لحظه  نیهم تا  نکهیا جز یزی چ چه شده؟«

  آنها به یوقت یحت بود؟ زده جوانه ذهنم در یمنف فکر

 شهیر که شدند یم تنومند  ییدرختها دادم یم بال و پر

  احساس شدیم باعث و د یچیپ یم میگلو دور شانیها

  بلند شیجا از. بود الیخ یب کردم، نگاهش. کنم یخفگ

 : نشست مقابلم درست و شد

 .یا  قهیسل خوش یلیخ دم،ید رو انگشترت -



 یپشت به معراج. محو و کوتاه زدم، یکوتاه لبخند

 :زد هیتک یصندل

 ؟یکرد فکر مهمونات  به -

 یشب در بدانم قیال که داشتم را یکس چه من مهمان؟

 باشد؟ کنارم بزنند گره او نام به مرا خواستند یم که

  ضرب یجا هنوز زدم، پوزخند خودم به  خودم ماهان؟

 گرفتن دنبال یوقت کرد یم درد سرم  یرو شستش

 از ریغ. کردم یم یزندگ درونش من که بود یا خانه

  خاک ریز که یمادر و پدر باشد؟ که بود قرار او

 نداشتم؟ دوستشان وقت چیه که ییها آدم ای بودند

 : دادم تکان یسر

 . ستهیشا اد،یم دوستم فقط -

 :گفت و زد لبخند

 ؟یندار الزم یزیچ -

  یگرید زیچ  خودش جز دادم، تکان نه نشانه به یسر

  ییها سنت  و جا یب یتعارف ها نیا همه.  خواستم ینم

  به نگاهم دوباره. کنم درکشان خواستم ینم که بود

  میبگو یز یچ  خواستم و افتاد اش یشانیپ  یرو زخم

 :گرفت سمتم به را قندان معراج که



 باشه؟. نکن شلوغش ادیز -

 یم معراج دادم، تکان یسر هم باز و دمیکش یآه

 نیا از که کند پرت یزی چ چه از را حواسم  خواست

 بلند میجا از یسخت به  رفت؟ یم شاخه آن به شاخه

 را میچا. کرد ام بدرقه در یجلو تا معراج شدم،

  درون بودم برداشته قندان از که یقند و بودم نخورده

 .  دیچرخ  یم دستم

.  زدم رونیب دفترش از و  کردم یخداحافظ معراج از

 را شبید دادند، نشان یخود وجودم در  میها  یخستگ

. داشت خواب  یتمنا وجودم تمام حاال و بودم دهینخواب

 اش یشانیپ  یرو یزخم اما بود سالم دم،ید را معراج

 قطعا دیفهم یم را حسام موضوع اگر. داشت ادگاری به

 اگر دیشا. گذاشت ینم من با را بران بله وعده االن

  به یکالنتر در دیبا االن بود دهیرس حسام به دستش

 .رفتم یم دنبالش

 دادم تکان دست نیماش نی اول  یجلو گرفتم، گاز را لبم

 دم،یخواب یم  دیبا. شدم سوارش دربست«» گفتن با و

 بودم ساخته خودم یبرا که یا آشفته ذهن به دیبا

 کردم کار غرق  را خودم  بعد روز. دادم یم استراحت

  یزیچ نیاول کردم  باز چشم که نیهم بعدترش، روز و



 یم که یروز یبرا بود نبودنم آماده دیرس ذهنم به که

  یب. کنند دستم به انگشتر معراج نام به خواستند

 و خواستم کمک و دادم ستهیشا به یامیپ درنگ

  و شدم بلند  میجا از. دمیخر جان به را  شیناسزاها 

  و کوچک  یهمانیم یبرا فقط که را ام ییرایپذ تمام

 وارید. کردم مرتب بود استفاده قابل ی جور و جمع

  و بود خورده رنگ تازه خانه نیا به من آمدن از قبل

 از که بود یکار تنها دنی کش دستمال و  دنیکش جارو

 .آمد یبرم من دست
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 یم را نبود کاد« ی ان و» ی رو که یخاک و گرد داشتم

  نییپا اطیاحت با مبل یرو از. خورد در زنگ  که گرفتم

 که را در. گذاشتم کنار را دستم یتو دستمال  و آمدم



  و شد خانه وارد پر سهیک  نیچند با ستهی شا کردم، باز

 :گفت در شدن بسته محض به

 نود قهیدق خوب دختر. مته یغن تو مثل عروس یعنی-

 .ینکرد هم یکار چیه برونمه؟ بله ایب یگیم

 :کرد یاخم ستهیشا زدم، یکوتاه لبخند

 ژوکوند لبخند  سرمون خته یر کار یکل. شتوین ببند -

 .من  یبرا زنه یم

 : داد ادامه و کرد خانه به ی اجمال ینگاه

 ؟ی دار مهمون چندتا تو ان؟یم نفر چند نیبب-

 : دادم رونیب را نفسم

 !ییتو من مهمون یول دونمینم رو اونا -

 :دیپرس و شد ولو مبل ی رو رفت، وا

 ؟یندار بزرگتر تو -

 :کرد شتری ب را حرصش که یکار دادم، تکان یسر

 ییعمو یا خاله شه؟ یم تیحال رسوم و رسم -

 دیبا غولت نره داداش  اون بعدشم انیب دیبا یزیچ

 !باشه

 :شدم رهیخ ش یها چشم به



  بزرگتر من. باشه دینبا  من غول نره داداش  اتفاقا -

 یخواستگار   خودم از منو  نجایا اومد مادرش خودمم،

 همه و هی مهر قرار انیم االنم. مبل نی هم یرو کرد

  چیه ماهان! مبل  نیهم یرو خودم با ذارن یم رو یچ

 برون بله مراسم  یبرا االن که ستین من یزندگ یجا

 .کنه  علم قد من

 رییتغ را لحنم کرد، نگاهم یتر قیعم اخم با ستهیشا

 نیا از شیب تا کنم یزبان  چرب کردم یسع و دادم

 :نکند  یپافشار

  یم که یهرکس  و قمیرف دوستم، خواهرم، تو االنم -

 .ی باش کنارم که  یهست یبذار اسمشو یخوا

  انداخت مبل  یرو را شالش و پالتو شد، بلند شیجا از

 :گفت و

 .نذار بغلم ریز هندونه خبه، خبه-

 میبرا یچشم پشت. زدم  یلبخند ام، نقشه گرفتن از

 :گفت و کرد نازک

 فردا. میبرس تو مرده روح خونه نیا به کم هی دیبا -

 اومدن قبل  کم هی ان،یم دادم سفارش که ییگلها صبح

 بادکنک یکل االنم. بمونن شاداب که انی ب مهمونات

 هم تو قلب دوتا نشستم یداد خبر که  شبید دم،یخر



  یها بادکنک نیا بعد زدم برش مقوا  یرو رو رفته

. شما سر یباال  میذاریم بهشون میچسبونیم رو یفسقل

 .کردم نگاه نترنت یا یتو شه؛ یم قشنگ

 : دمیکش عقب یکم

 !کنم شلوغش خوام ی نم ستهیشا -

  ریخ یول مشخصه؛ یکرد دعوت منو فقط  نکهیا از -

  کپک دونت ذوق تو ؟یندار شدن عروس ذوق سرت

  دلشونو پسر نیا یبابا ننه ؟یچ خان محتشم اون زده

 داشته قراره عروس دونه هی کنن؟ خوش تو یچ به

 ...که اونم باشن

 : داد ادامه وقفه  یب ستهیشا و دمیخند یبلند یصدا با

 تانیچ هاتو وهیم و میذاریم گل هم زیم  نیهم یرو -

  نیهمچ ما عروس بعله  بگن که مینیچ یم شده تانیپ

  یخوا یم ی ک چشمشونه  به مردم عقل. بلده ییزایچ

 .بدم نشونت سایوا  هم ینیریش ؟یبفهم نویا

 شیپالتو بیج از را اش یگوش میا یب خودم به تا

 :گفت و دیکش رونیب



  ینیریش  گرفته چشمم رو  نایا ها، سی د نیا نیبب -

 که میبد سفارش رو نایا االن از آشناست هم شیفروش

 .باشه دستمون فردا یبرا

 : گفتم یآرام  یصدا با

 و شیر پس باشه ها، یهست یچ سات و  سور پا هی -

 .خودت دست یچیق

 از پر سهی ک دو بعد یکم  رفت، شیها سه یک سمت به

 : داد دستم به سرخ و دیسف یها  بادکنک

 هندونه قدر نیبب. کن باد یدست تلنبه نی ا با رو نایا -

. بسه بشه پرتقال از تر درشت هوا هی  ها، ینکن باد

 .فتهیم ت بچه ترکن یم ی کن باد شتریب

.  بردارد سرم از دست تا گفتم یچشم و دمیخند کوتاه

 یبرا که  شد ییمقوا کردن هم سر مشغول ستهیشا

  شد، گرم سرمان. بود زده برش ها بادکنک ریز

 من به یحت د،یساب را خانه تمام یمهربان با ستهیشا

 هم ندارد یکار  من خواب اتاق به یکس داشتم دیتأک که

 و کرد عوض را لهیوس تکه چند یجا. نکرد توجه

 هم  ناهار یبرا . دیبخش ام خانه  ظاهر به یگرید رنگ

 داخل را  کتلت ظرف یوقت. بود آورده کتلت خودش

 :گفت شود گرم تا گذاشت ویکرویما



  زدم یم چرخ  نترنتیا یتو که شبید مته،یغن وقت -

 هی هم تو  یبرا یراست. مینمون گشنه پختم رو نایا

 !دارما نظر در یحساب  درست شیآرا

. ندارد یتیاهم شیبرا هم اورم یب نه چه هر دانستم یم

. نکنم بحث او با کردن ش یآرا مورد در گرفتم میتصم

 ینم یوقع من نظر به چیه و کرد یم را  خودش کار

 را مشیتصم توانست یم فقط خدا دیشا. گذاشت

 .نبودم کاره نیا من کند، عوض
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 را ها وهیم. آراست  قرمزش و دیسف یتورها با را زیم

  را شانیرو  اطیاحت محض  د،یچ مرتب و دیکش دستمال

 سفارش. گذاشت خچالی در و پوشاند سلفون با

 به را مبلغ هم من و داد انجام هم  را ها ینیریش

 قلب یوقت. کردم ز یوار یفروش ی نیری ش حساب



 یصندل دو سر یباال درست وارید یرو  را یبادکنک

  دلم کرد وصل بود گذاشته معراج و من  مخصوص که

 .شد  یطور کی

 لویک را قند ستهیشا قول به که ییها مدل همان از

  خانه. بود  خوب اش قهیسل. کرد یم آب دلت در لویک

 یم خدا و  بود کرده دایپ جشن  خور در یا چهره ام

 نیا ندیایب  سرخش و دیسف  یرزها یوقت فردا دانست

  عزم که بود  غروب کینزد. شود یم یشکل  چه خانه

 شدینم دور  لبش یرو  از که یلبخند با کرد، رفتن

 :گفت

  اون بعد رو دادم که یکرم اون بخواب، شب سر -

  باشه خوب پوستت فردا. کن لکسیر  و بزن ماسک

 . نهیبش صورت به شیآرا

  خانه ستهیشا رفتن با. کردم اش بدرقه و گفتم یچشم

 وندمانیپ ی برا که یا خانه کردم، نگاه دوباره را ام

 را ام خانه دم،یکش یق یعم نفس. بودم بسته نیآذ

 شد بزرگتر لبخندم معراج امیپ دنید با. داشتم دوست

 .کرد خانه صورتم یرو ریناپذ وصف ییپهنا با و

 ؟«یچطور خانوم، افرا »سالم



 شیبرا و تخت مقابل درست نشستم، نیزم یرو

 : نوشتم

 ؟« یخوب  خوبم »سالم

 Meraj»  عبارت با امیپ دوم کیت خوردن  محض به

is typing »ما نکهیا از قبل یکم درست کردم، ذوق  

  ییحرفها آن از. میزد یم حرف بخوانند هم نام به را

 .رفت یم شیبرا دلم که

 !بشه فردا زودتر خواد یم دلم خوبم، که من -

 و شود فردا خواست یم دلم خواست، ی م دلم هم من

 فراموش را معراج دادن دست از ترس نیا زودتر

  از گرید  که من م؟یکرد  ی م عقد اگر شد یم چه. کنم

 گفته معراج یوقت اگر. خواستم ینم یز ی چ چیه خدا

  شرط را  اش خانواده  تیرضا خواهد یم مرا بود

 م،یداشت بچه کی قطعا االن  شد؟ یم  چه کردمینم

 ینم وقت چ یه دیشا و نداشتم را مراسم  استرس گرید

 . شود  حسام عروس است قرار کایمل دمیفهم

 با قرارم و قول ادی افتاد ساعت به  نگاهم یوقت

 باز را بود گذاشته میبرا که یماسک افتادم، ستهیشا

  پخش را یآرام کیموز. گذاشتم صورتم یرو و کردم

 و بستم را م یها چشم دم،یکش دراز نیزم یرو و کردم



  از ماسک یآووکادو عطر استشمام با ذهنم گذاشتم

 صورتم یرو  ساعت مین بود گفته. شود  دور زیچ همه

 به پوستم بگذارم م،یبشو  را صورتم آب با بعد و بماند

 کرم سپس و شود خشک ممکن حالت نیتر یعیطب

.  بود سخت چقدر ها دنیرس  خود به نیا. بزنم را شب

  تا بخوابم و بخزم پتو ر یز آسوده یالی خ با بود قرار

 .شود ام یزندگ روز نیبهتر فردا

 و کوتاه ییها قدم با کردم، باز چشم در زنگ  یصدا با

  دنید. دمیرس در به بودم خواب  جیگ هنوز کهی حال در

 :بخندم شد باعث  ستهیشا بشاش  صورت

 !یمتعال یعال صبح خانوم عروس سالم -

 :بستم سرش پشت را در

 ؟یاومد سحر  کله ؟یندار خواب تو -

 ؟یدیخواب تخت یگرفت  یدار وقت تو دختر -

 لوازم ستهیشا و رفتم صورتم  و دست شستن یبرا

  زد یم غر کهی حال در. گذاشت اتاقم در را اش یشخص

  را یکتر ریز. گذاشت کمد داخل و کرد جمع را میپتو

 :گفت و کرد روشن



 یم ها گل گهید کم هی میبخور آوردم  صبحونه ایب -

 .میدار کار یکل بعدش و رسه

  کارها زود یلیخ که بود نیا در ستهیشا بودن یخوب

 کیپ یک نشدم متوجه اصال داد، یم سامان و سر را

 را زیم ییآرا  گل ستهیشا یک و دیرس یفروش  ینیریش

 قول به تا نشستم ش،یپ در  یپ یاصرارها با. کرد تمام

 که میرو به رو. بدهد صورتم به  یرنگ خودش

 :گفت و کرد باز را پودرش کرم در نشست،

 .ببند  چشماتو -

 :گفت بلندتر ی کم. کردم نگاهش دیترد با

 .که بکشمت  خوام ینم ببند بابا -

 در روزید از که یحرف اما گذاشتم هم  بر پلک ناچار

 :زدم بود ذهنم

 .نداره دوست معراج... اینکن پررنگ  ادیز -
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  یصدا شد، جدا صورتم از بود دستش در که یبراش

  دمید و کردم باز چشم د یچیپ گوشم در که اش خنده

 دل ته از و زده شکمش به دست و افتاده نیزم یرو

  اریاخت یب هم من یها شین اش، خنده از. خندد یم

 .شدند باز

 شد؟ چت -

  یها نداشتن و داشتن دوست میبرا که من به خندد یم

 نیا از خوشحالم من و خندد  یم. دارد  تیاهم معراج

 یبرم که را لب رژ. است مهم معراج وجود  میبرا که

 :میگو یم و روم  یم عقب دارد

 . غهیج یلیخ -

 : کند یم  فیظر یاخم

 زنم یم نویا که من ،یقشنگ نیا به... بابا برو -

 . ده  یم کف از  عنان یحام

 از تا گذاشتم سرم یرو دست و بستم را میها چشم

  میبرا خواست یم ستهیشا که آزاردهنده یریتصو شر

 :گفتم و شوم رها کند، میترس



 ... نگو  ستهیشا -

 :دیخند ام یقرار یب به

 ... تو که ییها لب نیا... دما یم حق معراج به البته -

 به دیتهد انگشت و کردم باز ضرب با را میها چشم

 :گرفتم سمتش

 .بکشمت تا بده ادامه  حرفتو -

 در مظلومانه و کرد پنهان مشتش در را لب رژ

 :گفت آرام و  رفت خودش

 .شه  یم یوحش هوی حاال خب -

 :کردم نگاهش چپ چپ

 .ارین در ادا یالک ادینم بهت -

  برداشت گرید یلب رژ. نشست صاف و شد  باز ششین

 :گفت و

 خوبه؟ نیا -

  منتظر. دادم تکان یسر و کردم رنگش به ینگاه

 به که او اما اوردیب هم را کارش ته و سر تا بودم

 : شکست را  سکوت نداشت طاقت هم قهیدق کی اندازه



 درسته. کن گوش منو حرف   خواهرانه و ایب یول -

 باالخره یول... یهرچ ای ن یش ینم محرم هم با امشب

 کنار نینی بش ستین قرار همش بشه، شوهرت  قراره

  یخواست  یزیچ یوقت هی  اگر. نیبخون ندبه یدعا هم

 ...بپرس خودم از یبدون

 : داد ادامه طنتیش با و

 . ستین  کارا نیا یبرا  یخوب یجا اصال نترنتیا -

  چشم با و گذاشت صورتش  یرو را دستش غلوکنان و

 : گفت شده گشاد ییها

 ...مرورگرت یستوریه  یتو بره هوی روز هی اگه -

 :گفتم و زدم سرش ی تو اریاخت یب

 .لت یتخ قوه نیا  با تو یرینم -

  جا از مرا زنگ یصدا که دیبگو ی زیچ  خواست

 :زد یقیعم لبخند سته یشا پراند،

 ! نوبره تو مثل عروس -

  دنید با. کرد باز را در ستهیشا و میرفت رون یب اتاق از

  بودم دهید را مادرش زدم، یلبخند معراج مادر و پدر

 یداشتن دوست شدت به که یمرد. نه را پدرش یول

 پدر کی یواقع نمود من یبرا و دیرس یم نظر به



.  بود گفته میبرا او از معراج که ییزهای چ آن با بود،

 به و آمد داخل به بود  پر دستش کهی حال  در مهرو

 :گفت ورودش محض

 .داداش زن سالم -

 مهرو شد، یشاد از ماالمال دلم میبگو ستین دروغ

 دوست می توانست یم که  بود یطونیش ی تغار ته قطعا

  یب که ماند ییها جعبه یرو نگاهم. میباش یخوب یها

 که ییکادوها بود، نشسته شانیرو مهرو قهیسل شک

 .بزنند یبرق ستهیشا یها چشم شدند باعث

 را کادوها زود یلیخ و کرد کمک مهرو به ستهیشا

 پدربزرگ. دیچ بود کرده ییآرا گل که  یزیم یرو

 بود، پدرش از تر مسن نمونه نظرم به معراج

. داشت برف رنگ به و یداشتن دوست یمحاسن

 ند،یبنش  مبل نیتر کینزد یرو کرد کمکش  معراج

 یزود به که ییها آدم از شد پر ام خانه زود یلیخ

 مهم شانیبرا  و باشند جانم وصله توانستند یم دیشا

 .باشم

 صورتش هنوز کردم، معراج  به ینگاه یچشم ریز

 ینیس با یوقت شد، ییرایپذ مشغول ستهیشا. بود کبود

 :گفت لب ریز دیرس کمی نزد یچا



 ؟یگرفت چشم زهر  دهینرس -
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 چشم یکبود به دانستم یم بستم، را شم ین یسخت به

 یلیخ  ستهیشا.  ندادم را جوابش. زند یم  طعنه معراج

 به یرسم  ییبو و رنگ  مجلس و نشست کنارم زود

 بود، معراج بزرگ پدر خیم نگاهم. گرفت خودش

 .کرد یم فکر من بودن کار و کس یب به دیشا

 مجلس بزرگ که پدرش  از اجازه با معراج پدر

 و گرفت دست به را کالم رشته شد  یم محسوب

  یبزرگترها تمام زبان از زدم حدس که زد ییحرفها

 ازدواج سنت از. شد یم دهیشن ییها  مجلس نیچن

 یم فکر خودم با اما من و  آن یایمزا به دیرس و گفت

 را عقل یب  ماهان توانستم یم مجلس نی ا یکجا کردم

.  کرد یم شرمنده مرا شتریب بودنش یوقت  دهم؛ یجا



 که نیا سمت رفت ذهنم و  دیچرخ ستهیشا یرو نگاهم

 یم تیریمد را مجلس نی ا یفضا ستهیشا  خوب چقدر

 .کرد

 د،یکش رونیب فشیک از یدفتر زنان لبخند مهرو

 نییتز دیسف یها دیمروار با جلدش یرو  که یدفتر

 :گفت و بود شده

 شه؟یم مگه دفتر یب برون بله -

 گرفت پدرش از یا اجازه معراج یعمو  زدم، یلبخند

 . شد نوشتن مشغول و

 !اجازه با  خانوم عروس م،یالرح الرحمن هللا بسم -

 :گفت ییخوشرو  با ستهیشا  و زدم یلبخند

 . شماست دست هم ما اجازه -

 میشد چشم در چشم یوقت  کرد، نگاهم معراج مادر

 داشت حق معراج کردم فکر خودم با  و زدم یلبخند

 یم در را  میها چشم مادرم شوم رهیخ تو به» دیبگو

 چشم در  که یا یمهربان همه با مادرش، از. آورد«

 . کردم یم  حس ابهت از یموج زد، یم  موج شیها

 از شیب را سرم من و شد شروع هیمهر  سر بحث 

 را ها حرف  نیا خواست ینم دلم. بردم  نییپا قبل



 یمادر نبود از آورد یم  دلم به یغم ه یمهر. بشنوم

 یپدر و زد یم معراج مادر با را شیها حرف دیبا که

  دید یم یوقت زد یم  حلقه چشمانش در اشک که

. نداشتم را کدام چیه من و است کینزد من ازدواج

 نیع در ییتنها نیا و معراج و داشتم را خودم من

 . بود غم  از پر ،ییبایز

  قباله پشت هی مهر سکه ده و صد بود کینزد که نیهم

  که دادم جرئت خودم به و نشستم صاف باشد، ام

 با تر قبل یلیخ که کنم یتین و قصد متوجه را مجلس

 قرار اگر هم یا هیمهر. بودم کرده یط را آن معراج

 من و بودم یراض آن به من  که بود یهمان باشد، بود

 :گفتم

 ...ادهیز سکه ده و صد -

  نگاه مرا باز مهین یدهان با  یا لحظه یبرا معراج پدر

. انداخت ریز به سر معراج و را معراج بعد و کرد

 :گفتم و دوختم معراج مادر به را میها چشم

 ... ما نیب... شد که ییها  صحبت یط -

  نفس. زدن حرف کالم چهار یبرا کندم یم جان داشتم

 :نگذاشتم منتظر را رهیخ  یها  نگاه و گرفتم

 . هیکاف سکه تا چهارده -



 مهر یوقت کنم چه خواستم یم را سکه  ده و صد

  به بارها را  خودش یوقت بود، نشسته دلم به معراج

 کنم اعتماد او به تا بود خواسته  و بود کرده ثابت من

. نداشت معنا  ها حرف نیا گرید کردم؛ اعتماد من و

 دستش در را حشیتسب و زد یلبخند معراج پدر

. کرد زمزمه لب ریز ییتو« دیام به یاله» و چرخاند

 :آمد حرف  به معراج مادر بار نیا

 معراج پدر و من هیهد هم کربال و حج سفر کی -

 .عروسمونه به جان

. باشم نداشته دادنش پس ی برا یحرف من تا بود هیهد

 هر من ی مکه  رفتم، یم او با من بود معراج  کجا هر

 خود من کعبه و باشد آن در بود قرار او که یشهر

  از احتماال   که یتینارضا با ستهیشا. بود او وجود

 یچشم پشت  بود، حقم  که یا هیمهر  از من انتخاب

 : گفت و کرد نازک میبرا

. شه ینم دا یپ جا چیه واقعا قانع انقدر عروس البته -

 ...! کردن دای پ تک گل هی واقعا معراج آقا

 مهرو بود، من منافع مدافع خودش قول به ستهیشا

 :گفتیم و دیخند

 . داداش زن داره  هواتو یحساب دوستت -



  عوض رنگ معراج چهره و دینام داداش زن مرا او

 به یتاب و کرد نازک یچشم  پشت باز ستهیشا. کرد

 :گفت  و داد گردنش

 حد از ادهیز بخوام اگر جون افرا از دونه یم خدا -

 شهر نیا تو هنرمند انقدر افرا مثل دختر کنم، فیتعر

 که هم حسادت و یچشم هم و چشم اهل. من دمیند

 ...س ساخته خود. ستین

 :گفت و زد لبخند موقرانه و کوتاه یلیخ  معراج مادر

 رو عروسمون وقته یلیخ که ما نطوره،یهم بله -

 ...میدیپسند

 و شد  بلند جا از مادرش نشست، کنارم معراج

 دیشا را بودند دهیخر خودم  قهیسل طبق که یانگشتر 

  زدن کف ی صدا. کرد دستم به پسرش، از ابتین به

 لحظه یبرا. خت یآم هم در سته یشا دنیکش کل و مهرو

 معراج بعد و خورند گره هم  در مانیها نگاه  کوتاه یا

 .گرفت من از را  شیها چشم

  من و من ی برا او. میبود مرهم اما م،ی نبود محرم ما

 را دلم که نبود نیا از باالتر یزیچ  چیه او، یبرا

 ستیل در حسام اسم برود ادمی که یطور. کند خوش



 تازه لباس و است کرده خوش جا ام یگوش اهیس

 . ام کرده پاره را عروسش

 میبرا که یر یزنج و زد صورتم یرو یا  بوسه مهرو

  ییبایز فونت با. انداخت  گردنم به را بود گرفته کادو

 رفت باال اریاخت یب دستم. بودند نوشته را معراج کلمه

  لبخند با مهرو. کردم لمسش و شد چفت پالک دور و

 :گفت

 .یکن استفاده یخوش به انشاهلل -
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  بود همانطور دم،یبوس را صورتش و شدم  بلند جا از

  و سن کم و طنتیش از پر خواهر کی. خواستم یم که



 یم دوست  هم با آنقدر یروز  که ییها همان  از سال،

  معراج داد و  میکن طنتیش  هم با میتوانست یم که میشد

  و شور  و شر از پر دختر نیا دیشا. میاوریب در را

 شهیهم که مرا درون دخترک توانستند یم برادرش،

 داشت دوست و بود نشسته یا گوشه آرام اجبار به

 . اورندیب وجد به  کند، یکودک

  یکی بابا که یروز آمد ادمی و کردم معراج به ینگاه

  آن دختر بعد و کرد یمعرف من به را دوستانش از

 حکمت بفهمم تا دینکش شتریب قهیدق چند و را دوستش

 افتاد یم اتفاق یزود به که بود یازدواج ،ییآشنا نیا

  کرده یمعرف افتخار با مرا  را، دخترش من، پدر و و

 هر که پسند مشکل عروس نیا کردن یراض  یبرا بود

 . کرد یم رد دید یم یلباس

  ادمی یحت حاال من و بود یا کاره خودش یبرا پدرش

 را عروس. داشت یشغل چه یارگان کدام در آمد ینم

  در کردند یراض یسخت به را خودم و کردم یراض

  که بود ادمی . خواستم ینم که کنم شرکت یا یهمانیم

  ریز را میموها تمام و دمی پوش بلند و یمشک  یراهنیپ

  زرد و ینارنج و قرمز یها  گل با یمشک یا یروسر

 یتیاهم مامان چپ چپ  یها نگاه به و کردم پنهان

 .  ندادم



  یجلو روز آن. بودم برده چرخ ریز خودم  را لباس

 و کردم نگاه دارم یلیپ کلوش دامن به و  ستادمیا نهیآ

 از بود پر دامن نییپا. زدم  لبخند مات یمشک  پارچه به

  مدل نیا از چقدر من و  یروسر یرو  یها گل همان

 گل از یکی همرنگ  که نازک یکمربند. آمد  یم خوشم

 آماده و بستم کمرم دور شل، را بود ییکهربا زیر یها

 .کنم تمام را شبم تا شدم

 و آمدند طرفمان به داماد و عروس که هست ادمی

 ینم زدن لبخند از انگار شب، تمام که عروس

  داماد، و فشرد یگرم به را دستم شود، خسته   خواست

  از یلبخند باالخره من و کرد تشکر میها  دست هنر از

 که یلبخند دم،ید مادرم  و پدر یها لب یرو تیرضا

 .نبودم دنبالش  به گری د بود ها سال

 که یعمارت بالکن به را خودم و خواستم عذر یوقت

 ینفس تا رساندم  بود یبرگزار  حال در مجلس آن در

 شیگلو که ییصدا نداد؛ مهلت من به ییصدا  کنم، تازه

 شدن اوقاتم مصدع بابت خواست عذر و  کرد صاف را

  که یا حمله برابر در شدم  دفاع آماده و برگشتم من و

 یلیخ من، از دورتر که دمید را یمرد. امدین هرگز

 من به شیصدا تا زد یم حرف بلند که آنقدر دورتر،

 .بود ستادهیا صاف برسد،



 .ترسوندمتون اگر خوام یم عذر -

 نگاهش فقط.  ام نرفته سکته دم تا میبگو توانستم ینم

 :گفت و کرد پا آن و پا نیا که کردم

  که... داماد دوستان از. هستم محتشم معراج ... من -

 کنن یم شما از فیتعر که هست یوقت چند  خانمشون

 .شما کار و

  ریز شب، موقع نیا که آمد یم او کار چه به من کار

  یم استنطاق داشت من از یکیتار ن یا به یآسمان

  زد چنگ را کوچکم یدست فیک محکم انگشتانم  کرد؟

 : گفت که شوم رد کنارش از تا شدم آماده و

 که نطوریا و هستم یمحل گذار هیسرما هی من -

  داره هی سرما هی به ازین شما دیجد کارگاه دم،یفهم

 ست؟ی ن  نطوریا. یانداز  راه یبرا

 یم کجا از را ها نیا و بود که محتشم معراج نیا

  دانست؟

 ؟...پاکزاد خانم -

 !نه -

 رد کنارش از و دمیکوب صورتش یتو را  ام کلمه تک

  یم مادرم و پدر سمت به بایتقر که همانطور . شدم



 از او. کردم یم حس خودم یرو را نگاهش دم،یدو

  که یطور دور یلیخ شدم، دور شناخت؟ یم مرا کجا

  دهیتن خودم دور لهیپ سالها. فتدین ظاهرش به چشمم

. را دنشیتن گرفتم ادی حسام از بعد یا که لهیپ بودم،

  مرد نیا و شناختم ینم که یمردان تمام یبرا  حفاظ کی

 .شناختمینم هم را

 اجازه یب که فتدیب یمرد به چشمم خواست ینم دلم

 اگر یحت بزند، بهم را ام ی شبانگاه خلوت تا بود آمده

 او و باشد موقر اگر یحت باشد، گذار هیسرما

 . زارمیب مردها تمام از من که دانستینم

 از که بود سالها حاال و  کردم اعتماد ی کس به کباری

 یرو نشستن جرئت ی حت. دمیهراس  یم اتاقم تخت

 خدا از که یلحظات تمام دنشید با نداشتم، را تخت

 یوقت تا. شدیم زنده چشمانم یجلو  کردمی م مرگ طلب

 .کندم جان بکنند، یمهمان از دل مادرم و پدر

 و کردم باز و زدم گره بارها را ام ی روسر گوشه

 از جوان مرد. آوردم در بال م«یبر»  گفت  بابا یوقت

 کارگاهم درون بعد روز چند درست و رفت رفت، ذهنم

  طور  نگاهش که یمرد. ستادیا می ها  چشم مقابل

 .بود آمده  شراکت تین به و داشت جذبه بود، یگرید



  از یکی نشست، یچرم مبل یرو میروبرو زود یلیخ

 پس او و گذاشت یچا فنجان مقابلش کارگاه یدخترها 

.  رفت مطلب اصل سراغ  راست کی کردن تشکر از

  را ییکارفرما هر که ییحرفها زد، شراکت از حرف

 شده سرپا یوقت از. خواستم ینم من اما دادیم قلقلک

 واژه بودم، دهیکش قرمز  خط را عبارت کی دور بودم

  تا دمید ینم  یمرد واقع در بود، معنا یب میبرا مرد

 .دهم  نسبت او به  را یمردانگ

 *** 
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 سرم  پشت سلما دم،یکش لباس ساتن یرو یدست

 ام یوانگید رگ دوباره  دیترسیم دیشا و بود ستادهیا

 با را لباس. کنم رانیو  هم را لباس ن یا و بزند باال



 را سرم پشت نکهیا بدون و گذاشتم کاور داخل دقت

 :گفتم کنم نگاه

 .ادیب  یینها پرو یبرا  بزن زنگ-

 

 اتاقم به و  دادم دستش به را لباس گفت، یچشم سلما

  چطور کردم فکر خودم با  و نشستم زمی م پشت. رفتم

 از که یلباس بدوزم، را  کایمل عروس  لباس توانستم

 به رفتن از قبل که یکفن. مانستیم کفن هیشب چشمم

 .کردندی م کایمل تن گورستان

 

  یلبخند  معراج اسم دنید و یگوش زنگ  یصدا با

 :دادم جواب را تماس زدم،

 ؟یخوب سالم-

 :کرد  در به را ام یخستگ  داشت، ذوق شیصدا

 ! تیخوب به یمرس سالم،-

 

 نامه  شگاهیآزما یبرا  و محضر م یبر دیبا افرا-

 ؟یدار  وقت م،یریبگ



 یزود ن یا به زیچ همه یعنی شگاه؟ی آزما محضر؟

 یرو و کرد دایپ وسعت آمد، کش لبخندم شد؟یم انجام

 اگر داشتم، وقت شهیهم معراج یبرا. نشست  صورتم

 . گذاشتمیم در پشت را او آمد یم هم مرگ

 

 را بود زده رونیب شال ریز از که را میموها  از طره

 :دمیچی پ انگشتم دور

 م؟یبر یک باشه،-

  نظرت مد یخاص محضر ؟یدار وقت پنج ساعت-

 هست؟ 

 مهمه؟ مگه نه،-

 :دیخند

  عقدشون سفره گهیم  که محضر دوتا یکی مهرو-

 ! کرده یمعرف رو قشنگه

 

 فکر که  زهایچ چه به  خواهرش دم،یخند هم من

 که دمیفهمیم تازه. بودم فاغل ایدن از من و کردینم

 کپک  دونت ذوق»  گفتیم خنده با  ستهیشا چرا



 با. بودم دور به دخترانه ی ها  یخوش از واقعا زده«،

 :گفتم معراج به خورد در به که یا تقه یصدا

 . نمتیبیم پس-

 !شمینم مزاحمت باشه-

 

 با یچطور  دمینفهم اصال حسام و کایمل دنید با

 ام یشانیپ یرو  یسرد عرق. کردم یخداحافظ معراج

 یرو را یگوش  یسخت به. زدند خی میدستها و نشست

  یسع بود شده یخال دلم کهی حال در و گذاشتم زیم

 .دهم جلوه  یعاد را  خودم کردمیم

 و شد ریگ  جا کنارش حسام نشست، م یروبرو کایمل

 حرف و بود رهیخ صورتم  به ذوق با کهی حال در کایمل

 .  کرد حلقه حسام  یبازو دور را دستش زدیم

 

  حبس نفس یسخت به آمد، میگلو خیب  تا یخفگ حس

 : دادم رونیب را ام شده

 ؟ یخوب-

 دو از را نگاهم خواستمیم  م،یبگو داشتم را نیهم فقط

 میبرا که یا دهیدر یها چشم. رمیبگ حسام ثی خب چشم



 چشم در من. بود ام ینوجوان یها یسخت تمام مظهر

 تمام و  میها بغض دم،ید را میها ضجه حسام یها

 . میها التماس

 

 سلما بودم، ترس از زیلبر  من و داشت جانیه  کایمل

 یبرا را خانم  عروس خواستم او از و  کردم صدا را

 !حسام و بودم مانده من حاال. کند ییراهنما یینها پرو

 عرق از سی خ کمرم غهیت بودم، دهیچسب  ام یصندل به

 . دیلرز یم  آشکارا میدستها و بود شده

 

 زدهیس یافرا گرید من بود،  ماریب نگاهش هم هنوز

 شیگلو. بود سیابل همان  هنوز او اما نبودم  قبل سال

 .بشنوم را شیصدا خواست ینم دلم  کرد، صاف را

 ؟یکرد ازدواج-

 

   است_بس _ی قربان#

 116_پست #

   انای آر#



   ایآنال #

 

 رهیخ شیها کفش به صورتش  جا به شدم، ساکت

  لحظات  و سوختیم حلقم ته نداشتم، یحرف. ماندم

 بتن ساعت یها عقربه یپا به. بودند شده کشدار

 . شدندینم تمام لحظات نیا و بودند بسته

 

  پنجره سمت به زد، رونیب اتاق از کایمل یصدا با

 .کردم  بازش و رفتم

 رگ در شده خشک خون تا گرفتم قیعم دم نیچند

 بشود خوب حالم یکم داشتم ازین شوند، یجار میها

 زدهیس از بعد حاال و باشم دور حسام  از داشتم ازین

 .بود نشسته ام یمتر چند  فاصله با سال

 

 غرق کهیحال در کایمل زدم، رونیب سلما  یصدا با

 :زد  یچرخ لباسش با بود یشاد

 !یکاشت گل نکنه درد دستت افراجون  یوا-

  جلو یینها یریگ اندازه یبرا کردندینم  یاری میپاها

 :گفتم سلما  به رو بروم،



 !نباشه تنگ کن چک زحمت یب-

 

  با کایمل رفت، کایمل سمت به و گفت یچشم سلما

 :گفت حسام به رو ذوق

 چطوره؟  زمیعز-

 ! یشد محشر-

  را شیحرفها. خورد بهم دلم و گفت را نیا

  بعد و شدم حرفها  نیهم خام روز کی من خواستم،ینم

  کایمل ی برا دلم بیعج و بود برده  قتلگاه به مرا

 . سوختیم

 

 ذوق شدت  به کایمل کرد، چک را ز یچ  همه سلما

 .بود یراض لباسش از و داشت

  لیتحو را  آن لباس یرو کار یبرا داد حیتوض سلما

.  دیپر نیی پا و باال ذوق با کایمل و می دهیم سنگدوز

 بود، خام ی ادیز حسام دی جد عروسک زدم،  یپوزخند

 کمال و تمام را ایدن دیشا و کردیم فکر ییا یرو یادیز

 .  دید یم یصورت

 



 :گفت حسام به رو کایمل

 !کنم عوض رو  لباسم برم ام،یم االن من-

 از هستند، ضیمر که  ییآنها از زد،  یلبخند حسام

 لیمتما شکل نیبدتر به شانیلبها که  ییها همان

 .دایهو چشمشان در هوس برق  و شوندیم

 ! کمکت امیم-

 از بودم زدن عق آستانه در من و دیخند  زی ر کایمل

 .وقاحت همه نیا
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 سلما به نماند ادمی. انداختم رونیب اتاق آن  از را خودم

  سنگ یبرا را لباس که سپردم او به دیشا. گفتم چه

  به دل در خواستم یم که  ییناسزاها هم دیشا و یدوز



 از بود هرچه آوردم، زبان به بلند  را بدهم حسام

 . رفت خاطرم

 آمدم، که خودم به. میرفت  شگاهیآزما به صبح، اول

  یجلو که  معراج منتظر و بودم نشسته یمکتین یرو

  یم من ذهن  و شیآزما یبرا بود ستادهیا یا باجه

 یگاه. شد یم بیعج افکار  از پر و آمد یم و رفت

 یگاه و باشد خواب ها نیا تمام که نیا از دمیترس یم

 تر کینزد نیا. باشم داریب واقعا   که نیا از دمیترس یم

  ضینق و  ضد یها حس از پر میبرا معراج به شدن

 .بود

 روز که  یا دفترخانه از  را بود ازین چه  هر و نامه

 و میگرفت بود،  آورده میها لب به لبخند اش سفره قبل،

  که یاجبار ییها کالس و میبده که یشیآزما  بود مانده

 مکتین یرو دوباره شد،  انجام که شیآزما . میبگذران

 گرفته میبرا معراج که ییرکاکائویش و ک یک و نشستم

 . خوردم  آرام آرام بود

 بود؟ یچ شیآزما یدون یم -

 :کردم نگاهش خبر یب

 .نه -

 .نه ای میمعتاد بدونن خوان یم -



  لحظه یبرا. شد باز خنده  به میها لب و  کردم نگاهش

 :گفت و کرد نگاهم یا

 حاال؟  یخند یم یچ به. دنیخند خانم   باالخره -

 :آوردم زبان به را فکرم و دمیخن باز

 نفر هی تو بشن معتاد هم شهر نیا مردم همه اگه -

 . حرفا نیا یبرا یمثبت یادیز... یتون ینم

 و دیکش دست را مرتبش قهی و انداخت باال ییابرو

 :گفت و کرد صاف شیگلو

 خانم؟  حاج ام یم نظر به بخار یب انقدر -

 ستادهیا هم کنار دو به دو که مرد و زن چند   به ینگاه

  و کردم زدند یم حرف آرام معراج و من مثل و بودند

 :گفتم لب ریز

 . یایم نظر به خوب یلیخ -

  در. نگفت  چیه و کرد نگاهم فقط ی ا لحظه یبرا

  به را یفکر خواست یم انگار  که خواندم  یم نگاهش

 باز دهان خواستم. شد یم مانیپش بعد و  اوردیب زبان

  که یکالس به  خواند را ما و آمد یکس که بپرسم و کنم

  باال که کوتاه یها پله از.  میگذراند یم هم  از جدا دیبا

 را زوج سه  دو شده قفل هم در یها انگشت میرفت یم



  آنجا به هم معراج و من. کردم مشت را دستم و دمید

 . کردم یم صبر دیبا فقط م؛یدیرس یم

  از یا لحظه مرا  که یمعراج و انداختم عقب به ینگاه

 مردها هیبق کنار  در، چهارچوب از که دمید گذراند نظر

  زن و دخترها هیبق پشت نفر،  نیآخر من و شد داخل

. نشستم یصندل نیدورتر یرو و شدم کالس وارد ها

 به دوختم را چشمم  و دمیکش رونیب فمیک  از را لمیموبا

  یزیچ  خواستم و معراج با ام مکالمه ی صفحه

 خودش به را حواسم و شد بلند یزن یصدا که سمیبنو

 . کرد جلب

  و شد یم تر  منقبض گفت یم که یا جمله  هر با فکم

  بهتر را  منظورش شکل، با خواست  که نیا از بعد

  کف به دوختم را ام شده گرد یها چشم کند انیب

 دهانم و دیلرز یم بدنم تمام لحظه کی در. دستم

 تا دهانم یرو دمیکوب را دستم کف. بود شده خشک

  یا قهیدق چند  نیا بتوانم فقط و دیایدرن  من از ییصدا

 . بگذرانم را گذشت میبرا سال کی مثل که

 یم نشان ما به که ییزهایچ نیهم داشت هم معراج

 تمام  د؟یشن یم را ها  حرف نیهم  د؟ید یم دادند

  م،یشد خارج کالس در از یوقت و گرفت گر صورتم



  زده خجالت یکم یها چشم به تا کردم را تالشم تمام

 سمتش به قدم اری اخت یب. نکنم نگاه  معراج ی

 دست که خواست دلم واقعا یا لحظه یبرا  و برداشتم

 کردم فرو دستم کف در را  میها ناخن. رمیبگ را شیها

. شد مزاحمم زن همان باز که میبگو یز یچ  خواستم و

 کارمان دنبال گذاشت  یم و کرد یم  مانیرها کاش

 . میبرو

 را ما و شد  تمام بود چه دانستم ینم که یواکسن زدن

 یصندل یرو. کردند تیهدا  بزرگ یکنفرانس اتاق به

 به و دمی کوب زیم یرو را فمیک بایتقر گرفتم، جا که

 : گفتم کرد یم  نگاهم معذب یکم که معراج

 . یگرسنگ از رمیم یم دارم گهید -

 که ییزهای چ آن یجا به که نکردم دایپ  یبهتر بهانه

 معراج لیتحو بودم، دهید یزهرمار  کالس آن در

 :گفت و  زد یینما دندان لبخند. بدهم

 هی برمت یم یبذار گر یج سر دندون ساعت مین -

  با پلو یباقال تا دو. یاریدرب عزا از یدل هی رستوران

 نخورده عمرت تو م،ید یم سفارش یحساب گردن

 .یباش



 و دمیخند زد یم برق که  شیها چشم و فیتوص به

 :گفتم و کردم ساعتم به ینگاه

 شه؟ ینم رتید -

 :گفت آرام

 .کردم یخال تو یبرا رو امروزم -

 

 

 است  ختنیر فرو میب مرا لحظه هر تو یب

 هاست  زلزله گسل  یرو به که  یشهر مثل
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  را خودش.  شد قطع انسالیم یمرد آمدن با حرفمان

  خواست ما از و است روانشناس گفت و کرد یمعرف

 را شغلمان میخواست اگر و میکن یمعرف را خودمان



 بسنده اسمش گفتن به معراج د؛یرس که  ما به. مییبگو

  هستم اطیخ  که گفتم و کردم صاف را میگلو من و کرد

 .زد لبخند معراج که دمید چشم گوشه از و

 سوال از یک ی جواب در که افتاد یزن و  مرد به نگاهم

 ازدواج که است دومشان بار گفتند روانشناس، یها

  که شد  جمعشان کامل  یوقت حواسم بعد  و کنند یم

 بار کی. کردند یم ازدواج هم با داشتند دوباره گفتند

 توانند ینم  بودند دهید و بودند گرفته طالق هم از

 و اند شناخته را هم  گفتند. کنند یزندگ هم بدون

  گفتند یم . اند گذاشته سر  پشت را شانیها اختالف

 در اختالف و است شانیها یبد از شتریب شانیها  یخوب

 .دیآ یم شیپ یزندگ

 نیتر مهم  احترام یزندگ در شیبرا گفت گرید یزن

 معراج به داشتم من و اعتماد گفت یمرد و هست زیچ

  پر انگار اش دوخته زیم  به یها چشم. کردم یم نگاه

 رد. اوردیب  زبان به توانست ینم که ییزهایچ از بود

  من و رفت یم نیب از داشت چشمش ریز یکبود

 یشانیپ ی رو  زخم پشت دزد، کی از شتر یب یداستان

 .خواندم یم اش



 و شد تمام من مشوش افکار نیب در مرد یها حرف

 شنهادی پ جواب در که بودم آن از تر  مشغول من

  مرا سکوت معراج، و میبگو  یزیچ رفتن، رستوران

 به تا میرفت راه یا قهیدق چند. کرد  ریتعب رضا به

 کت با یمرد درش یجلو که میدیرس بزرگ یرستوران

  شیبرا کمر تا یمشتر هر  دنید با و بود ستادهیا قرمز

 . شد یم خم

. بود دهیچیپ فضا در هم اذان  یصدا و بود  ناهار وقت

 معراج یها قدم دنید با من و بود کمانی نزد یمسجد

 : گفتم و زدم یلبخند کرد یم تعلل داشت که

 .مسجد میبر -

 :گفت و گرفت رستوران در سمت به را دستش

 یفتیم پس ی نطوریا... بعد میبخور یزیچ  هی اول نه -

 .بدم یچ دونم ینم دوستتو جواب من

.  رمیبگ را حرکتش یجلو تا آوردم باال را دستم کف

  به بعد و کرد من دست به ینگاه و ستادیا شیجا سر

 :دیپرس  و صورتم

 ؟یستین  گرسنه مگه -



 آن با یا فاصله ادیز که کردم مسجد گنبد  به ینگاه

 باال میها لب گوشه. کجاست دلش دانستم یم. مینداشت

 :دیرس  میها چشم به لبخندم که دانم یم و رفت

 .مسجد میبر -

  مسجد تا را شده فرش سنگ ابانیخ زنان قدم هم کنار

 در تا دینکش  طول شتریب یا قهیدق چند. میرفت ادهیپ

.  بروم باال ها پله از و شوم جدا او از اکراه با اطیح

 شدم، زنانه  شبستان وارد و درآوردم که را میها کفش

 که ییها وارهید یرو کوتاه یها شهیش به  افتاد نگاهم

 در مردانه قسمت از دوم، طبقه در را  زنانه شبستان

 . کرد یم  جدا اول طبقه

 بلند که می ها  انگشت یرو و شد تند کوتاهم یها قدم

  صف داشتند که نمیبب  را یچندنفر توانستم شدم،

 و جماعت امام یرو افتاد نگاهم و دادند یم لیتشک

 اول صف در که یمرد و دمید را آشنا یراهنیپ بعد

.  شد بلند ش ی گوشها کنار تا را شیها دست و ستادیا

 و نشستم خشن  فرش یرو شد، بلند که مکبر یصدا

 .بستم را میها چشم و دادم هیتک سرد وارهید به

 با که زد ی م لب را یاتیآ یوقت کردم تصور را معراج

 کردم تصور را معراج. بودم گانهیب بود  ها سال ها آن



 ایدن در یا حسنه زمزمه به و برد یم باال دست یوقت

 یم را او که  دانستم یم من بودم، من که خواست یم

 خدا. دانست یم هم خدا دانست؛ یم هم  او و خواهم

  هم خبر یب من از یحت بود، دهیفهم زودتر همه از که

 مرا اسم اول بار همان از معراج که دانست یم زودتر

 .  بود برده مادرش شیپ

 بلند همه و  دادند سالم دوم بار یبرا تا نشستم  همانجا

 و بودم نشسته شمیجا سر اما من. بروند تا شدند

 چه  منتظر دانستم ینم و بودم کرده بغل را میزانوها 

 به و چسباندم سرم پشت سرد  سنگ به را  سرم. هستم

  خواهش فقط ذهنم در و لب ریز و کردم نگاه سقف

 .کردم

  شتریب من . نمانم تنها من بار نیا تا  کردم خواهش

 را خودم من . کردم یزندگ ذهنم در تنها را ام یزندگ

  و شناختم ام ییتنها در را معراج من. ساختم تنها

 بدهم، راه را  او تا شکستم را میدفاع یوارها ید یوقت

 به که مرا  فکر، نیهم و کردم فکر  هم رفتنش به

 یم هم در داشت  بودم؛ کرده عادت حضورش

 که ییافرا به کردم یم عادت داشتم من. شکست

 دوست را معراج که ییافرا به داشت، دوستش معراج

 .داشت



 از و کردم تصور را آسمان و کردم نگاه سقف به

 تر کینزد من به گردن رگ از بود قرار  که ییخدا

 از را دیام کی نیا خواستم معراج، ی خدا از باشد،

  و بودم داده دست از را  زهایچ یلیخ من. ردینگ من

 به مرا معراج بودم، آورده دست به خودم را معراج

  و میکن گم را  گریهمد نبود انصاف و بود آورده دست

 .نبودش از دمیترس یم لحظه هر ذهنم در من

 همه اگر که کردم، حجت اتمام  خدا با و نشستم  همانجا

 تا من، داغدار دل یبرا باشد یتوهم بود قرار ها نیا

 نکند، اگر که کند تمام خودش را زیچ همه نشده رید

 دست از  شهیهم یبرا واقعا من دل و بشود رید اگر

 نیا شهیر به و دارم یبرم شهیت خودم من برود،

  درد نی ا از شیب تا کوبم یم آنقدر  وبی مع چرخه

 . نکشم

 

 برانم شیخو  از و  من از بپوش  چشم ای

 رمیبم که  رمیبگ آغوش در تنگ ای
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 در گرید یجشن که دادم یا  هفته آخر دینو خودم به

 شهر نیا از یزود به دیشا و معراج و من و بود کار

 م،یرفت که شهر نیا از دادم قول خودم به. میرفت یم

 شد یم اگر فقط رم؛یبگ  ارتباط روانشناسم با دوباره

 ینم هرگز را حسام اهی س یرو شوم مطمئن من که

 ینم و  بود کرده پر ترس نیا را ذهنم تمام. نمیب

 .کنم فرار فکرش از توانستم

 توانستم ینم. شد یسپر سرعت به ی بعد روز چند

  مناسب ی راهنیپ دوختن یبرا کنم متمرکز را فکرم

  من که یاضطراب  حجم و کم زمان نیا و عقد مجلس

 ستهیشا. کند خراب را یا  هرپارجه توانست یم داشتم

 از یمختلف ی ها مدل دنبال  ها مزون اقسام و انواع در

  یهمانیم  نیا مناسب توانست یم هرچه  و ها راهنیپ

 . کردم ی م یخودخور فقط من و گشت یم باشد،

 را خودم دوباره و برداشتم کشو از را ام یبانک کارت

  شهیهم از تر دهیپر رنگ صورتم. کردم نگاه  نهیآ یتو



. کنم فکر خودم به یحت نداشتم فرصت چیه من و بود

  ینم ادمی یحت   حاال و بودم دهیدو فقط را  روز چند نیا

 .گذشت چطور قبل روز چند آمد

 معراج  اسم دنید با. شد  بلند لمیموبا زنگ یصدا

 : زدم یلبخند

 جانم؟ -

 به شد باز دهانم و رمیبگ را خودم  یجلو نتوانستم باز

  یم مرا باالخره کالم کی نیا. یداشتن دوست کلمه نیا

 .کشت

 . منتظرتونم نییپا. خانم افرا سالم -

 :شد خشک میها لب  یرو خنده

 ان؟ی ب خواستن ینم نایا مامانت -

 . خودمون دست سپرد رو مورد هی نیا -

 ...آخه -

 :دیپر کلمم انیم

 . منتظرتم نییپا ایب -

 ها آن قهیسل  مطابق که دمیپسند یم  یزیچ من اگر

 نظر در که بود یآن از تر گران اگر شد؟ یم چه نبود



  انتخاب تراش نشان حلقه بود بهتر دیشا چه؟ داشتند

  نیسنگ یاد یز من یها دست  یرو جواهر. کردم یم

 .آمد  یم نظر به

  انگشت به یبیعج یکنجکاو با و بردم باال را دستم

  نجایا تا مرا که بودند ها دست نیا. کردم نگاه میها

  کرد یسع  یرو که ها دست نیهم. بودند رسانده

 به مرا ی روز نشد، موفق و ردیبگ را حسام  یجلو

 . شناساند مردم به استان برتر نی کارآفر عنوان

 ساده هر به من. خواستند ینم انیبرل ها دست نیا

  به خودم که ییها نیتر ساده بودم، قانع ها نیتر

  یجواهر هر از تر پرارزش میبرا بودم آورده دستشان

 ها سال من. زدیبر میپا به  توانست یم معراج که بود

  همانطور مرا دیبا بودم، ستادهیا خودم  یپا یرو بود

 هم را نیا دیبا. دندیپسند یم و شناختند یم بودم که

 .فهماندم یم معراج به
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 من لیم  و خواست به زی چ همه خواستیم معراج

 مغازه نیاول به. داشتم دوستش که ی احترام باشد،

 از بعد که ییاو و شدم وارد معراج از زودتر م،یرفت

 ازدواج حلقه میخواهیم گفت ورودش با آمد من

 یها ین یس از پر مقابلم یزدن بهم چشم در. میبخر

 ست نیتر ساده یپ چرخندیم میها چشم و حلقه ست

 .ممکن

 شمیها  لب یرو قی عم یلبخند ست کی دنید با

  خط دو حلقه هر یرو که ساده نگی ر دو. نشست

 بود؛ براق یان یم  خط و مات نییپا و ییباال خط داشت،

  وقت چیه که یزیچ ،یتجمالت و نینگ گونه چیه بدون

 گذاشتم، آنها یرو را انگشتم. آمد ینم در ما دست از

 شیپ اما دیبگو یزیچ تا کرد باز لب که دمید را معراج

 : گفتم یآرام  یصدا با  و کردم یدست

 .باشه هم نیع م،یبخر ست بذار -



 : دوختم فروشنده به را نگاهم بعد

 ن؟ یبد نیپالت رو مردونه حلقه شه یم -

  که بودم بلد را معراج یقدر به کرد، تعلل یکم مرد

 خودش دور یکم مرد. کند ینم دست به طال بدانم

 همان مردانه نیع که آورد یا حلقه سپس و دیچرخ 

 را مردانه حلقه معراج. ن یپالت جنس از یول بود ست

. داشتم نگه شیبرا را آن و آمد خوشم.  داد دستم به

 معراج انگشتر کرد، حلقه داخل را دستش یآرام به

.  کردند یم کوچک یکم دی با را من یبرا و بود اندازه

 :دیپرس و  زد اندازه را حلقه  فروشنده

 بشه؟  هک داخلش یزیچ  نیخوا یم- 

 خودم مثل دمیفهم نگاهش از و کردم معراج به ینگاه

 و زدم لبخند. مینبود ها یباز  نیا اهل ما. کند یم فکر

 دهان از بود  منتظر که دادم تکان معراج یبرا یسر

  چه به او بفهمم توانستم یم من. دیایب در حرف من

 خواندن اهل انگار اما من کنار مرد نیا کند، یم فکر

 .  نبود فکر

 طول چقدر کردن کوچک  نیا فقط ممنون نه، -

 کشه؟ یم

 :گفت و دیچرخ   ساعت سمت فروشنده سر



 .تمومه دیبزن  بازار تو چرخ هی گه،ید ساعت مین -

 حرف که و بکشم عقب خواستم. کرد یتشکر  معراج

 .کرد خکوبیم مرا می جا سر معراج

 ! نیاریب هم  رو هاتون ست زحمت یب -

 : گفت لب ریز معراج و شد گرد  میها چشم

 شه؟ یم مگه عروس سیسرو  یب عقد- 

 معراج؟ -

 دو نبودم بلد بدم؟ یچ مادرمو  جواب خونه  دمیرس -

 بخرم؟  زنم ی برا  طال کهیت

 سمت به داد، همکارش دست به را انگشتر مرد

 نیهم اگر. دیکش رونیب را  ست نیچند و  رفت نیتریو

 در دستم از کارها رشته بدهد، ادامه گذاشتم یم طور

 :دمیپرس و کردم معراج به رو. رفت یم

 باشه؟ ست مین شهیم -

 :گفت کالم کی و دی کش جلو را ست کی معراج

 .شه ینم -

 ای همه. کردم نگاه ها ست همه به و چرخاندم  چشم

 برقشان و بودند نیسنگ  ای و جواهر ای داشتند، نینگ



 به رون یب از و رفتم در سمت به.  زد یم را دلم

  ساده ست کی دنید با. شدم رهیخ  مغازه نیتریو

  خاطر به. شد باز شمین بود تراش تماما  که رزگلد

  شیها تراش تمام نیتریو  درون یها المپ  نور تاللوء

 .دندیدرخش یم نی نگ  کی مانند

 کمر تا فروشنده دادم، را اش ینشان و  رفتم داخل به

 زیم ی رو را آن باالخره و شد خم نیتریو درون

. برداشتم را گردنبندش و کردم دراز دست. گذاشت

 بود نشده قانع انگار که معراج بود، گرفته را چشمم

 :گفت یتینارضا با لب ریز

 ست؟ ین سبک ست؟ین ساده -

 :دمیچرخ سمتش به

 شمیم ظاهر  ییجا یوقت قراره لوستر؟ ای زنم من -

  برق لطف به رو طیمح نکهیا ای بدم زنگوله  یصدا

 کنم؟ منور جواهراتم

  گردنبند. داد تکان یسر و  خورد را اش خنده معراج

 : گفت فروشنده و گذاشتم  شیجا سر را

 . بدم حیتوض براتون نیبذار داره فرق مدل  نیا قفل -



 از و مرد یها دست نیب ی طال به دوختم را میها چشم

  نگاهش هم معراج من، بر  عالوه که دمید چشم، کنار

 مقابل مهمان کی یبرا یروز  نکهیا فکر با من و کرد

 گردنم یرو را گردنبند نیا اون و  نمیبنش معراج

 یم را تصورات نیا تمام. گرفتم ُگر کند مهمان

  از ستیبا یم و داشتم دوست را اهایرو  نیا خواستم،

 فروشنده دست به را کارتش معراج. شدند یم من آن  

 :دیپرس سپس و داد

 نداره؟  یمشکل  میایب گهید ساعت مین -

 :رفت کارتخوان دستگاه سمت به مرد

 .کنم یم حاضر براتون خوبه هم  یلیخ نه، -

 یکم مرد با. شدم معراج منتظر و زدم رونیب مغازه از

  مرد . داد تکان شیبرا را سرش  یلبخند با و زد حرف

. کرد خم معراج یبرا را گردنش و زد نهیس به دست

 :گفت و آمد کنارم معراج که  نشد قهیدق دو

 م؟یبزن قدم -

 : کردم نگاهش

 بازار؟  تو -

 : داد رونیب را نفسش



  یپا به پا  رنیبگ ادی دیبا ازدواج بعد مردها گن یم -

 تو و من ی روز هی دیشا. کنن یگرد بازار خانومشون

  دخترمون  با تو. نجایا میایب قد مین و قد بچه تا سه و

 دنبال دستمه ساک یکل نکهیا با من و یبخر  طال یبر

 نیماش براشون و بازار  اونور سمت برم پسرها

 . بخرم ق یقا و یکنترل

  نیا که بود دهیرس قصه  یکجا به معراج بچه؟ تا سه

 که ییایرو. بود ساخته ذهنش در را نیری ش یایرو

 .داشتم دوستش

  ق؟یقا بچه؟ تا سه -

 :گفت و برگشت طرفم به

 نشیتر مهم  مورد تا دو نیهم من حرف تمام از -

 بود؟
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 یب هم چندان کالم دو  نیا. ندادم یجواب  و دمیخند

  کنارش هم من و افتاد راه به معراج. نبود تیاهم

 راسته انیم یآرام به کهی حال در معراج. شدم یراه

 : گفت زدیم قدم فروشان طال

 دست از من و رستوران میبر دیخر  از بعد دیشا -

 داشته میرژ  خوانیم که رمی بگ سرسام  دختر و مادر

 .باشند

 دختر؟ دونه  هی چرا -

 چراغ و چشم باباش، دل زیعز باشه یک ی دیبا دختر-

 .باشه  خودش یبرا فقط  و فقط یچ  همه و خونه

 . یکن تیترب ننر و لوس دختر هی قراره تو -

 .کنم یم  تشیترب بخواد دلم جور هر منه دختر -

  یحرفها یخوب م،یزد  دور را راسته  زدم، یلبخند

  مربوط او به هرچه و حسام از مرا که بود نیا معراج

 بعد و  میزد قدم یساعت مین. کرد یم دور شد یم

 به مرا. رفت مغازه به مانیطالها گرفتن یبرا معراج

  یا جمله. باشم خودم مواظب که گفت و رساند خانه

 .بود دارم دوستت هزاران از تر یواقع شیمعنا که



 *** 

  منتظرش و بودم ستادهیا ستهیشا اتاق یقد نهیآ  یجلو

 سرم خودم را ام یروسر یحت گذاشت ینم. دیایب که

  کار به «یا عجله» و قه«یسل یب» هیشب یکلمات کنم،

 و آزاد ییمانتو. بود کرده  فرار اتاق از بعد  و بود برده

 دست، در  یروسر و بودم دهیپوش رنگ یا سرمه

  امروزم یبرا  شیها برنامه از تا بودم سته یشا  منتظر

  میکارها مسئول را او که  نیا از شدم مانیپش. دیبگو

  همه خواست یم شهیهم از  تر یجد او، و بودم کرده

  بهانه انا  یاح تا کند برگزار  همگان قهیسل  طبق را زیچ

 .گرفتند  رادیا یبرا ندهد یکس دست

  کرده صبر یکم اگر. بستم را میها چشم و دمیکش یآه

 راه به را یمعن یب یدعوا آن معراج با و بودم

  در عقدمان از قبل از بد ی ا خاطره االن بودم، ناختهین

 افکار تا دادم تکان سر. ماند ینم یباق دومان هر ذهن

  عقد به بود قرار امروز. کنم رونیب ذهنم از را یمنف

 یب را دستش  توانستم یم امروز. می ایب در معراج

 شیبرا لمس، نیا نمیبب شی ها چشم در و رمی بگ ترس

 چشم و کردم لمس را میها دست کف. دارد  یحس چه

 یوقت را معراج  صورت کنم تصور تا بستم را میها

 . دید یم  دیبا که جور آن  مرا باالخره



 .رونیب ای ب الیخ و خواب از عروس -

 ستادیا سرم پشت که دمید  را ستهیشا و کردم  باز چشم

 :گفت و

  که بعدا شه یم شونیپر یروسر  ریز موهات نیا -

 .گرخه یم کنه، یی رونما ازت خواست  دوماد

 :گفتم حوصله یب

 .کنه ینم  فکر زایچ نیا  به معراج کن باور  ستهیشا -

 :درآورد را میادا و کرد جمع را صورتش

 یکرد غلط  تو... کنه ینم فکر زایچ نیا به معراج -

  هی شده خانم   منتظر همه نیا. کنه ینم فکر اون که

. کنه یم فکر زایچ نیا به که معلومه رهی بگ ازش بله

  برات بذار فقط کنه، یم فکر هم گهید یزا ی چ یلیخ به

 ...که بگم

 انیم و آوردم باال زیآم دیتهد را ام اشاره انگشت

 : دمیپر حرفش

 . بده ادامه حرفتو نیا  یدار جرئت -

 نیزم و برد فرو هم در را شیها  انگشت و دیبرچ لب

 :کرد نگاه را

 .دیببخش  خب -



 و بود گرفته خودش به که یا معصومانه حالت به

  باز صورتش من خنده از. دمیخند آمد ینم  او به چیه

 : کرد می موها در دست دوباره و شد

 خودمو من  و شه یم خراب  موهات ی روسر ریز -

  یم که شگاهم یآرا میبر که االن... دونم یم مسئول

 .نکنه رنگ یبگ بهش یخوا

 بودم که همانگونه اول مرا  معراج. کردم  ینم رنگشان

  از محو ی ا  هاله خواست یم دلم اگر  بعدا و دید یم

 داشت یفرق چه. گذاشتم یم شانیرو  روشن یرنگ

  یچشم پشت ؟یگرید رنگ هر با یا قهوه با یمشک

 : گفت و کرد نازک میبرا

  ادیم گهید ساعت مین یول  حسامه شی پ االن یحام -

  بخور ییچا هی میبر شو بلند. شگاهیآرا  میبر دنبالمون

 .ی بخور  یزیچ هی یبتون یک تا  ستین معلوم

 بود؟ حسام شیپ یحام حسام؟. آمدم رونی ب خلسه از

  نگاهش و برگشتم حسام؟ ؟یحام گر؟ید ساعت مین

 : گفت که کردم

 سر یبر  خواست دلت جور هر بذارم نکن فکر -

 اون از قراره و یکن شوهر قراره بار هی . عقدت سفره

  داشته قصد مگه... رنی بگ لمیف و عکس یکل بار هی



  صورت هر  در که یکن شوهر بار هی از شتریب یباش

 بله تا ی نیبش و یبر ی زادیآدم افهیق  با بار هر دیبا

 .یبگ

 شیپ االن  یحام اگر. بود خوانده اشتباه را فکرم

  چه امروز بداند حسام بود ممکن یعنی بود برادرش

. نبود یحام وجود به  یازین هم دی شا. است خبر

 از و بود شهر نی ا یها نیبانفوذتر از معراج

 را حسام. دی چی پ یم عیسر  ازدواجش خبر و شیرهایخ

  به را زیچ همه و آمد یم اگر گذاشتم؟ یم دلم یکجا

  چه؟ زد یم هم

 اما کنم تر را  خشکم یگلو تا دادم قورت را دهانم آب

 یتعارف یی چا نشستم، که مبل یرو. نداشت  یریتاث

 گذشت  یم که لحظه هر. دمیکش سر  هم را ستهیشا

 یستیساد نداشت، عقل حسام. شد یم شتریب اضطرابم

 برد،  یم لذت من آزار و گرانید آزار  از که بود

 شیب مرا و بزند زنگ من به داشت یلزوم چه وگرنه

  بترساند؟ قبل از

 که شوم  بلند خواستم و گذاشتم زیم ی رو را وانیل

 آمد، فرود مبل یرو که بدنم. رفت یاهی س میها چشم

.  کردم قفل هم در را انگشتانم و بستم را میها چشم



 توانستم یم. شد یم تمام  زودتر کابوس نیا کاش

 شهر نی ا از فقط عقد  از بعد کنم یراض را معراج

 ینم یعروس کنم اش یراض توانستم یم. میبرو

 ...! شد یم اگر فقط خواهم،

 افرا؟  ؟یخوب تو؟ یشد یچ یه یه یه -
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. کنم فکر داد ینم امان ستهی شا یها حرف و صدا

  امروز دانست یم حسام پس. آمد یم  داشت یحام

  بخورد؟ گره معراج دست در من دست است قرار

 کند؟  دمیتهد تا زد یم  زنگ دوباره

 ! بده جواب افرا -

 آب از پر وانیل کی یکس کاش . بود شده خشک دهانم

 .  داد یم دستم به خی



 ...!یچ افرا.... دما ینم  شوهرتو جواب من یریبم -

 چند میبرا نی زم جاذبه انگار. گوشم در شد گم شیصدا

 یم خودش به شهیهم از شتریب مرا و بود شده برابر

  یرو را سرم و آمدم فرود نرم یسطح یرو. دیکش

 یم ادیز و کم ستهیشا ی صدا. گذاشتم  تر نرم یجسم

  توانستم  یم کاش. گفت یم چه دمیفهم ینم اما شد

 . بخوابم

 ...! سر ره یخ دختره کن باز دهنتو -

.  کرد یم باز زور به را ام شده قفل فک داشت دستش

 وارد نیر یش ای شور ای بود ترش دمینفهم که یعیما

  ییروشنا نیب از. باز شدت با میها جشم و شد حلقم

  ینارنج اتیمحتو  از پر یوانیل که دمید چراغ، دیشد

 که چه هر دوباره، خواست یم و بود دستش رنگ

 مانعم که شوم بلند خواستم. بدهد خوردم به را بود

 :شد

 شگاهیآرا ی جا  به شوهرت نزدم زنگ تا بکش دراز -

 .قبرستون ببرتت ادیب

 :گفتم  و بستم دوباره را میها چشم

. بشه یچ که شگاهیآرا ببرتمون ادیب خواد یم یحام -

 گه؟ید خودمون میر یم



  عقل تو بدم؟ رونیب نیماش پول من هست یحام تا -

 !منه یشخص راننده باشه خداشم از ندارم؟ منم یندار

 و کردم باز  را میها چشم دوباره و دمیکش قیعم ینفس

 . شدم رهیخ سقف به

 ! ستهیشا شدم خوب -

 :گذاشت ام یشانیپ یرو یدست و آمد سرم یباال

 ؟یمطمئن -

 : گفتم و زدم کنار  را دستش

 .افتاد فشارم لحظه هی! دکتر خانم ندارم تب -

 ام یشانی پ یرو را دستش دوباره و  نرفت رو از

 :گذاشت

 !یکرد خی یول -

 : دادم  جواب و رفتم یا غره چشم

  یختیر معجونت اون تو  یچ...! افتاده فشارم چون -

 داد؟  یم یچ  همه مزه که

  بودم دهینفهم. دیکش تخت کنار را ششیآرا زیم پاف

 از پر نگاهش. بود خوابانده تخت یرو مرا یک  

 :گفت و کرد نگاه میها  چشم به یوقت بود ینگران



 .کنه یم معجزه... شکر و نمک با  پرتقال آب -

 یوقت و شوم بلند کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 :گفتم ردیبگ را م یجلو  خواست

 شو آماده برو دنبالمون؟ ادیم یحام یگ ینم مگه -

 رون؟ یب یایب  یخوا یم ینطور یا گه؟ید

 :زد صورتش به آرام یچنگ و کرد نگاه خودش به

 بعدا رو یحام  یول شه یم یعال شلوارک؟ تاپ با -

 .کنم چکارش دونم ینم

 : دادم هلش یکم و گذاشتم اش شانه یرو یدست

 .نکن بحث انقدر برو پس -

  هر چرا دانستم ینم. کرد یم تمیاذ داشت حسام فکر

  هزار ذهنم  در. دمیرس یم  او به هم باز کردم یم چه

 او و من گرید بماند ادمی تا گفتم را  معراج نام بار

 افرا گفتم  بار هزار. گرید کس چیه نه و بود میخواه

  که ،یگرید اسم چیه نه و افرا و معراج و معراج و

 در ما یشگیهم حضور به شود صد در صد نانمیاطم

 .گر یهمد یزندگ

 ده اما ستهیشا. ماند نیماش در ما منتظر و آمد یحام

 لباس. شود آماده کامال تا داد طول شتریب قهیدق



  تمام یحام یوقت تا و شد ی م محافظت کاور در مانیها

 بودم مطمئن بگذارد، عقب صندوق یتو را لمانیوسا

  ستهیشا. بود شده سرخ خجالت از صورتم تمام

  من و کرد پرت یحام کنار یصندل یرو  را خودش

 :گفت که دمیشن بستم، را در یوقت

 ...باش شگاهی آرا دیبا گهید ساعت دو -
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  به لب ریز  یزی چ لبخند با آرام که کردم نگاه یحام به

 او با چقدر و نبود حسام هیشب چقدر. گفت ستهیشا

 و کوتاه  کرد یم من به که ییها نگاه. داشت فرق

 دانست یم. بود داده  را سالمم جواب  موقرانه

  توانست یم دانست یم اگر ست؟یجانور چه برادرش

  اگر دهد؟ پاسخ را سالمم و کند نگاه من  یها چشم در

 مثل توانستند یم کدامشان چه؟ دیفهم یم ستهیشا



 یعاد آدم کی مثل کنند؟ نگاه من یها چشم در گذشته

 ... یقربان  کی نه و

 بعد و موها یرو  شگری آرا  یها دست که یمدت تمام

 و بود امروز ریدرگ من ذهن کرد، یم کار صورتم

  را میها چشم.  کردم یم حس قلبم در جانی ه از یانیغل

  آرام بتوانم تا کردم قیعم را میها نفس و  بستم دوباره

 لمس را نشانم انگشتر پشت شست، انگشت با. شوم

 امروز آمد ادم ی به. کردم حس  را شیها نینگ یزبر و

 .کند خوش جا چپم دست در گرید یا حلقه  بود قرار

 از که یروسر  تا بافتند و دندیکش سشوار را میموها

 از بود شده سرخ صورتم. نشوم شانی پر افتاد، سرم

 سرم از معراج شیپ بود قرار  یروسر که نیا به فکر

  از و بود داده شرح میبرا ستهیشا را ماجرا تمام. فتدیب

  کرده فیتوص عقد جشن  یبرا را افکارش ته تا سر

 نیزم در  خواستم یم شتریب گفت، یم  چه هر و بود

 . بروم فرو

  بودم کرده تن به را دیسف نیآست بدون یسارافون ریز

 دمیپوش هم  را رنگش هم شلوار و یریش کت یوقت و

 یم نشان قبل از بلندتر  مرا یکم که را میها کفش و

  زل شگاهیآرا بزرگ نهیآ در خودم به کردم، پا به داد،



 لب و بود شده دهیکش اهیس  یخط میها پلک پشت. زدم

  میبگو توانستم یم اما نمود یم قبل از تر  درشت میها

  پررنگ را صورتم بود قرار که حرفم به شگریآرا

 .بود نداده یتیاهم چندان نکند،

 کار بود یمدت  که کردم نگاه ستهیشا به و دمیکش یآه

  بود زده زل  و بود نشسته و بود شده  تمام صورتش

 :گفت و گرفت اش  خنده ام یدرماندگ از. من به

 مایس  نکنه درد دستت. یشد قشنگ هم یلیخ -

 ...جون

  یآرزو از پر و کرد تشکر  جون، مایس شگر،یآرا

. نهیآ در خودم به زدم زل باز که یمن ی برا شد خوب

  یریش رز گل دسته و شد بلند شی جا از ستهیشا

 شوند بسته مچم دور شیها  روبان بود قرار  که یرنگ

 :گفتم و بردم شیپ را دستم ع،یمط. آورد جلو را

 !ستهیشا یمرس -

 :گفت  و کرد نگاهم ی ا لحظه یبرا

 نکنم تو  یبرا ،یمن خواهر  تو! من  برم قربونت -

 ؟ ...پس یک یبرا

 : گفت و کرد تأمل  یا  لحظه



 !نم یبب بغلم ایب -

 یسع. زمینر اشک کردم یسع  و رفتم فرو آغوشش در

  یم که یکسان یتمام از که نکنم فکر نیا به کردم

 و بود ستهی شا کی فقط باشند، جشن نی ا در توانستند

 پدر اما بود یکاف من یروزها تمام یبرا ستهیشا. بس

  دامادش که بود کجا پدرم شدند؟ یم چه پس مادرم و

 و ندیبنش که نبود مادرم د؟ییتأ و کند قیتحق  و ندیبب را

 از میبرا  و یهمسر یها  تیمسئول از  دیبگو میبرا

 هم بودند اگر که داشتم شک یحت. دیبگو  خاطراتش

 ندانستن نیا و نه ای داشتم دوست را  حضورشان

 .کشت یم مرا داشت

  خواستم ینم را کدامشان چ یه ها سال که نیا فکر مرا

  نیا بودم، یشاک  هاشانینامهربان تمام بابت هم هنوز و

  را مهرشان و نبودند میبرا  یمادر و پدر چیه مثل که

 نبود از من. شکست یم درون از مرا دم،یند چشم به

 نیا تمام  و بودم برده پناه یشکارچ حسام  به محبت

 سر از  که یاشتباه  بود، اشتباهم ی جزا ها، سال

 !یهمزبان یب نداشتن سر از افتاد؛ اتفاق ینادان



 ییخودنما شیرو معراج اسم و خورد  زنگ لمیموبا

  ستهیشا مسخره یها خنده مقابل در و زدم لبخند. کرد

 :دادم جواب

 جانم؟ -

 شه؟  یم تموم یک کارتون. خانم سالم -

 :گفتم و فرستادم یلعنت ام یپرت  حواس به

 ...! شه یم تموم داره کنم فکر گهید. سالم دیببخش -

  ماندم من و کند صحبت جانش مایس با تا رفت ستهیشا

 . بود مانده شگاهیآرا در پشت احتماال که یمعراج و

 ؟یخوب -

 :گفتم و نشستم یصندل یرو

 . خوبم شنوم یم  که صداتو -
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 :گفت و دیخند

 .یکن یم پرواز یخوش  از البد ین یبب منو اگر -

 ...! بود من الوگید یگفت  که ینیا -

 نمت؟ یبب رونی ب یاینم چرا -

 .معراج یکن صبر دیبا -

 یم برام سال صد اندازه به  داره آخر ساعت هی نیا -

 آخه؟  یکن ری اس منو دل ینطور یا یتونست یک تو. گذره

 و یخوش از ماالمال و  نیریش یحس از شد پر قلبم

 ینم ادمی هم من اما بودند ماندگار میبرا که یخاطرات

 دوست را او. دیتپ شیبرا دلم که یبار  نیاول آمد

 گران ییکادو ای بود ده یخر گل میبرا چون نداشتم

 امیپ شد، ی م که صبح چون داشتم دوستش مت،یق

 یم دستم به یگر ید امیپ هر از زودتر رشیخ به صبح

 .دیرس

  بخواهم، او از که نیا بدون چون داشتم دوست را او

  یبرا خت،یر یم یرنگ  خوش ییچا که خودش یبرا

 چون داشتم  دوست یلیخ را او. آورد یم یکی هم من

  که نیا. خواست یم خواستمش، یم که گونه آن مرا

  یم حاال اما نبود خاطرم شد شروع ماجراها نیا یک



 در ها سال خواستم یم که بود یهمان مرد، نیا دانستم

 .کنم یزندگ کنارش

  قدم. کردم رها را لیموبا من و شد باز  باالخره در

  رفتم باال ها پله از و شد تا دو و یکی ار ی اخت یب میها

 لمبرداریف با ستهیشا. شدم خارج هم دوم در از و

  میها العمل عکس و ها  عمل تمام و  بود هماهنگ

 دسته رنگ یر یش یها گل  به نگاهم. شدند یم ضبط

 داشت بلندش یها روبان با میها انگشت و بود گلم

 صورتم به سرد و آزاد یهوا یوقت کرد یم یباز

 معراج  چشم در چشم  و آوردم باال را  سرم. خورد

 .ماندم

  یراهنی پ و یاطلس یآب   رنگ به یشلوار و کت در

  برق آفتاب در اش یمچ ساعت و بود ستادهیا دیسف

  به و رفت باال براقش یها کفش از میها چشم. زد یم

  شیموها. شد قفل صورتش یرو و دیرس  اش قهیجل

 یم شهی هم  از شتریب  شیها چشم و  بود رفته باال

 . ستادیا مانیدو  هر یبرا زمان و دندیدرخش

  دستش. کنم حس را وجودش و بروم تا برداشتم قدم

 و کرد باز را کت دکمه  و آورد نییپا کتش  لبه از را

  اما کرد یاعتراض بردار لمیف. انداخت ریز  به را سرش



 پشت نبود، مهم من سر پشت گفت، چه دمینشن من

  من، ی ندهیآ و بودم آمده آن از که بود یراه من سر

 گذشته تمام از بود قرار ندهیآ نیا و من و بود معراج

 .باشد تر پررنگ ام

 گل نیماش کنار که معراج و سمتش به برداشتم قدم

 دور که یگل  رنگ هم ییها گل بود، ستادهیا اش زده

  باز میبرا را در کردند،  یم ییخودنما  من دست مچ

 دم،یشن من فقط که آرام  یلیخ گفت  یسالم و کرد

 . دمیشن  یم دیبا من فقط که یسالم

  طول یا لحظه  چند و شد بسته در شدم، که ریگ جا

 ینم چیه و بود ساکت. ندیبنش کنارم معراج تا دیکش

  که دمید. گشت یم ستهیشا دنبال من یها چشم و گفت

 لمیف و شد  نشیماش سوار و گرفت را  یحام دست

 یچشم ریز. افتاد ینم راه به معراج اما هم؛ بردار

 :گفتم و  کردم نگاهش

 م؟ینر -

  پا و خورد  یتکان باشد، شده داریب یا خلسه   از انگار

  دستم من و شد کنده جا از نیماش. گذاشت گاز یرو

 :گفتم دیترد با. کمربند یرو رفت

 ؟یخوب -



 :کرد زمزمه مقدمه یب

 بگو تو تن؛ به است جان نسبت من به عشق  نسبت -

 من؟  به تو ای ترم مشتاق  تو به من

 یم شتریب مرا او کرد یم فکر. کردم نگاهش فقط

 : گفتم و زدم لبخند خواهد؟

 .کردم صبر یلیخ تو یبرا من یول -

 : دادم ادامه دیبگو  یزی چ  خواست تا

 .بودم  لحظه نیا منتظر رو عمرم تمام من -

. جاده به  دوخت چشم دوباره و کرد نگاهم یا هیثان

 :گفتم

  ینم خودم چون نه نگرفتم؛ تو دست  به دست من -

 منو میشد محرم یوقت یخواست  یم تو چون خواستم،

 تو که یاون که ستمین تر عاشق تو از من! یکن لمس

  از... یشد تو که خواستم یاون من کردم؟ یخواست

 نبود؟. بود یعاشق خود  اونجا

 

   است_بس _ی قربان#

 125_پست #



   انای آر#

   ایآنال #

 

 یم فکر میها  حرف به دارد دانستم یم که  یسکوت در

 به رو نیماش تا دینکش ادیز و میداد ادامه را راه کند،

 ریز کرد؛ باز را در میبرا. کرد توقف محضر در یرو

 لمیف کردم یم یسع. شدم ادهیپ و کردم یتشکر  لب

 یم چه هر و رمیبگ دهیناد را حضورش و بردار

  یها پله. بدهم انجام کمتر غلظت یکم با را خواست

 در به یا تقه کنارم از معراج. میرفت باال را اول طبقه

 ها دنیکش کل و ها زدن دست با شد باز که در و زد

 . می شد رو به رو

  کی یها چشم و آشنا یا چهره  دنبال گشت میها چشم

  یم غیج و  زد یم دست که دمید را مهرو ی شده خط

ل و دیکش  سرم. صورتمان و سر بر دیپاش یم نقل و ک 

. ختمیگر معراج پدر و مادر نگاه از و انداختم نییپا را

 ستهیشا با شد، خسته دنیکش کل از که مهرو

 دور را برق پر و شلوغ عقد سفره تا کرد مانییراهنما

 . مینیبنش هم کنار ،یصندل  یرو و میبزن



 خودم به و م یرو به رو نهی آ در دوختم معراج به چشم

 یم یسع یلی خ و بود مانیها دست در یقرآن آمدم، که

  چند یبرا دیشا نکند، برخورد هم به دستمان تا میکرد

 یم ما از دم،یشن را معراج پدر یصدا. گرید ی قهیدق

  یعشق و یگذشتگ  خود از و گفت یم سنت از و گفت

 ها مدت من، و آمد یم وجود به عقد ی ا  خطبه با که

 . بودم شده مرد نیا عاشق بود

 ...!مکرمه محترمه زهیدوش -

 از من ی افته ی امیالت روح. بود من روح اسم زهیدوش

 به که بود یوقت چند ام، یزندگ در حسام  حضور زخم

 .بود  دوخته چشم معراج بودن

 !پاکزاد افرا خانم -

 که بود ها مدت یقربان کی عنوان به من یها سال

 نیچند یوقت شدم؛ برتر نی کارآفر یوقت. بود شده تمام

 دختر نی چند بردم، سرکار را  خانوار  سرپرست زن

  ها سال نه.... دمیبخش نفس به اعتماد را دهید بیآس

  دل دار ادامه حادثه آن  من که آمد ادمی یوقت تر قبل

 .نبودم یقربان  گرید من  نبودم، خراش



 دیده یم وکالت بنده به ایآ پرسم یم سوم بار یبرا -

  معراج یآقا  یشگیهم و دائم تیزوج و عقد به را شما

 ؟...محتشم

 یمن داشت، ادامه میبرا هنوز یزندگ دمیفهم که یمن

  قائل احترام میبرا آنقدر او و دمید را معراج یروز که

 در که یدختر یرو یخراش دیترس یم یحت که بود

 که آن یب ندازدیب بود آمده خوشش او  از اول نگاه

 دیجد من نیا بودم، شکسته هم در بارها  من بداند

 من بر چه  دانستم یم من. نبود حسام  تیجنا  یقربان

  و شدم بلند  بارها ع،یوقا همان خاکستر از و گذشته

 .بود بس یقربان گرید . کردم صعود

 . بله بزرگترها اجازه با -

 یگوش از مسجد، از شد، پخش اذان اکبر هللا یصدا

 ناب، لحظه نیا یبرا دیکش پر دلم و جمع انیم یکس

. دمیشن اکبر هللا یصدا و بستم عهد که یزمان یبرا

  یصدا. معراج یبرا یا معجزه بود، معجزه شک یب

 قلبم امان ی ب یها دنیکوب یصدا و گوشم هیبق یشاد

 معراج، عدی و گفتم اول من را بله. کرد پر را وجودم

 مهم شانیبرا  مانیخوشحال که ییها آدم  چشم مقابل



  مرد نیا دستان جز ابد تا بستم عهد دل در من و بود

 . ندانم میها زخم مرهم  را یدست

 دیشا که ییدستها با و گذاشتند مقابلم یبزرگ دفتر

  شدم زدن امضا مشغول شدیم دنشانیلرز باعث جانیه

 آه ماهان دنی د با و کردم بلند سر ییصدا دنیشن با اما

 که یا خانواده مانده ته تا بود آمده ماهان. دمیکش

. ماند ثابت شیرو به نگاهم بکشد؟ رخ به را نداشتم

. بزند یحرف کرد باز لب و زد را معروفش شخندین

 و رفت سمتش به و شد بلند کنارم از یآرام  به معراج

 .شد مشت ترس انیم شادابم قلب

 و ببندد را شیها چشم نادانم  برادر خواست ینم دلم

  یم که ییحرفها از دمیترس یم و کند  باز را دهانش

  دستم. باشد او ضیمر ذهن  زاده فقط و  فقط توانست

 دور میها انگشت  رفت، ینم شیپ یبعد یامضا یبرا

  ماهان یرو  نگاهم و شدند چفت دستم  درون خودکار

  را نگاهم رد  که دهید چشم گوشه از را  ستهیشا. ماند

 هر اما کرد زمزمه لب ری ز یز یچ چه دمینفهم گرفت،

 با و آرام ییها قدم با معراج. نبود تیرضا از بود چه

 لحن با ماهان. رفت ماهان  سمت به خوش ییرو

 :گفت یزشت



 که یمرس! خبر یب چه که،یکوچ  یآبج باشه  مبارک -

 .ی نکرد دعوتم

.  دیکش یم خودش  به داشت را ها نگاه که او به لعنت

 سمت را دستش که ماند رهیخ معراج یرو  میها چشم

 : گفت و کرد دراز ماهان

 ییرایپذ ازتون دینیبش دییبفرما ن،یاومد خوش سالم -

 !بشه

 و ماند رهیخ معراج  به ترسناک ینگاه  با ماهان

 ساکت که دی د معراج یها  چشم در یزیچ  چه دمینفهم

 مانند بزند؛  یزشت یحرفها دمیترس یم  که یکس. شد

 یم خدا. کرد نگاهم و نشست  یا گوشه مهمان کی

  که شدم معراج مردانه  حضور ممنون چقدر دانست

 مشغول یشاد با قلبم دوباره  و دیرهان ترس از مرا

 . شد دنیکوب

 که بود اد یز و یطوالن یقدر به شد،  تمام امضاها

 به. ندارند ی شباهت چیه می امضاها گرید کردم یم حس

 امضا مشغول و فرستادم معراج سمت را دفتر یآرام

 یم ماهان به  ینگاه یگاه از هر. شدم عقدنامه  کردن

. آمد ینم  در شیصدا و  بود نشسته یا گوشه کردم،

 :گفت گوشم ریز ستهیشا



  ماهانو ف س یطور هی من، برم تونویحاج ابهت-

 !ی دنید خوابوند
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 :کرد جمع را بازش شین کردم، نگاهش چپ چپ

 !باش آدم عقدت روز ه؟یچ -

 نفس و شد تمام باالخره. میداد لیتحو  را دفترها

 تیریمد را  مراسم خواهرانه ستهیشا. دمیکش یراحت

  گرفت لیتحو را کادوها چطور دمینفهم که  یطور کرد

 محضر دیبا. گذاشت دستم کنار را کادوها سهیک یک و

 وقت ما از بعد که یگری د عقد تا میکرد یم یخال را

  شدم بلند می جا از که نیهم. شود برگزار بودند گرفته

 :گفت و داد رونیب را نفسش ستاد،یا  مقابلم ماهان

 !باشه  مبارک -



 مان رابطه خواست یم دلش دانستم یم  کردم، تشکر

 معراج  یوقت از» دیبگو و بکوبد صورتم یتو را

 نیا یز یچ کی دانستم یم دیخر  تیبرا را خانه محتشم

 بودن پاک  یکس خواست  ینم دلم من و  است« وسط

 دلم همه، از شتریب و ببرد سوال ریز را میزندگ مرد  

 دهان از معراج مورد در  ینامربوط حرف خواستینم

 . شود خارج ماهان

  نیتر ربط یب ،یخون رابطه کی داشتن نیع در ماهان

  دغدغه به ام ینوجوان یروزها  اگر. بود میزندگ فرد

!  نه.... االن من دیشا گذشتینم او یزندگ  پوچ یها

  یبرا ماهان و دمیرس خواستم یم هرچه به خودم من

  و میبگو خواست یم دلم  که یجواب تنها. بود چیه من

 :گفت و زد یلبخند معراج. بود نیهم بشنوم

 !م یباش خدمت در ناهار یبرا -

 چیه در ماهان دانست یم هم معراج به،یغر نقدریهم

 یبرا که ی روز همان ندارد، ییجا من یزندگ گوشه

 من به و معراج به کرد بلند را دستش خانه فروش

 ماهان. باشد برادرم بتواند که ستین یمرد  داد نشان

 :داد تکان یسر

 !گهید وقت هی انشاهلل -



 یم که یطور کرد، یطوالن را لبخندش معراج

 با. شود ینم بتینص نیا از شتریب بفهماند خواست

  خارج محضر از معراج شانه به شانه ماهان رفتن

 داده مهرو یها  طنتیش  دل به دل که سته یشا م،یشد

  که انگار مهرو  و دیپاش  سرمان یرو نقل یمشت بود

 لمیف و عکس لحظات نی ا تمام از خواست یم دلش

 .باشد داشته

 خودش و شدم سوار و کرد باز را نیماش در معراج

 یدست هیبق یبرا. نشست کنارم و زد دور  را نیماش

 یپشت به را سرم نیماش شدن دور با و دادم تکان

  محرمم دستم کنار مرد گرید حاال. چسباندم یصندل

 محرم شد، من دل راز هم یوقت از معراج هرچند بود،

 :گفت و زد راهنما معراج. بود

 !رستوران میبر دیبا -

 :دیخند طنتیش با دم،یچرخ سمتش به

 م؟یبذار گرسنه رو مهمونهامون یخواست یم نکنه -

  یحوال  که یرستوران مقابل دنیرس با زدم، لبخند

 د،یوز  یسرد باد. شدم ادهیپ نیماش  از بود محضر

 یرو معراج یپالتو زود یلیخ و کردم بغل را خودم



 و کرد پر را مشامم عطرش. شد سوار میها شانه

 . ساخت من دور یامن حصار شیدستها

 مانیبرا مهرو رفتم،  رستوران سمت به یآرام به

 معراج  دنید با. دیپر ی م نییپا و باال و زدیم دست

 سرش معراج که نیهم اما  کرد جمع را خودش یکم

  ام خنده. گرفتند اوج شیها   طنتیش دوباره چرخاند را

 را برادرش که بود یی دخترها مدل آن از گرفت،

  به. کرد یم را خودش کار  آخر در و داد یم حرص

 کودک کی  که انگار معراج م،یرفت باال ها  ازپله یآرام

  یزیم چند سمت به. بود من به حواسش باشم، نوپا

 و نشست کنارم ستهیشا بود، شده رزرو  که میرفت

 :گفت

 ترسه یم خان، محتشم نیا نکنه ولت  وقت هی -

 م؟یبد قورتت  درسته

 :کردم زانیآو یصندل پشت را  معراج یپالتو

 اد؟یم وجود به مشکل ینزن  حرف تو -

 :دیخند

 پسره نید  و دل کال یگفت رو بله که نی هم یول نه -

  حناقمون ناهار نیا خودم  جان. رفت یداد باد به رو



 بعدش و  میبخور کنه ی م چشم چشم بس از شه،یم

 !بره و  برداره تورو

 ! ها خرابه فکرت کال تو -

 :کرد فرو مقابلمان ساالد در  را چنگالش

 شب ی ول خراب، دم از همه من یها  فکر باشه -

 !کردها اوفم معراج یبگ  ینزن زنگ

  همه یرو دیکش یاهیس  چادر شب اسم شدم، ساکت

 قرارمان م،یباش داشته یعروس نبود قرار . تصوراتم

  یم یاتفاق  چه شب حاال  و بود یمحضر عقد فقط

  میتنها  خواست یم معراج، و بودم من شب افتاد؟

 با باز که یمن شد؟ یم  چه بعدش بماند؟ ای بگذارد

  کنم؟ چکار  خواستم ی م بودم کرده قهر  اتاقم تخت

 الجرعه و کردم آب  از پر را دستم کنار وانیل

 حال کردم، یم را فکرش دیرس یم که شب. دمیسرکش

  مشامم کبابها زی انگ دل عطر. شد یم خراب دینبا االنم

 :زد یچشمک و داد تکان یسر ستهیشا کرد، پر را

 ! داره خوردن غذا نیا -

 بشقابم کردم، نگاهش کنارم در معراج شدن  ریگ جا با

 یم دیبا من. شد غذا دنیکش مشغول  و برداشت را

  من به ینگاه  ستهیشا.  شد شقدمیپ او  چرا دم،یکش



 مقابلم را آن. کرد نوشابه از پر را وانمیل و انداخت

 :گفت و داد هل

 !دهیپر رنگت  بخور -

 برق به را نگاهم گذاشت، مقابلم را بشقاب معراج

 بود، شده همسرم. دوختم دستش  درون انگشتر

 غذا مشغول یآرام به. بود میزندگ مرد  حاال و محرمم

 مهمانان، هیبق نیسنگ  یها نگاه ریز شدم، خوردن

 . شدند ی نم خاموش وجودم در که ییها  ترس ریز
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 و کردند یخوشبخت  یآرزو مانیبرا معراج یها مهمان

 از قبل و شد شقدمیپ پدرش، و دیبوس را  میرو مادرش

 آغوشم در بدهم، نشان یالعمل عکس بتوانم که آن

 به تا آوردم باال را دستم و بستم را میها  چشم. دیکش

 .  برسد شیها شانه



 

 قرار. زد یم  رونیب حرارت صورتم از کرد، که میرها

 اصرار که من و برگردند خودشان شهر به فردا بود

  صورت یرو  معنا پر یلبخند  ند،یایب ام خانه به کردم

 دورم را ش یها دست و  نشست معراج مادر روشن

 :گفت لب ری ز و کرد حلقه

  که داره رو ییتو که شانسه خوش یل یخ من پسر -

 .ی دار دوستش

 آغوش در مقابل، در و کردم مکث  یا  لحظه

 مادر از من که یلفظ با زن نیا دیشا. دمشیکش

 که بلند  قد زن نیا. داشت فرق یلیخ بودم شناخته

  قاب با ینکیع و بودمش دهید یمشک یچادر   با شتریب

  دهیفهم که آمد ادمی. داشت بزرگ یقلب انگار بزرگ،

 کرده مخالفت پسرش ی زندگ در من حضور  با بودم

 . بود

 

 حرف نیا از کدام چیه حاال. شکست دلم که آمد ادمی

 را معراج و بود شناخته مرا مادرش. نبود مهم ها

 .دانست یم  شانس خوش



 و معراج و ماندم من و کردند بهانه مرا یخستگ

 را در معراج. دانستم ینم را مقصدش که ینیماش

 گل دستم. شدم سوار صدا،  یب من و کرد باز میبرا

  یلیخ توانستم یم و بود گرفته  را مچم دور یمصنوع

 . کنم تکه تکه را جانش  یب یها گلبرگ راحت

 خونه؟  میبر -

 : کردم تکرار  لب ریز و کردم نگاه ش یها چشم به

 . خونه میبر -

 

  انگشت یرو سبز قیعق یرو شد قفل  میها چشم

 دستش انگار کرد، عوض که را دنده. راستش دست

 بسته و شدند باز هم از ش یها  انگشت. ماند هدف یب

 انیم یابد  یا حلقه تا بردم دست اریاخت یب من و

  یسرما و بود گرم دستش. کنم جادیا  مانیها دست

 دمیشن و  بستم را میها چشم. کرد یم آرام  مرا وجود

 :گفت که

 .رم یگ یم اتومات دنده نیماش  رم یم فردا -

 



 کردم باز هم  از را میها پلک و خوردم فرو را ام خنده

  جور میبرا  بعد، به خطبه  از انگار. نمشیبب  خوب تا

  را میها دست م،یبود گفته که را بله. بود شده یگرید

 را خودمان  ه،یبق یجلو تا کردم یم پنهان خودم شیپ

 کس مانیخدا و او و من جز  که جا نیا اما  نکنم معذب

 .  نبود یگرید

 

 دست که کند  دنده از ازین  یب را نشیماش خواست یم

 :دیگو یم لب ریز. کنند دایپ را او شهیهم میها

 همه خواستم یم شی پ ساعت سه شاهده خدا -

 ... که کنم  جمع مراسمو

 کار چه خواست یم. شد ساکت دید که را میها چشم

  حرارت باز  که صورتم  شد؟ ینم مراسم در که کند

 :دیخند انداختم نییپا را سرم و گرفت

 .افرا یبمون دور یتون ینم من از گهید -

 :گفتم آرام

 حاال؟ بمونه دور خواست یک -

 



  با یصداها بود گفته. دیشن اما نشنود که گفتم آرام

  شهیهم  بود گفته. شنود یم هم را نیی پا موج طول

 کی یوقت شد باورم بار نیا من و شنود  یم را میصدا

  چپ دست  گرش،ید دست و دیچسب را فرمان دستش

 پوستم یرو پرحرارت یا بوسه تا آورد باال مرا

 و کرد احاطه را دستم انگشتانش، دوباره . بنشاند

 :گفت

 . میبکن یکار هی بدنت یسرد  یبرا وقتشه نظرم به -

 

  ییها حرف چه. کرد خواهد وانهید مرد نیا مرا امشب

. دیایدرب معراج دهان از کردم ینم  فکر هرگز که

 از و بگذارم صورتم  یرو را میها  دست خواستم

 به قلبم. نکرد رها را چپم دست که  رمیبم خجالت

 بردم نییپا آنقدر را ام چانه. دیکوب یم ام نهیس قفسه

 :گفتم حال همان در بعد و بخورد ام نهیس به که

 ؟یبذار  آهنگ ه ی یخوا یم -

 

 رو ها خواننده یصدا یکن ول یخوا یم منو یصدا -

  چیه برام» و ابد« تا عاشقتم من» به رو من ؟یبشنو



  یم «ییتو  آرامشم آشوبم»  و ست«ین تو  هیشب یحس

 خانم؟ افرا یفروش

 و نواز چشم رنگ سبز قیعق به دوختم چشم باز

 :گفتم

 ...ستین مناسب یخوانندگ یبرا صدات که نیا با -

 ست؟ین -
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 : گفتم و ندادم یتیاهم دیپر حرفم انیم که نیا به

 .بشنوم رو تو یصدا خوام یم فقط من یول -

  کردم آرزو من و کرد ترمز من یا اجاره خانه  یجلو

 میتوانست یم که بود آن  از بزرگتر شهر نیا کاش

 یک تا اما  میبزن چرخ ها ابانیخ در ها  نیا از شتریب



  دیبا کنم؟ دور ترس نیا و او از را خودم توانستم یم

 داشتم یبرم را اول قدم  دیبا. شد یم برداشته یقدم

 . گرید

 

  و شدم ادهیپ و کردم باز را در. نماندم  معراج منتظر

 نمانده آن در ادیز که یا خانه . ماندم رهی خ خانه در به

 یلیخ قراردادم از. بود دهینرس ماه شش به. بودم

 یم فکر معراج ی خانه به رفتن به یوقت و بود مانده

  تنگ خانه نیا یبرا دلم هم چندان دم ید یم کردم،

 آن در معراج و من دل که بود ییجا من خانه. شدینم

 .گرید ی جا  هر چه و جا نیا چه خورد، یم وندیپ

 

 را کتش و بست سرش پشت معراج را خانه در

  درنگیسف کیتون و ماند سرم یرو شال. کرد زانیآو

  خی آب یبطر نصف و کردم باز را خچالی در. تنم در

 من به که ماند اما عطشم و دمینوش  جا کی را

 را ونیزی تلو و نشسته مبل  یرو یمرد کند یادآوری

 .کرده روشن

  ورزش شبکه به کردم نگاه و ستادمیا دست به وانیل

 دست و بود  انداخته پا یرو پا که یمعراج و فوتبال و



 دست تا  انگار بود منتظر. بودند مانده باز شیها

  یرو را  سرد و یخال وانیل. شوند ری گ ییجا شیها

 راه مهین و رفتم اتاقم طرف به و گذاشتم  نتیکاب

 کنم؟ چه بود قرار. ستادمیا

 شده؟   یزیچ افرا -

 

 کنانیباز  و صفحه متوجه گرید. برگشتم طرفش به

 نگاه مرا و بود نشسته صاف. نبود پوش یآب و قرمز

 یم چه ذهنش در دانستم ینم من و ینگران با کرد یم

 من و گشت ی م داشت زیچ  هزار اما من فکر در. گذرد

 و گرفتم را شالم پر. کنم تمرکز کدام یرو دانستم ینم

  و زدم یم یحرف  دیبا کردم، یم یکار دیبا. دمیکش یآه

 .دمیرهان یم شک نیا  از را جفتمان

 

. نشستم  شیرو به رو  مبل یرو و شدم تر کینزد

. میها چشم  به زد زل و کرد خاموش  را ونیزیتلو

  یها چشم و بود شده شی ها چشم کینزد  شیابروها 

  قرار دانست ینم و شهی هم از تر تنگ رنگش رهیت

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب. بشنود چه است



 بچه من معراج... افتاده که یاتفاقات بابت من ... من -

 ... اما  فتهیب یاتفاقات چه قراره دونم یم ستمین

 

 از و کند حفظ را سکوتش نتوانست انگار معراج

 : دیبگو تا کرد استفاده من ی ا لحظه مکث

 اجازه بدون فتهیب قراره یکن یم فکر که یاتفاق هر -

 .ستمین یوحش من. افرا ستین تو

 نیا تمام در که بود یمرد نیتر آرام نبود، یوحش

 همه در که بود یانسان نیتر آرام. بودم دهید ها سال

 او به توانستم ینم. بودم شناخته ام یزندگ  یروزها 

 نیا ی همه. بودم من  و نبود او مشکل که بفهمانم

 .من یها ترس و بودم  من ها مشکل

 ...نجایا نیبش ایب -

 

  و نگاهش و گذاشت مبل یرو کنارش را دستش کف

  ینفس. شوم کینزد که کرد دعوت مرا شیها حرف

 کنارش و شدم بلند اطیاحت با میجا از و دمیکش قیعم

 فاصله صورتمان. گرفت آرام قلبم انگار نشستم که



 با و  آرام شیها دست فقط اما و نداشت  یچندان

 . ردیبگ قاب  را صورتم  تا آمد باال خاص یا  نهیطمأن

 اما گرفت را بدنم کل یا  جرقه انگار ی ا لحظه یبرا

  یرو بر شد یآب دم،ید تر واضح که را معراج  صورت

  او به امروز نیهم من بودم، داده بله او به من. آتش

 تا آمد باال اریاخت یب میها دست. بودم داده اجازه

 نیا همه  شوم مطمئن تا کند، لمس را  شیها انگشت

 نوازش را می ها گونه شیها دست شصت.  ستیواقع ها

 .  شدم  صورتش مات  من و کرد یم

 

  یناآرام ها سال از بعد که بود یآرام عاشقانه نیا

 .  کردم  یم شکر دیبا  را خدا. بود شده من بینص

 که یهست یاتفاق  نیتر قشنگ تو من یزندگ کل یتو -

.  افرا دم ینم آزار دادن دستم که یگل نیا من و افتاده

 ؟یدار  اعتماد من به

 بله تا که مرد نیا به. گفت نه شد ینم ها چشم نیا به

  گفت شد ینم نزد، هم دست من به یحت ندادم او به را

  یم چطور گرید را اش بله جواب او. ندارم اعتماد

 بشنود؟ من  از خواست

 . دارم -



 

 یکم فقط ،یکم و شد جدا من از یتینارضا با دستش

 :دیبگو که آنقدر. رفت عقب

 .بزن حرف من با پس -
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 یآب یب از وجودم تمام و بود شده خشک باز دهانم

 تا بستم را  میها چشم. خورد  یم ترک داشت انگار

  کیتار میبرا ایدن یوقت. کنم نگاه او به نباشم مجبور

 .بود  تر راحت زدن حرف شد یم

 

 یسع شیپ وقت چند... ترسم یم خواب تخت از من -

  دوباره. نشد کردم هرکار نشد اما کنم درستش کردم



 نتونم یوقت هی که ترسم یم من... از من. دمیترس

 رو دستت یوقت که ،یکن یم لمسم یوقت که... معراج

  حسمو نتونم که نیا از من... که نتونم و کنم یم حس

 نیا از دارم وحشت. ترسم یم یلیخ بدم نشون بهت

 دست نایا. ستین خوب  وجودت با حالم یکن فکر که

 ...ستشین خودم

 

 همان از و  ینگران از شدند تنگ دوباره شیها چشم

  و دمیدی م شیها چشم  در بود یروز  چند که یحرف

  یم دمیفهم یم. اوردیب زبان به دیترس  یم انگار

  را شیها حرف شهیهم بعد و دیبگو ی زیچ  خواست

  شیها چشم پشت را حرف همان باز و داد یم رییتغ

 .  دمید یم

 

 اما کردم باز لب چه؟ او داشتم، اعتماد او به من

 :کرد ساکتم  شیها حرف

 که ادیب یروز قراره و کنارتم من راه نی ا قدم به قدم -

  یببر لذت بودنمون هم  کنار در لحظه به لحظه از

 ؟یکن یم باور. من یافرا



  من. کردم یم باور من هم  بکند بود قرار اگر معجزه

  چسباندم هم به خودم را می ها تکه که ییافرا شدم یم

 کند، کامل تکه کی گرید بار مرا که آمد معراج و

 پاداشم من.  یا یشانیپر چیه بدون ،یترک چیه بدون

  و کنم یزندگ او با گرفتم یم ادی دیبا و بودم گرفته را

  لمس چطور  را نازک شهیش نیا گرفت یم ادی هم او

 .برندارد ترک دوباره تا کند

 

 ام یشانی پ یرو را شی ها لب یگرما و بستم چشم

 صورتم  یتو شیها نفس یگرما هرم. کردم حس

 انیم در بدنم یسرما. کرد محو خود در مرا و خورد

 دل یحرارت به را شیجا  ستبرش نهی س و بازوانش

 میها  پلک و  اش شانه یرو خورد سر سرم و داد ریپذ

  در باالخره و فشردم هم یرو شی پ از شیب را

 . شدم ذوب  آغوشش

 افرا؟ یا خسته -

 

 دست ریز صبح از. بود ام قهیدق کی یبرا شدن هالک

  یانرژ تمام بودن هیبق نگاه ریز بعد و بودن  شگریآرا

  که بود ییها  خصلت از ییدرونگرا. بود گرفته را ام



  از خسته شب،  مرا و گرفت یم را حالم و حس تمام

 نیا بار نیا و دیکش یم  خواب خلسه  به ز،یچ همه

  قیتزر وجودم به را آرامش  زیچ همه از شیب آغوش

 .  کرد یم

 

 فشار ام بسته یها چشم به و ندادم را جوابش

  و بودم من و بود مهمانمان سکوت. آوردم  یشتریب

 . شد یم آب داشت که  یخی و معراج

  که دادندیم جوالن سرم در ییفکرها اما بودم، خسته

 معراج آغوش در یامن حصار. رمیبگ آرام گذاشتندینم

 چیه به  خواستمینم و  لیبد یب تیامن کی داشتم،

  عقب را خودم. بدهم دست از را تیامن نیا یمتیق

 حس ام زده خی دست یرو دستش یگرما اما دم،یکش

 . شدیم

 

 :دیپرس و کرد نگاهم

 ؟ یبکش دراز کاناپه نیهم ی رو یخوایم-

 گرفته خو کاناپه با بود سالها زدم، ی پلک یآرام به

 در ینتیز شئ کی فقط خواب  تخت بود سالها. بودم



 دراز کاناپه  یرو و دم یچرخ. شدیم  محسوب اتاقم

  جا معراج یپا یرو سرم میایب خودم به تا و دمیکش

 . گرفت

 

  یها نوازش. بستم را می ها چشم و دمی خواب پهلو به

 دادیم یخوب حس داشتم، دوست  را میموها نیب معراج

 . خواستمیم وجود تمام با را حس نیا من و

 ست،ین بهم حواسش یشک یه کردمیم  فکر شهیهم-

 ،یهست تو االن اما. دردسرهاش و بود ماهان شهیهم

 دارم دوست یول دونمینم معجزه ای یپاداش هی تو

 .یباش

 

 نوازش دسته دسته را میموها  سرانگشتانش

  کرده پر را گوشم دنشیکش نفس یصدا کردند،یم

 :بود

  یچطور اصال فته،یم اتفاق یک ما شب ن یاول دونمینم-

 اتفاق دونمیم که یلیدل تنها اما... اما فتهیم اتفاق

 .ییتو فتهیم

 



 نفس یآرام به فقط کرد،یم گوش فقط بود، ساکت

 !بود فقط  و کردیم نوازش را میموها  فقط د،یکشیم

 به شود قرص دلم تا  بود رم،یبگ آرام من تا بود

 کم. رمیبگ آرام و حضورش به داشتنش، به بودنش،

  به ها یخستگ  تمام انگار شدند، نیسنگ  میها چشم کم

 به را ا ی دن یها آرامبخش تمام شد، رهی چ وجودم

 .  بودند کرده قی تزر وجودم

 

 یکابوس چیه یب بار نی اول یبرا دم،یخواب  یآرام به

 .گذاشتم هم بر چشم

 را معراج و بود دهیکش  میرو ییپتو شدم داریب یوقت

 پس را شیپتو. بود برده  خوابش نیزم یرو که دمید

 شیرو را  پتو هردو و شدم بلند یآرام به بود، زده

  بود، کرده  خوش  جا یگرید مبل یرو کتش. دمیکش

 . گرفتم ی قیعم دم عطرش یبو از و برداشتم را آن

 

 به یآرام به. کردم زانیآو  یرخت چوب به را کت

 و دست. کردم روشن را  یکتر ریز و رفتم  آشپزخانه

 کردم، نگاه  نهیآ در خودم  چهره به و شستم را صورتم

 .بود یگر ید یافرا زن نیا شک یب



 

   است_بس _ی قربان#

 130_پست #

   انای آر#

   ایآنال #

 

  میآرزوها زود یلیخ کردم،یم درست صبحانه دیبا

 داریب من  کنار خانه در بود قرار معراج. شدند محقق

 یزن من بود قرار و خوردیم صبحانه من کنار. شود

  از روز،ید از. کردیم دار یب خواب از را او که باشم

 بودن هم کنار نیا میکرد امضا که یوقت از عقد، لحظه

 .داشتم ی بهتر حال است یابد و یشرع و یرسم

 

 ممکن تازه نان یب صبحانه سفره دم، یپوش لباس

  یطور را در شدم، خارج  خانه از ی آرام به. نبود

 پر دست با زود یلیخ. نکند داریب را معراجم که بستم

 معراج حلقه.  داشت یگری د رنگ میبرا  شهر برگشتم،

 دواریام یزندگ به مرا و کرده خوش جا دستم در

 . کردیم



 

 به. کردی م مست عطرش که ینان گرفتم، تازه نان

  کردم، دم یچا. بود آمده  جوش یکتر برگشتم، خانه

 داخل را گل دو افتاد، یمحمد گل یبطر یرو نگاهم

 آشپزخانه در. ردیبگ گل عطر میچا تا  انداختم یقور

  شکل نیبهتر به را اپن یرو  دم،یچرخ خودم دور ینقل

 .دمیچ

 

 گذاشتم کانتر طرف دو را  اپن مخصوص یها یصندل

  شیبرا  ستیبا یم دیشا م،ینیبنش هم رخ به رخ تا

 وجودم به فکر نیا که ی خوب حس از. گرفتمیم لقمه

 شرورانه یحرفها . گرفتم گاز را  لبم دیبخش یم

 .شد باز شمین و گرفتند شکل  ذهنم پس در ستهیشا

 :گفتم یآرام یصدا با و رفتم معراج سمت به

 !جان معراج... معراج-

 یم خوش هم خودم جان به داشتم، دوست  را جان

  یرو را دستم. مینگو و باشد من جان شدیم مگر. آمد

 :نشاندم شیبازو

 !شو بلند... معراج-



 چشم. شد اریهش کم کم  و خوردند یتکان شیها  پلک

 :گفت دنمید با و کرد باز

 ؟یشد داریب یک تو-

 

 : دادم تکان یسر  زدم، یلبخند

 !میبخور  صبحونه شو بلند ست،ی ن وقت یلیخ-

 :نشست شیسرجا شد، گرد نگاهش

 درست صبحونه یکرد وقت که یشد داریب یک تو-

 ؟یکن

 : کردم تا و برداشتم را بود زده کنار  که ییپتو

 درست صبحونه مگه  ست،ین وقت یلیخ که گفتم-

 ؟یپرسیم یه که برهیم زمان چقدر کردن

 

 مشغول.  رفت  سیسرو سمت به و شد بلند شیجا از

. بود حاضر ام سفره برگشت یوقت شدم، یچا ختنیر

 :برداشت نان یا تکه

 کرده؟  چه خانوم افرا-



  نبات ظرف  کنار را شکر ظرف د،یکش دندان به را نان

 :گذاشتم

 .یکن نیریش ی چ با یدار دوست دونمینم-

 : زد یلبخند

 . کنمیم  نیریش نبات  با. یدیخر تازه نون به به-

 

 و گذاشت  وانشیل داخل  نبات کی دادم، تکان یسر

 :گفت

 رم؟ یبگ برات ای یریبگ  لقمه یبلد-

 :شد باز شمین

 ... معراج-

 

 : خورد یتکان اپن یصندل  یرو د،یخند

 . کنم افتتاحش برات خودم بذار  پس خب-

  تکانش و گذاشت وانمیل داخل نبات کی کردم،  نگاهش

 : داد

 ! بهتره یبخور نبات دمید یول دمینپرس-
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 :زدم یپلک

 .نکنه درد دستت-

 : داد دستم به و گرفت  یکوچک لقمه

 یوقت یول م یری گیم بزرگ یها لقمه اصوال مردا ما-

  کال خانوما  شما دمید کردم نگاه مهرو خوردن غذا به

  انگار نیریگ یم لقمه یطور هی. نیخوریم غذا فنچ مثل

 !نیشیم ریس ن یبخور نویهم

 

 :دمیخند

 ! خورهیم خودش مدل هرکس خب-

. یکن حس رو غذا مزه که  کنه پر دهنتو کل دیبا لقمه-

 !کنار نیریم دیزنیم  نوک هی هیچ



  صبحانه یوقت. رفتمیم سهیر خنده از من و گفتیم او

 و رفت یگوش سمت به شد، بلند شیجا  از خورد را

 .  شدم کردن جمع مشغول هم من

 

 برداشتم را  اسکاچ گذاشتم، نکیس داخل را ها ظرف

 را شیصدا که بدهم  یسامان و سر  را ها ظرف تا

 :دمیشن

 ! کنار برو-

 : دمیچرخ معراج سمت به

 یبدون دیبا  یول برنیم حساب  ازم شهر کل درسته-

 هم االن.  شمام اریاخت در بسته کت خونه امیب یوقت

 . بشورم ظرف  که منه نوبت

 

 : کردم نگاهش

 !معراج-

.  خونه یتو  بره و باشه گرگ خونه رونیب دیبا مرد-

 صبح از  خانومش نکنه فکر خونه دی رس یوقت دیبا

  دیسف و اهیس به دست و  انداخته پا یرو  پا نشسته



 دیبا منم و یگرفت تازه نون یکرد لطف شما. نزده

 . بشورم ظرف

 

 د،یکش دستم از را اسکاچ کنم جور و جمع را خودم تا

 سمت به مرا پدر کی مثل . بود شده ی کف دستم کف

 :شست را دستم و  دیکش نکیس

 ه؟ یچ ات برنامه ناهار  یبرا ن،یآفر-

 :زدم هی تک کانتر به

 چطور؟ . کارگاه برم یرفت  یوقت خوامیم-

  رم؟یم من گفته یک اوال-

 

 :دیخند کردم،  نگاهش

  ناهار  نیاول دنبالت ام یم ظهر یول برم دیبا آره-

 . میباش هم  با رو یمتاهل

 !چشم-

  رو خونه یوقت  تا کنم فکر ؟یبمون نجایا قراره یک تا-

 . نجایا بذارم  ارمیب لباس دست چند دیبا میکن یاوک

 :کردم چروکش راهنی پ به ینگاه



 ! کنم اتو بده-

 

 :شد ظرفها دنیکش  آب مشغول

 !گفتم یکل. رمیبگ دوش دیبا نه،-

 از را نگاهم ستاد،یا مقابلم کرد تمام را ظرفها یوقت

. دیبوس را م یموها دوباره و شد خم. گرفتم شیها چشم

 : گفت و کرد نوازششان

 !نره ادتی ظهر پس-

 

. گرفت فاصله من از و کردم زمزمه یچشم  یآرام به

 :دیپرس که بودم حضورش  مات هنوز

 کو؟  من کت یراست-

 :دمیچرخ طرفش به

 .کردم زونی آو اتاق یتو-
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 اش بدرقه در یجلو تا برود، شد حاضر زود یلیخ

 حاضر کارگاه به رفتن  یبرا رفتنش  از بعد و کردم

 کارگاه به دهینرس و گرفتم ینیماش ابانیخ سر. شدم

  کارگاه کینزد یفروش ین ی ریش نیبهتر  به. شدم ادهیپ

 ینیریش انواع انیم حوصله با. دمیخر ین یریش و رفتم

 . دادم سفارش نوعش  هر از و  زدم چرخ ها

 

  بزرگ جعبه دو زدم رونیب یفروش ینی ریش از یوقت 

 .داشتم دست در

 کارگاه به را خودم حوصله با و کوتاه ییها قدم با

  محض به. شد باز در زود یلیخ و زدم  زنگ رساندم،

  شد، بلند کارگاه یاهال غیج و دست یصدا ورودم

  را ها ینیری ش. دیبوس را صورتم و آمد  سمتم به سلما

 . گفت کی تبر و گرفت

 

 از یکی گفتند، کیتبر من به کارگاه یزنها  همه

 یبادکنک  یگر ید و ختی ر یشاد برف میرو دخترها



 یکاغذها از پر را میپا تا سر که ترکاند سرم یباال

 .کرد یرنگ

 از یکی و گذاشت برش زیم یرو را  ینیریش سلما

 رفتم، اتاقم سمت به. برگشت یچا  ینیس با زنها

 لباسم از را یرنگ یکاغذها کردمیم یسع  کهی درحال

 وارد ینیس  با سلما نشستم زمیم پشت یوقت. کنم جدا

 .بود آورده میبرا یچا وانیل کی و ینی ریش چند شد،

 

. رفت و گذاشت زمیم ی رو را ینیس کردم، یتشکر 

  زنگ که  بودم سفارشات آمار کردن نگاه مشغول

 اتاقم از شد، بلند دخترها غ یج یصدا زود یلیخ زدند،

 : گفت دنمید با  ها زن از یکی. زدم رونیب

 !دادن سور یحساب محتشم، یآقا  به ماشاهلل-

 

 از که ماند  ینیریش و  وهیم یها جعبه  یرو چشمم

  باز شین با سلما. بودند شده فرستاده معراج طرف

 :گفت

  یآقا مهمون ناهار گفته آورده  رو نایا که یکس تازه-

 !م یهست  محتشم



 دادم، تکان یسر. کردند یشاد و دندیکش غیج  یهمگ

  به. دادیم سور را شهر کل اش یداماد منی به معراج

 بچه که ییکارها و یافتی در سفارشات و  برگشتم اتاقم

  که یدیخر ستیل. کردم چک  را بودند کرده  حاضر ها

 سفارش بازار به و کردم دییتا را بود نوشته سلما

 . دادم

 

 :دادم جواب را یگوش تلفن زنگ  یصدا با

 بله؟-

 :گفتم دوباره امد،ین ییصدا اول

 !الو بله؟-

 :کرد پر را گوشم یمسن زن یصدا

  یآقا خانوم بزنم، حرف  افراخانوم با تونمیم سالم،-

 ! محتشم

 : دادم رونیب را نفسم

 !دییبفرما  هستم، خودم-

 

 :شد عوض لحنش



 دمیشن. مادر باشه مبارکت ؟یخوب دخترم، سالم-

  یسالها  انشاهلل. یمبارک به  ،یخوش به نیکرد ازدواج

 پسرم نیع. یباش محتشم یآقا کنار ی خوش با سال

 . آقاست  یلیخ مونه،یم

 : زدم یلبخند

 شناسمتون؟یم ن؟یدار لطف ممنون،-

 !نینازن مادر مادر،  هستم یمراد-

 بود یمراد  نینازن هرچه دنبال ذهنم در کردم، مکث

 :دمیپرس آخر در و گشتم

 ن؟ینازن  د؟یببخش-

 

  اومد. رو  محتشم یآقا بده ریخ خدا ومد؟ین ادتی-

 خدا گرفته رو نینازن پرونده دنبال. کرد صحبت نجایا

  رو نشناس خدا اون خوادیم. بده عزت با عمر بهش

 ماه کهیت هی بود، جوون خدا به من دختر. کنه ادب

 اون یوقت کشت خودشو یوقت. شد خاک ریاس که بود

 ... کرد عفتش یب شرف یب
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  یب کدام از. بود شده یخال مغزم افتاد، هق هق به

 به را ی ا پرونده چه معراج زدند،یم  حرف شرف

 را نفسم گفت؟یم را یعفت  یب کدام. بود انداخته  انیجر

 :دادم رونیب

 ن؟ یگیم رو پرونده کدوم-

 

 :دمیشن را شیصدا یسخت به

... گهید حسام . نامسلمون همون آبرو، یب همون-

 !یعبدل

  ریت کردمینم را فکرش. زدم خی افتاد، دستم از یگوش

 دهیفهم چطور. باشد رفته  نشانه حسام سمت معراج

  نگفت مگر. برسد حسام به بود توانسته چطور بود،

 گذشته اتفاق آن از نگفت مگر شده؟  ماجرا الیخیب

 . است

 



  یالبافیخ آن همه یعنی شد،  یتداع ذهنم در شبید تمام

 ... معراج یعنی بود؟ پوچ ها

  چه خانم آن جواب در دمینفهم و برداشتم را یگوش

 میدستها. دمیشن یی حرفها چه و  زدم ییحرفها

  حسام سر  ییبال بخواهد  معراج نکهیا فکر  دندیلرزیم

 بدهم، دستش از خواستمی نم. کردیم ام  وانهید اوردیب

 چیه  نیهم یبرا می برو کردم شرط نیهم یبرا

 .دمیترسیم نی هم یبرا نخواستم یمراسم

 

 شده سرد یچا  وانیل بود، افتاده شماره به میها نفس

 چشم. کنم تر را ام شده خشک یگلو تا دمیکش سر را

 یحرفها  گرفتم، زیم لبه به را دستم و  بستم را میها

  را حسام هیکر صورت بعد و دیچرخیم گوشم در زن

  یدختر کی بودند گفته.. نینازن ن،ینازن. دمید یم

 گفت وریز یوقت... یوقت  بودند گفته کشته، را خودش

 ...یوقت نباش یعبدل پر دم

 

 نیدوم با گرفتم، را معراج شماره و برداشتم را یگوش

 :دمیشن را شیصدا بوق

 ... زود به زود. خانوما  خانوم به به-



 :دمیپر حرفش انیم

  بهم نکهیا بدون یدار هان؟ ؟یکنیم  کاریچ یدار-

 ؟یکنی م کاری چ یبگ

 :بود خورده جا  انگار کرد، سکوت

 افرا؟ یگیم یچ  خوبه؟  حالت-

 

 :شد بلندتر میصدا

 ازش یگفت تو. معراج ستم ین خوب ستم،ین خوب نه-

 یگفت یشد الیخیب یگفت ستین مهم برات یگفت یگذشت

 گهید کار هی  سرم پشت و  یزنیم یحرف هی بهم نه؟ ای

 شروع یدیجد قصه یول شد تموم یگیم  بهم ؟یکنیم

 و بزرگ رو نهیک یول  گذشتم یگیم  بهم ؟یکنیم

 ؟یکن ی م تر بزرگ

 ...افرا-

 

 :گفتم تیعصبان با و دینال را اسمم د،ینال

  بگه بهم و  بزنه زنگ یزن  هی دیبا چرا ن؟یهم افرا؟-

  باهام دست کف نیع کنمیم فکر که یکس شوهرم، که

 دیبا چرا هان؟ گردهیم یعوض اون دنبال صادقه



  یخوایم چرا ؟یکن رو رویز رو یمراد  نینازن پرونده

 ؟ یبزن هم رو ها  یلیخ و من  متعفن گذشته

 امیم االن  میبزن حرف بذار... افرا بدم حیتوض بذار-

 . دنبالت

 

 : دمیکش داد

 حرف برام و یایب خوامینم معراج، ی ا یب خوامینم-

 کن ول رو یکوفت گذشته نیا کن ولش معراج. یبزن

  تجاوز بهم یعبدل حسام که داره یربط  چه تو به

 ! کرده

  و کایمل زده  بهت نگاه خیم  میها چشم و کردم بلند سر

 ! ماند ستهیشا
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  و کایمل زده  بهت نگاه خیم  میها چشم و کردم بلند سر

 و شد میرو به رو زن دو رهیخ  نگاهم!  ماند ستهیشا

 همه. شد  خراب زیچ همه. ستادیا شی جا سر ساعت

 که بود یآوار چه نیا. شد خراب سرم  یرو باز ایدن

 شد؟ نازل سرم بر یخوشبخت لمس یا  لحظه از بعد

 شدم وابسته  انقدر یک من...  نبود گو دروغ که معراج

 ری ز نطوریا ،یناراست از یکالم مرا یوابستگ  نیا که

 ینم که یآوار و ماندم من و شکست و کرد له پا

 .کنم بلند  آن ریز را  کمرم توانستم

  ی لحظه نیبدتر که کردم  یم چه را کای مل و ستهیشا

 فیکث و تلخ قتیحق و  ستادندیا میرو به رو عمرم

 دیبا چه من دند؟یشن خودم  زبان از باالخره مرا یزندگ

 مرا مرد  نیا ؟یکرد چه من با تو معراج کردم؟ یم

 من و انداخت نییپا اوج همان از و  برد باال یباال

 چشم در چشم یوقت شکستم. شکستم  شیپ از شیب

 نیا از پس من. دهیشن چه  دیفهم ینم که شدم کایمل

 مهر که یمن گذشت؛ من بر چه دمینفهم  سال همه

 یرنج از نکردم یا گله چی ه و زدم میها لب به سکوت

 .بود رفته من بر که



  یمرد فکر با بودند یاتاق در زن سه و  بود باز یدر

  ینم حاال و بود کشته را نفرشان کی شی پ ها سال که

 که یا وانهید مردک ای کردند یم باور مرا دانستم

 ستهیشا. بود ساخته شانیبرا یسیقد خودش از دیشا

 حداقل من  اما دانم ینم کرد ینم ای کرد یم باور مرا

  ینم گفتم یوقت کند اعتماد من به معراج بودم دواریام

 ماندم تنها  همه نیا من. بزند  هم بر را گند  نیا خواهم

 .دیاین ی روز  نیچن تا

 ...که برم من -

 طوفان نیا در میباورها و شکستم من. شکست  میصدا

  یبرا اورمیب  یا بهانه چه دانستم ینم و  شکست یذهن

 مان سه هر ی برا ندی ناخوشا جمع نیا از که یکار چه

  شهیهم یبرا  بار نیا و رفتم یم دیبا دیشا. کنم فرار

 ...!را معراج

 افرا؟ -

 نیا مرا که  باشد ستهیشا باشد؛  ستهیشا  داشتم انتظار

 که بود کایمل اما بزند صدا اسم به ناباورانه  گونه

 چشم و بود  باز مهین دهانش. بود شکسته را سکوتش

. داشت فرق نگاهش اما سته یشا و شوک از پر شیها

 من. یناباور از پر کا،یمل  و بود باور از  پر او شوک



  جلو. باشم ها نیا با سقف  کی  ریز گرید توانستم ینم

 یصدا که کنم فرار و شوم رد نشانیب از تا رفتم

 : کرد متوقفم جا  در ستهیشا

 .افرا سای وا سرجات -

 تا. آمد ینم بر من از یگرید کار. کردم نگاهش فقط

 ریز مرا اول بار یبرا حسام یوقت یحت حال، به

. بودم نکرده شکست احساس انقدر کرد، خرد  شیپاها

 یم چه از و ستادمیا یم  دیبا کردم؟ یم دیبا چه من

 ایدن که یروز از گفتم؟ یم میدردها از شان؟یبرا گفتم

  بود، کرده که  یفتح از خوشحال حسام، و  ستادیا میبرا

 یم باور مگر بود؟ ستادهی ا من یزندگ ی ها رانهیو بر

 کند؟ باور که بود  که کردند؟

 کرده؟  کار یچ حسام -

 شد تار نگاهم. افتاد هیگر به کایمل و دیپرس  ستهیشا

  از ای است خودم یبرا دانستم ینم که  ییها اشک از

  یرو و بخورم زمیم به تا رفتم عقب عقب. کایمل درد

 افتاد نیزم یرو شد، من مثل هم کایمل. نمیبنش نیزم

 او از دمیشن  ینم ییصدا. گرفت دستش در را سرش و

  شد؟ یم باور. شود یم تا شتریب دارد که دمید یم اما

 داشت؟ امکان



  و من نی ب که ستهیشا  یرو دیچرخ   ام یابر نگاه

 هم دیشا... نه هم  یجار  دیشا. بود مانده اش یجار

 قلبم دیشا. کنم فکر دیبا چطور دانستم ینم گرید من

.  بود نمانده فکر یبرا ییجا گرید که بود گرفته آنقدر

 را میها چشم . بود توانم از ادتریز من یبرا درد نیا

 : دمی نال و بستم اتیواقع نیا بر

 .دیبر خدا رو تو. برو  ستهیشا -

 کجا؟ برم -

 تا شد باز باره کی میها چشم. دمیپر زد  که یداد از

 تا زد زل من به و میرو به رو زد زانو که نمشیبب

 .نبودم گفتنش آماده من که یقتیحق بشوند، را قتیحق

 افرا؟ کرده کار یچ حسام -
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  تیحکا بشنود خواست یم بشنود؟ خواست یم چه

  کی چطور که مرا؟ یچارگ یب و یدرماندگ یروزها 



 ها سال که نینازن بشود؟ چه که شد؟ نابود روحم شبه

 گرید. بودم مرده بود ها سال که من بود، مرده شیپ

 نگفتن؟ ای گفتن داشت یفرق چه

 ...!بزن حرف -

. نبود ستهیشا. آمد میرو به رو از یا  خسته یصدا

  حرف نداشت نا و بود نشسته  حال یب  که بود کایمل

 هم به کند دعوت مرا و د یبگو توانست آنقدر اما بزند

 .گنداب نیا زدن

 بگم؟ یچ -

 به داشتم که یفشار همه نیا از سوخت یم میگلو

 هیگر که نشوند، یباران م یها چشم تا آوردم یم خودم

 توان از شی ب زیچ همه کردم یم هیگر اگر که نکنم،

 .شد  یم یواقع من

 بود؟ سالم شونزده یوقت کرد کار یچ  حسام بگم -

 اما دانم ینم افتاد؛ ای  نشست، نیزم یرو  ستهیشا

  من که یسن از و دیشن که یقتیحق از ماند باز دهانش

 و زدم بغل  را میزانوها. مردم اول بار یبرا آن در

.  بود آمده هم با دردها نی ا همه. انداختم نییپا را سرم

 همه نیا که یمرد به اعتماد نبود درد دردها، نیا همه



 زخم از شیب کنم، هی تک او به بودم  توانسته مدت

 .شکست  یم مرا داشت حسام

 ؟... که بود نیهم یبرا پس -

 : کایمل بلند یصدا از ماند  تمام مهین  ستهیشا حرف

 سته؟ی شا حرفشو یکرد باور تو -

  داشتند انگار که میرو به رو زن دو نیب دیچرخ  نگاهم

 قت،یحق دنیفهم یبرا دندیطلب یم مبارزه به را هم

 . قتی حق دییتأ یبرا

  شوهرت ؟یگ یم رو نایا یدار االن چرا افرا؟ چرا -

 یآبرو... که یگفت هم شوهرت به ده؟ی شن رو نایا هم

 االن؟ چرا ؟ی برد شوهرت  یجلو نیا یبرا  رو حسام

 ؟...موقع همون  چرا بوده سالت شونزده اگر

  از شد دهیکش آتش به وجودم تمام. گرفتم آتش من و

 .تهمت نیا از  و حرف نیا

 که داشتم دوست من یکن یم فکر ؟یفهم یم یچ تو -

 به کنه مجبورم و تختش یتو بندازه منو... ریز برم

 به رو حالم هم بهش کردن فکر یحت که یکار  هزار

  دمید یوقت شدم خوشحال یکن یم فکر تو زنه؟ یم هم

  یکس دمید  من و من شی پ یاومد دستش یتو دست



  خواست ی م حاال و کرد  له منو شیپ ها  سال که رو

  زیچ همه  داشتم من که  یموقع قایدق شه؟  خوشبخت

  یم من از بسازم؟ ندهیآ هی تا کردم یم  فراموش رو

  من نزدم؟ یحرف بودم ساله شونزده یوقت  چرا یپرس

  یوقت چرا ؛ یندار قبول بالغم و عاقل زن هی یوقت رو

 کردن؟  یم باورم دیبا بود سالم شونزده

.  شدم  بلند میجا از و فشردم هم به را میها دندان

 به رو و زدم کنار را بود بهت در هنوز که ستهیشا

  و شدم رخ به رخ بود، ستادهیا حاال که  کای مل یرو

 :گفتم

  یخوا یم  یکار هر برو. کن ازدواج باهاش برو -

 یتو که یدیسف اسب بر سوار شاهزاده نیا اما بکن

 . ستین حسام  ،یساخت  ازش تی نوجوون خام االتیخ

 :دمیشن سرم پشت از را سته یشا یصدا

 .بود یچطور  حالت ادمهی... تو که  ادمهی من -

  یم دلم. بخوابم خواست یم دلم. کرد یم درد سرم

 آن از تر تلخ دردها نیا. شوم دور همشان  از خواست

 . کنم تحملشان نیا از شیب بتوانم که بودند

 .تونیزندگ سر دیبر. فقط کن  بس... کن بس  ستهیشا -
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 را میجلو کدام چیه بار نیا و شدم رد کنارشان از 

 نیا که ییها آن همه و اطهایخ ی  همه. نگرفتند

 نیبدتر  و روزها نیبهتر در را آرام  شهیهم کارگاه

 را یمن ندیبب تا بودند ستادهیا بودند، دهید شیروزها 

 را در و گذاشتم سر پشت را  زن دو صدا یب و آرام که

 . بستم سرم پشت

 رشی گ یپ گرید بود  گفته. بود گفته دروغ معراج

 قطره قطره که ییآبرو نیا نبود قرار. بود نخواهد

  لگدمال پا ر یز نطوریا را بودم کرده جمع خودم یبرا

 چرا پس. باشد داشته فرق حسام با او بود قرار. کند

  خراب سرم  یرو من یخوشبخت چرا پس شد؟ نگونهیا

 نگفت؟ را راستش من مرد چرا شد؟

  تمام. دمی رس خانه به کردم یم فکر چه آن از زودتر

  ود کرده فکر راه راه  تمام. بودم آمده ادهیپ را راه



 فغان به  جسمم و روح  درد از و بودم ختهی ر اشک

  ها اشک نیا . بود نشده درست زیچ چیه اما بودم آمده

 دمیکوب سرم پشت را در. بودند نکرده حل  را زیچ چیه

  یلبخند با  شیرو شبید که نشستم یا  کاناپه یرو و

 و شد صبح زود چقدر شبید. بودم دهیخواب  نیریش

 .ک یتار میبرا زود چقدر صبح

. ستیک دانستم یم. خورد در زنگ تا دینکش یطول

  دفاع خودش از خواهد یم و آمده معراج دانستم یم

 بودم آماده من. نبودم زیچ چیه دنیشن آماده من و کند

 یم اما رمیبگ  او از را شکست و داد که  یقول تاوان تا

 نبود ییجا  خلوت نیا در. داد نخواهد فرصت دانستم

  دلم در چه هر تا بکوبم میها  حرف بار ریز را او که

 . زمیبر رونی ب بود انباشته

 وارید به  چشم و نشستم میزانوها یرو ن،یزم یرو

  میجا از هم قفل در دیکل دنیچرخ با  یحت و دوختم

.  دادم ینم او  به را خانه نیا دیکل کاش. نخوردم تکان

  داشتم، اعتماد او به که بود  یکس یبرا خانه نیا دیکل

  داد یم قول که  یکس گفت؛  ینم دروغ من به که یکس

 که یمرد نیا نه معراج؛ نه زد، ینم آن ریز بعدا و

 .بودم کرده  اعتماد او به یزمان من



 یصدا ش،ی ها گام ریز و دمیشن را شیها قدم یصدا

  من؟ با بود کرده چه را، خودم یها استخوان شکستن

 و آمد اجازه یب که یاشک رد از شد  سیخ ام گونه

 یم را شیپا یصدا اما میرو به رو شد تار  که یوارید

 به معراج دمیفهم ینم و بودم کر و کور کاش. دمیشن

 .کرد  انتیخ او به نانم یاطم و من

 . سالم -

  نیا جواب  نبود، واجب سالم نیا جواب. ندادم جواب

  فرود که یدست و دیچرخ  و شد بلند که  بود یمن کالم،

 رهیخ من به که ریمتح  ینگاه و یا گونه  یرو آمد

 .ماند

 خودت و یایب تو که نکردم جمع آبرو  ذره  ذره من -

  من. نبود مربوط تو به اصال یزیچ به یکن وارد رو

 نیا یتو یمون یم یگفت  تو و گفتم ازشو یپ تا ریس

  به من. یلعنت کردم اعتماد تو به من... یکوفت یزندگ

 یم رو من یزندگ تمام و یر یم تو و کردم اعتماد تو

 دیفهم ستهیشا بفهمن؟ ملت تا ابونی خ یتو  یزیر

 .  دنیفهم  کایمل و ستهیشا. معراج

 با که دیفهم یم اگر. میگو یم چه دیفهم ینم معراج

 . کرد ینم را کار نیا من



 دارم تو  با کردن چه که نیا تصور از من افرا -

 سر تا اونجا نبود کس چیه که نیا شم؛ یم داغون

 منو داره ش نهیس یرو بذاره رو لقمه حروم اون

 من. کنار بکشم خودمو نتونستم من. زنه یم شیآت

 شویزندگ داره دمید یوقت  کنار بکشم خودمو  نخواستم

 داد حیترج که یبدبخت دختر  اون و تو به و کنه یم

  دمید  یوقت ده، ینم  یتیاهم چیه بکشه، خودشو

  ترسو چشمات تو من و دیپر  رنگت و ی کرد  نگاهش

 بهش و تونستم یم کاش کردم آرزو خدا به دمید

 بهتره من یبرا مرگ. دادم یم نشون یشست ضرب

. یترس یم  زیچ همه یب کثافت اون از هنوز  تو یوقت

 عروس  لباس ینشست تو افرا؟ کنم یغلط چه من

 برم و یبگ من به که نی ا یجا به زنش یبرا یدوخت

  تحمل رو ایچ  یشد مجبور که رمیبم من  ببرم؟ کفنشو

 .افرا یکن
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 یدرد فقط. نشد ختهیر یاشک . امدیدرن  من از ییصدا

 اما نبود  شیبرا یدرمان چیه که بود نشسته  قلبم در

  حالت یب  ییها  چشم فقط. دید ینم را ها نیا معراج

 .نداشت یفرق شانیبرا یزیچ گرید که دید یم

 

 یم یچ نبود مهم برام. بکشمش که رفتم من افرا -

  یتو ترسو حس اون  گهید خواستم یم فقط شه؛

 .نداشت یتیاهم چیه ش هیبق گهید نم، ینب  چشمات

 

 :گفتم فقط و کردم باز دهان

 . کردم اعتماد بهت من -

 که معراج به و کردم بازش  و رفتم در طرف به و

 : گفتم کرد یم نگاهم  درمانده

 . رونیب برو -

 افرا؟ -

 



 شده یدرد و فشار از پر بدنم تمام. کرد یم درد سرم

 کاهش. بود کرده باز سر کجا از دانستم ینم که بود

 حضور. بزنم ضجه ییتنها در توانستم یم تا رفت یم

 از شتریب کرد یم اضافه ی بار داشت زجرها نیا به او

 .  من توان

 

 یبرا را یمشکل  تا رفت  او و کردم اعتماد او به من

 گذاشته سر پشت شی پ ها سال من که کند حل من

. کنم رشیدرگ را او خواستم ینم که یمشکل بودم؛

 د؟یفهم ینم  را نیا چرا

 

...  نبردم شتر یب خودمو ی آبرو  تا معراج رونیب برو -

 من حرف. نداشت  یتیاهم  آبرو نیا برات ذره هی که تو

 اسمشم یحت که یکی مادر. ابونیخ و کوچه حرف شد

 خوام ینم  که یتیشکا  بابت زده زنگ دونستم ینم

 فقط من. کنه یم تشکر ازم بکنم یعوض اون هیعل

 برو. بکنم مویزندگ دردسر یب و آروم خواستم یم

 . نمتیبب خوام ینم رونیب

 

 



 که شد کینزد آنقدر و ستادیا در یجلو من، کنار آمد

 را سرم دیبا بدوزم چشمانش به چشم خواستم یم اگر

 ییجا به بود مانده رهیخ نگاهم اما گرفتم یم باال یلیخ

 له را مغزم داشت که یفکر و لباسش یها دکمه انیم

 .  کرد یم

 

 یم که او. شد تمام زود یلیخ من یزندگ فصل نیا

 یم که  او کنم، یم اعتماد سخت چقدر من دانست

 اورده؛ین دست به یراحت به مرا اعتماد نیا دانست

 داد؟  دستش از آسان انقدر  چرا پس

 .کن نگاه منو... یول در نیا از رونی ب رم یم من -

 

  انگار اما رمیبگ باال را سرم ندادم زحمت خودم به

 و ام چانه ریز آمد دستش. نداشت ی تیاهم شیبرا

 . نمیبب را شیها چشم کرد مجبورم

 

 :گفت شمرده شمرده

 یول رم یم  آخرش تا و کردم شروع که هیراه نیا -

 نیا از شم یم خفه دارم چون رم  یم نکن فکر



  رو یر یبگ یخوا  ینم تو که یحق رم یم دارم... فشار

  من یبجنگ  یخوا ینم خودت اگر یحت رم،ی بگ برات

  باهام و  یایب کنارم خودت  تا جنگم ی م جات انقدر

 رو بال نیا اون ینزن حرف تو اگر چون. یبد ادامه

 ...ارهیم هم گه ید یکی سر

 

 

  یافکار و ماندم من و بست سرش پشت خودش را در

 و زدم در  به هیتک همانجا. آوردند هجوم ذهنم به که

 نقدریهم یزندگ نیا عمر. نشستم سرد نیزم یرو

  یایدن به انقدر که یمن بودم؟ دهینفهم من و بود کوتاه

 نیهم به کردم، یم افتخار بودم ساخته که یمحکم

 شد؟  خراب  سرم یرو ایدن نیهم یراحت

 

 معراج به او، به گرفتم میتصم که یروز به رفت ذهنم

  را بابا قرض خواستم یم که یروز به. کنم اعتماد

  یکارگاه داشتم میتصم که  یروز همان به و بدهم پس

 دوستش یروز و آمدم ایدن به آن در که یشهر در

 . بزنم داشتم

 



  یطراح یعروس  لباس. بود  گرفته نور شهر در کارم

  و بود شده مجالس زد زبان که بودم دوخته و کرده

 گزارم هی سرما خواست یم که ینام محتشم  معراج

 .باشد
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 شده تمام  تشیمأمور کرد اعالم آخر بار یبرا که بابا

  فکر به م،یبرگرد  خودمان شهر به شد قرار و

 یبرا خودمان شهر در یکارگاه. افتادم نو یکارگاه

 مثل بودند، پناه خودشان و نداشتند یپناه  که یزنان

 و بودند جا همه زنان نیهم مثل  و شهر نیهم

  که بود یزنان از پر خودم، شهر در مخصوصا

 .  داشت وجود یمشکل اما بودند؛ خانشان  سرپرست

 



 نیهم یبرا بودم گرفته کمک بابا از  بار کی من

  بار یبرا خواهم یم که دانستم ینم یحت و اول کارگاه

 معراج ادی به آن از بعد و... نه ای بخواهم یکمک دوم

 . افتادم محتشم

 بود چه هر. دادم انجام دیرس ذهنم به که  یکار نیاول

 با تا دیایب من  با تا خواستم او از و گفتم بابا یبرا را

 از پر بابا و من رابطه. میکن یدارید محتشم  معراج

 به رو که روز آن هست ادمی اما بود  بینش و فراز

  لحظه بدون توانستم و نشستم بابا کنار  معراج، یرو

 نیا که بفهمم و بشنوم حرف و بزنم حرف ترس یا

 یگزار ه یسرما  جز یقصد م،یرو به  رو جوان مرد

 . کردم یم فکر طور نیا حداقل ای ندارد،

 

 **** 

  و آشنا کی یعروس انیم بود مرد کی محتشم  معراج

  هیسرما  من حرفه یرو خواستیم که شد یکس بعد

 شیپ را یگذار هیسرما بحث  که اول بار. کند یگذار

 داندینم که  است یمیعظ پول منبع کردم، فکر دیکش

 .  کند خرج را شی پولها چطور

 



.  بودم دهی نشن را اسمش من و میبود شهر کی اهل

 شهر آن اهل گرید ما شد دار رسم و اسم یوقت دیشا

 .مینبود

 کارگاه در شود،ینم فراموشم نشست مقابلم که اول بار

  بود باز چهارطاق اتاقم در یوقت هم آن نشست،  مقابلم

  هیبق دید از را ما بخواهد که نداشت یحصار  چیه و

 . گفت خودش از و کند یمخف

 

 

  نکهیا از دارد، دوست را یگذار هیسرما  نکهیا از

  قاطعانه. شود  کیشر من ریخ عمل نیا در خواهدیم

  خواهدیم چه کارش و یزندگ از دانستیم زد،یم حرف

 .بود کردن سکیر اهل نظر به و

  شربت وانیل دور را دستم  زدم، یلبخند شیرو به

 :گفتم و کردم قالب

 یگذار ه ی سرما نیخوای م مشخصه که نطوریا خب-

 خودتون شهر با نجایا ستین مهم براتون یول دیکن

 داره؟ فاصله

 



 

  یرو  را شیها آرنج داد، هیتک یصندل یپشت به

 در شیها انگشت  گره از بعد و کرد ثابت ها رهیدستگ

 :گفت هم

 زدن آب به گداریب اهل من یول هیمهم  بحث نیا-

 ! برسونم چهار به رو دودوتا گرفتم ادی من ستم،ین

 : کردم نگاهش

 خودتون؟  منطق با-

 

 :کرد باز را شیها  انگشت گره

  دانشگاه یتو  رو تجارت قانون من! تجارت منطق با-

  از و نجایا  امیب بخوام که  نگرفتم ادی صفحات نیب از

  یتو رو تجارت قانون من بزنم، حرف ی گذار هیسرما

  ییهمونا. گرفتم ادی کسبه با زدن کله  و سر و بازار

 !بلدن شتریب مهندس  و دکتر تا صد از که

 

 رهیخ صورتم به محتشم معراج زدم، یکوتاه لبخند

 :شد



 منم نیبش باعث  دیتونیم آمد در کسب بر عالوه شما-

  ای خودسرپرست یها زن استخدام یتو که یثواب در

 !بشم کی شر دیکنی م بدسرپرست

 : دادم تکان یسر

 نشون؟ دو و  ریت هی پس-

 

 

 همان از وقار؛ با و مردانه خودش، مدل زد، یلبخند

 بود بلد محتشم معراج. نبودند بلد انمیاطراف  که ییها

 عرضه ی ب ماهان مثل بدهد، نشان را اش یمردانگ

  خودش درست. نبود سخت و سفت پدرم  مثل نبود،

 ! محتشم معراج بود،
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  نوشته ما نیب داد قرار هی  دیبا نظرم به خوبه، یلیخ-

 نه ای است مضاربه شما شراکت نیا دونمینم. بشه

 میتصم درست  بتونم تا بشه تیوضع نییتع دیبا یول

 . رمیبگ

 

 

  با یمشکل د،یکن عمل نیتر راحت یهرطور  شما-

  خوامیم ی ول ندارم یگذار هیسرما نیا بودن مضاربه

. باشم کی شر هم ضرر یتو شد وارد هم  یضرر اگه

 مورد در ی ول ندارم یدخالت چیه یکار روند مورد در

 یحت ای ی قانون ای یحقوق مشکالت با  نیبخوا نکهیا

  تک با شدت به دیکن برخورد یمال ضرر ناکرده ییخدا

 !دارم مشکل یرو

 

 

 چیه. ماندم رهی خ صورتش به شدم، خم جلو به یکم

 در را شی حرفها صد تا صفر انگار نداشت، یدیترد



  گفت،یم فکر با که ییحرفها. بود کرده  یحالج ذهنش

 .بود گرفته سنگر یکار تجربه جمالتش همه پشت

 وسوسه شنهادشیپ نداشتم، موافقت جز یا چاره

 .بود درست و خوب نبود، زیانگ

 

 نشسته مناسب  یجا در همه که یپازل قطعات مثل 

 و گذاشته ممکن یجا  نیبهتر در را  همه باشند،

 شد باعث رفتارم دیشا و لبخندم. بود داده لمیتحو

  بلند شیجا از باشد، یمثبت جواب محتشم معراج یبرا

 .دهدیم را قرارداد بیترت گفت و شد

 

 

. داشتم یخوب حس  رفتم، فرو فکر به رفتنش با

 دلم ای بترسم کنارش در بخواهم که نبود  یمرد محتشم

 را یمردانگ بود بلد که یمرد. کنم فرار بخواهد

 شده حساب رفتارش. نکند مقابلش زن هیعل یچماق

 رخم به  را اش یبرتر خواهدیم نکردم حس بود،

 کی در خودش با مرا کردم حس حال نیع در و بکشد

 . ندیبیم سطح



 

 

  *** 

 میبرگرد  خودمان شهر به است قرار گفت  بابا یوقت

 کارگاه یواگذار دنبال که یوقت شد، عوض زیچ همه

. کردمیم روشن را معلقم  یها وام فیتکل دیبا و بودم

 و میهست خودمان  شهر یراه گفتم محتشم معراج به

  به شتریب  دلم ته و کرد استقبال . خوب  هم یلیخ گفت

 . شد قرص شراکت نیا

 

 

 شهر در را  یبازنشستگ دوران و گشتی برم دیبا بابا

  خانه به بود قرار سالها از بعد. گذراندیم خودمان

.  بودم متنفر  اش هیثان هر از که ییجا  به برگردم،

  یاهیس و انداخت یم حسام ادی مرا شک یب که ییجا

 .کردی م تازه را قلبم

 شد قرار یوقت سپردم، زنان از یکی به را کارگاه

 بود مشتاق مامان اما نداشتم یذوق چیه میبرگرد

 . برگردد



 

 شانیبرا که ییها آدم با و برود خودش شهر به

 بود وقت یلیخ ماهان. کند یزندگ کردیم یدلتنگ

 چیه که ییپرستو . بود رفته رانیا از و برده  را پرستو

 را او تولد بدو از که یمادر د،یند  را ایلع وقت

 سپرد یماهان به را نوزادش راحت یلی خ و  نخواست

 .ندارد عرضه دانستیم که

 

 زود یلیخ   خانه د،ینکش طول ادیز مامان یکش اثاث

  کردم، راننده به ینگاه. گرفت  رفتن یبو  و شد یخال

 چطور دادیم ادی کارگرها به و بود ستاده یا یکنار

 هر. بزنند بار  ونیکام در  را لوازم پازل قطعات همانند

 که ییفضا در درست را آمد یم رونیب  که دیجد تکه

 . دادیم جا بود اش اندازه

 

 

 به ونیکام از زودتر و می برو بابا نیماش با بود قرار

 د یکل نسخه کی  اطیاحت  محض بابا هرچند م،یبرس  خانه

 .بود  داده راننده به



 گذاشت نیزم یرو داشت دست به که را یسبد مامان

 :گفت و

 !عقب صندوق بذار نویا افتادم کول و کت از افرا،-

 

. است کرده درست یخوراک  راه یبرا  داشتم حتم

 معده گفتیم . مینخور رونیب یغذا که داشت  وسواس

 برداشتم را سبد. کندیم ماریب را شما و فیضع را تان

 .  دادم جا عقب صندوق داخل زحمت به و

 

 

 سرشان پشت کرد،یم نظارت کارگرها  کار به که بابا

 :گفت و شد  خارج خانه از

  زیم زیچ ری ز ینذار رو ون یزیتلو نیا باش،  مواظب-

 ! رو یرو بذارش. نیسنگ

 جرعه کرد، پاک را اش یشان یپ یرو عرق جوان مرد

  یکیپالست پارچ داخل مامان که دینوش  یشربت از یا

 .بود گذاشته  کنار شانیبرا و کرده درست

 



 زدن غر با  و برداشت را  ونیزیتلو و کرد تازه ینفس 

.  گذاشت آمد یم امن نظرش به که یا گوشه بابا یها

  ظرف نیچند مامان اما م،یبود کرده خاموش را خچالی

 گذاشته یتیونول ی خدانی داخل و کرده درست خی بزرگ

 .بود
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  را آن دادی م کارگرها دست به یشربت پارچ  که هربار

 هوا بودن  یشرج و گرما دانستیم کرد،یم خی از پر

  سر آخر بودند گذاشته مرا اتاق لوازم. کند یم تشانیاذ

  یریپاگ و دست و نیسنگ لوازم نظرشان به بزنند، بار

 تمیاذ آفتاب تا کردم می ها  چشم نقاب را دستم. نبود

 .نکند

 



  به توجه یب. نشستم نی ماش داخل و زدم  را موتیر

 غر بودم مطمئن زدم، را نیماش کولر  بابا تی حساس

 یقدر به گرما یول دیآ ی م فشار یباتر به که زندیم

 ینیس مامان. نداشت ی فرق که بود کرده ام یعصب

  به زدن آب  یبرا را شده یخال پارچ و آورد یگرید

 یرو و آمد مامان زدند بار  را لوازم یوقت . برد داخل

 .نشست جلو یصندل

 

 فکر و کرد را شیها هی توص بار نیهزارم  یبرا بابا

  شیها تیحساس رودیم باالتر سنش هرچقدر که کردم

 یسبد مامان نشست فرمان پشت یوقت. شودیم شتریب

  بود کرده حاضر  ریمس طول  مخصوص که یگرید که

 :گفت و برداشت عقب از را

 رو حرصش کنم فکر یزد غر جونشون به نقدریا-

 ! کنن یخال   لیوسا سر

 

 

 :کرد روشن  را نیماش بابا



 کار رنی بگ ادی دیبا هرته؟ شهر مگه کنم،ینم فکر-

  جوون هم  اونا ستین الشیخ نیع که رانندهه. کنن

 .ومدهین دستشون بردن بار خم و چم هنوز خامن

 :داد بابا دست به و کرد باز را یمعدن آب  یبطر مامان

 !یزد غر بس از شد خشک گلوت بخور-

  بود، خودش دست راه که یطور  یول زد را ششین

  یبطر بابت تازه و نزند یحرف  بابا که زد شین  یطور

 رونیب به داد، تکان یسر مامان. کرد  هم تشکر آب

 :گفت و شد رهیخ

 ! هیخال ماهان یجا-

 

 :گفت بابا دادم، هیتک یصندل یپشت به

 ایلع وقت هی. ادیب ینکن شیی هوا  خوبه،  جاش ماهان-

 ! کنهی م هندوستان ادی لشیف و نهی بی م رو پرستو

 :زد یپوزخند مامان

  یرسوا رفته ادتی. کرد پسرم دل به خون ل؟یف کدوم-

 خوش روز هی کردنش؟ فرار سر  میشد عالم دو

  چاریل ومدیم الشیفام از یکی قهیدق هر. مینداشت

 .کردیم بارمون



 

 تار هم ما یزندگ  آسمان رفت ایلع یوقت گفت، ینم راهیب

 رفت ادشانی و بودند دخترکش و ماهان گرد همه. شد

 ایلع فرار. کشدیم نفس خانه آن در هم ییافرا

 چیه با شدینم که یدرد شد، مانیزندگ درد نیبزرگتر

 ییروزها  به  مرا مامان یحرفها. کرد آرامش یمسکن

  یتلخ طعم  که ییروزها. کردمیم فرار آنها  از که برد

 .  بودند مرگ تجربه مثل داشتند،

 

 را رگم گرفتم میتصم یوقت بودند، مرگ لمس یحت

  حسام به کشمیم نفس که ی زمان تا مجبور یوقت بزنم،

 زندان به ش یها  چک یبرا که یوقت چقدر و بدهم باج

 .داشتم دوست  را رفت

 راه از بود دهینکش یطول گرفت، باال بحثشان

 مسبب هم باز و شد شروع شانیدعوا که افتادنمان

 .  بود ماهان دعوا نیا

 

 و کردم اش خفه نطفه در شد، بلند یگوش زنگ یصدا

 :نوشتم محتشم  معراج  یاپیپ یها تماس جواب در



 !رم ی گیم تماس خودم کنم، صحبت تونمینم-

 با یگاه بودند، شده کنده فرمان دور از بابا  یها دست

. دست دو با یگاه و  گرفتیم را فرمان دست کی

  ریتاث خواست یم و زدیم حرف دست کی با یگاه

 اول دکمه خواستیم یگاه و کند شتریب  را شی حرفها

 . دیایب باال نفسش تا کند باز را راهنشیپ

 

 و بستم را  میها چشم نخواندم، را محتشم معراج امیپ

  زاریب ماهان از چقدر. شود تمام ها بحث  نیا کردم دعا

 اشک مامان. بود دردسر هم نبودنش یحت که بودم

  نثار خواستیم یراهیب و بد هر لب ر یز و ختیریم

  مقدار نیهم و دادیم حق ایلع به یکم بابا. کردیم ایلع

 .شد  مامان چشم در یخار   زیناچ

 

 

  یتوان گرید من و شدیم تر بلند رفته رفته شانیصدا

  نکهیا از قبل و کردم باز چشم مامان غ یج با. نداشتم

.  شدم دهیکوب دستم کنار پنجره به محکم  میایب خودم به

 و ماند وا  زیچ همه لی تحل از مغزم رفت، جیگ سرم



  بعد و کردند ثبت را یگنگ و محو لحظات میها چشم

 . شد اهیس  زیچ همه

 

. ستیزندگ  از یبخش یاهیس ست،ین واژه کی یاهیس

 ریز ی وقت ،یزنیم پا و دست خالء کی در یوقت

  یوقت. ندارد ی سود چیه کردنت تقال و ستی خال  تیپاها

 دنید از تیها  چشم یوقت و  یشنو یم گنگ را صداها

 گفت شودینم اغما، گفت شودینم. سوزدیم یاهیس

 . یهوشیب

 یفهمیم فقط است، مرگت چه قایدق یدانینم هم خودت

  نیا قایدق من و ندارد یثمر  یکنیم یتالش  هرچه که

 . کردم تجربه را یثمر یب

 

 و شود خارج ام حنجره از ییصدا کردمیم تالش یوقت

  بدهم یتکان را خودم خواستمیم یوقت. بود پوچ تالشم

 . کردمیم تقال فضا انی م انگار و

 را بودند شده چفت هم ی رو که ییها پلک  یسخت به

  زنگ گوشم. تار نگاهم و  بود نیسنگ سرم. کردم باز

  غیج و نشسته دستم کنار یکی وقفه یب  انگار زد،یم

 .باشد دهیکش



 

  زدم پلک چندبار  سوخت،یم و بود شده  خشک میگلو 

  و بود دی سف زیچ همه نم،یبب واضح توانستمینم یول

  رنگ یب لحظه هر بودم آن در که  یجهنم ای ایدن

 .شدیم
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  تار میها چشم کردم، باز  چشم شدن زده شین حس با

 میگلو در یا سرفه و بود شده تر خشک حلقم ته. بود

  درد شد، بدتر  حالم کردم سرفه یوقت. گرفت  یم جان

 قفسه یرو تا دادم یتکان را دستم. دیچ یپ وجودم در

 .دهم تکانش توانستم ینم  یول بگذارم دردناکم نهیس



 آن به سنگ انگار و بود نیسنگ دستم کردم، یا ناله

  جمع میها چشم  در اشک سرفه شدت از. بودند بسته

 افتادم، هق  هق به. گرفت را تار نگاه همان و شد

  یباال که دمید تار را یزن که دیکش طول چقدر دمینفهم

 یآب از یوان یل داد، باال را تختم یپشت. شد ظاهر سرم

 هم به دلم شیگرما از دمش ینوش یوقت کمکه اریبس

  حالم شد قطع میها سرفه یوقت. بود دستش در خورد،

. نبود روشن ذهنم در یزی چ چیه بودم، جیگ. دیپرس را

 رفته رفته نگاهم. زدم یم پا و دست یکیتار انیم

 : گفت و داد تکان یسر پرستار شد، بهتر

  زنمیم زنگ بهش  رفته تازه بود، نجایا االن همراهت -

 !برگرده یاومد هوش  به گمیم

 بودم گنگ انقدر چرا بود؟  که زن نیا بود؟ که همراهم

  همراه چه یبرا اصال کرد؟ یم درد میپا  انقدر چرا و

. کردیم درد سرم بستم، را میها چشم خواستم؟ یم

 یلیخ. بخورم یتکان توانستمینم و بود نیسنگ بدنم

 هنوز که ییصدا دم،یشن را زن یصدا که دینکش طول

 :شدیم اکو سرم در

 !اومد همراهتون -



  دنید و نم یبب تر واضح تا زدم پلک کردم، باز چشم

 که یقدر به کرد، ام شوکه بود ستادهیا مقابلم که یکس

  هر انتظار. باشد او همراهم  کردمینم  را تصورش

 را متأسفش نگاه! محتشم معراج جز داشتم را یکس

  جز ندیبب را یی جا هر تا انداخت نییپا که یسر و دمید

 :دمیپرس ری متح. صورتم

 محتشم؟ یآقا -

 که یاتاق وارید یدیسف و  شد اطرافم جمع تازه نگاهم

 بود؟  خبر  چه نجایا. زد را چشمم بودم آن در

 کجام؟ ... من -

 میبرا دشیسف لباس حاال که زن یرو دیچرخ  نگاهم

 یم کار چه نجایا محتشم معراج. بود شده تر انینما

 بود؟ کجا نجایا اصال کرد؟

 . پاکزاد خانم  دیهست مارستانیب... سالم -

 نیا یرو من چه؟ ی برا مارستانیب. شدم ماتش

 شهرمان می رفت یم میداشت که ما مارستان؟یب ؟...تخت

  هیسرما بود قرار بود  میرو به رو که یمرد نیا و

.  بودم صاحبش من که باشد دیجد یکارگاه گذار

 با داشتم من. نبود کداممان چیه مقصد مارستانیب

 بودند؟ کجا  بابا و مامان... بابا و مامان
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  سرش هنوز که کردم متمرکز شیرو را نگاهم دوباره

. کرد یم نگاه شیها کفش به دیشا و بود نییپا

  ریت سرم یا لحظه  چرخاند، ما نیب را نگاهش پرستار

 پچ یصدا. بستم درد شدت از را میها چشم و دیکش

 شده تر کینزد او کردم باز  چشم یوقت و دمیشن یپچ

  تک یرو  نشست، کنارم. دمید ینم را  پرستار و بود

 . بود همراه به متعلق یول داشت فاصله که یصندل

  سکوت معراج و بودم سوال از پر کردم،  نگاهش

  خواستم یم ترساند، یم مرا که یسکوت. بود کرده

 شده تخت خیم تنم تمام. شد ینم یول  بخورم یتکان

 ینم و افتاده تنم یرو  ینی سنگ بار انگار بودند،

 :گفت و زد یپلک معراج. کنم ییتقال یحت توانستم

 کنم؟ صدا رو پرستار نیخوا یم -



  یم من از را نگاهش که شدم رهیخ ییاو به بهت با

  در که یسرم و کردم  جمع را میها انگشت  د،یدزد

  درد شدت از. کرد وارد دستم به یادیز  درد بود دستم

  و دیچرخ سمتم به محتشم شد، جمع هم در صورتم

 :گفت

 خوبه؟ حالتون -

 کتش. نبودم خوب من و زد ینم حرف او نبودم، خوب

.  کرد شلوارش بیج داخل  را دستش و زد پس را

 دیکش رونیب  را بود شکسته اش شهیش که مرا یگوش

 :گذاشت کنارم زیم یرو و

 !انیب نیر یبگ تماس یکی با دیبا -

 یم تماس دیبا یکس چه  با. دیگو یم چه دمیفهم ینم

 به را نگاهش معراج بودند؟ کجا بابا و مامان گرفتم؟

 :گفت و دوخت  صورتم

 یکس. خوبه یلی خ آشنا هی ل،یفام هی بودن وقتا نیا -

  یبرا  دیبا باالخره ؟ی برادر  یخواهر ن؟یدار رو

 !انیب ی ادار  یکارها

  دیبا ماهان ها، آدم همه نیب از که بود  یادار کار چه

 :زدم لب یسخت به داد؟ یم انجامش



 شده؟  یچ -

  چفت یلبها  یال از یسخت  به که یا  جمله با نفسم

  لحظه یبرا  میها چشم. رفت رونیب شد، خارج ام شده

 :دمیشن را محتشم یصدا بعد و شد تار یا

... باشه آخرتون غم دوارمیام... گمیم تی تسل بهتون -

 ....تصادف یتو

.  شد گم سرم پشت شیصدا دم،ینشن را ش ی حرفها هیبق

  بود شده شی لبها  خیم میها چشم و زد یم  زنگ گوشم

  یا لحظه به و رفت ذهنم  انگار خوردند، یم تکان که

  مامان یها ادیفر. بودم نشسته نیماش درون که دیرس

 همه بعدش و دیچیپ گوشم در بابا یها گفتن خدا و

 نیماش سقف به سرم یوقت د،یچرخ   سرم دور زیچ

 .زد  شهیر وجودم  در درد یوقت کرد، برخورد

  یادآوری. آمد ادمی و گرفت  جان ذهنم در زیچ همه

 به را محتشم معراج چرا  بفهمم شد  باعث اتفاقات

 نه؛ که ها ماه. اند کرده خبر من یآشنا تنها عنوان

 در اسمش. نداشتم یتماس چیه ماهان با بود سالها

 داشت جان پسوند نه بود، ماهان فقط همراهم  یگوش

 .دیکش یم  دکی را داداش شوندیپ نه و



  من و خورد یم تکان ش یلبها هم او آمد، یپرستار 

. دمیجنگ یم  بود کرده کر را گوشم که ی زنگ با هنوز

 نیسنگ میها چشم و کرد قیتزر سرمم در یزیچ

  توانستمینم که ییپا و دست از تر نیسنگ یحت شدند،

  شده اکو یصدا انیم  زنگ یصدا. دهم تکانشان

 شدم، داریب یوقت. برد خوابم و شد گم انمیاطراف

 یم کتاب و نشسته  تختم کنار یجوان زن.  نبود محتشم

 گوشم یول بود نیسنگ سرم کردم، نگاهش. خواند

 :کردم زمزمه یسخت به. زد ینم  زنگ گرید

 !آب-

  باز چشم دنمید با گذاشت، کنار را کتابش میصدا با

 :گفت و کرد

 !نیاومد هوش به شکر  رو خدا. سالم ن؟یخوب-

 پارچ از. بودم شیحرفها جیگ من و زدیم حرف تند تند

. گرفت م یلبها سمت به و کرد پر یوانی ل تختم کنار

.  دادند ی م خرج به خساست آب دادن در هم هنوز

 :گفت و گذاشت زیم ی رو را وانیل

 !بودن نگران. بدم خبر محتشم یآقا به من -

 :زدم  لب یسخت به



 شما؟-

 پرستارتون. باشم شما مواظب کردن استخدام رو من-

 ! هستم

 *** 
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  بودند؟ آمده  چه یبرا د،یچرخ  یم آدمها نیب نگاهم

 دنمید با که ییها آدم. شناختم  ینم من که را ها نیا

 یم ام شانه یرو یدست گرفت، یم اوج  شانیها ضجه



  چیه شناختم، ینم من را گفتند یم تیتسل و گذاشتند

 . نبود خاطرم را کدامشان

.  کردم نگاهشان فقط و  بودم شده جیگ کردم، بغض

  لحظات  نیتر محو انیم و رفت یم د،یپر یم ذهنم

 نقطه به و  بستم را میها چشم. دیچرخ  یم شده ثبت

 شده جمع یقبر گراداگرد که یتیجمع رفتم، یدور

  در شیها دست که یمرد یرو دیچرخ  چشمم. بودند

 را محتشم  را، او چهره فقط. بود شده قفل هم

  یزیچ لب ریز و ستادهیا که ییاو فقط شناختم،یم

 .کرد یم زمزمه

  اهشانیس  یها لباس بودند؛ تار میبرا  گرید یها آدم

 از را ماهان. بود تار میبرا  هم شانیها  اشک و یخاک

 ستادهیا یا گوشه کرده  بق که دمید یم  چشم گوشه

 او یرو  نیا از شتری ب خواست ینم چشمم و بود

. شدیم پخش مردم نیب که  خرما یها سید. کند تمرکز

 که ییها آدم ی ک اصال بودند؟ کرده خبر یک   را ماهان

  بودند؟  آمده دمید یم

 یزن و خورد یتکان بودم نشسته شیرو که یلچر یو

  بود، کرده یمعرف عاطفه را خود که بود، پرستارم که

  در هدف یب را دستم. دیپرس  حالم از و شد خم کنارم



  گشت محتشم معراج دنبال  چشمم باز و دادم تکان هوا

 از دور بود، ستادهیا  پربار یدرخت ر یز بار نیا که

 .بود نییپا هنوز سرش و تیجمع

 از یحجم تا دادم فرو ینفس و بستم را میها چشم

 بود ها سال من. دهم فرو را بود میگلو در که یبغض

 داشتم تازه و شدم تنها دندینفهم که را من. بودم تنها

  باز زیچ همه که کردم یم عادت حضورشان به تنها

  ینقش خودم یبرا بستم که را میها چشم. شد خراب

 و یپدر و یمادر و من از ؛یا خاطره از دمیکش

  یها سال قبل، سال یل یخ که لب بر لبخند یبرادر

  باشم، قائل شد ینم ها آن یبرا یعدد چ یه که یدور

 درخت ر ی ز و بهار اوائل سبز، و پهناور یدشت در

  یم در به را زدهیس د،یسف یها شکوفه از پر یها

 .میکرد

 یم ماهان  و داشتم  تن به رنگ قرمز یلباس من

 تا و بگذارد اش یباز اسباب ونیکام در مرا خواست

 همه که گذشت خاطرم  از ییها سال. ببرد ایدن آخر

  از موقع  آن من را پدرم و مادر. بود رنگارنگ  زیچ

 داشت که سرد  خاک نیا  ریز  نه و حاال  نه دادم؛ دست

 .انداخت یم  جانم به آتش



  و دیچک ام گونه یرو یاشک  قطره کردم باز که پلک

.  محتشم  معراج یخال ی جا یرو دیچرخ  میها چشم

.  کرده بغ هنوز  ماهان و  بودم من و بودند رفته همه

 وقت چیه که میبود داده دست از را یز یچ دو هر

 ی پشتوانه  ماهان. نبود ینیگزیجا  چیه شیبرا

 .را مادر و پدر از ینام من ... من و را  اش یشگیهم

 ازگوشه را پرستارم تا دیچرخ سرم یکم. آمد طرفم به

 دسته دور کرد محکم را دستش  که نمیبب چشم

  محافظتم خواست یم. بودم نشسته شیرو که یلچر یو

 اندازه به عمرش تمام در ماهان ماهان؟ از کند؟

 .نبود شکسته هم در و فیضع امروز

 ...!باشم تنها خواهرم با خوام یم -

 شد یم دور سرم پشت که را عاطفه یها قدم یصدا

 را درسش محتشم معراج. نرفت عقب ادیز. دمیشن

  لحظه کی روز  چند نیا تمام در. بود داده ادشی خوب

 یم باز که چشم. بود نخورده تکان من کنار از هم

  از یخستگ فرط از یوقت تا بود کنارم زن نیا کردم

 شده یتکرار یروزها  از پر ام یزندگ.  رفتم یم حال

 .بود



  زبانم نوک تا من و نشست یقبر یرو کنارم ماهان

 یروز که دهی خواب یآدم سنگ نیا ریز»  میبگو که آمد

  دار« نگه رو  احترامش. بود زنده تو و  من اندازه به

 را کس چیه  حالت نیبهتر در. ماند ذهنم در حرفم اما

  یروز به یوا بدهد؛ تی اهم فکر نیا  به بودم دهیند

 و تر  تیاهم یب ایدن در زیچ چیه  که امروز مثل

 .د یرس ینم نظر  به تر مسخره
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 ماهان؟  یخوا  یم یچ -

 یزندگ همه. داشت خش افکارم. داشت خش میصدا

  نهیآ مانند م یبرا زیچ چیه. بودند خش و خط از پر هم

  و افکار نهیآ دیبا میصدا که بود معلوم. نبود شفاف

  یاهیس یها رنگ از پر من افکار. شد  یم ام یزندگ



 ینم یباق حرف دنیشن  یبرا یراه چیه که بودند

 .گذاشت

 ...! افرا شده تنگ براشون دلم -

 یجلو  داشت که اشک از یابر پشت از کردم نگاهش

 شهیهم ماهان با و بود که مرد نیا. گرفت یم را دمید

 بود؟ کرده کار چه خودخواه

 دونستم یم باالخره... اما نبودم رانیا درسته -

 ... من. هستن

  لحظه یبرا و دیکش صورتش یرو هوا یب را دستش

 و رفت نیی پا و باال شی گلو بکیس. نگفت  چیه یا

 : داد ادامه

 یم شهیهم اما کردم اشتباه یلیخ میزندگ یتو من -

 یبرا ییجا هی. دارم برگشت یبرا یراه  هی دونستم

 خودم  خاطر به منو  که هست یکی. دارم برگشت

... بود زمیچ همه به حواسش شهیهم مامان... بخواد

 نبود؟ بود، هم تو به

  من بود حواسش یروز دیشا... بود دیشا. نگفتم چیه

  نشکسته  هنوز قلبم و نوشم یم چه و  خورم یم چه

 بود روزگار جبر. رفت ادشی مرا گرید یروز اما



 که یمادر یبرا من و افتاد که بود یاتفاق اما د،یشا

 .شد یم تنگ دلم داشت دوست مرا یروز

 ؟ ...افرا -

 ! خونه میبر عاطفه -

.  ندادم خودم به دنیشن حرف و او به زدن حرف مهلت

 را  زیچ چه  و ردیبگ را خاطرات نیا گرد خواست یم

  یا رابطه بود؟  مرده بود  ها سال که یزیچ کند؟ زنده

 یم چه شود؟ درست نبود قرار هرگز که او و من نیب

  له لحظه نیا یبرا را ام یزندگ  لحظه لحظه من دانست

 ها مدت من ی ها رگ بود، آمده که حاال و بودم زده له

 . نداشت یخون گر ید ،یتشنگ فرط  از که بود

 میرو ماهان زده ماتم نگاه  خورد، تکان که لچریو

 چند دیبا. بستم را میها پلک و دیچرخ می ها چشم. ماند

 اتفاق چه  هر کنم باور تا دمیخواب یم شتریب روز

  خواب از کرد، یم فکر که بوده یمن تصورات افتاده،

 . کند یم حل را زیچ همه شدن داریب

  و کردم یم باز چشم روز هر من و گذشت روز نیچند

  از که دادم یم گوش عاطفه یتکرار   یها حرف به

 به من و گفت یم میبرا یوتراپیزیف روزانه  برنامه

 که یا گذشته. گذشته جز کردم ینم  فکر زیچ چیه



 من گذشته. نبود من ی ندهیآ یبرا یراه  چراغ چیه

 در مرا و سوخته بود ها سال که بود خاموش یچراغ

 من فقط من،  گذشته. بود گذاشته تنها  ک،یتار یاتاق

 ...که ییها پارچه بعد و بودم

 ... ما میدید رو  خانم افرا لبخند باالخره -

 از که گشتم ییصدا صاحب دنبال و رفت باال نگاهم

 آب وانیل گفت؟ چه عاطفه. بودم دهیشن ذهنم پس

  تیرضا  سر از و گذاشت کنارم زیم ی رو  را پرتقال

 :زد بزرگ  یلبخند

 ...! بدونن  که شن یم خوشحال یلیخ محتشم  یآقا -

 کرد؟ استخدامت چرا محتشم  یآقا -

  چه دانست  ینم انگار سوالم جواب در ی ا لحظه یبرا

  را محتشم حضور. بودم دهینپرس یبیعج  سوال. دیبگو

 و ادب خاطر به توانستم یم را ختم  مراسم در

  قیتزر تولد بد از شیها  رگ در انگار که یاحترام

 زادگاهم شهر در که نیا اما کنم درک بود؛ شده

 یمنطق چی ه با باشد، داشته را میهوا نطور یا بخواهد

 .نبود جور میبرا

 عاطفه؟ -



 :گفت و افتی باز را خودش

 ممکن حالت نیبهتر یتو شما خواستن یم -

  هم نطوریهم که رسه یم نظر به و...! نی کن یکاوریر

 د؟یزد لبخند که نیکرد فکر یچ به. شده
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 به مربوط اما و او  یها حرف به ربط یب یلیخ

 :گفتم  شد یم رد ذهنم از داشت که ییزهایچ

 ...نطوریا که -

 .گرفتم را ممیتصم بعد و

 . محتشم یآقا دفتر میبر -

  نیا. بود کرده پا و دست یدفتر خودش یبرا امدهین

  و ستیکالن گذار هیسرما دانستم یم. دانستم یم را

  با ییآشنا از بعد. برود آب رشیز که خوابد ینم ییجا



  مرد نیا بودم دهیشن و گرفته مشورت آن و نیا از او،

  یم دلم و شد یم طال گذاشت یم چه هر  یرو دست

  ریخ یدعا از را یشانس خوش  همه نیا  بدانم خواست

  خواستم یم زهایچ یلی خ. آورده دست به یکس چه

  در یگری د زیچ خواستم یم آن از شتریب اما بدانم

 .خورد یم  غوطه ذهنم

 او از اما کردم مرخص دست اشاره با که را عاطفه

  محتشم به کردم رو بگذارد، باز را اتاق در خواستم

 از تر یرسم و بود نشسته اش یصندل یرو صاف که

 انگار که بود یجور اما کرد  ینم نگاهم باز شه،یهم

  ستییها حرف و من یپ در حواسش تمام دانستم یم

 .بشنود بود قرار که

 محتشم؟  یآقا دیهست قرارتون  سر -

 .پاکزاد خانم هستم بندیپا  هام حرف به شهیهم من -

 ... افتاد که یاتفاقات تمام -

 آب و فشردم هم یرو ی ا لحظه یبرا را میها دندان

 یدرد. سوخت یم می گلو ته. دادم قورت  را دهانم

 شرش از یک بود قرار دانستم ینم که بود بیغر

 وقت مرد، نیا یجلو دانستم یم اما شوم خالص

 که یدر به کردم قرص را دلم. نبود شکستن



 قدم چند که یا یمنش و عاطفه و بود  باز چهارطاق

 و بودند نشسته هاشان یصندل یرو تر طرف آن

 یم ذهنم پس در را شانیها حرف از کوتاه ییصدا

 .دمیشن

  یبرا دیهست حرفتون سر  هنوز شما نمی بب خوام یم -

 من؟ کارگاه یرو یگذار ه یسرما شروع

 ... از یکم بذارم خواستم یم فقط هستم که البته -

  یمدت خواست یم. بدهد ادامه نگذاشتم را حرفش

  اتفاق. گرید بود نیهم. میایدرب عزا از من تا بگذرد

  نطوریهم اگر من. بود فتادهین من یزندگ در که یدیجد

 .  مردم یم زودتر یلیخ دادم یم ادامه ماندن جا کی به

 لی ما هنوز شما اگر. محتشم یآقا ندارم یمشکل من -

 خودم یآمادگ خودم نوبه به هم من دیهست یهمکار به

 از کار و  روین و شما از  هیسرما. کنم یم اعالم رو

 .من

  من. بود ساده اندازه نیهم به شد امضا که یقرارداد

  اگر و گری د طرف کی او و بودم قرارداد طرف کی

 سود به میکن یکار همه می توانست یم خواست یم خدا

  یراحت به زدن، زنگ و سپردن جا چند با که یزنان

 . شدم یم  خالص  لچریو بند از دیبا. کردم شانیدایپ



  ساختمان و کرد مشخص را کارگاه محل که محتشم

 جلسات من ساخت،  نونوار را نشیزم کاره مهین

 چند هر  م،یپاها  یرو و کردم تمام  را یوتراپیزیف

  تیمأمور. شدم بلند عاطفه دست به دست اما سخت،

 در اما گرفت انیپا داشتم  انتظار آنچه از رترید عاطفه

 به رفتم من، و خودم و هستم خودم دانستم یم آخر

 تا باشم گاهشان هیتک توانستم یم که  یزنان دنبال

 یم که ییسرها انیم کنند بلند سر خودشان که یروز

 . بزنند ها آن شهیر به شه یت خواستند

 . پاکزاد خانم گم یم کیتبر -

 در یرو به رو اما میداشت فاصله هم با یقدم چند

 و بود من تالش نیدوم نیا. میبود ستادهیا من کارگاه

  غوغا نجایا بود قرار من.  باشد نشیبهتر خواستم یم

 یسع و  انداختم نییپا  یا لحظه یبرا را سرم. کنم

  نیاول یبرا که یروز آن ها، پارچه لمس لحظه کردم

  لحظه. آورم ادی به را بودم، رفته یکارآموز یبرا بار

 به مرا شیها قدم تمام و  بود ییجادو اندازه یب یا

 . کشاند  روز نیا و ساعت نیا
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 در یرو به رو اما میداشت فاصله هم با یقدم چند

 و بود من تالش نیدوم نیا. میبود ستادهیا من کارگاه

  غوغا نجایا بود قرار من.  باشد نشیبهتر خواستم یم

 یسع و  انداختم نییپا  یا لحظه یبرا را سرم. کنم

  نیاول یبرا که یروز آن ها، پارچه لمس لحظه کردم

  لحظه. آورم ادی به را بودم، رفته یکارآموز یبرا بار

 به مرا شیها قدم تمام و  بود ییجادو اندازه یب یا

 . کشاند  روز نیا و ساعت نیا

 

  کرده هیته  من نظر با محتشم  معراج  را لوازم تمام

 یبرا. داشتم دوست را یصنعت  یها یاطیخ چرخ بود،

 زیم بود، کرده خرج  یکل کارها چرخ سالن یخنک

 جذب خودش به را چشمم سالن انیم  یبزرگ برش

 به را سالن گوشه که  یرنگارنگ یها  طاقه. کرد

 و رفتم سمتشان به بودند، داده اختصاص خودشان



 یگرم خون شدم، جادو دوباره. کردم لمسشان دوباره

 . افتاد انیجر به میها رگ در

 

 جان ها پارچه لمس یبرا که شدم ییافرا همان دوباره

  و دیام هزاران که شدم  یدخترک همان دوباره داد،یم

  یها برگه یرو که ییها طرح. داشت سر در دهیا

  ها ساعت  یطراح هر یبرا من و بستندیم نقش کاغذ

 .زدمیم طرح و نشستم ی م نیزم یرو

  کرد، شروع صفر از که شدم ییافرا همان دوباره

 از و ستادی ا اش خواسته یپا  محکم که ییافرا همان

 که دیرس یمستقل کارگاه به کوچک نیرزمیز کی

  شهر نمونه نیکارآفر که یهمان. بود خودش  شیبرا

 اسمش یرو  خودسرپرست یها زن که یهمان شد،

 .خوردند یم قسم

 

 شد محتشم معراج و گرفت جان گرفت، شکل کارگاه

 گسترده تش ی حما چتر. خواست یم دلم من که یکیشر

  دایپ یمشتر کنم فکر که  یزیچ از تر زود یلیخ بود،

 و آمدند سرپرست خود و سرپرست بد یها زن. میکرد



  خاله دختر عاطفه دادند، رونق را کارگاه نقطه نقطه

 .کرد یمعرف را سلما اش،

 به گرفت، دست به را کارگاه امور کم کم و آمد سلما

  ستندیبا بودنشان زن یپا مردانه  خواستندیم که یزنان

 . گرفت ییبایز رنگ زیچ همه و میداد ادی کار

 

  یصدا و شد میها لحظه متن  کیموز ها چرخ یصدا

 .کرد بهتر  و بهتر را حالم ها زن خنده

  یها طاقه و دندیچ هم یرو  هیال هیال  را ها  پارچه

 شهیهم که کردند لیتبد ییبایز ییها لباس به را یرنگ

 هم محتشم معراج. باشند دستم هنر  خواستیم دلم

 از سهمم با توانستم گرفت، میبرا قرارداد نیچند

 بابت شد قرار و برسم یقبل  یها وام یبده  به شراکت

 داشتم سکونت آن در که یپدر خانه  از  ماهان سهم

 .بدهم اجاره او به

 

  یها ییدارا فروش ریگیپ  لشیوک لهیوس به هم ماهان

 و ختندی ر حسابش به را االرثش سهم شد، یپدر

  ییها وقت تمام مثل شه،یهم مثل. شد بیغ او دوباره

 ییها وقت. زد یم شیبرا بابا و مامان دلش و نبود که



 ینم که بود یکس به چشمشان و دندیند مرا و بودم که

 .داشتند  باور را حضورش یول دندید

  هرچه و شد داران مغازه آوازه زود یلی خ کارگاه اسم

 . بود نیریش دیع نیاول دند، یخر شیشاپیپ را میدوخت

 

  دلم که  بود بایز یقدر به ها زن لبخند دنید حس

  یدلباز و دست بدهم، دست از را آن  خواستینم

 یدل با همه و شد علت بر دیمز هم محتشم  معراج

 .رفتند نو سال استقبال به خوش

 چند. سکوت  و ماندم من شد، یخال کارگاه رفتنشان با

  نیا حاال و نداشتم را بابا و مامان گرید شدیم یماه

 یخبر  ماهان از. شدیم حساب ام نفره تک دیع نیاول

 که نبود برادر انقدرها داشتم هم اگر  گرچه نداشتم،

 .میکن سر هم با را نمانیوالد یب دیع نیاول  بخواهد

 

 داده لیتحو  را ها سفارش دم،یچرخ یخال کارگاه انیم

 یدیع و  ختمی ر پرسنل حساب به را  ها پول. میبود

  لشانیتحو را بود فرستاده محتشم معراج که ییها

 گذاشته روشن را ها چراغ بود، شده کیتار هوا. دادم



 دانستمینم نبودم، بهار منتظر. بودم نشسته اتاقم در و

 . بگذرانم چطور را التیتعط هفته دو نیا

 ذکرم و فکر تمام نکهیا به داشتم، ادیاعت کردن کار به

 فونیآ سمت به کارگاه  زنگ یصدا با. باشد کارگاه

  باز را در محتشم معراج یصدا دنیشن با و رفتم

 .  کردم

 

 و کردم باز هم را اتاقم در گذاشتم، باز را یورود در

.  شدند باز ها پنجره همه دمید میا یب خودم به تا

 نقطه چیه نباشد، یمیحر چیه او و من ن یب خواستمیم

  بسته یدر چیه و نشود روشن ذهنم در یترسناک

  و دادیم جوالن سرم در هنوز  بسته در کابوس. نماند

 .کنم متوقفش خودم  خواستمیم
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  شد، وارد بود نشسته  خوش تنش به که ییپالتو با

 یلیخ و کردم سالم دنشید با. داشت یا مردانه تبسم

  و کرد کارگاه به ینگاه. گفت کیعل را سالمم زود

 :گفت

 رفتن؟ همه-

 

. بود بیعج  سکوت نیا هم او یبرا دادم، تکان یسر

 و سر شدت از و میشو کارگاه وارد میبود کرده عادت

  مانیبرا ساکت کارگاه نیا  حاال و میریبگ سرسام صدا

 و نشست برش زیم کنار هیچهارپا یرو. بود بهیغر

 زیم یرو یپاکت. ستادمیا اتاقم در یورود در من

 :گفت و گذاشت

 ! نو سال مناسبت به شماست، یبرا نیا-

 

 با بودم، معذب. کردم تشکر و زدم یکوتاه لبخند

 فاصله نیا  کردمیم حس اما داشتم فاصله او از نکهیا

 قدم چند اندازه فقط دیشا. است کم کردن فرار یبرا

 کرد، نگاه اطراف به یکم. داشت فاصله من با بلندش



 یب. کندیم پا آن و پا نیا زدن حرف یبرا  کردم حس

 :دمیپرس اراده

 ن؟یدار  لیم ییچا-

 !شمیم ممنون-

 

.  رفتم خانه  آبدار داخل به بود، روشن هنوز یکتر ریز

 رونیب را نفسم داشت، بردن پناه شبه شتریب رفتنم

 خودم به  و گرفتم آب ری ش ریز را تبدارم دست دادم،

 با زود یلیخ.  افتد ینم یبد اتفاق چیه دادم قول

 . برگشتم  یچا وانیدول

 

 توانستمینم اما بود کننده مست یچا  نیدارچ عطر

 کار فکر یب و شده هول کنم، تمرکز آن  یرو

 ینیس بعد ی کم و ختمیر گل چند قندان ی رو کردم،یم

  یرو.  قراردادم برش زیم یرو محتشم مقابل را

 :گفت و خورد یتکان  هیچهارپا

 ! بزنم حرف باهاتون  خواستمیم... اومدم-

 : گفتم و دمیکش عقب برداشتم، را وانمیل

 !دییبفرما-



  آستانه در هوا. دمیلرز خودم به و دیوز یخنک مینس

 زمستان یهوا و حال هنوز اما بود شدن یبهار

 :گفت و برداشت را وانشیل معراج. داشت

 ومدن؟ ین برادرتون-

 

 :آمدم خودم  به سوالش با

 !نه-

 ! نییتنها پس-

 یوقت داشتم  یبیعج حس دم، یچسب سرم پشت  وارید به

 من تیموقع  مورد در راحت یوقت ن،ییتنها گفت راحت

  گردنم عضالت و شد سفت وانیل دور دستم. زد حرف

 و شد دار نبض ام قهیشق گوشه رگ. شدند منقبض

 . دیچیپ بهم دلم

 ...پاکزاد  خانم راستش-

. دمینوش ی چا از یا جرعه و شدم رهیخ  صورتش به

.  دادم یتسل یکم را سوختیم که ام شده خشک حلق

  تا خواست دلم  و کردم نیدارچ  عطر از پر  را میها هیر

 . کنم کمتر را استرسم کردنش بو با

 



  نگاهم یخاص  حالت  با محتشم معراج یها چشم

 :کردند

  یرو خوامیم و کنم مطرح رو یموضوع هی خوامیم-

 شما دونمیم البته... البته. دیکن فکر نی دیم که یجواب

 . دیکنینم  یکار فکر یب

 را حسام قرارداد یوقت! بودم کرده  چرا فکر؟ یب

 میتسل یوقت. نداشتم یفکر کردم امضا نخوانده

  از بعد من  نکردم، فکر هم شدم حسام اسم  به یوانیح

 میتصم ی وقت من. نکردم فکر هم حسام  یریدستگ

 دکی را پاکزاد افرا اسم که یجان مهین آن گرفتم

 .افتادم فکر به دهم سامان و  سر دیکشیم

 . خواستمیم... راستش-

 

  صورتش مات همچنان و خواستیم  چه دانستمینم

  دید از و شد  بلند جا از. گرفت من از را  نگاهش بودم،

 :زد لب و برداشت عقب به یقدم. کردیم یقراریب من

 د؟یکنیم ازدواج من با-
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  به یتمرکز چیه بدون. نداشتم را کارگاه حال و حس

  خواست ینم  که یا یخستگ با و کردم ی دگیرس کارها

  بار یبرا لمیموبا. افتادم یصندل یرو برود، تنم از

 توانستم یم هم کردن نگاه بدون و خورد زنگ هزارم

  هفته کی از. نشده زیچ  چیه الیخ یب  معراج میبگو

 کرد مجبورم همش سر  پشت یها زدن زنگ شیپ

 شماره دیرس ذهنم به یحت  و بکشم برق از را تلفن

 گفته دروغ بود؛ شوهرم  اما... اما کنم مسدود را اش

 ...اما بود  کرده بد و بود

 دنبال هدف یب میها دست و گذاشتم زیم  یرو را سرم

 یم چه را معراج. کند قطع را شیصدا تا گشت لیموبا

 چیه کدام  چیه ستهیشا و  کایمل چه؟ را حسام کردم؟

 از شتری ب سکوت نیا و  بودند نگرفته من با یتماس

 و دهیچیپ انقدر اوضاع یک. ترساند یم مرا زیچ همه

 شد؟ هم در



.  دیکش رونیب افکارم از مرا خورد در به که یا تقه

. شد داخل آرام که نمیبب را سلما تا بردم باال را سرم

 در. برخورده مشکل به ام یزندگ در یز یچ دیفهم یم

 بدهد یدلدار مرا خواست ی م که دمید یم  شیها چشم

 دانستم ینم نداشت؛ جرئت ای چطور دانست یم ای اما

 نیا توانست ینم یحرف  چیه دانستم یم اما کدام

 قادر یاشک نه و شکوه نه. بدهد نیتسک مرا یدردها

 با بسازد آرام یآدم من از و دیبشو را زجرها نیا بود

 .کننده خسته یا یزندگ

 سلما؟  جانم -

 را میگلو کلمه دو نیهم تا کردم صاف را میصدا

 حرف بود سال صد انگار. دیایدرب میصدا و بخراشد

 :داد جواب دیترد با. بودم نزده

 . خانم ستهیشا... اومدن دوستتون -

  خواستم ینم  نشست؛ میها  لب یرو کمرنگ یلبخند

 دانستم یم  که شناختمش یم خوب آنقدر اما نمشیبب

 به برسد چه کند، ینم رها  را زیچ چیه  یراحت نیا به

 دانستم ینم هنوز من و یبزرگ نیا  به یا مسئله

 یبرادرشوهر  ای کرد یم  باور مرا ست،یچ موضعش

 . شناخت یم را او بود سالها  حتما که



 ساعت  دو تونن یم بگو  هم هیبق به... ادیب بگو -

 .برن کنن لی تعط زودتر

 بشوند یکس  را ستهیشا یصدا  و میصدا  خواستم ینم

 ییرسوا تشت  ای بزنم داد زم،یبر اشک بود قرار اگر

 بود قرار اگر میآبرو ندازم؛یب بام نیا یرو  از را خودم

 که ییها نیا نه رفت، یم  ستهیشا یجلو فقط برود،

 .شانیزندگ ساختن یبرا بودند دوخته چشم من به

.  نکردم نگاه  شیها چشم در. آمد ستهیشا  و رفت سلما

  در چهارچوب از که دمی د را کوتاهش  بای تقر یمانتو

  سرش پشت را در میبگو  او به که نیا بدون  و شد رد

  نیا و بودم من فقط. نبود همراهش کای مل پس. بست

 او شهر، نیا به برگشتنم سال کی از بعد که یدوست

  زادگاهش به  برگشت گرید  یشهر از شوهرش با هم

 ادامه دوباره را یدوست ن یا میخواست. کرد دایپ مرا و

 گرفته ما  از شیپ ها سال که یزیچ می خواست. میبده

 یوقت تا بودم الیخ خوش چه من میری بگ پس را شد

 تمام نابودگر بزرگتر برادر ،یحام شوهرش، دمیفهم

 .است من گذشته

 بتوانم تا آوردم باال را سرم و دادم قورت را دهانم آب

  برعکس.  نداشت چهره  به یرنگ نم،یبب  را صورتش



  درد . بود نداده نتیز شیها لب به هم یلبخند  شهیهم

  دوباره. انگار بود کرده خم من مثل را کمرش دانستن

 :گفتم و کردم صاف را میصدا

 ارن؟ یب ییچا ه ی برات بگم -

 :گفت که بردارم خواستم را تلفن

 م؟یبزن  حرف شهیم... افرا خوام  ینم یزیچ -

 را ساعدم. دیبر را نفسم و دیچیپ ام معده  در یدرد

  جمع شکمم عضالت تمام و دمیکوب زی م یرو بایتقر

 :دیپر جا از ستهیشا  افتادم که نفس نفس به. شد

 ؟یخوب ؟یشد یچ -

 مرا هوا یب که یدرد تا کردم کنترل را میها نفس

  درد نیا باالخره . رمیبگ دهیناد را بود کرده ریغافلگ

 . گرید یها  زخم تمام مثل رفت یم هم

 ...باش راحت نیبش. خوبم آره -

 :گفت  و نشست مبل  یرو دلواپس

 م؟یبزن حرف شه یم -

 :زدم لب و کردم یطوالن  ینگاه ش یها چشم در

 م؟ یمجبور -



 .افرا م یمجبور آره -

 ؟یکن ینم باورم -

 که ادمهی  فقط من شد؟  ینطوریا یک افرا؟ شد یچ -

 . نیرفت فقط هوی و یکرد حذف تیزندگ از منو کامال

 یم دیبا اتفاق نیا واقعا پس. دادم قورت را دهانم آب

 .میزد یم  را ها حرف نیا دیبا. افتاد

 رم؟ یبگ اد ی یاطیخ که... که رفتم کارگاه هی ادتهی -

 من دل خون مت یق به خاطرات ن یا. داد تکان را سرش

 .ندیایب زبان به بود قرار

 به گرفتنش که ادتهی بود؟  کارگاه صاحب حسام ادتهی -

 محل؟ یب چک خاطر

 هنوز من. زیم یها چوب یرو شد قفل  میها چشم

  نگاهش گرید. مبل یرو او و بودم نشسته زمیم پشت

  شدند یم رد  میها چشم یجلو  از خاطراتم. کردم ینم

 یم دینبا دیشا که یاتفاقات تمام تکرار... تکرار باز و

 اگر دیشا  و ییتنها از نبودم پر من اگر دیشا. افتادند

 مادرم و پدر اگر دیشا بود، یعاد مرد ک ی  فقط حسام

 از و بودند ادیز دهایشا...  داشتند دوست مرا شتریب

  من یزندگ چرخ فتند،یب  توانست یم که یاتفاقات تمام



 نجایا تا لنگان لنگان من و  افتاد شکسته خط نیا یرو

 .آمدم
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  یم فکر ایخدا... دهیم تیاهم بهم که کردم یم  فکر -

. منو فهمه یم که هست یزندگ نیا یتو نفر هی کردم

 داشتم یسع اما نبودم یراض سرنوشتم نیا از من

  تا رمیبگ ادی یکار هی رفتم من... ستهیشا کنم درستش

 تالشمو تمام من. بسازم خوام یم که  یجور ندمویآ

  شد، یم بهم که ییها یمهر یب تمام نیب از تا کردم

  بعد یول... و من و بودم من که نمیبب روشن ندهیآ هی

 . اومد حسام

 افرا؟ -

 نیا از من. ستهیشا بود سالم شونزده فقط من -

 زیچ خدا از من. خواستم ینم یخاص زیچ یزندگ

 نه افتاد؛ که یاتفاقات همه. خواستم ینم یادیز



 شتریب من اما نبود من ر یتقص شیلیخ یول... همش

 یم رو تو برادرشوهر  بودن فیکث تاوان دارم میزندگ

 . دم

.  گفتم را جمالت نیا و شیها چشم در زدم زل بار، نیا

  به محکم را خودش و  شد هیتخل اش یانرژ تمام

 همه که بشنوم من از تا بود آمده. دیکوب  مبل یپشت

  به زیچ همه بود قرار مگر نبوده؟ شیب یکابوس زیچ

 شود؟ تمام یخوش  و یخوب

 .داره تیواقع  پس... پس -

 :گفتم و  زدم یشخندین

  خراب رو زیچ همه دیبا  چرا بگم؟ دروغ دیبا چرا -

 ... یوقت کردم یم

  مجبور یوقت  شد خراب ز یچ همه. امد م یگلو به بغض

 بدهم حیتوض معراج یبرا را لحظاتش  تک تک بودم

 .خودم حال به کند میرها تا

 افرا؟ یکرد کار یچ -

 چه دیفهم تازه انگار تا کردم نگاه شیها چشم در فقط

  باز مهین یدهان و شده گرد ییها چشم با. میگو یم

 :گفت



 دونه؟ یم معراج... معراج دونه؟ ی م شوهرت -

  چندماهه نیا که یاتفاقات تمام از برآمده دم،یکش یآه

 دفتر به که  یروز از بود گذشته چقدر. بود آمده شیپ

 را او و زمیبر رهیدا یرو  را زیچ همه تا رفتم معراج

  عالقه... نبود ما نیب که یبند کنم؟ رها خودم بند از

 و بود شتریب استحکامش یز یچ هر از که بود یا

 .بماند بود قرار شی ها قول تمام سر که یمرد

 .گفتم بهش خودم -

 :گفت بلند ییصدا با ستهیشا

 ؟یخر  تو مگه -

 ها حرف نیا از تر نادان  من. کردم نگاهش حرف یب

 چیه توانستم یم. کنم سکوت توانستم یم. بودم

 یراز شد یم مگر نفهمد؟ چیه هم معراج و مینگو

  چیه و داشت نگه نهیس در ابد تا را نیسنگ  نیچن نیا

 نگفت؟ 

  حلش رو مسئله  نیا دیبا افرا... تو افرا... افرا یوا -

 .میکن

 م؟ یکن حل رو مسئله کدوم -



 من که داشت تعجب یجا  شیبرا. کرد نگاهم گنک

 یشتر یب تیاهم کدام مشکل، همه نیا نیب دمیفهم ینم

 شود؟ حل دیبا و دارد

 یم. هیروان هی... متجاوزه هی حسام یگ یم تو افرا -

 کنه؟ ازدواج باهاش کایمل یبذار  یخوا

  حل یبرا نبودم ابرقهرمان من کردم؟ یم چکار دیبا

 کرده ریگ  خودم یها یبدبخت در من. هیبق مشکالت

 .بودم

 مشکالت بتونه که  هست بزرگ اونقدر  کایمل -

 .کنه حل خودشو

 : گفت کالفه

 !افرا سالشه ستی ب فقط کایمل -

  روزها آن من   از فقط سال چهار. کردم نگاهش مات

 یوقت کرد یم یتفاوت چه  سال چهار. بود تر بزرگ

 که حسام. شود  خراب هم او یبرا  زیچ  همه بود قرار

 :گفتم لب ریز . بود شهیهم که بود یهمان

 ...! کنه یم ازدواج  داره -

 خواست  ینم انگار گرید که ییصدا با ستهیشا

 :گفت بلند کند، کنترلش



  عقله؟ سر از کنه یم ازدواج یک هر مگه -

 تر آرام بتواند تا کرد جور و جمع یمکث با را خودش

 : بزند حرف

 یچ یگ  یم که کنم یم اعتماد بهت من... افرا -

  که دمید. کایمل با دمید حسامو یرفتارا من ... شده

 تو که یزن هر بایتقر با و عالمه پادشاه کنه یم فکر

 افرا... کایمل و کنه یم رفتار برده مثل  دهید شیزندگ

  ینطوریا که ییتو اگر. شده پوسته ه ی جذب  کایمل

 کایمل گهید صباح چند یبرندار قدم هی  یخورد زخم

 یم. ارهیب دووم بتونه ستین معلوم... و  شکنه یم هم

 ... ستنین تو مثل همه افرا؟ تونه

 : کردم نگاهش

 م؟یچطور من مگه -

. یهست یقو یکن یم  فکر که یاون  از شتریب تو -

. هیچ یزندگ دمیفهم ینم. بودم بچه موقعا اون... من

 مادر چرا دمیفهم ینم. یگرفت  فاصله چرا دمیفهم ینم

  به ها تجربه نیا تمام اما. یندار دوست رو پدرت و

 به یبرس تا کرد ترت یقو بشکنه رو تو که نیا یجا

  یبجنگ دندون و  چنگ با یتونست. یهست که یینجایا

 حقت در  که ییها ظلم تمام که یبد نشون همه به و



 به یول... یول. رهیبگ  رو تو یجلو نتونست شد

  دیبا یتونست که ییتو هستن؟ ینطور یهم  همه  نظرت

  یم من اما باشن تونن یم هم هیبق که یبد نشون

 .افرا کن کمکش و ایب... نتونه کایمل ترسم

 :گفتم شهی هم از تر کالفه و دمیکش صورتم به یدست

 گهید روز چند نایا. ستهیشا کنم چکار دونم ینم من -

  ول شوهرشو من یحرفا خاطر به ادیم.  شونهیعروس

 ...! که یکن یم  فکر خودت با  یچ تو کنه؟

 :دی پر حرفم انیم

 .کنم درستش من بذار.... بسپر من به -

 مهمه؟ برات انقدر چرا -

 آرام. باشد مقصر که انگار انداخت، نیی پا را سرش

 :گفت

 .حسام یبرا کردم شیمعرف من -

 :دمیکش یآه

 ...! ستهیشا یدونست ینم که تو -

 :کرد ناله

 ... افرا میکن درستش بذار -



  یخوا یم  یکار هر سته؟یشا یکن چکار یخوا یم -

 .بشه تر خراب نی ا از ستین قرار گهید. بکن

 :گفت و ستادیا م یرو به رو و دیپر  شیجا از

 ؟یدار اعتماد بهم -
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 گرید من که بود ینیسنگ کلمه اعتماد. کردم نگاهش

. بدهم اش هیهد یکس به یراحت نیا به توانستم ینم

  فقط بعد، و بود خواسته من از را نی هم هم معراج

  همه ریز  کند، راحت را خودش وجدان که نیا یبرا

 . زد زیچ

 من سر از آب. بکن یبکن یخوا ی م یکار هر -

 .گذشته

 : گفت که بود یکاف شیبرا انگار جوابم



  هی. ادیب گم یم هم کایمل به. من خونه میبر ایب -

  نیا یجلو م یتون یم نظرم به که فکرمه یتو  ییزایچ

 میکن یکار  هی میبتون و میر یبگ زودتر رو یعروس

 .داره تیواقع یگ یم که یینایا که کنه باور  هم کایمل

  دلم در دل م،یدیرس اش خانه به یزدن بهم چشم در

 حرف. دارد سر در یا  نقشه چه ستهیشا بدانم نبود

 من نظر از که دیرسیم یی کارها به برعکس و زدینم

 و شست را  یقور کرد،  روشن را یکتر. نبود یازین

  زیم کردیم یسع دیچرخیم خودش دور که یحال در بعد

 .کند مرتب را مقابلم

  شده کالفه و  بود خسته ذهنم بودم، شده ولو مبل یرو

 همه از بدتر خواهد،یم  چه ستهیشا دانستمینم. بودم

 گذشت که یکم. زدینم یحرف اصال  ستهی شا نکهیا

 :گفتم

 ؟یکن کاری چ  یخوایم یبگ من به شهیم ستهیشا-

 :گفت و گذاشت یکتر یرو بود کرده پر که را یقور

 .کنم رو کایمل یبرا  رو حسام دست  خوامیم-

 :دمیکش دردناکم گردن پشت یدست کردم،  نگاهش



  چطور گفتم بهت موقع همون منم نکنه درد دستت-

  یکنیم فکر بشه؟  باورش کا یمل که یکن ی کار یخوایم

 کنه؟ یم خراب من قصه با ساخته حسام از که یتیذهن

 گوشش پشت  به را شی موها  نشست،  کنارم ستهیشا

 :گفت و کرد تیهدا

 خود اگه ؟یچ  بشه باز دهنش حسام خود اگه یول نه،-

 ؟یچ ادیب حرف به حسام

 :دمیخند یعصب

  یبگ و حسام یگلو خیب ی بذار چاقو یخوا یم واقعا؟-

 کن؟  اعتراف

. بست دوباره و کرد باز  را شیموها بود، شده کالفه

 خسته کردندیم فرار کش ریز از که ییموها نظرم به

. کردندیم  شتریب را اش یکالفگ و بودند کرده اش

 :گفت بست را شیموها حرص  با یوقت

 کار هی شه؟ینم بزنه، حرف  میکنیم کار هی یول نه،-

 !بشه رو دستش  میکنیم

 گرفت، را  کایمل شماره ستهیشا و دادم تکان یسر

  سکوت کرد اشاره و گذاشت گو بلند ی رو را یگوش



 نداشتم، یخوب حس  کایمل یصدا دنیشن با. کنم

 :گفت یمهربان با ستهیشا

 یا یب سر هی یتونیم ؟یخوب جون کایمل سالم-

 خونمون؟ 

  یاحوالپرس و سالم ستهی شا با یخوشحال  با کایمل

 :گفت و کرد یگرم

 شده؟   حاضر ها فتیگ. امیم آره،-

 : گفت و داد تکان  یسر تاسف با ستهیشا

 خوامیم دمی د یزیچ هی یعروس  یها فتیگ یبرا نه-

 .میکن عوض رو  ها فتیگ یباش یاوک اگه

 ؟یخواینم رونیب از  یزیچ فتم،یم راه االن باشه-

 .ایب زمیعز نه-

  پرت مبل یرو  کنارش را یگوش کرد، قطع را تماسش

 :گفت و کرد

 فتیگ گهیم خوشه بس از است، خجسته  یلیخ-

 .یعروس
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  واقعا کایمل  داشت، حق  ستهیشا بستم، را میها چشم

 یدیفهمیم یکردیم نگاهش  که دور از. بود ساده

 ییها گل و فتیگ و یعروس لباس فقط اش دغدغه

. کند سوار عروسش نی ماش یرو خواهدیم که است

 که باشد ی قرمز یرزها   تعداد اش ینگران تنها دیشا

 و بزند ن یماش یرو یخاص  مناسبت به خواستیم

  یایرو در یقدر به که یدختر. دیایب کم  مبادا دیترسیم

  دل که بود  شده غرق دشیسپ اسب بر سوار  شاهزاده

 .نداشت یعروس فتیگ جز  به یا ینگران

 یقدر به  دم،یچیپ خودم به برسد کایمل که یزمان تا 

  موقع کایمل  واکنش دانستمینم. دیجوشی م ام معده که

  با که دید کارگاه در مرا یوقت  باشد، تواندیم چه دنمید

  بحث حسام  تجاوز یماجرا کردن دنبال  بخاطر معراج

  یا ذره اگر . بود کرده ی فکر چه خودش با کردم،یم

  ازدواجش ی ها فتیگ دنبال االن کردیم شک  حسام به

  بخت به و  گرفتیم بغل غم  یزانو گوشه قطعا نبود،

 . فرستاد یم لعنت داشت که یبد



  و من به ینگاه  ستهیشا دم،یپر جا از زنگ  یصدا با

 : کرد فونیآ به سپس

 حیتوض براش من یوقت تا  م،یبزن حرف تو ادیب بذار-

 !نگو یچیه ندادم

 تر دور کرد، باز را در ستهیشا و دادم تکان یسر

  کایمل زود ی لیخ و نباشم چشم  مقابل که  ییجا. ستادمیا

 : گفت ستهیشا  دنید با و آمد باال ها پله از

 دایپ دیجد فتیگ یگفت  ؟یخوب جون ستهیشا سالم-

 !اومدم بدو بدو یکرد

.  کرد دعوت داخل به را او و دیبوس را شی رو ستهیشا

 بش و خوش یصدا بودم، کرده کز آشپزخانه  کنج

 که خوردی م را خونم خون و دمیشن یم را کردنشان

 نشان یرفتار  چه کایمل یعنی. شودیم چه بعد یکم

  اشتباه کی حسام که کند  هضم توانستیم یعنی داد،یم

 !نه؟  ای است بزرگ

 چشم و رفتم سمتشان به یوقت کرد، میصدا ستهیشا

  نشستم آنها از دورتر. دی پر رنگش افتاد من به کایمل

 :گفت ستهیشا و

 دعوت رو افرا نیهم یبرا م،یبزن حرف  دیبا کایمل-

 !کردم



 به سر کرد، نگاه من به زده وق یها  چشم  با کایمل

  به را شیآرزوها و دیام کاخ تا بودم آمده. انداختم ریز

 گذاشته شی پا کنار که ید یخر یها سهی ک. بکشم آتش

  خوش نوعروس یبو تمامشان کردم، نگاه را بود

 مرا روز آن  یحرفها خواست یم که داد یم را یالیخ

 . ردیبگ دهینشن

 :گفت ستهیشا و کردم یسالم یسخت به

 ...کایمل-

 : دیچرخ ستهیشا سمت زده بهت کایمل

 خبره؟   چه نجایا-

 :داد جواب بماند میمال خواستیم که یلحن  با ستهیشا

 !میبزن حرف حسام مورد در دیبا-

 :شدند چفت مبل دسته دور کا ی مل انگشتان

  چه دوستت با حسام مورد در ؟یحرف چه حرف؟-

 سته؟ یشا میدار یحرف

 :گفتم و کردم نگاه اش دهیپر رنگ صورت به

 .نیبب جان، کایمل-



 به. کردندینم یاری میها هی ر شد، حبس نهیس در نفسم

 : دادم رونیب را نفسم یسخت

ـ- . ستی ن یکنیم فکر  که یسیقد اون حسام...حــ 

 ... اون... اون

 :دیپر جا از بود شده یجن انگار که کایمل

 ؟یگی م یدار یچ-

  یرو را او  گرفت، را کایمل دست و شد بلند ستهیشا

 :گفت و نشاند مبل

  هوی یوقت  کارگاه یتو روز اون میدونیم دومون هر-

 میدونیم. میدیشن یچ میآورد در افرا دفتر از سر

 گه؟ید

 :گفت عجوالنه  کایمل

  کجا از اصال. گهیم دروغ داره دوستت دروغه،-

 اومده؟  یچ  یبرا شناسه؟یم رو حسام

 که گذاشت ییکا یمل شانه یرو را دستش ستهیشا

 :کردم باز لب یسخت به د،یلرزیم

  دارم من... من کاجان،یمل بگم دروغ دی با یچ واسه -

 ...یول ستین یمنت. گذرمی م آبروم از



 نایا گفته؟ یک ؟یبزن بهتون یایب گفته بهت یک-

 !دروغه

 : دیکش عقب یکم ستهیشا

 فهممیم نمیبیم رو گذشته یوقت کا،یمل ستین دروغ-

 مرغ مثل افرا ادمه،ی من رو روزا اون. ستین دروغ

.  شناختمی م که نبود یدختر اصال. بود شده سرکنده

 ! بود ختهی ر بهم چرا فهممیم شده یچ دمیفهم که االن

 !کنمی نم باور نه،-

 :کرد تر یلب ستهیشا

 خود دهن از میکرد کار هی اگه ؟یچ میکرد ثابت بهت-

 ؟یچ  یبشنو  حسام
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 :برداشت را دشیخر  یها ساک و زد  چنگ  کایمل



 !بشنوم خوامی نم هم گهید  کلمه هی من-

 در به را  خودش  کایمل دیایب خودش  به تا ستهیشا

  یرو فکر یب را شیحرفها کهی حال در بود، رسانده

 :گفت کردی م یجار  زبان

 من به تو ،یگرفت رو دوستت طرف معلومه تو-

 یول داره دوستم حسام نکهیا به. شهیم تیحسود

 ستهیشا. شهیم تیحسود کنه یم فرار ازت همش یحام

 .یباش یآدم  نطوریا کردمی نم فکرشو

 بخورد سنگ به رشیت خواست ینم دلش که ستهیشا

 :گفت

  سرت چرا ت؟یخر به یزد  خودتو  کایمل باشم؟ چطور-

 ... داره مشکل حسام میگیم برف؟ تو یکرد رو

 :گفت یبد لحن با کایمل

 !توئه قیرف داره مشکل که یاون-

  بعد و دمی شن را ها پله ی رو  شیپاها دنیکوب یصدا

 سمت به شدم، بلند جا از. بست  را در ستهیشا

 :بودم انداخته مبل یرو که رفتم ییلباسها

 به اسبش بر دیسپ شاهزاده  از ادیم  یکنیم فکر-

 بگذره؟  یراحت



 :کرد نگاهم خسته

 ؟یکرد کاله و شال  کجا تو حاال-

 : دادم رونیب را نفسم

  کایمل ی ول میبزن حرف میاومد کنم؟  کاری چ بمونم-

 .کرد فرار دهینشن

 :گفت و آمد سمتم به ستهیشا

 .شهینم که ینطوریا م،یبکن یفکر  هی نیبش-

 :دمیکش سرم  یرو را شالم

  که یکس یول کرد داریب شه یم راحت خوابه که یکس-

  خواب به خودشو  کایمل! نه زده، خواب به خودشو

  میبگ هم  حسام خود اصال و تو و من سته،یشا زده

 بخواد که بده گوش خوادینم  اصال. رهینم گوشش یتو

 . گهیم راست یک نهی بب کنه یحالج

 !بمونه  ینطور یا ذارمینم یول-

 یرو  کهیحال در ستهیشا برداشتم، را فمیک و شدم خم

 :کردیم نگاهم کرده بلند سر بود نشسته مبل

 یسود تو دنیپر نییپا باال نیا کنمیم حس یول نذار،-

 !نداره



 ؟ یایم بازم-

 فکر داره، یحد هی منم اومدن یول  امیم ستهیشا-

 روزا اون مورد در کنمیم باز دهن که  هربار یکنیم

 هی دیبا ی کنیم فکر گذره؟یم خوش بهم  بزنم حرف

  بگم؟ خاطره و بشکنم تخمه و جلوم بذارم تخمه کاسه

.  شهیم تکرار هام کابوس کنم یم فکر بهش که هربار

  لطف اونا همه که دارم ها  ترس یلیخ هنوز من... من

 یشد مطمئن یوقت. کنم  شونیکار تونمی نم و حسامه

 !کن خبرم بده گوش یکس حرف به  خوادی م کایمل

  خواستینم دلم یحت بزند، ی حرف ستهیشا نماندم منتظر

 حرف نکهیا یبرا کرد،یم درد قلبم. کند بدرقه مرا

  حاال و بودم کرده دوره ذهنم در را گذشته تمام بزنم

  حسام اسم که هربار. نداشتم فاصله انفجار با یزیچ

  یصدا توانستمیم یحت شد،یم یمتالش روانم آمد یم

 و بشنوم را مغزم درون یها  سلول شدن دهیپاش هم از

  به یزیت غیت که بود نیا مثل میبگو خواستمی م که حاال

  خط احوالم و حال تمام یرو و باشم گرفته دست

 . بکشم

  طول تمام  خواستیم دلم زدم، رونیب ستهی شا خانه از

 بدوزم چشم شیها آدم و ابانیخ به. بروم راه را ریمس



 بروم راه یقدر به. شود  تر یطوالن رمیمس کنم دعا و

 لیتبد ام آشفته ذهن در کوچک نقطه کی  به حسام که

  چطور معراج برود ادمی که بزنم قدم یقدر به شود،

 فقط. بودم کرده باورش نکهیا از کرد بد را حالم

 .باشم تنها  خواستمیم
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 مقابل کردم، عوض را  لباسم دمیرس که خانه به

 دست به  را کنترل حوصله یب و شدم  ولو ونیزیتلو

 وقت چ یه  ونیزیتلو نیا»   یتکرار جمله. گرفتم

  دنید به یا عالقه گذشت، ذهنم از  نداره« یچیه

 ازین. شود گرم سرم خواستمیم فقط نداشتم ونیزیتلو

 را خودم  و میایب رونیب  هیبق و کایمل فکر از داشتم

  ثابت خبر شبکه  یرو. کنم آنها ریغ یز یهرچ  ریدرگ

 یپ چشمم  اما بود کم ونیزیتلو یصدا  نکهیا با شدم،

  به زنگ یصدا با. گشتی م یخبر ی ها  سیرنویز



 قاب در معراج دنید با و شدم بلند جا از آمدم، خودم

 .کردم باز را در یحرف چیه یب یر یتصو فونیآ

  کردن روشن یهوا به و گذاشتم  باز هم را یورود در

  بتیه که دینکش یطول. رفتم آشپزخانه به یکتر

  به خسته صورتش شد، ظاهر  در چهارچوب در معراج

  که آهسته یقدر  به گفتم، ی سالم لب ریز. دیرس یم نظر

 تکان شتر یب و دمیشن را میصدا زور به هم خودم

  یرو را  کتش. بود کردن سالم هیشب  میلبها خوردن

 :دمیپرس در شدن بسته با  بست، را در  و انداخت مبل

 ؟یخور یم ییچا-

 :گفت  دیکشیم رخ به را بودنش کالفه که یلحن با

  یخوایم یک  تا ؟یریبگ من  از چشم یخوا یم یک تا-

 ؟یر یبگ  دهیناد رو من

 قدم چند با گرفتم، ریش ریز را یقور ندادم، را جوابش

  یرو را دستش. رساند آشپزخانه به را  خودش بزرگ

 صورتش به آب شدن بسته با و داد فشار ریش اهرم

 :ماندم رهیخ داشت م یها چشم با یاندک فاصله که

 معراج؟ یخوا یم یچ-

 :گرفت اوج شیصدا



 یفهمیم بخوام؟ دیبا یچ  نظرت به افرا  خوام؟یم یچ-

 نبودن یخال محض که یدونیم ؟یفهمیم ؟یمن زن تو

 ؟ینزد امضا رو یگندگ اون به دفتر اون ضهیعر

 صورتم تو یمن مال که ییتو چرا رو؟ نایا یفهمیم

 افرا؟  چرا ؟یکنینم نگاه

  و دمیچرخ کردم،  پرت نکیس کف حرص با را یقور

 :ستادمیا معراج رخ به رخ درست

  نه انگار که یکنیم رفتار یطور هی چرا؟  یدونینم-

  محضر  از خرم و خوش ما و نشده یزیچ  انگار

  اگه کردم، اعتماد بهت یلعنت من معراج.  خونه میاومد

 همون بندازم بوم از رو مییرسوا تشت  بود قرار

  حرفها نیا که یوقت همون نداختم،یم شی پ سال زدهیس

  نخ شده کهنه درد هی االن. داشت یداریخر هی دیشا

  ؟یخوایم یچ  یدیکش رونیب صندوقچه  ته از رو نما

  من زن به که یمرت نیا دین یبب ها آدم یه  یبگ یخوایم

 ؟یز یبر رو  خودت  یآبرو یخوایم کرده؟ یدراز دست

 ؟ یکن خلق ینما  انگشت خودتو  یخوایم

  انگشت یرو  و رفت نییپا  نگاهم شد، سرخ  صورتش

  را شیدندانها. ماند ثابت بود کرده مشت که شیها

 :گفت و دیساب  هم یرو



 بودم مرد اگه رتیغ یب من د   منه؟ رتی غ بحث االن-

  و رنگ ید ید اونو فروشگاه یتو یوقت دمیفهمیم دیبا

 خونش همونجا دیبا رتی غ یب من شد،  عوض روت

 . کردمیم راحت خودمو  الیخ و ختمی ریم رو

 و شدم خفه ،ینکن یکار تو که شدم خفه من معراج-

 و نشه آلوده یکس خون به دستت که اوردمین یاسم

 ؟یراحت نی هم به ؟یختیر ی م رو خونش  دیبا یگیم تو

 تو از رو ام گذشته تاوان که ندادم بله بهت من معراج

 ! رمیبگ

  به یقدم. کردم نگاهش  د،یکوب نکیس  لبه حرص با

 :گفت و دیکش گردنش پشت یدست برداشت، عقب

 ! بگذرم گناهش از راحت من  یخوایم افرا-

 :شد خشم از زیلبر وجودم تمام

 گذشته نیا سر از دست چرا. معراج کن  ولش بگذر،-

  من یزندگ یتو موقع اون  مگه. یدارینم بر یکوفت

 چرا د؟یکن ی نم ولم چرا ؟یکن ییادعا یبخوا  که یبود

  کایمل چرا مادر؟ از تر مهربون هیدا شده ستهیشا

 گوشش یتو بخونم روضه  یهرچ که خره نقدریا

 به یدیکوب و یگرفت منو گذشته قهی تو  چرا ره؟ینم

 ؟یکن ولش یخواینم و وارید



 یقور و کردم معراج به را پشتم شد، یجار   میاشکها

  را میها اشک خواستمیم. دمیکش آب را شده پر لب

 و رفتم  یکتر سمت به. مینزن یحرف  گرید و ندینب

 :ستادیا سرم پشت معراج

 !افرا-

  که بعد و کردیم صدا را اسمم بس از بودم شده خسته

  خبر بدون  که آمد یم ادمی بدهم را جوابش  خواستمیم

  دختر آن مادر یصدا. است کرده ییکارها چه من از

  زبانه وجودم در خشم حس بعد و شدیم اکو گوشم در

  شکل خاکستر  ریز از که شدمیم یآتش  و دیکشیم

 .ام گرفته

 یوقت گذاشتم، یکتر یرو و کردم پر را یقور

 :بود ستادهیا من نفس به نفس معراج دمیچرخ 

 ؟یکن  مجازاتم یخوا یم یک تا-

  و بود شده درمانده  لحنش  کردم، نگاهش تیعصبان با

 :زدم یپلک. خوردندیم تکان کاسه درون شیها چشم

 ازت من. معراج میبر شهر نیا از م،یبر که یوقت تا-

. میکن  شروع نو از گهید یجا هی میبر  خواستم

  پشتم شوهرم خوامیم فقط خوامینم مراسم و یعروس

 اده؟یز نیا م،یبر بذاره و باشه



 بکنه؟ خوادیم یغلط  هر کثافت  اون یخوایم-
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 بکنه؟ خوادیم یغلط  هر کثافت  اون یخوایم-

  خواستمیم که یا گذشته تمام کردم، مشت را دستم

 یتداع میبرا بارها و بارها روزها نیا کنم  فراموشش

 : گفتم و کردم مکث یا لحظه . شدندیم

 یکس دمیکش زجر من یوقت مگه نداره، یربط من به-

 اون گفت یکس چته؟ دیپرس یکس گرفت؟ منو دست

 ه؟یعوض

 :گفت و  داد تکان یتاسف سر معراج

 !بگم یچ دونمینم-

 برداشت، را کتش و زد چنگ بزند یحرف نکهیا بدون

 کانتر به رفتنش با. رفت و دیکوب سرش پشت را در

  خواستمینم شدند، اشک از  پر میها چشم و زدم هیتک



 تمام و خودم یبرا دلم. شوم میها چشم دنیبار  مانع

 .کنم یکار  توانستمینم و سوخت یم اعتمادم و احساس

  *** 

 گذاشته م یپاها یرو را فمیک نشستم،  ستهیشا مقابل

  اخم ستهیشا.  دادمیم تکان را میپاها اراده یب و بودم

 : کرد یزیر

 ؟یدار استرس مگه دختر، نکن-

  رو کای مل باز ییهوا چه  به االن سته،یشا دونمینم-

 نجا؟یا یکشوند

. کنهیم اشتباه داره  میبفهمون بهش دیبا. یهرچ-

 ؟یبدبخت یتو بره سر  با یخوایم

 کردن شوهر ناز خواب از خوادینم کا ی مل ستهیشا-

 .کن باور بشه، داریب

  دنید با  ستهیشا یول  نمیبب یواکنش  خواستیم دلم

.  داد تکان یدست شیبرا و شد بلند شی جا  از کایمل

  را کایمل یصدا بعد و دوختم مقابلم یمنو به را نگاهم

 را دستش سته یشا یول برود خواست دنمید با. دمیشن

 ینفرت تمام با کایمل دمید  و کردم بلند را سرم د،یکش



  مانده رهیخ من به باشد وجودش در  توانستیم که

 : گفتم یسخت  به. است

 ! کایمل نیبش-

 زور به هم را دوکلمه نیهم و کنم سالم نداشتم توان

 به رو بعد  و کرد نگاهم خورده  گره یها اخم با. گفتم

 : گفت ستهیشا

 دوستت  نیا الیخیب کنم کاریچ من جون، ستهیشا-

.  دادم سفارش عروس لباس هی کردم یغلط هی ؟یبش

 ن؟یداریبرنم من سر  از دست چرا

  از که یطور چاند، ی پ کایمل مچ دور را دستش ستهیشا

 :گفت و رفت هم در کایمل صورت درد شدت

 . میبزن حرف  دیبا کا،یمل نهیهم میبزن حرف ینذار تا-

 :داد جواب حوصله یب کایمل

 .رفت شد تموم دمیشن منم یگفت تو باشه-

 :دیساب هم  یرو را شیدندانها ستهیشا

  تموم یچیه یند گوش آدم نیع ینینش تا نشده، تموم-

 .شهینم

 :گفتم لب ریز و انداختم اطرافم به ینگاه



 . کننیم نگاهمون دارن باش آروم  ستهیشا-

  کایمل شد،  دور کایمل مچ دور از انگشتش که نیهم

 :گفت و برداشت  عقب به یقدم

 برام یجار  هی قدر بذار سته،یشا بردار سرم از دست-

 لطف یبباف هم به فیاراج بازم یخوایم اگه و یبمون

 !این میعروس اصال کن

 بود تند شیها قدم رفت، در سمت به تفاوت یب بعد

 و ردیبگ را او دوباره ستهیشا د یترسیم انگار

 را نفسم رفتنش با. ندیبنش ما زیم سر د یکن مجبورش

 : خوردم زی م یرو آب وانیل از یا جرعه دادم، رونیب

 عشق تو ستین خواب دختره ؟یخواستی م نویهم-

 یه تو حاال . دهیرس یهوشیب به و شده غرق حسام

  باتالق یتو داره دوست نیا بدم نجاتش بخون روضه

 خودت؟   سر یتو یزنیم یدار ینشست چرا تو بره

 :کرد نگاهم یناراحت با ستهیشا

 دیبا عمر همه بشه بدبخت نیا بودم، معرفش من-

 .سرم  یتو بزنم

 چه حسام یدونستینم خودت یوقت یبود معرف-

 ! گهید بسه یکرد رو تالشت همه حاال  ه،یجونور 



 بلند و دمیکش سر را آبم وانیل بود، شده کالفه ستهیشا

 :شدم

 ؟ یندار یکار. کارگاه رمیم-

 !باش خودت مواظب نه-

  به دنی رس  محض به  و رفتم یخروج در سمت به

 یگوش زنگ یصدا با . گرفتم دربست کی  ابانیخ

 شماره دن ید با و  شد  جلب اش صفحه به توجهم

 به را او معراج که گفتیم یحس زدم، ی لبخند عاطفه

 :دادم جواب را تماسش. است فرستاده سراغم

 !عاطفه سالم-

 خبرا؟  چه ؟یخوب افراجون سالم-

 :گفتم و دادم آدرس راننده به

 !ییدایپ کم. خدا لطف به منم ؟یخوب تو یسالمت-

 هم دور مدتها بعد رونیب  میبر امشب خواستمیم اتفاقا-

 .میباش

 عاطفه که بود نگران انقدر معراج رفت، باال میابروها 

  آمد یم عاطفه اگر نبود،  هم بد کرد؟ یم من ریاس را

  از را فکرم  شده که هم یکوتاه  مدت یبرا  توانستمیم



 یبزرگ ی لبخند. کنم دور روز چند نی ا اتفاقات همه

 :نشست لبم یرو

 دنبالت؟ امیب کارگاه، رمیم دارم من ه،یعال-

 :گفت و کرد مکث یکم

 به مونده ساعت هی کارگاه برو دارم نیماش من نه،-

 .دنبالت امیب بزن تک  کارت آخر

 :گفتم  و کردم نی ماش یرو ساعت به ینگاه

 .نمتیبیم ستین ی مشکل باشه-
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 کله و سر داشتم، یبهتر حس تماس کردن قطع از بعد

  دلم فقط  خواستمینم را کایمل و ستهیشا با زدن

 نیبهتر عاطفه  و باشم  دور زیچ همه از خواستیم

 کنار را  او میروزها نیبدتر در که یکس. بود نهیگز

 سلما. شد ل یتبد یخوب دوست به کم کم و داشتم خودم



 او از من و شد استخدام من شیپ او  واسطه به هم

 .بودم یراض

 با و چرخاندم سر شدم، ادهیپ کارگاه مقابل دنیرس با

  یراحت سر از قیعم ینفس معراج؛ نیماش دنیند

  شکل به یزندگ کارگاه درون. زدم زنگ  و دمیکش

  یخال و پر  که ییها نخ  دوک داشت، ان یجر یگرید

 کر را گوش  یحساب که  ها چرخ یصدا  و شدندیم

  پارچه هیال ه یال از شدیم را یزندگ خوب  یبو. کردیم

 چقدر و کرد حس بودند دهیچ برش زیم  یرو که ییها

 .بماند نطوریهم زیچ   همه شهیهم  خواستیم دلم

 نشانم را خودش پنجره پشت از عصرکه  گرفته آسمان

.  ماندم عاطفه  زنگ منتظر و شدم بلند میجا از داد،

 اتمام از خبر مان، وعده طبق شی پ ساعت کی

  یبرا را  ریاخ ساعت کی نیا و بودم داده میکارها

 نقشه و کردم یم فکر و رفتم یم راه اتاق یتو خودم

  شهیهم از تر نامعلوم حاال که یا ندهیآ ی برا دمیچ یم

 فمیک. آورد خود به مرا لمیموبا یرو یزنگ  تک. بود

  یلب ریز بایتقر  یخداحافظ و زدم قاپ زی م یرو از را

. رفتم رونیب و دادم کارگاه نفرات نیآخر   لیتحو

 سوار و دادم تکان شیبرا یدست دم،ید که را عاطفه

 :گفت بستم که را در. شدم نشیماش



 ؟یخر ینم نی ماش چرا تو -

 .سالم کیعل -

 ؟ یخر ینم نیماش چرا تو. سالم -

 :دادم لشیتحو یالک یاخم

 دنبالم؟ یاومد که بهت اومده سخت انقدر -

 چند. افتاد راه  به و داد لمی تحو ییبابا«  برو» لب ریز

 سوالش جواب  گرفتم میتصم که نگذشت شتریب هیثان

 :بدهم را

  پول. کارگاها جفت یتو ختهیر م هیسرما تمام فعال -

 .ندارم دن یخر نیماش

 :داد محتاطانه  یشنهادیپ و زد گرم یلبخند

 ر؟ یبگ یگرام همسر از -

 یب و یمعن یب شنهادی پ خاطر به نه ماندم، ساکت

 خورده صورتم یتو همسر لفظ تازه انگار موقعش؛

  نه، که من بودم، همسر شب  کی او یبرا من. باشد

 نیا با بخوابم آرام تا شد من آرامش هیما  شب کی او

  زیچ همه شیفردا. داشت فاصله من از یقدم چند که

 . ختیر هم  به مانیبرا

 !یچ همه  س ختهیر  هم به یلیخ -



 یوقت و من نه و زد حرف او نه راه تمام. کرد سکوت

  سکوت همان در م،یدیرس  نظرمان مورد شاپ یکاف به

 وارید نی ا چد،یبپ مشاممان در یچا خوش عطر تا

  قرمز کیک از یا تکه. نشد شکسته نمانیب یا شهیش

 :گفت و کند رنگ

  رو یقبل ینو سال توپ. گذره یم عیسر زمان چقدر -

 .کردن در روزید نیهم انگار

 که بود رگذشتهید و سخت انقدر من آخر چندماه نیا

. کنم شروع  نو از را زیچ همه تا بودم دیع نیا مشتاق

  یبرا یدیام از یارمغان میبرا بار نیا گذشتن زود

 از یاسم گرید زدم، یم که پلک دیشا. بود ندهیآ

 دروغ برود ادمی من تا بود گذشته آنقدر و نبود حسام

 .بود رفته من بر گذشته در چه هر و را معراج

 افرا؟ فکرته تو یچ -

  هیتک مبل به و دهینوش را شیچا کردم، که نگاهش

 یلژ. آمد خوشم راحتش طیمح و کافه نیا از. بود زده

 یبرا و زدن حرف یبرا داشت یخانوادگ  و محفوظ

  جور و جمع را خودم و نشستم صاف.  نشدن دهیشن

 :کردم

 ...  و  یگرون و یدیع و کارگاه  و یسال آخر -



 : دادم  ادامه و کردم  یمکث ش،یها چشم دنید با

 . یینجایا که  گفته زویچ همه  زده زنگ بهت معراج -

 :شد خم طرفم به

  یم و من گردن به داره یبرادر حق محتشم  یآقا -

 یا یدوست م،یگذروند هم با تو و من که  ییروزا دونه

 یطوالن یدور هی بعدش د یشا که کرده درست  نمونیب

 من با  بهیغر هی مثل تو شد باعث اما  افتاد اتفاق

  یم اما شده یچ نتونیب دونم  ینم من. ینکن برخورد

 ...!حله قابل باشه یهرچ دونم

 ؟ یهرچ -

 اهلش محتشم  یآقا دونم یم چون ست ین انتیخ -

  بهتر تو و دونن یم همه  که من، فقط نه  نویا. ستین

 انته؟یخ. من از

 :دمیکش یآه

 .جونمون از دور نه -

 کشته؟ آدم -

 :گفتم دیترد با و  کردم نگاهش

 ؟یشد وانهید -



 ؟یزد غمبرک ی نطوریا که هی چ گهید پس -
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 کرده یاشتباه که بود یمرد معراج. ندادم را جوابش

 توانستم ینم من کرد، ینم قبول را اشتباهش تا و بود

 معراج از بخواهد که آن از قبل. بکنم یکار شیبرا

 : گفتم مقدمه یب کند دفاع

 اون شوهرش یکن ثابت نفر هی به یخواست یم اگر -

 که نخواد زن  اون اگر... ستین کنه یم فکر که یآدم

 ؟یکن یم کار یچ... کنه قبول

 یبرا باشد، خورده کهی موقعم یب سوال از که انگار

 را ها راه همه من. کرد  نگاهم فقط یطوالن یا  لحظه

  چه دانستم ینم نیا از شتر یب اما بودم نکرده امتحان

  یزیچ  مشکل نیا و بود کرده را تالشش ستهیشا. کنم

 . بخواهم کمک و بزنم  جار شهر در بتوانم  که نبود

 ؟یکن  ثابت بهش یخوا  یم چرا -



 هم خودم. سوالش از بخورم جا که بود  من نوبت حاال

  یم. نبود  کمک دنبال خودش  کایمل. دانستم ینم

 قبل و من او، از قبل که برود یچاه به سر  با خواست

 تمام با اما م؛یبود کرده اش تجربه ن،ینازن من، از

 یم دیشا خواست یم  دلم دم،یشن که ییها نیتوه

 نیا از قبل توانستم یم دی شا کنم؛ کمک  او به توانستم

  یقدم شیبرا شود، مانیپش رید یل یخ خودش که

 .بردارم

 .کنه یم  اشتباه داره -

. دمیشن زور  به را میصدا هم خودم که گفتم آرام آنقدر

 دانستم یم که انداختم میچا  وانیل به ینگاه  دیترد با

 : کرده خی

 اره؟ یب گهید یکی بگم -

 :گفت و گرفت را دستم

 .خوام  ینم یزیچ  فعال. بود یکاف نیهم افرا -

 : داد ادامه که  کردم نگاهش

 .میبزن  حرف ایب -

 باشه؟ نداشته یربط دردش و معراج به اگر یحت -



 افرا ومدمی ن رونی ب باهات محتشم یآقا خاطر  به من -

 .جان

  میها سال تمام و خودم هم که گفتم یم  چطور شیبرا

 را، موضوع عمق بتوانم هم و زمینر رهیدا یرو را

 بودند کم کلمات چقدر. بفهمانم او به را درد عمق

 .رنج همه نیا دادن نشان یبرا

 یسن. کنه یم اشتباه داره که ست  دختربچه هی -

. که ستین ی فرق سال ستیب و سال شونزده نیب نداره،

  یبرا روز هی... روز هی. عاطفه سوزه یم براش دلم

 کنه، یمادر نبود یکس ساله شونزده دختربچه هی

 دیشا بود اگر خدا به نکنه، اشتباه که  کنه ییراهنما

  ساله ستیب دختربچه هی... حاال و کرد ینم اشتباه

 یم اعتماد  یکس به داره. کنه یم اشتباهو همون داره

 ...دینبا که کنه

 در را میها حرف داشت دیشا. ماند ساکت لحظه چند

 یم یحل راه دنبال هم دیشا ای کرد یم  یحالج ذهنش

 یسع دوبار. کردم ینم شی دایپ من که یحل  راه گشت؛

. نشد و میبکشان روشن راه به را کایمل تا میبود کرده

  ذهن و آمد یم بار کی قهیدق چند هر  که یزی چ تنها

 :آوردم زبان به کرد یم مشغول خودش  به مرا



 معراج و من یحت که نیا از قبل ش،یپ سال نیچند -

.  کرد تجاوز دوستام از یک ی به یکی م،ی بش  آشنا هم با

 .کشت رو خودش  دوستم

  شده درد و  ترس و یشگفت از پر همزمان اش چهره

 زبان به توانستم ینم. نکنم نگاهش کردم یسع. بود

 یکاف اندازه به. آمده خودم سر ییبال  چه که اورمیب

  قورت را دهانم آب. بودند دهیفهم مرا  یدردها همه

 : گفتم و دادم

 آدم همون با داره...  گم یم بهت دارم که دختره نیا -

 .کنه یم ازدواج

 قیعم نفس و گذاشت صورتش یرو را دستش عاطفه

 چه دانستم  یم. داد هل  رونیب به را صدادارش و

 مشت را می ها دست. گرفته شکل ذهنش در یریتصو

 : دادم  ادامه و کردم

  کردم یسع ... تونم ینم  هستم آشنا باهاشون من -

 ... اما نشد، اما کنه یم اشتباه داره که  بفهمونم بهش

 در بتوانم تا کردم جمع را جرئتم تمام بار نیا

 دانستم  یم که کنم یخواهش  و بزنم زل چشمانش

  اش چهره از.  نداشتم یگرید راه اما ستینامرد تینها



  یدهان با اما  شد متوجه را قصدم هم عاطفه که دمیفهم

 :گفت فقط باز

 ؟ یخوا یم یچ من از -

 نشونه. بزن حرف باهاش. دختره مادر به  بزن زنگ -

  یم من، دوست ن،ینازن که یکارگاه از بده  نشون. بده

 ندشونیآ داماد مال کارگاه اون. بگو بهشون  و رفت

 از دست یلعنت اون اما کشت رو خودش نینازن. بود

  از بگو. یدار  نشون بگو بهشون. برنداشت هیبق آزار

 اسم به یوقت  بپرسن ازش بگو. بپرسن دامادشون

  خر رو مردم ساده ی دخترا آبدار و نون قرارداد

 .شدهیم  یچ نگن نه اون  خواسته هر به تا کردیم

 یا نقشه از دیکوب یم محکم  ام نهیس در داشت قلبم

 یا نقشه. گرفت یم شکل  لحظه به لحظه ذهنم در که

  همانطور اگر اما بود نقص از پر دیشا شروعش که

 یم درست زیچ همه رفت، یم شیپ خواستم یم که

 . کردم یم اعتماد خودم به دیبا فقط شد؛

 دامادشون به بهیغر تماس هی سر انینم نایا افرا -

 .کنن شک



 شیبق. شک نیهم فقط بنداز؛ دلشون یتو  رو شک -

  تو بکوبن رو ینشون همون تا بده ینشون تو. من با

 .یعوض اون صورت

  یم دیشا اما بودم نکرده شروع من را یباز نیا

 معلوم و من و نینازن و  کایمل. کنم تمامش توانستم

.  میشد یم یقربان نیا از ش یب دینبا  گرید نفر چند نبود

 یم میتسل دینبا من یول خواست ینم مرا کمک کایمل

 .است دردناک چقدر قتیحق دانستم یم  که من. شدم

 .ی ترسون یم منو یدار افرا -

.  گم یم بهش خودم. نگو یزیچ معراج به فقط -

 باشه؟

 ...همرو معراج فتهیب برات یاتفاق هی افرا -

 :گرفتم را دستش و دمیپر حرفش وسط

 چیه به بده قول. کن اعتماد بهم. فتهینم یاتفاق چیه -

 .بده قول عاطفه. یزن ینم یحرف  چیه کس

 ؟ ...افرا -
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  یبرا یباش داشته تیزندگ تو فرصت هی اگر عاطفه -

  ده،یکش  طول عمر هی اندازه  به که اشتباه هی جبران

 ؟یکن ینم استفاده ازش

 من با گفت یم من به ش یها چشم اما نداد را جوابم

  تک مبل یرو. بود یکاف  میبرا نیهم.  است موافق

 تا. دادم هیتک عقب به را سرم و نشستم تر  راحت نفره

 .بود نمانده یزیچ  یباز  نیا آخر

 جان به آتش و زده زنگ گفت و گرفت  تماس عاطفه

  گفت بود دهیشن که ییها حرف  از. انداخته کای مل خانه

 یم فقط  من. بود کرده  قطع را یگوش که نیا از و

  یم من که بشنود و برسد  حسام به حرف خواستم

 نبود قرار  گرید شهر نی ا. کنم خرابش  خانه خواستم

 .باشد او یبرا یزندگ یجا

  قدم داغ یزار شن در ها  سال انگار بودم؛ تشنه

 بود قرار که ییهوا و بود  خشک دهانم. باشم برداشته

. نمود یم تابستان از  تر گرم میبرا باشد، یبهار

 کارگاه بود، الزم که یروز چند هر و امروز و روزید

  هر دیبا  کار نیا یبرا. کردم لیتعط خودم  یبرا را



 که یا طعمه یبرا ماندم یم خانه در بود، ازین چقدر

  برنامه از کردم یم سکته داشتم حاال و  بودم انداخته

 . یشکارچ شکار یبرا بودم ختهیر که یا

  زدم یم قدم باشد، یموقت بود قرار که کوچکم خانه در

 تا گشتم یبرم دم،یرس یم که میرو به رو  وارید به و

 داشت ادامه آنقدر  چرخه  نیا و بخورم گر ید یمانع به

 ستادم،یا  که یا لحظه. رفت یم جیگ داشت سرم که

 رنگ دیسف  فونیآ به دوخت را میها چشم زنگ یصدا

 و خودم به کردم شک ی ا لحظه یبرا  و وارید یرو

 اگر. بودم ساخته ها شک ن یهم یرو که  یا برنامه به

 رید روز کی. بود امدهین زود هم چندان بود، خودش

 خبرها  رترید او به روز کی هم دیشا و بود کرده

 . بود دهیرس

 فونیآ به را خودم تر، لرزان  ییپا و لرزان یدست با

 ینم یکار که جا نیا. بستم  را میها چشم و رساندم

 را ها هی همسا همه بلند یصدا کی. بکند توانست

 کس چیه  و بود من امن خانه نجایا. کرد یم خبردار

 . ردیبگ من از را تیامن نیا  توانست ینم

 بله؟ -

 . کن وا درو -



  یلیخ را ام طعمه. نشست میها لب یرو  یشخندین

 بود یا طعمه. تمساح نیا  دهان در بودم انداخته خوب

  هوار سرش یرو بود قرار که دهانش از بزرگتر

 در تا دمیکوب فونیآ دکمه یرو بایتقر را دستم. شود

 به تا و  دمیدو آشپزخانه سمت به. شود باز شیبرا

 به را خودم. بود نشسته در یرو یمشت م،یایب خودم

 :گفتم و رساندم در

 نجا؟ یا یاومد یچ یبرا -

 کرد یم کنترل زور به انگار که را خشمناکش یصدا

 : دمی شن نشود بلند  حد از شیب تا

  یچ یبرا یدون  یم خودت. کن باز رو یکوفت در نیا -

 .اومدم

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .سیپل به نزدم  زنگ تا برو -

 :دیکوب در یرو را مشتش  دوباره

 . نشکستم درو تا کن باز -

 دهیکوب اتاقش در یرو میها مشت که افتادم یروز ادی

.  بودم مانده او تله در اما بروم که بگذارد تا. شد یم

 کنده شیبرا من که یچاه در بود قرار که بود او حاال



  که یفشار با در و دیچرخ قفل یرو دستم. فتدیب بودم

 ناخودآگاه. شد دهیکوب وارید به بود، کرده وارد او

 با در م،یایب خودم به تا و برداشتم  عقب به یقدم

 ستادهیا م یرو به رو حسام و شد بسته یبلند یصدا

  انگار که  ییها چشم و خشم  از قرمز ی صورت با بود

 .بکشد آتش به را روحم خواست یم

 .یاحمق همونقدر هم هنوز -

  من که دیفهم ینم االن. دیفهم ینم او. نبودم  احمق نه

.  برسم نجایا به تا بودم کرده یقربان را ییزهایچ چه

 .دیفهم ی نم وقت چیه

 حسام؟  یخوا  یم یچ -

  دو که بخورم یوارید به که آنقدر رفتم، عقب عقب

  یا اجاره کوچک خانه. داشت فاصله آشپزخانه تا قدم

 که بودم مأمور من و بود شده طانیش زبانیم حاال من

 و آمد من  با. بجنگم بود،  ازین که چقدر هر او، با

  که آورد باال را دستش خوردم وارید به من که نیهم

 :گفتم بلند

 . سرت یرو  زمیر یم رو همه بخوره من به دستت -
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 که بزرگش دست. نکرد کند را حرکتش اما  زد شخندین

 درک واقعا انگار را فاجعه عمق نشست دهانم یرو

 به من طرف از عاطفه که یآتش که کردم درک. کردم

  تیسرا خودم خانه به انداخت، کایمل ی  خانه جان

  را میها ناخن و دستش یرو شدند قفل انگشتانم . کرد

  تک از را خودش اما گفت  یآخ. پوستش در کردم فرو

 :گفت گوشم ریز و  نداختین تا و

  که یکن ینم فکر و یکن ی م زنبور لونه یتو چوب -

 زنه؟ یم  شتین و ادیم

  یم نگاهم صانهیحر که نگاهش در شد قفل  میها چشم

 .  بود من مرگ دنبال. کرد

 یم ول منو احمقانه زنگ هی  خاطر به یکرد فکر -

 چسبن؟ یم رو تو و کنن

 .نبود کارساز اما دستش  یرو دمیکوب را دستم



 رو کردم باهات قبال که یکار همون  ادیم خوشت -

  ماجرا نیا آره؟ خاره یم خودت تن کنم؟  تکرار دوباره

 یکار نیا از بعد کاش ی کن یم آرزو ،یبد ادامه رو

 .یریبم بعدش بکنم، باهات االن خوام یم که

 خاطراتم تمام  نشست، ام قهی یرو که آزادش دستش

 دوباره  چشمم  یجلو م یها کابوس تمام. شدند زنده

 دم،یشن را پارچه شدن پاره یصدا یوقت و دندیرقص

 قدرت تا و کردم بلند را میها  انگشت. شدم وانهید

.  کردم فرو اش زده وق یها چشم کاسه در داشتم

 .افتادم نیزم یرو شد، بلند که اش نعره یصدا

 تا و شدم بلند میجا از زنان نفس و  کنان هق هق

 مچ دور  شیها انگشت بردارم را یبعد قدم خواستم

  نیزم یرو  و دادم دست از را تعادلم شدند؛ حلقه میپا

. شود برنده دادم یم اجازه دینبا بار، نیا اما شدم پرت

 مرا خودش که... برگردم توانستم یم اگر فقط

 بلند را میپا که کرد را گردنم قصد بار نیا و برگرداند

 را همه بلندتر بار نیا اش نعره تا دمیکوب و کردم

  یم ناسزا شناخت یم مرا که هر و من به. کند خبردار

 . گفت



 و برداشتم را دیرس دستم به  که یآباژور و بردم دست

 که نیزم  یرو. دمیکوب سرش یتو داشتم توان تا

. کردم نگاه  را حرکتش یب بدن و ستادمی ا ریمتح افتاد،

  نجایا به نبود قرار چه؟ بود مرده اگر  بود؟ مرده

 یرو که یگوش  به و برگشت سرم... بود قرار. برسد

 کند ضبط  را مانیصدا تا بودم گذاشته  آشپزخانه اپن

 قطع را کردن ضبط و زدم  چنگ را لیموبا. کردم نگاه

 تماس دی رس ذهنم به که یا شماره نی اول با تا کردم

 زدنم حرف لحن از انگار کردم، که شیصدا. رمیبگ

 :دیترس

 شده؟ یچ ؟یخوب افرا -

 ...حسام... من ایب. نجایا ایب... ایب -

 .اونجام گهید قهیدق پنج تا. نکن  قطع ویگوش -

 .کشتمش. مرده حسام معراج . مرده -

 کرد؟ یکار افرا؟ یخوب تو ؟یخوب -

 : دمیکش غیج

 ! مرده -

  نبض نیبب برو. بزن حرف باهام فقط. باشه باشه -

 .نه ای داره



  که نیا از قبل  اما خورد ینم تکان. رفتم جلو شک با

 قیعم  ینفس و دمید را بدنش حرکت برسم، او به

 .دمیکش

 شد؟ یچ افرا؟ -

 .کشه یم نفس -

 ویگوش. امیب من تا هات  هیهمسا از یک ی شیپ برو -

 .نکن قطع

  یجلو م،یایب خودم به تا و دمیکوب سرم پشت را در

 گشاد ییها  چشم با بودم ستادهیا ها هی همسا از یزن

 از چیه دانستم، ینم هم را اسمش. زنان نفس و شده

  فقط. شناخت ینم مرا او هم دیشا و دانستم ینم او

 شده پاره یلباس و شانی پر ییموها با که  دید یم مرا

 یصدا  و سوخت یم  میگلو. بودم ستادهیا شیجلو

  صدا را اسمم که دمیشن یم تلفن پشت از را معراج

 . کرد یم

 جان؟  دختر یخوب -

 .شد اهیس  میبرا ایدن و

 **** 
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 مدتها که  را سرم انگار کرد، پر را مشامم یتند یبو

 و دندیکش رونی ب کبارهی به بودند داشته نگه آب ریز

 باز چشم یسخت به. تازه یهوا از شد پر میها هیر

  یصدا. شود واضح دمید تا زدم پلک بار چند کردم،

  دست یرو  دستش یگرما و کرد پر را گوشم معراج

 :نشست ام زده خی

 !افرا-

 را شیها ینگران و یمهربان  دم،یچرخ سمتش به

 در ترس  و بود مانده رهیخ من به شیها چشم. دمید

 :زدم لب  یسخت به. بود دایهو  آنها

 ! خوبم-

 :زد ام یشانیپ ی رو یا بوسه

 که شکر رو خدا. یکن باز چشم تا شدم  زنده و مردم-

 .یسالم



. ردیبگ آرام معراج قلب تا  زدم یا مهین و نصفه لبخند

  مخاطبش دانستمینم گرفت، یتماس و شد بلند جا از

 :گفتیم که دمیشن فقط و  ستیک

 ! بده انجام. گفتم که ینذر همون-

.  بود کرده ام یسالمت ی برا که ینذر  یبرا رفت دلم

 شد، عوض گذاشت بشیج داخل را یگوش که نیهم

 :دیکش هم در  را شیها اخم

 یبرا کنم؟ کاری چ تو با من افرا؟ بگم یچ تو به من-

 اون یگذاشت چرا ؟یکنیم رو کارا نیا سرخود یچ

  وونهید من یگینم هان؟ خونه؟ یتو ادیب یعوض

  به چرا ه؟یکار چه نیا برسه؟ تو به دستش اگه شمیم

 مترسک؟  افرا؟ میچ من ؟یگی نم یچیه من

 که معراج و دمیکش باال یکم را خودم کردم،  نگاهش

 :گفت بود رسانده انفجار به را او تیعصبان

  دیبا ؟یریگیم دهیناد منو  چرا ؟یکنینم مشورت چرا-

 دیبا رفته؟ حال  از من زن بگه بزنه زنگ هیهمسا زن

 یقدم هی تو شرف یب اون که یبد خبر  یدیترس یوقت

  بوده؟ تو

 زبان و خوردندیم تکان تند تند شیلبها بودم، ساکت

  ینگران یبو  خشمش تمام. بود دهیچسب حلقم به من



.  ام کرده اشتباه که شوم منکر توانستمینم و دادیم

 ام دهینخر جان به یبزرگ سک یر که میبگو توانستمینم

. افتاد یم اتفاق دیشا و دی ترسیم او آنچه از یوا یا و

 : کرد نگاهم خشم  با معراج

 !افرا بده جوابمو-

 دنشید با معراج و آمد یپرستار دادم، رونیب را نفسم

 سوال چند و سرمم کردن چک از بعد. کرد سکوت

 نشست، کنارم معراج رفتنش با. رفت  یا شهیکل

 رونیب را خشمش من مرد. بود شده آرام دوباره

  را دستم. ش یها  ینگران با بود مانده او حاال  و ختیر

 که یا ضربه با. کرد نوازش و گرفت  شیدستها نیب

 یصدا و  گفتم یآخ«» لب ریز شد وارد وکتیآنژ به

 : رساند بهشت به مرا معراج

 ! برات رمیبم-

  میبرا خواستیم نکهیا به ماندم، رهیخ ش یها چشم به

 به کردم، فکر شیدستها یداغ به. کردم فکر ردیبم

 یا دهیپر  رنگ صورت به  و نگرانش و  دار تب نگاه

 : گفتم دهیبر دهیبر. بود نشسته مقابلم که

 کو؟ میگوش.. گـ-

 :شد  یجد  نگاهش



 کار؟یچ  یخوایم-

 از از را یگوش و شد  بلند شیجا از ندادم، یجواب

  به را آن. دیکش رونیب بود کرده زانیآو  که کتش بیج

  خشک حلقم  ته. دادم قورت  را دهانم  آب داد، دستم

 کی با بعد یکم و رفت معراج. افتادم سرفه به و بود

 دست و گرفت دهانم مقابل را  وانیل. برگشت آب وانیل

 و دمیکش عقب را سرم.  نشست سرم  پشت گرشید

 ضبط که ییصدا. گذاشت کنارم زیم ی رو را وانیل

 یکنار را یگوش و فرستادم کایمل یبرا را بودم کرده

 .گذاشتم

 :کرد  نگاهم معراج

 ؟ی کرد کاریچ-

 .کردم داریب خواب از رو  یکی ،یچیه-

 بدهم، ح یتوض خواستمینم شد، رهیخ  من به گنگ

 تمام دانستمیم و بزنم یا اضافه حرف چی ه خواستمینم

 داده انجام کایمل از حسام کردن دور ی برا را تالشم

 :دیپرس معراج و دمیکش یآسودگ سر از ینفس. ام

 ؟یخوا ی م یزیچ-

 : دادم جواب یآرام به



 .شمیپ نیبش فقط-

 :گفت و گرفت را دستم نشست، تخت یرو کنارم

 رم؟یمیم  من بشه تیزیچ اگه یدونیم-

 شدم،یم نابود شدیم یطور معراج اگر مردم،یم هم من

  در شدیم آلوده حسام ارزش یب خون به دستش اگر

  معراج. نبودم افرا گرید من نبود اگر و دادم یم جان دم

  تشیحما به بودنش به بود، کرده معتاد خودش  به مرا

 شکل نیبدتر به را او ی وقت و بماند تا آمد نکهیا به

 . دیجنگ ماندنش یبرا و ماند هم باز راندم

. رفت تر عقب یکم معراج خورد در به که یا تقه با

 :گفت و دیکش سرک باز  مهین در یال  از ستهیشا

 هست؟ اجازه سالم-
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. شد اتاق وارد ستهیشا و شد بلند تخت یرو  از معراج

 :گفت معراج به رو سپس و انداخت  من به ینگاه

 . شدم مزاحم دیببخش-

 : گفت و زد ی لبخند معراج

 نسکافه؟  ای نیخوریم ییچا  رم،یبگ ی زیچ هی برم-

 :گفت و داد تکان یسر  ستهیشا

 . شهیم حاضر  رترید یهرچ-

 : داد ادامه و زد یلبخند

 .کنم  اختالط افرا با دیبا کم هی-

 را کتش و زدم یپلک یآرام به کرد،  نگاهم معراج

 را همراه یصندل ستهیشا معراج رفتن با. برداشت

 :نشست تختم کنار و دیکش  جلوتر

  جواب یوقت یدونینم هان؟ بود یغلط چه گهید نیا-

  یینجایا گفت و شوهرت  به زدم زنگ و ینداد تلفن

 شدم؟  یحال چه

 را نفسم. بود شده سرخ صورتش کردم،  نگاهش

 :دادم رونیب

 . کردمی م حلش یطور  هی دیبا-



 :کرد یاخم

 سرت ییبال هی خودت  با یگینم جونت؟ متیق به-

 نقشه من یبرا ینیشیم  فقط رو؟ نایا  یگینم اره؟یب

 بود یک اون ؟یدیم  انجام بدو بدو بعد و یکشیم

  به شیآت قشنگ کا؟یمل مامان به بزنه زنگ  یفرستاد

 .ایکرد پا

 : کردم نگاهش

 ...کایمل-

 :دیپر  حرفم وسط

 .کنه  نگاه تو یرو  یتو شهینم روش کایمل-

 چرا؟-

 شیپا ی رو را فشیک  و داد گردنش  و سر به یتاب

 :دیکوب

 یوقت اصال. یکرد لطف بهش تو و بوده خر بس از-

  رو حسام کا ی مل یبابا مامان و زد زنگ دختره اون

  کرده زرد ی طور هی. یدی د یم دیبا کردن بازخواست

 گفتم  یحام به رفتم چرا دروغ. نی بب ایب که بود

 نیا شهینم  باورش یشکیه. هیشعوری ب چه برادرش

 لوازم  و کادوها همه  هم کایمل. باشه یچ  کهیمرت



 گفت و حسام  یبابا مامان یجلو انداخت رو حسام

 .کم شرتون

  که کردم فکر یا شده ضبط یصدا به شدم، ساکت

 از بدتر حالش داشتم حتم. بودم فرستاده کای مل یبرا

 که نیهم یول کنم  تصور بتوانم که است یزیچ

 بگذراند دیبا که آنطور را عمرش ه یبق توانستیم

  و حال به ینگاه  ستهیشا.  ردیبگ آرام دلم شدیم باعث

 :کرد روزم

 نه؟ یشد  تیاذ یلیخ ید ید رو حسام  برات، رمیبم-

 :گرفتم او  از را نگاهم

 .یول دیارز یم  اش جهینت به-

 یوقت یحت کنه، یعذرخواه ازت ادیب خواد ی م کایمل-

  زد نشست طفلک گفتم بهش و شده یچ  گفت شوهرت

  وقت هر  گفتم بهش. بوده خر چقدر که  سرش یتو

 یول گرفتینم آروم. ادیب یدیم اجازه یبود مساعد

 .کنه نگاه تو ی رو یتو شهی نم هم روش

 .کنم یم درکش-
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 به کردم فکر میکارها به م،یکرد سکوت مانیهردو

 یبرا ترسم  با مدتها از بعد توانستم چطور نکهیا

 تنها و تک یوقت. کنم  مبارزه حسام با  شدن روبرو

 :گرفتم را ستهیشا  دست. آمد سراغم به و بودم

 یول بود محض  اشتباه دونمیم کردم، ت یخر دونمیم-

 تونستمینم گهید ذاشتمینم هام ترس یرو پا اگه

  گذر مشکالتم از من بگم شدینم گهید. کنم درستش

  روبرو تنها و تک حسام با دمیترسیم شهیهم. کردم

 تموم دمشید کای مل با فروشگاه یتو یوقت اصال بشم

  حماقت. سته یشا گرفت جون  چشمم یجلو  روزا اون

 سال زدهیس  رو کارها نیا یکی دیبا یول...  یول بود

 هی شد،یم تموم دیبا ییجا  هی. کردیم من  یبرا شیپ

 .شدیم گرفته  حسام یجلو  دیبا ییجا

 نگاه معراج گفتن سالم با داد، تکان یسر  ستهیشا

  یحاو ینیس معراج. شد دوخته در سمت مانیهردو

 :گفت و گذاشت زی م یرو را نسکافه یوانها یل

 .کردم  معطل تونستمی م که ییجا تا-



 : داد ادامه معراج کرد، یتشکر  ستهیشا

  دیرس فکرم به یهرچ نیدار دوست یچ  دونستمینم-

 .گرفتم

 . زحمت تو  نیافتاد نکنه،  درد دستتون-

 ییرایپذ ستهی شا از ادب کمال در کردم، نگاه  معراج به

  ای بخورم نسکافه  توانمیم  نبود مطمئن نکهیا با. کرد

 :گفتم و کرد تعارف نه

 . ندارم لیم یمرس-

 خیم میها  چشم و کرد نگاهم نشست، تر دور یکم

 که ییها آدم از فرار یبرا  یروز کی. شد شیها چشم

 داشتم ازین  یروز کی بردم، پناه حسام به شناختمیم

 شیب  یسراب حسام دیبگو و ردیبگ را دستم یکی

 و کنم اعتماد او به بتوانم که ستین  یمرد. ستین

  اما. کند غرق گرداب در را میزندگ تمام خواهدیم

  هم شکستم یوقت یحت نبود، یکس شی پ سال زدهیس

  رانهیو تا نکرد  دراز را دستش کس چیه. دیند یکس

 .کند  جمع  مرا یها

 مدت یبرا و کنم شروع نو از شوم، سرپا  گرفتم ادی

 نیا تا بستم. بستم همه یرو به را قلبم در یطوالن

.  بود معجزه کی معراج اما نشود، خام  گرید قلب



  تالش و ماند و آمد کردم،ی نم را فکرش که آمد یوقت

 یبرا را حسام من زدم، یلبخند. شود یابد کرد

  رسوا را او و بردم را ش یآبرو. کردم  رانیو شهیهم

  یباز را سال و سن کم یدخترها  نتواند گرید تا کردم

  آخر به شی ها یقربان تا دمیجنگ . بکند فشیکث نفس

 ! است بس یقربان میبگو تا دمیجنگ برسند،

 را ارزشش اما رفتم جنگش به ییتنها کردم، حماقت

  جوان یقدر به شد،یم خوب زود یلیخ  کایمل. داشت

  شیبایز  احساسات و کند شروع نو از بتواند که بود

  او جز که یمرد. دارد اقتیل که کند ی مرد خرج را

 زن ست،ی ن کاال کی شیبرا زن و خواهدینم را یزن

 ارزش و ستین تخت  درون عروسک کی شیبرا

 تمام اسمش آمدن با که یمعراج. معراج مثل دارد؛

 .کردیم دایپ نمود میبرا عالم یمردانگ

  *** 

 وارد یآرام به. دیکش عقب و کرد باز را در معراج

 سمت به و زدم یلبخند اش یزیتم دنید  با شدم، خانه

 :دمیچرخ  معراج

 !نکنه درد دستت-

 : بست سرش پشت را در



  سرپا نیبش ایب. کردن مرتبش دادم بود آشفته کم هی-

 .بهت بدم یخبر هی خوام یم. نمون

 :دمیکش را دستش نشاند، مبل یرو و گرفت را دستم

 !نیبش هم تو-

 ؟یخوا ی نم ییچا-

 : نشست  و زد یلبخند کردم،  نگاهش

 . یخوا ی نم انگار-

 معراج؟ هیچ خبر -

 :گرفت را مشیتصم بعد و کرد مکث یکم

 . کرده تصادف حسام -

  از بعد ؟یعنی... یعنی بود؟ کرده تصادف. ماندم مات

  منتظر که نیا با یحت. بودمش دهیند  گرید روز آن

  او از یخبر چیه. نشد یخبر  بودم مانده هم  تشیشکا

  و کایمل با اش ینامزد دوران شدن  تمام جز نبود

  تصادف گفت یم معراج حاال... حاال و شد ستین

 دیبا چه دانستم ینم. دمیکش صورتم به یدست کرده؟

 : داد ادامه معراج که میبگو

  پشت کشت؛  خودشو که یدختر  همون... نینازن پدر -

 .بوده فرمون



 را اش یزندگ نینازن ن؟ینازن پدر. شد  یخال ذهنم

 یم را  دخترش که  را ییها سال پدرش  و باخت

 چه به اما کرد؛ یتالف باالخره باشد، داشته  توانست

 مت؟یق

 افرا؟  یخوب-

 :زد میموها ی رو یا بوسه

 .نکن فکر بهش -

 میموها  عطر  انگار. شد کشدار و قیعم دومش بوسه

  به میبازو یرو انگشتانش سر. دیکش مشام به را

 :آمدند در رقص

  ینباش تو و باشم من یروز  هی نکهیا از ترسم یم -

 !یهست شهیهم که بده قول. افرا

  هرگز که یدختر شد،  نینازن عزادار دلم از ییجا

 از ییجا. باشد من توانست یم که یدختر. بودم دهیند

 اگر دیشا. شد  خاکستر و سوخت  نینازن پدر یبرا دلم،

 دهان من روز، آن اگر دیشا دانست، یم هم من پدر

 همه و من پشت شد یم  یوارید هم او کردم یم باز

  جا،  همان را دردها نیا. ساخت یم نو از میبرا  را زیچ

 حصار در که یحال در دم،ی چرخ و گذاشتم دلم ی گوشه

 :کردم نگاه صورتش به بودم معراج یها دست



 تا هم با بود نوشته خوندم جا هی هستم، شهیهم -

 . شهیهم

 

   است_بس _ی قربان#

   ایآنال #

   انای آر#

 162_پست #

  نگاهم و  کرد دایپ انحنا شیلبها د،یخند  شیها چشم

 در و دمیکش باالتر را خودم. ماند ثابت صورتش  یرو

  جلوتر رمی بگ معراج از  را نگاهم توانستمینم کهی حال

 زدن خی دم،یفهم را میها گونه گرفتن گر. رفتم

 به که یحساب و حد یب کشش نطوریهم  و را میدستها

 نشست، گردنم پشت و آمد  باال دستش. داشتم معراج

  مانیها لب یا لحظه ی برا و شدم تر کینزد او به

 شد باعث که کوتاه یا بوسه. شدند  چفت هم یرو

 ترس ماند، رهیخ من به  تبدارش نگاه با بکشد، عقب

  آنچه از اش  ینگران نطوریهم و دمید صورتش در را

 و دمیکش جلوتر را خودم. فتدیب اتفاق من در دیترسیم

  را شیها ترس تمام جواب  یطوالن بوسه کی  با نباریا

 . دادم



  *** 

 و مامان مزار  کنار دم،یکش  رونیب سهیک از را گالب

. کردم باز را گالب شهیش در یسخت به و نشستم بابا

  خی یدستها با و کردم یخال  مزارشان ی رو را یبطر

 کردم باز یگر ید یبطر. شدم خاک گرفتن مشغول زده

  از المیخ که  دادم ادامه را نکاریا یقدر  به و ختمیر و

 را کنارم گل دسته. شد راحت مزارشان یزیتم

  درون. شدم شیگلها کردن پرپر مشغول و برداشتم

 کردی نم یار ی زبانم که بود ییحرفها از پر سرم

 . میبگو

 با و بروم مزار  به تنها و  تک بودم خواسته معراج از

 یبرا حرف سال نه و ستیب قدر. کنم خلوت نمیوالد

 و داشتم هیگال سالها نیا تمام قدر. داشتم گفتن

. گفتمیم یاحد به دینبا خودشان جز که  ییها  تیشکا

 : ختمیر مزارشان یرو را شده پرپر یها گل از یمشت

 دونمینم اصال نجا،یا اومدم یک بار نی آخر دونمینم-

  رو شما وقت چیه. زدم حرف   باهاتون یک بار نیآخر

 شهی هم یول برادرمه ماهان نکهیا با نداشتم،

 ییکسا. باشم داشته رو ماهان  یبابا مامان خواستمیم

 که بگم اومدم االنم. بود ماهان اونا دغدغه همه که



 که یهمون  خواستم،یم که شدم یاون نی نیبب تا نیستین

 کنمیم یسع خوام یم. کردم تالش بهش دنیرس یبرا

  هی احساساتم به م،یزندگ به خوامیم ببخشم، رو شما

 . بدم گهید شانس

  یرو را دستم درون یها  گل تمام و شدم  بلند جا از

  خوش جا  چشمم گوشه که یاشک ختم،ی ر مزارشان

  یمعراج سمت به و گرفتم دست پشت با را بود کرده

.  دیکشیم را  انتظارم و بود نشسته نیماش در که رفتم

 شدم، ری گ جا کنارش و کردم باز را جلو یصندل در

 : داد دستم به یآب یبطر کرد، نگاهم

 م؟یبر -

 :زدم ی پلک یآرام به

 !میبر -

 که ینی سنگ بار تمام م؛یشد خارج که  قبرستان از

  یقیعم نفس. رفت نیب از کردیم وارد قلبم به شیفضا

 یبرا. گذاشتم معراج دست  یرو را دستم و دمیکش

 را سرم. زدند یبرق شیها چشم کرد، نگاهم یا  لحظه

. کردم فکر میحرفها به و دادم هیتک یصندل یپشت به

. بود یطوالن سال  زدهیس قدر که ییها قصه به



 به مرا معراج یصدا که دیکش طول چقدر دمینفهم

 : آورد خودم

 .میدی رس افراجان-

 از. داشتم یبیعج حال کردم، ساختمان به ینگاه

  ساختمان در سر یرو چشمم و شدم ادهیپ نیماش

 سازمان  از مشاوره یدکترا یدارا»...  ماند رهیخ

 « یروانشناس نظام
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