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 خورشید خونین شده 

 محدثه کمالینویسنده: 

هست  1373واقعی درباره سال غیر *این داستان 

 اتفاقات آن واقعی ست* اما

 مقدمه:

 رفت!

 رفت و قلبم دیوانه شد.

 در دلم جنگ شد.

 جهنم شد.

با هر خوشی بیگانه این قلب مفلوک ویرانه شد و 

 شد... 
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بی او دیگر غم هایم پایان نخواهد یافت. غم خودش 

رحمانه به را به قلبم رساند، درش را باز کرد و بی

 خانه شد.قلبم هجوم آورد و با دلم هم

 میدانم، خوب میدانم. درد رفتنش درمان ندارد...! 

 با آرزویی که برایم کرد، چه کنم؟ 

 بدون او دیگر چگونه سر کنم؟ 

 من را نخواهدمیدانم در کنج خانه دیگر شادی سراغ 

 گرفت. 

قرار باور نداشت که رفتنش گرفته از جانم، توان و او 

 . مرا

 من دل سپرده بودم به چشم های او

 های آهو نمای اوبه چشم 

 ای مردمک هایشبه قهوه
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 همان گوی های شیشه ای لرزانش

 که قهوه ترک است و در دریای شیر

 شناور مانده و من هر روز مایلم

 از چشم هایش، قهوه بنوشم...

 

 خالصه: 

سهیل پشت پا زد به همه چیز و رو گرداند از عشقی 

دانست پنج باشد اما نمی توانست تسالیشکه می

بیند که او را به یاد تمام سال بعد چشمانی را می

 اندازد.  نداشته هایش می

آنقدر شبیه، آنقدر همتا که عشق را در دلش زنده 

کرد، اما رازی مگو در چشمان آن دختر هویدا بود. 

 ی که... راز

 نفس را در قفس کردند

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 4 of 446 

 و از عشق عالمی ممنوعه ساختند

 که گویی عاشقان بدکاره هایی در جهان هستند 

 ولی آنان نمیدانند

 که عشق هرگز نمیمیرد

 گرچه تا بُن دندان مسلح هم

 به عشق و عاشقی همواره میتازند

 ولی افسوس، میبازند 

 انسان عشق را فهمید و عاشق شد 

 مدهوش دقایق شد  سفرها کردُ و

 جهانی که خدا دارد

 چه ترسی ناخدا دارد؟

 به نام خدا 
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به سیم آخر زده و آنقدر بی باک بودم که هر کاری از 

 گوشم پژواک شد.     در دستم بر آید اما صدایش 

 من خسته شدم.    -

، زیر آسمان خدا نشستم. نگاهم را به  ن وا رفته روی زمی 

اش دوختم. بدنم ریسه چراغ های رنگارنگ عرویس

سست شد و دلم در حال پر پر شدن بود. پس رسم را به 

دیوار چسباندم، بطری را بغل دستم گذاشتم و صدای 

ن انداخت.     عصبی خودم در گوشم طنی 

جالبه! تا رس و کله اون الشخور پیدا شد فهمیدی  -

 خسته شدی؟   

انه و دلخورش،  صدایش درون گوشم بود، صدای دختر

هت زدهصدای خجال ام شد، نفسم ای که وقبر خت 

 گرفت.   

نه، از روزی فهمیدم که من مدام میگفتم بس کن ویل  -

 انداخ... تو پشت گوش یم

 اعتقادات من چه ربیط به بابای تو داره؟   -

 صدای دادم باعث شد تا عصبی شود.   

 ربط داره. خییل هم ربط داره!   -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 6 of 446 

ام گرفت، خاطرات آن روز کذابی باعث شد تا خنده

ن  بطری زهرماری که دستم بود را باال بیاورم و برای اولی 

ن تلخن پناه آورم. من نخورده هم با یاد  ن چت  بار به چنی 

مرهیم برای  قرار بود  چهرش مست میشدم اما این بطری

ی بود برای شود زخم هایم  . در عوض نور المپ ها تت 

 !  نابودی قلبم

 پس یک با دین و ایمون ترش رو پیدا کرد برات؟    -

ن دست هایم گرفتم و کیم از تلخن درونش را  بطری را بی 

چشیدم. این بطری، این بطری به هیچ دردم نخورده بود! 

کرد. وایش را بیش از پیش در گوشم پژواک یمآفقط 

اش، آن حالت صدایش، ان صدای نازک و خجالبر 

 نگاهش! 

ن تو و  - ؟ من نمیتونم بی  اذیتم نکن. تو چرا درکم نمیکبن

 رو انتخاب کنم.  پدرم ییک 

ام سوخت. بوی باز هم رس کشیدم، گلویم سوخت، معده

ام را آزار داد. انقدر خوردم که احساس حالت تندش بیبن 

 تهوع تمام وجودم را در بر گرفت و گرمم شد.   
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حاال چون یک با خدا و پیغمتی تر از من پیدا کرد، باید پا  -

 نمیتوبن انتخا
ی

ب کبن اما رو دل من بذاره؟ چطور مییک

 تمومه؟  
ی

 مییک

اش سوخت وقبر که دست روی وجودم البه الی جمله

 صورتش کشید و درمانده لب زد:  

. من پدرم رو انتخاب کردم.   -
ی

 درست مییک

 دم عمیقر گرفت و ادامه داد: 

من خستم سهیل. دست از رسم بردار. سیع کردم با  -

پیله اعتقادات بسازم اما نشد. پدرم راضن نیست. الیک 

 کردم و بهت امید بستم. 

دید؟ چرا دنیایش حرف چرا عشق را در چشمانم نیم

ی هایش رضایت پدرش؟  مردم شده بود و درگت 

 .  خندیم! خنده ای عصبی

بن انگار نمیدونسبر چیه اعتقاداتم!    - ن  طوری حرف مت 

سکوتش کیم طوالبن شد. دستش را به طرف حلقه 

ون    کشید. باریک دست چپش برد و آرام بت 

ها چطوری رفتار کردی،  - اشتباه کردم. من دیدم با فقت 

دیدم چقدر گرسنه ست  کردی، من احمق دیدم چطور به 
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رسیدی. فکر کردم کیس که انسانه باالخره راه مردم یم

 کنهدرست رو پیدا یم

د و چشمان پرش را به چشمان بهت  ن لباسش را فشر آستی 

 زده ام دوخت. 

. چون نصف دین اخالقه -  . تو این رو داشبر اما نخواسبر

 آرام تر ادامه داد: 

 نمیخوای.  -

 چشمانش را دزدید. 

پدرم شنیده بود حرف هابی که اون روز بهم زدی. من  -

بیشتر از این نمیتونم تو روی پدرم وایستم، رس به راه 

نشدی و االن پدرم ناامید شده... راستش... منم نا امید 

 شدم.  

لقه را به طرفم گرفت و با چشمان لبش را تر کرد و ح

ه  ام شد.  اشیک خت 

مدت صیغه ما یک مدت دیگه تموم میشه. از دستت  -

ام ام. چون اگه برات مهم بودم اگه عشق و عالقهعصبی 

برات مهم بود، من رو تنها توی این منجالب تنها 
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نمیذاشبر اما تو هر بار پیچوندی... هم خودت رو و هم 

 قلب من رو. 

چشم هایش را بست نه بر روی من. بر روی قلبم. بر 

دید. حلقه را در روی احسایس که کور شده بود و نیم

ن زمزمه کرد:   دستم گذاشت و غمگی 

ن چاه نشیم. گذشته -
َ
ها گذشته. شبت ولش کن. قتی ک

 بخت  جناب برفرازی!   

؟ روزگار من خییل وقت از حرفش خنده ام گرفت، بخت 

نبود. به آسمان شب چشم دوختم و به بود که به خت  

ه شدم.    ین ستاره خت 
 بزرگتر

ی؟  - ؟ چرا در مت  ن  همی 

در جایش ایستاد. آسمان ستاره باران بود. دستم را به 

 هایم سیع کردم 
ی

سمت آسمان دراز کرده و مثل بچیک

م. با یاد صدایش ستاره را در  ن دستانم بگت  ستاره ها را بی 

 رزید و غم داشت.  دست مشت کردم. صدایش میل

ت بیاد.  -  از من گت 
 فقط میتونم بگم امیدوارم ییک بهتر

ام غرق کرده بودم که مبادا جای خودم را در کودیک

 اش نابودم کند.  خایل
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 من بهتر از تو نمیخوام.    -

اش را دیدم اما رو برنگرداند. نفس دستان مشت شده

 عمیقر کشید و برگشت. 

 یسنا...  -

کرد. ای از اشک خودنمابی یماش در هالهایچشمان قهوه

د و کیم چادر  لبخند تلخن زد، لب هایش را به هم فشر

 گلدارش را جلو کشید.   

 پس از خدا میخوام ییک شبیه من بهت بده.    -

رسی تکان دادم تا یادش از ذهنم محو شود اما بلند تر 

 و دسبر بر چشمانم کشیدم.   شنیدهصدایش را 

وقت ببینمت ... برو یک خوام هیچپس برو. دیگه نیم -

... میدوبن چیه؟ تو جز خودت به   کبن
ی

جا که کذابی زندیک

 .  هیچ کیس فکر نمیکبن

 بست و دیدم که اشکش چکید.  چشمانش را محکم

 بس کن سهیل.   -

قلبم لرزید از ادامه جمله هایم اما اگر نمیگفتم به حتم  

 میمردم.  
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. قرار پیشش بریرو میسپارم به اون که  از امشب تو  -

ن دست  م به بابات که به خاطرش از همه چت  میستر

کشیدی و دیل که شکست رو ندیدی و مطمئنم که یک 

 !  تاوانش رو پس میدیروزی 

 کجابی سهیل؟    -

ون کشید و  صدای احمد مرا از رویاهای چند روز پیش بت 

 به خودم آورد.   

ش با شوهرش رایه ماه عسل سهیل، یسنا دو ساعت پی -

 پالیس؟  خونه باباششد، تو هنوز دم 
ی

پاشو االن با اردنیک

 تون. خونهشوتت میکنه دم 

 و پوفن کشیدم.    گذاشتهدستم را خییل آرام روی شکمم  

 ای بر خرمگس معرکه لعنت.    -

*** 

با حرص غریده و دستش را که درون دستم مشت شده 

الخره بعد از چند ثانیه طاقت بود را بیشتر فشار دادم. با

فرسا دستش خسته و در کمتر از صدم ثانیه به خاک 

 مالیده شد. 

 ایول.  -
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یز از  صدای دست و جیغ جمعیت کر کننده بود و من لتی

 احساس قدرت! 

تم را با دست صاف کرده و  دسبر روی یقه باز بر  رسر

ام که به شدت برای پر شدنش تالش کرده گردن خایل

 بودم، کشیدم.  

وقبر محمود دو هزار تومان را با اکراه درون دستم 

های گذاشت، پشت چشیم نازک کردم و نگاه از چشم

 سیاهش گرفتم.  

؟   -  باقیش لوبر

محمود کالفه نفس عمیقر کشید و دست درون جیبش 

 کرد و زنجت  طالبی رنگ را در آورد.  

 آ ماشاءهللا!   -

نگاه از زنجت  های ریزش که پیوسته به هم چسبیده 

بودند گرفتم و به راه افتادم. دستم را درون جیب های 

ه شدم که صدای  مستقیمو شلوارم گذاشتم  به کوچه خت 

 آورد.  احمد مرا به خودم

؟  -  یه پش، گل کاشبر که! مهمونم نمیکبن
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 هنوز  فهمیده بود، یاد گرفته بود، درک کرده بود که من

 خرسندیبه این  یسنا برای از یاد بردن  بعد از پنج سال

د. خنده ن ای رس احتیاج دارم بنابراین دیگر ساز مخالف نمت 

اهن چهار خانه اش گرفتم و دستم را رس دادم، نگاه از پت 

 اش کوباندم. انهش

 مفت خوری دیگه چه میشه کرد!   -

ام مکث چند قدم راه رفته بودیم که با یاد گردن خایل

 کردم.  

 بیا این رو ببند.   -

ون آوردم که احمد  جسم رسد و طالبی را از جیبم بت 

 نگاهش را به زنجت  دوخت. 

؟   -  مطمئبن

ن کلمه چهار بخیسر چ  از همی 
ی اخم کرده بود اما بیشتر ن ت 

 نگفت. رسی تکان دادم که کالفه لب زد: 

  رد کن بیاد.  -

آن را گرفت و دور گردنم بست. سیع داشت ناراحبر 

چشمانش را با لبخند روی لبش پنهان کند و الحق که 

 موفق نشد اما به رویش نیاوردم.  
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 قشنگه.   -

 یقه لباسم را درست کردم و گوشه چشمم را خاراندم. 

 داشت که سه دور مسابقه بدم.  خییل. ارزشش رو  -

خندید. تلخ و پر معنا! دست پشت کمرم گذاشت و 

 گفت: 

 بریم.   -

ن ساندوی    چ فرویسر که رسیدم، دو تا ساندوی    چ  به اولی 

کالباس گرفته با دو نوشابه سیاه شیشه ای روی صندیل 

نشستم. کاغذ ساندوی    چ را از دورش باز کردم و همان 

دم  ن ن گاز را مت  ه طور که اولی  به ساعت گرد روی دیوار خت 

شدم. هنوز نصف ساندوی    چ را نخورده بودم که احمد 

 موهای سیاهش را عقب فرستاد و با دهابن پر گفت: 

 اون پشه رو دیدی؟  سهیلميگما  -

با کنجکاوی روی برگردانده و نگاهم را به پشیک دوختم 

ای کیپ و لبایس سفید، کنار حاج آقای محل که با یقه

 هایش گوش میداد. رفت و با دقت به حرفراه یم
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دانم شیخ چه گفت که کیف چرم قهوه ای رنگش را نیم

باال آورد و بسته ای از آن خارج کرد. با تبسم آن را سمت 

ی زمزمه کرد.  ن  شیخ گرفت و چت 

اخم هایم در هم رفت و چشم ریز کردم. از الی دندان 

 ام غریدم: های به هم چسبیده

که از من پنج ساله  نه. ندیدمش. دلمم نمیخواد ببینم.  -

این قماش متنفرم. سال هاست که به خاطر این آدم 

 های دو دوزه باز پا توی مسجد نذاشتم. 

ن نگاهم کرد. به محض در تمام طول جمله ام، غمگی 

ن انداخت که  اینکه کامال به طرفش برگشتم رسش را پایی 

 گفتم: 

 ؟  واردهتازه  -

اش زد و همان طور که قورت میداد، گازی به ساندوی    چ

 کان داد.  رسش را ت

آره، تازه اومده. اذان که میگن مسجده، نگاش رو که  -

ن اصال تا حاال فکر نکنم چهار تا قیافه  ن دوخیر انگار به زمی 

 درست حسابی دیده باشه! 
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دهانم ناخودآگاه کج شد و نوشابه را روی لب هایم فشار 

 دادم. " پس اونم یه ناموس مردم دزده قهاره!"  

ست، جرعه ای از نوشابه را نگاهم که روی ساعت نش

 قورت دادم.  

 ام منتظره.  عجله کن. دیر شد، ننه -

رسی تکان داد و کیم بعد از جایمان بلند شدیم و به 

 سمت خانه قدم برداشتیم. 

قدم هایم را با رسیدن به آن محل کذابی آرام تر برداشتم. 

قضیه اعتقادات این مکان بود شاید قبل ها، حبر قبل از 

اعتمادی پدر یسنا را نسبت به من بر افروخت. که بی 

 جابی 
ن مرا نابود  بود کهشاید نه مطمئنم...! این مکان اولی 

 کرد. 

 نگاهم به خانه ای افتاد که حال 
ی

دیگر از آن سوختیک

ی نبود. زیبا شده بود، حبر زیبا تر از قبل.   هایش ختی

ن جا ایستاده بودم که  ن مکان بود. همی  درست در همی 

برای یک قرار کاری همراه همشش و قرار رفت  پدرش

 شده بود تا شب نیایند. 

 از فرصت استفاده کرده بودم و به خانه شان رفتم. 
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من نامزدش بودم و یک روز کنارش ماندن اشکایل ایجاد 

کرد اما نفهمیدم چه شد آن روزه جلوی چشمانم نیم

ن آتش گرفت.   همه چت 

هابی هستند که انسراستش 
ن ان ها خییل راحت از چت 

دهند، مثل عشق! عشقر که آسان فدای دست یم

 
ی

 ها شده است! روزمریک

چشمانم را لحظه ای بستم و آن روز را تصور کردم 

 و 
ی

 ! کردمچشم باز  فریاد درست میاِن رویا با بوی سوختیک

خاطراتش هنوز مانند اکران فیلیم جلوی چشمانم زنده 

 است. 

 بلند شو.  سنا ی ... یسنا وای!  ... یا خدا  -

نگاهم کرد. و  نشسترسفه کنان با گیخی روی تخت 

ن ماندهبود  نفسم تنگ  قفسهوسط  بود  . حجیم سنگی 

 ام! سینه

روی  و او را از  زدمرا چنگ  اششانهکه   کرد رسفه  یسنا 

ن   که هنوز مورد   خانه ای امن از گوشه  . کشیدمتخت پایی 

 حبسش کردم.  بود  هجوم آتش قرار نگرفته

ن جا. تکون نخور.  - ن همی   بشی 
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 پتو از روی تخت  کردمیمدر حایل که رسفه 
ی

با دستپاچیک

 . پیچیدم بدنشو دور  برداشتم

! بود ! کابوس نداشتمرا باور  میدیدمتصویری که 

واقیع بود   کشید. آتش از هر طرف زبانه یم! غت 

. افتادم. شدیدتر به رسفه بود  ق دود و آتشاطرافمان غر  

 ! بیداری استاین کابوِس  میشد باورم  داشتکم کم

نگاه مضطربم رسفه کنان و وحشت زده به صورت یسنا 

 کرد و پتو را بیشتر جلوی دهانش گرفت. 

بیکباره به طرف  حالتش را که دیدم قلبم مچاله شد و به

 . کشید که جیغ    برداشتمقدم  خانهدر 

 ... سهیلنرو جلو...نرو  -

های گدار به دل شعلهو بی  نکردم هایشجیغای به توجه

 ! رفتمی آتش رحمانهبی 

 . کشید نفس نفس زنان دوباره جیغ  

 ... سهیل نه...برگرد  -

ه گذاشتم خواستم بازش کنم اما گوبی  دست روی دستگت 

ده بودم که ناخواسته عقب  دستم را به میله ای داغ فشر

ریز کرده و نگایه به دست سوخته ام  کشیدم. چشم
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انداختم اهمیبر نداشت وقبر یسنا لحظه به لحظه رسفه 

را جلو کشیدم و سیع هایش شدید تر میشد. استینم 

ه را  ی کنم. دستگت  ن دستم جلوگت  کردم کیم از سوخیر

دم و سیع کردم بازش کنم اما نمیشد. دستم را  از فشر

ه جدا کرده و با تکان دادن میخواستم از التهابش  دستگت 

 کم کنم. 

م   خواستم ها از شدت ی پنجرهکه شیشهدوباره در را بگت 

ن   وع به شکسیر و آتش مثل ترکش به  کرد فشار حرارت رسر

 . خانه برخورد کرد کف 

رسفه یسنا جیغ زنان و با ترس نامم را صدا کرد. 

نجش را روی بیبن و و آر  بود هایش بیشتر شده کردن

 . داشته بود  دهانش نگه

 . اینجا سهیلبیا عقب...تو رو خدا...بیا  -

وع به گریه کردن کرد و من کالفه  بلند و زجه زنان رسر

ه را گرفتم و سیع کردم با  به های کمرم به در دستگت  ضن

و باز  شد  آن را باز کنم. باالخره با هزار بدبخبر در باز 

ن شدنش  جلوی ام را  وبن و سوختهخ ، دستخوردمزمی 

 . کردمو بلندتر رسفه   گرفتمدهانم  
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دویدم. هراسان باز هم جیغ کشید و من به سمتش 

 خواست بلند شود که غریدم: 

ن یسنا...  -  بشی 

بر اثر  خانهقسمبر از سقف در یک قدیم اش بودم که 

ن   وع به فرو ریخیر  . کرد حریق و حرارت با صدای مهیبی رسر

 نامم را صدا زد.  و  جیغ زنان رسش را در بر گرفت

 تو رو خدا مراقب خودت باش سهیل.  -

 به رسفه افتاده 
ً
 بودیمشدیدا

ی
، با حالبر نزدیک به خفیک

 . افتاد و به گریه کرد   نزدیک آغوشمرا در  خودش

 . شد  تنگ نشبداطراف  دستانمی حلقه

س...عشقم. جانم؟  - .  ...نتر  هیس. آروم باش. نلرز دختر

در آغوشم بیشتر لرزید. رسم را روی خرمن موهای 

بلندش گذاشتم و بوسه ای نشاندم. در آن لحظه یک 

گور بابای بلند باالبی به هر چر اعتقادات اشتباه گفتم و 

من محرم او بودم و آرام او را بیشتر در آغوش کشیدم. 

ایط جزء وظایفم بود.   کردن او در این رسر

س... یسنا من اینجام  -  ...نتر
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 و رسفه اجازه 
ی

گریان به   کامل شود.   امجمله نداد نفس تنیک

 . کرد نگاه  صورتم 

 صورتت خییل رسخه سهیل.  -

آخر رس روی  . تمامم را  کرد نگاه نگرانش کالبد شکافن  

ه   . ماند دستانم خت 

ن بلندی کشید و گریان دستانم را گرفت که کالفه  هی 

 دستانم را دورش حلقه کردم که دور از نگاهش باشد. 

 دس... دستات سهیل.  -

د هق  گوشمو زیر   گرفترا بیشتر باال  رسش  ن  . مت 

-  .  هیس. آروم باش دختر
ی

ی نشده که. یه سوختیک ن چت 

 سطحیه. 

 گریه اش تشدید شد و آرام زمزمه کرد: 

م برات. الیه ب -  مت 

 کالفه کیم از خودم دورش کرده و لب زدم: 

ون. اوال خدا نکنه. دوما  - باید یک جوری از اینجا بریم بت 

ن  با هزار بدبخبر در رو شکستم اما سقف ریخته و راه رفیر

 به سمت در رو بسته. 
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 اشک چشمانش را پاک کردم. 

 سوزیم! داریم...یم -

ن بار کلمه کشیدمدست   رسشروی  ای و برای نخستی 

 آرام کند!  او را تا  نداشتم

ون. هر طور  - مت بت  نه. نه. تو نلرز فقط. من خودم میتی

 که شده. 

چندین بار سیع  . گرفتام شدت  و رسفه شد به جلو خم 

کردیم از میان آتش گذر کنیم اما تمام تالش هایمان بی 

 فایده بود. 

های هر رسفه زدنو  داشتتحرِک باالبی  امسینهی قفسه

تنفسمان هم  رسید یمو به نظر  بود  دویمان بدتر شده

 ! میشد دچار مشکل  داشت

...یم -  سهیل.  شیمخاکستر

 . بوسیدمرا چندین بار  موهایشرسفه کنان روی 

...که...بشه...هستم...  -  تا آخرش...کنارتم...هر چر

ِن فضا و رسفه ر اش باعِث نصفه وقفههای بی کمبود اکست 

ن گذ  . شد  امجملهاشیر
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ی به سوت پایان نمانده و ذهنم همچنان قدرِت  ن چت 

 نداشت. پردازش اتفاق رخ داده شده را 

 نداشتمشک  کردمگرما و حرارِت آتش را که بیشتر حس  

ی به خراب شدن  ن  بر رسمان نمانده!  خانهچت 

ترین فاصله و چشمانمان در کم چرخاند وحشت زده رس 

 . گرفتاز یکدیگر قرار  

 یم...ترسم...  -

 به جانمان افتاده.  بود نفسمان بریده بریده شده 
ی

و خفیک

 هوا و محکم. ، بی بغلش کردم

س.  ... بغلم، توی اغوشیمتا آخرش...تو  - من جونمم  نتر

م.  ون میتی  بدم تو رو سالم از اینجا بت 

 بود. یم امانم را بریده ها، رسفه کردننداشتمنفس 

یم خوام...  نیم...  -  . بمت 

 . بوسیدمنفس را بی  ملتهبشو صورِت  کردهرس خم  

ی. تو حاال حاال بیخ ریش خودیم. گریه  نمیذارم - بمت 

نکن گلم. گریه نکن خانمم. مگه اینکه مرده باشم که تو 

 .  گریه کبن

 برای این پایاِن عاشقانه...  زجه زد  آغوشمدر 
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حلقه دستانم را محکم تر کردم و او را از آتش دور. مانند 

 ماری دورش پیچیدم و محکم درون خودم نگه داشتم. 

نفس هایش از آن حالت وحشتناک در آمده و خودش 

 هم آرام تر بود. 

؟  -  خوبی

ن کافن بود.   شد. همی 
رسش را تکان داد و بیشتر مخقن

ن حالش بهتر ب ود و این یعبن تحملش باال رفته. مطمیی

 کنند. یم کمک مانبودم اگر حالش بهتر باشد باالخره  

... خیالم را  -  حت شد. ... راچن

ن رسفه  بود  تر و وقفه افتادهشل دستانمی حلقه بی 

 ! هایمکردن

 آمد تر که و عقب گذاست  امشانهترسان دست روی 

ن  هایمنفس شد متوجه  لبخندی زده و  . شده او تر از سنگی 

 ! شد بسته  آرام چشمانم

 صورتم زد و من صدایش را رسا شنیدم. آرام به  فریاد زنان

سم تنهام نذار...  نه...  ... سهیل - چشمات رو  نه...  ... میتر

 باز کن. 
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را  چشمانماما تواِن باز کردن  خورد تکان  هایملب

 . نداشتم

که   ببخش...  نجاتت بدم...  که نتونستم...   ببخش...  -

مت. سالم و سالمت  از اینجا...  شخصا  نشد  ون بتی  بت 

 کشید. رسفه کنان و گریان جیغ  

 ؟سهیل ترسم... من یم گفبر تا آخرش کناریم...   -

و  نداشتدر آغویسر که انگار دیگر هیچ نبضن  خزید 

 و نام خدا را فریاد کشید.  زد حال هق بی 

ون  شد کیم باعث  شنیدمهیاهو و صدای آژیری که از بت 

 لبخند بزنم. 

 اشحنجرهرا در  بود مانده  برایشهر چه انرژی یسنا 

 داد. و فریاد کمک رس  کرد جمع  

نفس و با رسفه و هق هق کنان، بی  سمتم کشید را  خودش

 . داد را تکان  هایمشانه

بهم  حواست...  مگه همیشه...  نکن...  ولم...  منو  -

 چشماتو باز کن.  ... سهیلم نبود... 

 . کشید دوباره فریاد  

ونه؟  کمک...   -  ییک کمک کنه؟ یک اون بت 
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 دو آتش نشان مجهز به مهار آتشکیم چشم باز کردم. 

و من صدای قدم هایشان را  شدند داخل  دوان دوان

  مثل رویا...  ماند... وجودشان مثل معجزه یمشنیدم. یم

و  بود هابی مخصوص مانده صورتشان زیر ماسک

خارج کنند که رسفه زنان مانع  خانهمرا از  خواستند یم

دست و پابی زده و یسنا را نشان دادم. توان حرف  . شدم

 زدن نداشتم. 

ون بردن من رساغ یسنا بیایند اما  اضار داشتند بعد از بت 

ن راضن کنند. کالفه صدایمنیم را در  توانستند مرا به رفیر

 حنجره جمع کردم. 

ید  اول اونو...  شده...  حالش بد...  ... یسنا اول  نه...  - بتی

ون...   این دختر دست من امانته.  بت 

 نسبت به خارج کردن یسنا اقدام کنند.  شدند ناچار 

و صدابی خارج از  آمد یک آتش نشان دیگر هم داخل 

 . کشید فریاد   خانه

 ریزه. داره فرو یم خونهتر! وقت نداریم. رسی    ع -
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و  خانهکف   شدمو نه انرژی! پرت  داشتمدیگر نه نفس 

و  بردهکه دست زیر رسم   دیدمهای نیمه بازم از میان پلک

 و شانه هایم را گرفتند. کشیدند بدنم را باال  

 را بیشتر از همیشه احساس  
ی

هایم و رسفه کردمخفیک

ن و با فاصله  و صدایش  زد آرام به صورتم  . بود  شدهسنگی 

 . رسید یمتر به گوش از زیر ماسک گرفته

ون. یم -  تونید بلند شید؟باید بریم بت 

که   برداشتمنفس قدم لنگان لنگان و بی رسی تکان دادم و 

رسی    ع عقب  . افتاد ای از سقف درست جلوی پایمان تکه

که َمرد   بود و نفسم گرفته  شد خم  زانوانم. شدمکشیده 

و با قرار دادنش  داشتماسک از روی صورت خود بر 

 مرگبار نجاتم 
ی

 . داد روی صورت من از خفیک

و بدون اینکه جابن برای نفس  گرفترا   بازویم

حال روی دستانش های ممتد داشته باشم بی کشیدن

 . افتادم

ون.  کنکمک    ... برادر زیاد نمونده  -  بریم بت 

 من هیچ جابن برایم نماندهَمرد به رسف
ً
 ه افتاده و حقیقتا

و  انداختَمرد در یک حرکت مرا روی دوش خود  . بود 

توان  . کرد دستانم را محکم اطراف گردنش حلقه  
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و فقط  نداشتمهایم را ترین تکابن میان پلککوچک

 . میکردمحرارت حس 

 تماما سوخته خارج شدیم. باالخره از آن خانه 

ید...  - زود باشید! داره خراب  خییل خب، فاصله بگت 

 . میشه

و ماسیک  شد ماسک آتش نشان از روی صورتم برداشته 

ن خالص روی دهان و بیبن  ر  . گرفتام قرار  مملو از اکست 

 ؟ شنوییمصدام رو برادر  -

 . نداشتمویل توان چشم باز کردن  کردمرا ناله   یسنا اسم 

 ! کرد همان شخص به آرامش دعوتم   افتادمبه رسفه که 

را  بود نام یسنا  دوباره و با رسفه زیِر ماسیک که روی دهانم

 . زدمصدا 

منتقل شدن داخل  حالشون خوبه نگران نباشید...  -

 آمبوالنس. 

ن حرف انگار   ن برای بود  کافن همی  تا اندک تالشم نت 

 اندن به یغما برود. هوشیار م

 خوبه.  -
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و آخرین لحظه قبل از  شد گردنم به یک سمت کج 

 گفت: که شخض نگران    شنیدمبیهوش شدنم 

 نبضش خییل ضعیفه!  -

و  شد هایم سفید کوتاه پشت پلک  لحظههمه جا یک 

 ! گشتو دنیایم غرق   رسید سپس سیایه مطلق از راه 

راه را به سمت خانه کج کردم. لبخندی به آن روز زدم و 

 کاش همان روز مرده بودم. کاش... 

کوچه تاریک بود و فقط تت  برق ها بودند که نمیگذاشت 

 محله در تارییک محض غرق شود. 

جیب در آوردم و به آرایم کلید را درون قفل رسد از دست 

ه چرخاندم. در با صدای تییک باز شد، دست روی د ستگت 

گذاشته و وارد خانه شدم. پرده را کنار زدم و نگاهم روی 

ننه نشست. او که صدای در را شنیده بود، بدون بلند 

 کردن رسش، زمزمه کرد: 

 چه عجب.   -

لدسبر به لبم کشیده و سیع کردم خنده کنم.   ام را کنتر

های شلوارش را باال زده و در حایل که پتوبی درون پاچه
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کرد. با دیدنم چشم ه بود، آن را لگد یملگن انداخت

 هایش را در هم کشید.  ای رفت و اخمغره

 استغفرهللا پش، کجا بودی تا این موقع شب؟   -

هایم را نظاره کرد. منتظر جواب نشد و نگاهش لباس

کوباند و آن دستش را لوله   دست راستش را به پیشابن 

 کرد و روی دهانش گذاشت.  

این چه وضعشه؟ زدی به اون در بچه. من جلو  سهیل -

ن اون قالده رو از گردنت! 
َ
 در و همسایه ابرو دارم! ِبک

چادر آبی گلدارش را با دست پیچاند و آن را صاف تر کرد. 

ون آمد و با اخم نگاهم کرد. لبخندی  از درون لگن بت 

زدم. آرام به سمتش رفته و گونه اش را که بر اثر رسما گل 

 ه بود را محکم بوسیدم. انداخت

؟ سوما ول کن  - اوال سالم، دوما منم خوبم شما خوبی

! چهارما  ه زنجت  ننه. االن مده! این قالده نیس که زنجت 

بیا بریم تو. شبه، رسده. رسما میخوری. یکمم به فکر 

 خودت باش.  

اض و آهش را شنیدم اما قبل از اینکه حرف  صدای اعتر

دیگری بزند به سمت پله ها رفته و ییک ییک آن ها را 

 پیمودم .  
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در را باز کردم و پرده را کنار زدم. نگاه از بخاری خاموش 

گرفتم و به سماور زغایل دوختم که کنج دیوار، کنار 

و  کریس خودنمابی میکرد. فنجابن کمر باریک برداشتم

چهار زانو کنار سماور نشستم. آب جویسر ریختم و آن را 

ن کردم. وقبر پر رنگ شد، حبه قندی درونش  رنگی 

 انداختم و با قاشق هم زدم. 

 آخ خدا، خسته شدم.   -

دم و دستم را دور کمر باریکش  گوشه چشمانم را فشر

سفت کردم. گرمایش تا عمق جانم را لرزاند و من آن را 

دم.    کیم که گذشت آن را هورت کشیدم.  محکم تر فشر

ننه پرده را کنار زد و چادرش را از دور کمرش باز کرد. با 

 دست چشمان سیاهش را ماساژ داد و گفت: 

، سفره ميندازم.  سهیلنری بخوابی  - ن  . بیا بشی 

لیوان چای را درون سیبن گذاشتم و سفره را از زیر کریس 

خانه رفت و من سف ن  ره را پهن کردم.  برداشتم. او به آشتر

 سفره رو انداختم ننه.   -

ون آمد و در حایل که  خانه بت  ن سیبن به دست از آشتر

فت، رو به رویم نشست.    چشم غره مت 
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ب نخوری پش.  - ن جوری کافیه؟ ضن این سفره همی 

 سفره خایل رو میخوای بخوری؟  

پاچه های شلوارم را تا زدم و او نان بربری های تازه را به 

ه ماست درون سفره گذاشت. آنقدر گرسنه بودم که همرا

بی معطیل دست دراز کرده و ماست را برداشتم. نان را 

داخل پیاله ماست فرو کردم و با حایل خوش آن را قدرت 

دادم. ننه پارچ دوغ نعنا را به همراه دو لیوان درون سفره 

 چید و لب زد: 

ست  صتی کن شام بیارم پش، خودت رو با نون ماست  -

 نکن.  

رسی تکان دادم و بافر مانده نان را داخل ماست کرده و 

خانه  ن وع به جویدن کردم. قابلمه به دست از آشتر رسر

ون آمد و نشست.    بت 

 چادرش را زیر قابلمه گذاشت تا فرش هایش نسوزد.  

 خوبه گفتم نخور! نمیگفتم چیکار میکردی؟   -

اخل کاسه لبخند دندان نمابی زدم و او آب گوشت را د

 ریخت و جلویم گذاشت.  

 آخ تریسر لیته یادم رفت.   -
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خواست بلند شود که دست روی ران پایش گذاشتم و با 

دهابن پر اشاره کردم بنشیند. از جا بلند شدم و لقمه را 

 قورت دادم.  

م میارم ننه.  -  من مت 

خانه  ن خانه رفتم. داخل انباری پشت آشتر ن به سمت آشتر

. به محض روشن شدن انباری لحظه شدم و پریز را زدم

 ای چشم بستم از یادآوری خاطراتش. 

به  پرت شدم با نسییم که از پنجره کوچک انباری وزید 

 را برایم رقم 
ی

آن روز، روزی که عجیب ترین اتفاق زندیک

 خورد.  زد و امروز مثل خوره مرا یم

   . هنوز زمستان تمام نشدهکه   گوبی آن روز رسد بود،  

اش بود یا از گفت. نمیدانم از صدای گرفته  باشه آرایم

 :  پرسیدمای اش که جواب یک کلمه

؟   -  خوشحال نیسبر

 چرا... خوشحالم. مادرجون نیست؟   -

 دست روی پریز برق گذاشتم و برق را خاموش کردم. 

ون، کاری براش پیش اومده بود. با اون کار  - رفته بت 

 داشبر که اومدی؟!  
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وع کرد به هشدار دادن. همه ی خنده  بخیسر از مغزم رسر

 در ذهنم رنگ تمسخر گرفت.  یسنا های رسخوش 

ن نه. میخواستم باهاتون حرف بزنم. حاال که  - زیاد نیسیر

 مزاحمت نم... 

 اش  نگه داشتم. دستم را به نشانه سکوت جلوی بیبن 

-  .  تو هیچ وقت مزاحم نیسبر

ودش در گوشم صدای نفس هایش زودتر از صدای خ

مشتم را توانستم تشویش درونش را حس کنم. پیچید. یم

 کشیدمباز کردم و به دیوار تکیه دادم. کیم خودم را جلو  

 با لحبن محکم گفتم: و مقابل لب هایش 

ام که هیخر در قلبم مدت ها ست که به در خونه -

 خاطرت بازه. 

ه فاصلام وا رفته نگاهم کرد. دربرابر لحن محکم و جدی

لب هایش با لب هایم اندازه یک بند انگشت بود و نفس 

را در چشمانم کرد. چشمانش هایش حالم را دگرگون یم

قفل کرده اما چشم های من سمت دیگری را نشانه 

 گرفته بود. 

 نمیدوبن یک میاد؟ میخوام با هر دوتون حرف بزنم.  -
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رسم را چشم از لب هایش گرفتم به چشمانش دوختم. 

 ن دادم که باز هم سکوت شد. منقن تکا

ن سکوتش مرا ترغیب کرد تا نزدیک تر شوم. بعد  همی 

چند ثانیه با لحبن که حال بدش را کامال بروز میداد بی 

 ربط گفت: 

ی؟  -  میشه یکم فاصله بگت 

کرده و دست پشت دستم را داخل جیب شلوارم فرو  

 کمرش گره زدم. 

 نه. زنیم. میخوام بهت نزدیک بشم.  -

آبن نفسش قطع شد. از دیدن گونه های رسخش به 

 ناخواسته لب هایم به خط بارییک کش اومد. 

 دروغ میگم؟!  -

و دست روی سینه ام  لب هایش را بهم فشار داد 

زور کافن وسیع کرد مرا از خود دور کند اما  گذاشت

ن  نداشت. درمانده نگاهم کرد و چشمان من از باال تا پایی 

 او را برانداز کرد. 

 بهت میاد.  -

 بهت زده نگاهم کرد که ادامه دادم: 
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رورسی کرم، مانتو کرم و شلوار مشیک فوق العاده بهت  -

 میاد. 

با دستانم  را  محکم تر او را درون آغوشم گرفتم و کمرش

که به کمد کنج دیوار چسبید. رسش را به فشار دادم  

گاه لرزابن با ته مایه حیس غریب سخبر بلند کرد و ن

 ام کرد. حواله

 نونم. ... مممم -

اش چرخ زد و اصال حواسم اینگاهم روی لب های قلوه

ن بر لحن   و ناراحتش نبود.  غمگی 

 یادم باشه بعد ازدواجمون بیشتر برات بخرم.  -

ن و مأیوس شد و من چقدر ابله  حالت نگاهش غمگی 

ش بود. لب هابی که رژ بودم که هنوز نگاهم میخ لب های

د.  ن  نداشت ویل عجیب برق مت 

نفس های  رس جلو برده و مقابل لب هایش مکث کردم. 

تندش ییک درمیان با بازدیم طوالبن خارج شد و با هم 

 کردند. دیگر برای خروج از ریه هایش، دعوا یم

 . سهیلبرو عقب  -
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 از شنیدن لحن کالم تندش چشم هایم ثانیه ای گرد شد. 

فاصله به کشید.   جلو تر بردم و رسش را عقب رسم را 

م  انتها رسید، شاید اگر کمد پشت رسش نبود، بیشتر

 شد و به دیوار میچسبید. یم

جلوی هیکلش صاف ایستادم. گوشه کمد یک جورابی گت  

 کرد. افتاده و نگران نگاهم یم

ی شده؟  - ن  چت 

ل کند. لب  نفس عمیقر کشید، سیع کرد خودش را کنتر

د و چشم بست و گفت:   هایش را بهم فشر

 نه، فقط نمیخوام قبل ازدواج اتفافر بینمون رخ بده.  -

 لبخندی زدم.  غمگینشبه لحن 

 اما توی آتیش سوزی این طور به نظر نمیومد.  -

بی هوا جلو رفتم، مردمک هایش لرزید ویل ترسش را  

بان قلبش،  ن ضن نشان نداد. بی توجه به شدت گرفیر

ه و روی تنش خم شدم.   تخس در چشم هایش خت 

اش کشیدم. رسش رو به چپ متمایل م را به زیر چانهدست

 کرد و زیر لب گفت: 

 برو عقب. . خواهش میکنم سهیلسختش نکن  -
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ن انگشت هایم گرفتم و با گوشه رورسی اش را بی 

 رسخویسر گفتم: 

 ؟ زندگیمتریس از من یم -

در  ناراحبر نفس هایش تند بود و اوج حماقتم بود که 

 چشمانش را ندیدم. 

رد خودش را کنار بکشد که دستم را کنار صورتش سیع ک

ش انداختم.   روی دیوار چسباندم و گت 

جواب بده. یعبن حبر اندازه رس انگشت هم بهم اعتماد  -

 نداری؟ 

با لحن متلک باری نفس عمیقر کشید و  نگاهش را دزدید. 

 لب زد: 

 به نظرت با کارابی که میکبن میتونم اعتماد کنم؟  -

 ام را پر کرد. بن بوی عطرش کل بی

 چرا که نه؟ من توی آتیش بهت ثابتش کردم. نکردم؟  -

با پشت دست گونه های لب گرید و رسش را تکان داد. 

اش را نوازش و التهاب و گرمای پوستش را مزه برجسته

 مزه کردم. 
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من بهت قول دادم تا وقبر که رسما مال من نشدی  -

 روی حرفم هم مردونه ایستادم.  . نزدیکت نشم

ن شد. کف دست هایش را به دیوار  نگاهش غمگی 

چسباند و سیع کرد شده به اندازه یک سانت فاصله 

د.   بگت 

. سهیلپس برو عقب  -  ، داری اذیتم میکبن

ه لب های صورت اش بود، لب هابی که با نیم نگاهم خت 

کرد. فاصله ای کوتاه به عمل دم و بازدمش کمک یم

 سوختم. نش یخ کرده بود و من داشتم در تب یمبد

 آب گلویم را قورت دادم و فاصله گرفتم.  

نگاهم نکرد اما نفس عمیقر کشید، دست های ظریفش 

را در هم قالب کرد و از کمد فاصله گرفت. به سمتش 

برگشته و با لطافت نگاهش کردم. جوری نگاهش کردم 

گر نگاه کج که انگار یک یسر شکستبن در دست دارم و ا 

 بیاندازم از هم خواهد پاشید. 

 خییل خوشگیل.  -
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من آن روز ای از اشک. حلقهبا ! با غمفقط نگاهم کرد. 

هیچ نفهمیدم. کور و کر شده بودم مانند عاشقر که هیچ 

ن نیم  بیند. چت 

ی تغیت  دیدم. نمیدیدم که در چشم هایش، و نیم ن یک چت 

 ! کرده بود 

لرزان خاطرات را مرور کردم، سکوت با حایل خراب و دیل 

اتاقک بر یادآوری آن خاطرات افزود. یک سکوت کر 

کننده. بی اراده به سمت چراغ خواب قدییم و گرد و 

خاک گرفته رفتم. صدای آواز گنجشکها از روی شاخه ها 

ک ها همپای آنان رسودشان را  جت  بلند شده و جت 

م انگار کافن کردند اما این ساز و آوازها ههمخوابن یم

 نبودند. 

؟  -
ی

 چر میخوای به مادر و شوهرت بیک

س  مثل یک پازل در   یسنا در تمام مدت لبخند پر استر

ذهنم کم کم کامل شد. آن روز کذابی آمده بود تا بگوید ما 

ک ها سکوت  جت  به درد هم نمیخوریم. گنجشک ها و جت 

کردند و درست موقیع که دکمه چراغ خواب را زدم، 

وشن شد و آخرین قطعه پازل رسجایش المپش ر 

 نشست.  
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 بذار اول به مادرجون بیاد بعد میگم.  -

اش، درست زیر سایه نور چراغ باالی دیوار در چند قدیم

ه شدم.   ایستادم و به چهره رنگ پریده و سفیدش خت 

 چر شده که باید هر دومون باشیم؟  -

اشیده چشم هایش بود که  نگاهم معطوف به الماس نتر

چه طور در تارییک شب با لرز خفیقن در حدقه 

 درخشیدند. یم

نه. فقط االن یکم دستپاچه شدم. حضور مادرجون  -

 باعث میشه آروم تر باشم. 

اش را با دست چادرش را زیر بغلش زد، قسمت انتهابی 

توانستم کان یمجمع کرد. به پلک هایش زل زدم که با هرت

 را ببینم.  جهش مژه های بلندش

 چرا دستپاچه شدی؟  -

به خودم مسلط نبودم، جلو رفتنم را حس نکردم. فقط 

ن  را میدیدم که ترسیده بود و گوشه دیوار  یسنا عقب رفیر

 گت  افتاده بود. 

؟  -  میشه فاصله رو رعایت کبن
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کشید بیشتر من را در خلسه فرو با هرنفس تندی که یم

برد. تکان خوردن لب هایش وادارم کرد پنبه مست یم

ون   را از گوش هایم بت 
ی

و سیع کنم بفهمم که  بیاورمشدیک

 چر میگوید. 

  عجیبه که من و تو محرمیم اما  -
ی

مدام ازم فرار ها  تازیک

. غریبه  ام مگه؟! میکبن

کف دستم را به کمد کنارش چسباندم. دست هایش را 

ن عقب برد و از زیر چادرش ب ه کمد چسبید. هیچ چت 

 حواسم را از حالت صورتش پرت نمیکرد. 

... م ی... یک وقت دیگه یم... میام.  -  من مت 

لب هایش به سخبر تکان خورد و بدتر از لب هایش و 

اش، گوش های کر شده من بود که در حجم آوای لرزیده

سوخت و تمام نم داشت یمزیادی از مجنوبن و نفهیم نم

 میشد. 

لخ دمپابی های ننه آن روز کذابی را کامل خصدای ل

 کند.  یم

؟    سهیل -  کجابی

 صدایم را بلند کردم و دست در جیب گذاشتم.  
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 ام ننه.  توی انباری -

 گل از گلش شکفت.    یسنا الی در را کیم باز کرد و با دیدن 

سالم عروس گلم. من فدای چشمات بشم. از صبح تو  -

 فکریم. بیا تو ببینم.  

با خجالت سیع کرد لبخند بزند. ننه به لب سمتش  یسنا 

 پرواز کرد و آرام گفت: 

قربونتون بشم. چقدر خوب شد که اومدید! اومده  -

 بودم باهاتون حرف بزنم. 

تنها کیس که تیکِه کالمش را دریافت من بودم. مبن که از 

ترسید و حال گویا از قفس و بند آزاد شده بودن با من یم

 ه سمت ننه پرواز کرد. که این گون

اش را متوجه شدم اما ننه انقدر از صدای گرفته

 
ی

حضورش بعد مدت ها خوشحال شده بود که گرفتیک

 صدایش را حس نکرد.   

. هر جا بری باز بریم  - م. کبوتر جلد مبن خدا نکنه دختر

 گردی ور دل خودم.  

   صدایش لرزید. و  با صدای آرایم خندید 

 حبر اگر عروستون نشم؟   -
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ننه اخیم کرد و با لحن دلنشینش در خاطرم آمد. روز 

 خییل بدی بود.  

 عروس خودیم دیگه. باید بموبن ور دل خودم.  -

را گرفتم و کشیدم  یسنا دستم را از جیبم در آوردم و شانه 

ون بیاید. حال که فکر میکنم آن روز  تا از آغوشش بت 

 آخرین باری بود که دستم به او خورد.  

لنبوش کردی که. یکمم من رو دریاب. بغلم بسه آب  -

؟ چیم؟ دسته جارو ام؟    نمیکبن

 را گرفت.   یسنا خندید و دست 

. این پش رو ولش کبن یک دم  -
ی

بیا مادر ببینم چر مییک

 چرت و پرت به هم میبافه و تنت میکنه.  

ناخداگاه با یادش خندیدم و از سکوت بیش از حد انباری 

 خاطرات به ذهنم هجوم بیاورند.  استفاده کردم تا بیشتر 

 باشه یک وقت دیگه. االن حالم زیاد مساعد نیست.  -

حجوم آورد به ذهنم. چقدر  یسنا باز نقش خاطراتم با 

  یسنا ننه 
ی

را دوست داشت. همیشه یم گفت" در زنانیک

یک جنیم هست که در کمتر مردی دیده  یسنا های 

 میشه"  
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 اینجابی پشم؟   -

ون آمدم و دست از روی کلید از خاطرات آن ر  وز بت 

چراغ خواب برداشتم. لبخند زوریک زدم و دست در جیب 

 کردم.  

 خییل دیر کردم؟ ببخشید. حواسم نبود.   -

 با چشمابن پر نگاهم کرد و دست از لوالی در برداشت. 

رفت و پرسیدی چر شده که  یسنا ننه یادته وقبر  -

 گذاشت رفت چر گفتم؟ 

دست روی ته ریشم گذاشت که دست به سمتم آمد و  

 از جیب در آوردم و دستش را بوسیدم.  

 میکنه؟ باهام راحت  -
ی

یادته گفتم حس میکنم غریبیک

نیست؟ یادته گفتم مگه من محرمش نیستم؟... نبودم 

ننه. من محرمش نبودم. نه محرم خودش نه محرم دلش 

 و نه راز های مگوش. 

شید و با غم اش  را روی رسم کدست های چروکیده

 نگاهم کرد. 

 چرا انقدر بهش فکر میکبن مادر؟   -

 چشم بستم. محکم و استوار و درمانده. 
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؟  - ؟ توبی که دوسش داشبر
مگه میتونم؟ خودت میتوبن

فبر و راست یم میگفبر و  یسنا اومدی یک ننه تو چپ مت 

ون. از من چه  یسنا صد  جه یم زد بت  از دهنت شت 

 عاشقش بودم. انتظاری داری؟! مبن که 

 آیه کشید و چشم بست. 

نکن ننه. منم مادرم. آب میشم با آب شدنت. گریه  -

 میکنم با غصه خوردنت.  

ون فرستادم  بازدمم و شیشه تریسر را را با صدا بت 

برداشتم. دست از خاطراتم کشیدم. ننه حق داشت؛ 

باالخره باید فراموش میکردم. باالخره که باید این خاطره 

 ها دست از رسم بردارند.   

 بیا ننه. غذات یخ کرد.   -

 بریم.   -

لبخندش عمق گرفت و با محبت نگاهم کرد. دست 

انداختم دور گردنش و اشکش را پاک کردم و سیع کردم 

ون بیاورم او را.    از آن حال و هوا بت 

ننه هیچ هم به حرفای من گوش نکن؛ تو اصال نباید  -

. اگر الغر بیسر من دیگه با ماچ کردن یک اینقدر  الغر بیسر
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م؟ غصه نخور قربونت.  من فدای اون لپ جون بگت 

 های گل گلیت.  

 با خنده رسخویسر پشت دستم زد.  

 بکن چوب، بزن تو رسم.   من رو حاال یه این چاق بودن  -

دستم را لول کردم و در حایل که چشم چپ میکردم، 

 گفتم: 

به خدا راست یم گم. عشق میکنم وقبر یم بینمت...  -

 من برم لباس عوض کنم میام رس سفره. 

 ال بعد برگردی.  نری یک س -

ت و شلوارک عوض کردم و پنجره را تا  لباسم را با بر رسر

 انتها کشیدم. 

 تا ده بشماری جلدی اومدم.   -

به مغزم حجوم آورد رسی    ع و بیخیال پرده را  یسنا تا فکر 

کشیدم و گذاشتم نسیم نسبتا خنیک که کم کم رو به گریم 

فت پرده را به رقص در بیاورد.    مت 

 گه.  بیا دی -

دستان همیشه گرمم یخ زده بودند. برای چند ثانیه 

 چشمانم را بستم و فکرم را سمت غذا هول دادم.  
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 اومدم.   -

 رس سفره نشستم و با خنده دست هایم را به هم مالیدم.  

 خب غذا بخوریم یا خجالت؟ -

 پیاز را به سمتم هدایت کرد و گفت: 

 شکر کن  غذا رو بخور و به جای خجالت خدا رو  -

 چشوم. امر، امر شماست مادر.   -

ها شد و من با ننه مشغول کوبیدن گوشت و سیب زمیبن 

ذهبن که سیع در تخلیه کردنش داشتم، قاشق در دست 

دم.   فشر

ن  مدت ها بود که گذشته است. رد زخم های  یسنا از رفیر

نبودنش کم رنگ تر شده اما محو... هرگز. یک جابی 

خوانده بودم عشق مانند رقض است که وقبر به 

وع  رساغت یم آید باید چشمانت را ببندی و همراهش رسر

کبن به رقصیدن. اما من امروز مطمئنم که نه تنها عشق 

 بلکه تجمع تمام احساسات رقص است. 

قض که سازش را زمانه به اختیار خودش کوک یم کند. ر 

به اختیار خودش یم نوازد و هیچ سهیم در انتخاب 

سبک و سیاق آهنگت نداری. تنها کاری که یم توابن پر 
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، رقصیدن است.  قدرت بکبن و در آن نقیسر داشته بایسر

باید بلند شوی، همه ی ترس ها را کنار بگذاری و برقض. 

موسیقر تمام شد باز هم تو نیسبر که در آخر هم وقبر 

انتخاب یم کبن رقصت رسگرم کننده، مورد پسند، دیدبن 

و رسگرم کننده بوده یا نه، بلکه مردم هستند که با دست 

ان  ن زدن هایشان و یا با "هو" کشیدن هایشان مت 

مندی ات را تایید و یا تکذیب یم کنند. پس به ساز  هتن

 زمانه برقص... 

خره خودش را نشان خواهد داد و دست رسنوشت باال 

 حال هوا را عوض خواهد کرد.  

! پر یسنا رس روی بالشت گذاشتم و فکرم پر کشید سمت 

 کشید سمت چهره اش و ماندگار شد در ذهنم. 

-   .  لعنبر

اش و چشمان پر کشید سمت آن موهای سیاه و پر کالغن 

ای رنگش و در ذهنم تثبیت شد. ناگاه چشمانم پر قهوه

و کالفه دستم را گوشه چشمانم کشیدم. ساعد دستم  شد 

 را روی پیشابن گذاشتم.  

 بهش فکر نکن. تموم شد.   -
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کم خواب افسونگری کرد و گردش مرا در عالم بیخیایل کم

 برد.  

 کمک.    -

 مردمک چشمم ناخودآگاه پرید و اطرافم را نگاه کردم.  

 کو؟  خواهرم  م. خواهر  -

! صدا و قیافه خوابباز هم همان 
ی

اش ناواضح همیشیک

 توانستم تشخیص دهم.  بود و گنگ! نیم

 بیا بریم.   -

ی   دیگر در ذهنم پیچید! روی صورت دختر
ی

صدای گنیک

طراف که جلوی چشمانم بود، خون لخته شده بود و ا

 صورتش را در بر گرفته بود.  

پیچید و من مدام صدای گریه و جیغ و ناله در گوشم یم

دانستم چه چرخاندم. درمانده بودم و ناآگاه. نیمرس یم

 اتفافر در حال رخ دادن است.  

 مثل همیشه!  

؟   -  کجابی

 عصبی غریدم: 
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 صدام رو میشنوی؟... جوابم رو بده!   -

شیدم و به آن چسبیدم. بوبی درون خودم را کنج دیوار ک

 بیبن ام پیچید و ناخواسته با تمام وجود بو کشیدم.  

 نه!   -

صدای فریادم با بلند شدنم از خواب برابری کرد. 

ام را پاک کردم و نفس زنان عرق های روی پیشابن نفس

 دسبر زیر چشمانم کشیدم. 

ن خواب رو دیدم؟   -  خدایا چرا بازم همی 

ه عقب هدایت کردم و ناخودآگاه نگاهم روی موهایم را ب

بالشت نشست. بوبی را استشمام میکردم! از همان ابتدا 

 االن بوبی شبیه گل نرگس یا نه! 
ن که خواب بودم تا همی 

 ام حس میکردم.  شاید هم بوی گل یاس را زیر بیبن 

 « .  «  هللا و اکتی و هللا و اکتی

لوی پنجره ایستادم پتو را کنار زدم و از جایم بلند شدم. ج

 بارید، نگاه کردم. و به باران مالییم که درون حیاط یم

 ه» 
ّٰ
 الل
َ ا
 ِاّل
َ
 ِال  ه

ٰ
 ل ا
ْ
ن
َ
 ا
ُ
َه  د

ٰ
ش
َ
 « ا

رسر قطرات باران که با صدای  هوا خنک بود و صدای رسر

ی بود که دلم یم ن خواست بشنوم. اذان همزمان شده، چت 
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ران و برگ های الی پنجره را باز کردم و اجازه دادم بوی با

 ام بپیچد. شبنم زده درون بیبن 

 ه» 
ّٰ
 َرُسُل الل

ً
دا  ُمَحمَّ

َّ
ن
َ
 ا
ُ
 َه د

ْ
ش
َ
 « ا

ون این در چه ختی است. همان  قابل حدس بود که بت 

کوچه کم تردد که هر روز مردمش خییل زود به خواب 

رفتند. صبح زود رسکار و غروب خانه و آخر هفته های یم

پر رفت و آمد با مهمان های نزدیک و دورشان و باز هم 

ن چرخه ادامه داشت.   فردا همی 

 ؟  سهیلچرا بیداری  -

 ض گرفتم. نگاهم را از حو 

« 
ّٰ
 َویلُّ اّلل

ً
 َعلیا ا

َّ
ن
َ
 ا
ُ
َه د ـْ ش

َ
 «ا

پلک هایم را بستم و در ذهنم آرزو کردم تا الی پنجره باز 

م رس برسد و باالخره این هست، قاصدک خوش ختی

 تمام شود. ویل انگار قاصدک هم 
ی

خواب های همیشیک

در این طوفان راه گم کرده بود. بدون آنکه پلک هایم را 

 ست هایم را به لبه پنجره چسباندم.  تکان دهم، د

 ننه.   -
ی

 همون خواب همیشیک

 دست دست کردن ننه زیادی طول کشید. 
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م،  - چر بگم پشم! فکر کنم باید برم برات دعا بگت 

 ای نداره. فایده

 از شنیدن دعا لب هایم به تمسخر تندی کش اومد. 

ة»
ٰ
ال صَّ

ْ
 ال

َ
 « َچَّ َعیل

کیم مکث کرد، انگار که خودش هم برای جواب دادن 

 دچار شک و ابهام شده بود. 

خب میخوای که چیکار کنم برات مادر؟ هر شب  -

 بیداریات رو چجوری تحمل کنم. 

ح. »
ٰ
ال
َ
ف
ْ
 ال

َ
 « َچَّ َعیل

 نفسم با آه غليیطن از عمق جانم برآمد و از رسم گذشت.  

ل کدوم مهم نیست، فقط کاشیک بفهمم اون بو ما -

ی هست! چرا کمک میخواد؟ چرا گایه روی پای  دختر

ن افتاده و نمیتونه خودش یم ایسته و گایه انگار روی زمی 

راه بره؟ چرا داره با روانم بازی میکنه؟ چرا صدای جیغ 

 فهمم مفهومش چیه. شنوم و هزار چرا دیگه ننه که نیمیم

 صدای قدم هایش را شنیدم که نزدیکم شد. 

« 
َ

َعَمل. َچَّ َعیل
ْ
ِ ال
ْ
ت 
َ
 « خ
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روی برگرداندم که او روی پاشنه پایش بلند شد و مادرانه  

. »پیشابن ام را بوسید.    تیَ
ْ
ک
َ
ُ ا
ّٰ
ّلل
َ
تیَ و ا

ْ
ک
َ
ُ ا
ّٰ
ّلل
َ
 « ا

 صدای هللا اکتی باعث شد تا نگایه به مسجد بیاندازد.  

ه مادر، بیا دو رکعت نماز صبح بخون آروم  - انشاهلل خت 

ی.    بگت 

اش را بوسیدم. یش را گرفتم و اینبار من پیشابن دست ها

 سال بود که با آن خدای باالی رسم قهر کرده بودم.  پنج 

 خستم ننه. غذاش رو میخونم.  -

« .
ّٰ
 اّلل

َ ا
 ِاّل
َ
 ِال ه

ٰ
 « ّل

ن انداخت. با  به سخبر نگاهش را از زنجت  گردنم به زمی 

دست دو طرف چادر نمازش را گرفت و به لب های 

 خشک شدش زبان کشید.  باریک و 

چر بگم ننه؟ صالح خویش خشوان داند. من برم  -

وع نکرده.    بخونم تا دیر نشده و حاج آقا نماز رو رسر

ه و ابری،  خونشد به سمت پنجره برگشتم. به آسمان تت 

ه شدم.   خت 

 زود برگرد.  -
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ن دیگری   ها استسال  که به جای التماس دعا چت 

گویم. چرا باید درخواست استجابت دعا را داشته یم

 ؟ نانداختباشم وقبر که حبر گوشه چشیم به من 

در خانه که بسته شد، نفسم را خارج کردم." این روزها 

هم تموم میشه." کم کم از رسمابی که در تنم داشت، 

 بستم.   کرد احساس لرز کردم و پنجره را رسوب یم

لبخند بی معنابی روی لب هایم نشست و با احساس 

لرزی که در تنم رخنه کرد، به سمت جایم رفته و دراز 

 کشیدم.  

 شب بخت  کابوس امشب!  -

 *** 

نگایه به قطعات داخل کاپوت انداختم، زنجت  طالبی 

رنگم را با دست فشار داده و سیع کردم افکارم را جمع 

کردم، حواسم را کنم. دسبر گوشه لبم کشیدم و سیع یم

 هر چه رسی    ع تر رس جایش بیاورم.  

ن لباسم خشک کردم که عرق روی پیشابن  ام را با آستی 

ان پش دوان دوان از صدای اذان بلند شد و طبق معمول 

 شد و به سمت مسجد دوید. رد جلوی مغازه 
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 . داخیل؟  سهیل... سهیل -

ن فلزی گذاشتم و به سمت در   را روی مت 
آچار شالفر

 چرخیدم.  

 چر شده؟   -

از زیر کرکره داخل مغازه شد و نگاهش مغازه خلوت را از 

نظر گذراند و روی شاخه گل خشیک که تابلو کرده بودم و 

 بود، ایست کرد.   یسنا گار یاد 

، اگه رست خلوته بیا بریم.   -  هیخر

ن انداختم. ذهنم خسته بود و یاری ام نگایه به ماشی 

فایده بود. کرد در نتيجه ماندنم جلوی کاپوت بی نیم

 پیشبندی روغبن شده را در آوردم و دیوار آویز کردم.  

 تو برو من جلدی اومدم.   -

ن  رسی تکان داد و نگاه از تابلو چوبی گرفت. کرکره را پایی 

ی رویش   که با استر
کشیدم و نگاهم روی اشکال مختلقن

کشیده بودند ایست کرد. خم شدم و قفل را به گوشه در 

زدم و کلید را در جیب گذاشتم. نگایه گذرا به خیابان 

 انداختم و یک راست به سمت قهوه خانه قدم برداشتم.  
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نجا که رسیدم آرام در را باز کردم که صدای زنگوله به آ

باالی رسش توجه همگان را به من معطوف کرد. محمود 

 رسی تکان داد و قوری را کنار گذاشت. 

 *** 

 قلیان را به لبش نزدیک کرد و پک محکیم به آن زد.  

! رد کن که همه  - . باالخره سوخبر رد کن بیاد مشبر

 . ن  مهمون مین

ید و من لب برچیده و هزار تومان را کف احمد پوفن کش

دستش قرار دادم. نگایه گذرا به مردیم که روی تخت ها 

نشسته بودند انداختم، دوباره عقب برگشتم و کمرم را به 

 پشبر قرمزی تکیه دادم  

؟ باقیش چر پس؟   -  کجا عقب میکیسر مشبر

ام باال انداختم، چهار زانو نشستم و ابروبی از بی حوایس

 م روی حوض نشست. نگاه

 حواسم پرت شد.   -

اونکه چند روزه معلومه ویل االن برو خانم یوسقن رو  -

 برام جور کن که بد خاطر خواش شدم!  

ه شدم. چشم غره  ای رفتم و به چشمانش خت 
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؟ هنوز تو نخ اوبن محمود!؟  -
ی

 همون همیشیک

پشت چشیم نازک کرد و همان طور که قلیان را به طرفم 

 ، لب زد: گرفتیم

بخاطر دوستاش  دانشگاهها داداش. از وقبر جلوی  -

قلدری میکرد دلمو برد. فقط نمیدونم چرا به من پا نمیده 

 توله! 

اش را کم و دهانه قلیان را به لبم چشمیک زد و فاصله

 نزدیک کرد.  

ی پیشش مطمئنم دست رد به سینت  - اما اینبار تو مت 

نه.   ن  نمت 

رسی از روی تاسف برایش تکان دادم و دست روی 

 اش گذاشتم تا فاصله را حفظ کند. سینه

 قرارمون باشه برای یک؟   -

لبش را داخل دهان برد و نگاهش را به سقف چوبی قهوه 

خانه دوخت. قندی برداشتم و چای داغ را به لبم نزدیک 

 کردم.  

ن مسجد برای زیارت عاشور  - ا و بعد از ظهری همه مت 

 گریه و زاری. اون موقع اوکیه؟  
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یبن قند  چای داغ درون دهانم از تلخن قلیان کاست و شت 

 حالم را بهتر کرد.  

م   -  . پیداش کردین بیاین دنبالم.  کارگاهاوکیه پس من مت 

رسی تکان داد که از روی تخت بلند شدم و به سمت 

حوض بزرگ وسط قهوه خانه رفتم. دست درون آب 

 اهم روی نوشابه های رسد درونش دودو زد.  کردم و نگ

 فعال.   -

به سمت خروچی رفتم و نور آفتاب چشمانم را زد. چشم 

 ریز کردم و دستم را جلوی صورتم گذاشتم. 

احت کوتاه نیاز داشتم. به یک سکوت  شاید به یک استر

و تنهابی و تارییک تا کیم فکر کنم و کیم راحبر خیال 

 های مغزیدریافت کنم تا کیم از 
ی

ام را از هم جدا اشفتیک

کنم و برای هر دردی یک درمان بیابم. افکار منقن و 

کشنده را از مغزم پاک کنم و شست شوبی به ذهنم داده 

 و مغزم را رسوسامابن بدهم.   

ن روز باز کردنش  پایم را که درون مغازه گذاشتم یاد اولی 

در  شدملبخندی زده و غرق جلوی چشمانم رژه رفت. 

 ان روز ها. 
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زده ایستادم. ابتدا و من هیجانبا شوق وارد مغازه شد 

و با چشمابن ستاره باران دور تا دورش را  چرخاند رسش را 

 نگاه کرد. 

ن   آغوشمو او محکم به  رفتمبه طرفش  کشیده شد. هی 

ترسیده ای کشید و به در مغازه نگاه کرد. خدا را شکر رس 

د.  ن  ظهر بود و مگس پر نمت 

 سهیل...! وای  -

و  از روی چادر  پیچ خوردند و  دورشمحکم تر  دستانم

های . این آغوش ، این نفسزدمرا بوسه  رسشرورسی 

ن گرم همه و همه   ترین پناه دنیا بودند.  وسوسه انگت 

 : گفتمو با خنده   هرا لمس کرد کمرش

 راه تنفسیم باز شد.  …سهیلدورت بگرده  -

با خنده خودش را . کرد   اهمنگو با مهر  گرفترا باال  رسش 

 مخقن کرد و لب زد: 

خدا بگم چیکارت کنه. آخرش رس این برو عقب سهیل.  -

 تفاوت اعتقادات تو و بابام من نفله میشم. 

نشانه گرفت  اش را داشتبن نگاِه مخمور و دوستچشمانم 

 : چرخ زد  صورتشمیان و 
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 نمیتونم ازت جدا بشم. خوشگیل تو آخه. از بس  -

 کرد. و چشم درشت   گزید لب  

 پس خوش به حاِل تو!  -

 نگاهشو مردد  گذاشتم  صورتشطرف  را دو  دستانم

هایش . نفیس کشیدم و نگاهم را از چشمانش به لبکردم

 خفه تر از همیشه زمزمه کردم:  کشاندم. 

ی توی  - آره. خوش به حال من. نمیدونم چه کار خت 

 کردم که خدا تو رو بهم داده. 
ی

 زندیک

 حس یم
ی

ین اتفاق زندیک  …ام، جلویم ایستادهکردم بهتر

 به رسم زده بود! 
ی

 دلتنیک

 لپ هایش گل انداخت و نگاهش را دزدید. 

. انقدر به  - بد عادتم کردی سهیل. لوسم داری میکبن

خودت عادتم دادی که نمیتونم مثل قبل دست رد به 

 همراهیت میکنم ناخداگاه. خواسته هات بزنم و خودم 

اش دستم را روی گونه ،تند شده بود  هایمنفسحیبن که 

 کشیدم. 

پس مجددا خوش به حال من که یخت باز شده. اوال  -

ون اون اعتقادات  نیست خانمم.  این بد عادبر  به ریز بت 
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من تو رو لوس نکنم یک بکنه. از اشتباه ذهنیت رو. ثانیا 

ن زن نازه و مرد نیاز. مگه غت  اینه؟   قدیم گفیر

 چشمانش درشت شد و لب گزید. 

 بی تربیت.  -

 . بردم را جلوتر رسم 

خانم. نازت که تموم شد حاال میخوام یه کاری کنم  -

ب نوبت بخش   المثله. دوم ضن

را با خنده  نفسهایمبا صدا بزاق دهانش را قورت داد. 

و  گردنشنشست پشت   دستم. دادمنوازش  لبهایشروی 

 . بوسیدمرا عمیق و مالیم  هایشلب

ن  ن باری که باألخره رقم خورد و باز مبن که آدرنالی  اولی 

را گرداندن مغازه قدر زیاد شده بود که اضطراب  خونم آن

 فراموش کردم. 

بعد  مرحلهبود و در  هایشلبتماِم تمرکزم روِی حس 

 ام!  نوازش دستانش روی گونه

انداختم. با خجالت دست ابرو باال  کهآرام فاصله گرفت  

و با پشت دست سیع کرد التهاب اش گذاشت روی گونه 

 درونش را کم کند. 
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ن لبخند بزنم. روزگار  یادآوری آن روز باعث شد تا غمگی 

خواست. آن قدر تقدیر آرام و عجیب ما را برای هم نیم

بی رس و صدا کار خودش را کرده بود که جابی برای آن 

ن نگذاشته بود. تقدیر همیشه صبور بوده،  عشق آتشی 

ن عجویل کار قدر که عشق عجولهمان  ... و همیشه همی 

د.   دستش داده و باعث شده بود تا تقدیر از او پیشه بگت 

درد های انباشته شده زیادی بود و بعضن ها آنقدر کهنه 

آمد و و پوسیده شده بودند که به سخبر به یادم یم

دردش به نسبت کمتر شده بود. در مقابل درد های 

آمد اما یک شوچن به حساب یم جدید، درد های قدییم

ی که واضح است این بود که درد، از هر طرف  ن خب چت 

 و هر جا و هر اندازه، درد بود.  

درد های زیادی که ناعالج نبود و فقط باید درمانش را 

 برد. پیدا میکردم. فقط کیم زمان یم

با صدای سید به خودم آمدم و نگاهم را به چشمانش 

 دوختم. 

 . چقدر شد هزینش؟  سهیلدمت گرم آقا  -

ن نشستم.   ن گذاشتم و روی مت   را روی مت 
 آچار شالفر

 مهمون من سید. کاری نکردم که.   -
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 با خنده کیف پولش را در آورد و درش را باز کرد.  

 ... بیا اومد.  سهیل... سهیل -

ن پریدم و به  ن پایی  با صدای فریاد بلند احمد از روی مت 

 فتم. سمت در ر 

 ؟ سهیلکجا؟ چقدر بدم   -

 کرکره را نصفه را کامل باال کشیدم. 

 گفتم که. مهمون من سید.   -

روی برگرداندم و داخل سمساری شدم. نگاه از تابلو گرد 

 و خاک گرفته گرفتم و به جعفر دوختم. 

 پش حواست به مغازم باشه جلدی میام. دمت گرم.  -

ش بلند شد و سماوری که جل ن ویش بود را از پشت مت 

 عقب فرستاد. 

 برو هواش رو دارم.  -

 فداتم.  -

ه در را رها کردم و از مغازه خارج شدم.   دستگت 

 ! سهیل -

 با دادی که زد اخم در هم کشیدم. 
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؟ مگه چاله میدونه؟ اومدم بابا.  - بن ن  چته! چرا هوار مت 

احمد با دیدنم لبخندی زد و به آن طرف خیابان اشاره 

آمد، لب ه از خیابان به سمت کوچه یمکرد. با دیدنش ک

 زدم: 

 آدم رو به چه کار هابی مجبور میکنه.   -
ن  ببی 

چند نفر از بچه ها از جمله احمد دورم را گرفتند و با هم 

 چشم آبی محل قدم برداشتیم.  
 به سمت دختر

-  !  خانم یوسقن

صدای دورگه و جدی احمد به او شوک وارد کرد و 

ه کی روی پاشنه  فش سفت شد. دستش روی دستگت 

کفش چرخید و آدامس باد شده را ترکاند. نگاه از مانتو و 

ای او گرفتم و به چشمانش دادم اما رسی    ع شلوار پارچه

ن دوختم.    نگاه گرفتم و به زمی 

 دیگه چیه؟   -

نیشخند دو نفر عقبم انقدر صدا داشت که حبر من هم 

ه شد م. تند بشنوم. ناخواسته به چشمانش لحظه ای خت 

ن بود و باعث یم شد روی اعصابش خط بکشد. و تت 
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خودم را جمع و جور کردم و با اخم های درهم دوباره 

 هایم دوختم. نگاهم را به کفش

 بیا بریم.  -

فت.   صدای جویدن آدامس به شدت در مخم رژه مت 

 خواین؟ چر یم -

ه شوم. صدای عصبی  اش وادارم کرد تا دوباره به او خت 

گردن کج کرد. موهای بورش را زیر مقنعه برد چشم ریز 

کرد. احمد با دست به محمود که آن طرف خیابان بود، 

 اشاره کرد.  

 محمود کارت داره.   -

ن دیواری از  ن حالش بی  ن جمله کوتاِه برای گت  انداخیر همی 

س و نگرابن کافن  ود و من این را حس میکردم. متنفر ب استر

ان را بازیچه دست یم گرفت بودم از این کار. از اینکه دختر

آمد اما خب چاره چه بود؟ من و خوشحال بود، بدم یم

ط را باخته بودم.    رسر

هر عادبر را که داشتم، توانستم ترک کنم. نماز خواندن، 

ن یک دا . حالل و حرام رسم شدن. تنها همی  ن نه روزه گرفیر

ی بود که داشتم در حایل که  ن را نه! این بدترین چت 
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را از  یسنا توانستم دور و برم را پر از دختر کرده و یاد یم

ون.    رس بت 

نفسش در سینه گت  کرد و مبهوت ثانیه ای به چشم های 

ه ماند اما خودش را نباخت.   نیش دارم خت 

ای روی کفش هایم نشست. تمام نگاهش قدر ثانیه

حرکاتش را زیر نظر گرفتم حبر وقبر انگشت هایش دور 

تر شد. انقدر که گز گز کردن انگشت دسته کیفش سفت

ون فرستادم. هایش را حس کردم. نفسم را با بد بخبر بت 

ل شده باشد، لب زد: با لحبن که سیع یم  کرد، کنتر

بگید دست از رس من برداره مگرنه بدجوری روی رسش  -

 هوار میشم. 

 خییل رسی    ع رو گرفت اما احمد پا پیش گذاشت.  

ِد نه ِد، رو حرف آق محمود که نمیشه حرف زد. اون  -

 هوار شدنت رو میخواد. 

ن یمنگاهم را چرخاندم ریخت ، عرق از نوک موهایش پایی 

شبر را نمایان یم
ُ
کرد. دو آدم دیگر محمود دست و آثار ک

 به سینه و با اخم نگاهش کردند. 

 خواد ببینتش؟ میای یا برم بهش بگم قناریش نیم -
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چه بی اندازه حس میکردم از جمع ما متنفر است. جوری 

 د. که هر لحظه امکان میدادم با کیفش ما را بکوب

 فکر کنم ناراحت بشه.   -

مغرورانه نگاهش را باال کشید، با ابروهای باال پریده در  

حایل که مستقیم به چشم هایم نگاه یم کرد، دسبر به زیر 

 چشمش کشید.  

 شعورا. برید گمشید. به جهنم که ناراحت میشه. بی  -

به دست های مشت شده آن دو نفر نگاه کردم. بی 

که کم از یک آدم درمانده نداشت، حوصله و با حایل  

رسی تکان دادم و آهسته نزدیکش شدم که ترسیده قدیم 

 عقب برداشت. با فاصله کنار گوشش رسم را نگاه داشتم. 

به نظرم باهامون بیا. مرگ یک بار، شیون هم یک بار.  -

 بیا و خودت رو خالص کن.  

 پوزخندی زد و کنار گوشم لب زد: 

باید باهات بیام خوشگله؟ اصال چرا با چه درک و فهیم  -

 باید بهت اعتماد ک...!  
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 جابی که ایستادی.  -
ن قول میدم سالم برت گردونم همی 

ویل یک بار و برای همیشه بیا و خودت رو از رسر محمود 

 خالص  کن. هم تو راحت مییسر هم من نمیبازم!  

هایم دنبال ردی از اعتماد به چشمانم زل زد، درون چشم

گشت و من همان طور نزدیکش ایستادم تا آن کردن یم

ن چیست.   سید که منظورم از باخیر ی نتر ن  را پیدا کند. چت 

 قول؟   -

 رسم را مثبت تکان دادم.  

 قول.   -

 رو به احمد کرد و از من فاصله گرفت.  

 اویک میام. ویل نه با شماها!  -

کیفش را زیر بغل گرفت سپس محکم به بازوی احمد 

وری که تنش به دیوار برخورد کرد و کمرش کوبید. ط

 مهمان کف خیابان شد.  

م.   -  با این آقا خوشتیپه مت 

های محمود مات و متحت  چشم هایم گرد شد. دوست

سمت احمد رفتند و بازوهایش را گرفتند. آنقدر محمود 
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پا پیچ او شده بود که حاال برای رهابی از دستش تمام 

 داشت.  جسارتش را جمع کرده و محکم قدم بریم

ما گیل.  -  نیای کال نمت 

. رو این اعتمادش برایم جالب نبود و حبر راحبر گفتارش

 به احمد کرد و با پوزخند گفت: 

 تونید پشت رس قناری بیاید! شما یم -

احمد دست هابی که واسه بلند کردنش دراز شد را پس 

زد. با اخم های درهم و جدی، موهایش را عقب فرستاد 

 و شایک نگاهم کرد. 

حیف... حیف بد کیس دست روت گذاشته. وگرنه  -

 ذاشتم! استخون تو بدنت نیم

 بکش کنار، باد بیاد جوجه.  -

ام گرفت. حس کردم از حضورم از لحن گفتارش خنده

 پوزخندش را تشدید احساس امنیت یم
ی

کند که با لودیک

 کرد. 

 شیطونه میگ...  -

 بمت  بابا.  -
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رنگ احمد با لبوهای له شده فرفر نداشت! بی توجه به 

اش، همگام با او قدم برداشتم و تا نزدییک چهره برزچن 

 اش کردم.  حمود همرایهم

ن من و او گذر کرد، هیچ انتظار  محمود نگاه متعجبش بی 

 نداشت که موفق شوم. هیچ! 

خانم یوسقن محکم و استوار جلوی محمود ایستاد که او 

هم رسی    ع بلند شد و با چشم اشاره کرد که بروم. چقدر 

کرد و سیع در قوی برای رهابی از دست محمود تالش یم

د داشت. رسی تکان دادم و خواستم بروم نشان دادن خو 

فم کرد. 
ا
 که صدایش متوق

 تو نرو، قول دادی.   -

ماندند. اما اش نیمداند و پایقول؟ خییل ها قول یم

گفت و من اهل پیمان شکبن نبودم، متأسفانه راست یم

 چاره ای نداشتم جز ماندن.  

م عقب.  - ن جا هستم. فقط کیم مت   همی 

بهت زده محمود از آنها کیم فاصله گرفتم. زیر تت  نگاه 

ام پیچید. رسم را به دیوار تکیه دادم که بوبی در بیبن 

ام دادم تا همان بو بود؟ چشم چرخاندم و چیبن به بیبن 

دوباره آن بو را حس کنم! کیم مایوس کننده بود برایم اما 
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صدای داد محمود کاری کرد که  حالم قابل توصیف نبود. 

یم. نگاهشان کردم، با دیدن محمود که خم به خودم بیا

شده و اخم هایش در هم. کامال فهمیدم که کجا را مورد 

ب و شتم قرار داده است.    ضن

محمود با ابرو هابی درهم صاف ایستاد و خواست درون 

 گوشش بزند که رسی    ع به سمتشان رفتم. 

؟   -  چیکار میکبن

  دستش را گرفتم و جلوی خانم یوسقن ایستادم. 

ن که با  - این قرارمون نبود محمود، قرار بود حرف بزنی 

توجه به قیافه و حال و روزت میفهمم که جواب این 

ن حاال این داستان رو تموم کن و  خانم منفیه. پس همی 

بذار بره. چون اگه با زور نگهش داری یک روزی مثل 

ه. تمام؟    مایه از دستت رس میخوره و مت 

لود و متعجب محمود رویم بود در تمام مدت نگاه اخم آ

یز از احساس امنیت و ثبات و کیم   لتی
و نگاه خانم یوسقن

 تعجب! 

 برو.   -

 صدایم را شنید، لبخندی زد و رسی تکان داد.  
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 باشه. ممنون.   -

رفت، دست محمود را رها کردم که بچه ها نزدیکمان 

شدند. حال همه گرفته بود، حال محمود برای دست رد 

اش خوردن. حال احمد به خاطر افتادنش و حال به سینه

 من به خاطر گم کردن آن بو.  

 .  کارگاهبیاین بریم   -

 راه افتادند.   کارگاهرسی تکان داده و همه به سمت  

 ثبت محل اومد.  اوهوک. بچه م -

ه محمود باعث شد رو برگردانم و آن را  حرف و نگاه خت 

 دنبال کنم.  

 خوشم نمیاد ازش.   -

رسی تکان داده و با یاد چشمان مرموزش از زیر کرکره وارد 

 مغازه شدم.  

 ولش کن. ما رو سننه.   -

محمود خبیثانه نگاهم کرد و حس کردم میخواهد کار 

  امروزم را تالفن کند. 

ب دستش رو ببینم! بچه زرنگیه.  -  خییل دوست دارم ضن
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سیگاری روشن کرده و آن را گوشه لبم گذاشتم. دودش را 

ه شدم. او  حلقه حلقه کرده و به شاهکارم در آسمان خت 

ن  هم دست کیم از کسابن که خودشان را مومن میپنداشیر

 نبود!  

فکر نکنم دو تا چهره درست و حسابی دیده باشه، چه  -

 برسه به این کارا! 

محمود رسی تکان داد و پول هابی که صبح به او داده 

 شمارد، گفت: بودم را در آورد و همان طور که آن ها را یم

ط امروز رو باخبر  - . میدوبن که هنوز میتونم سهیلرسر

 یک خواسته دیگه هم داشته باشم؟  

ون کشیدم. برعکس  رسی تکان دادم و صندیل را بت 

 م و دستم را روی تکیه گاهش گذاشتم.  رویش نشست

 پش رو راضن کن بیاد پاتوق!   -

صدای بهت زده احمد را شنیدم و من  دستم از روی 

صندیل افتاد و غرق شدم! سیع کردم خودم را نبازم و 

م. حبر اگر برای تالفن هم این کار  حرفش را به شوچن بگت 

مان را از من میخواست، کیم زیاده روی بود. برای ه

ن انداخته و با پای راستم آن را لگد  سیگار را روی زمی 

 کردم. 
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 اون؟ میخوای چیکار اون رو؟  -

 یوسف کنارم قرار گرفت.  

فکر خوبیه. خییل دوست دارم بدونم در چه حد بچه  -

 مثبته! 

ام را ابروهایم از فرط تعجب باال پرید و انگشت اشاره

 ام نشاندم.  روی سینه

  من چرا بگم؟ -

محمود خبیثانه نگاهم و دست هایش را به کمرش قفل 

 کرد. 

تریس از این بچه اول اینکه تو باخبر دالور. دوما نکنه یم -

؟ امروز که از پس یک دختر خوب بر اومدی.    بسیخی

ی از این جور آدم ها متنفر بودم. نوچر کرده  من از درگت 

 و از جایم بلند شدم.  

 نه جونم. نمیشه! برو رساغ ییک دیگه.   -

 از جایش بلند شد و دست درون جیبش کرد.  

-   .  اما اوبن که باخته توبی

 پوزخندی زد و جلو آمد.  
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و میدوبن که اگه من نخوام دیگه حبر نمیتوبن پات رو  -

 توی یک قدیم پاتوق بذاری، خر فهم شدی که؟  

دم. تنها راه از یاد بردنش  عصبی دندان هایم را به هم فشر

 را داشت از من میستاند و این بی انصافن مطلق بود.  

 ردیفش میکنم.   -

 محمود خندید و به پاتوق مان اشاره کرد. 

یارش پاتوق بذار با مکان ما آشنا شه. من سه تومن ب -

 بهت میدم. 

ن را مرتب کردم و دسبر به لباسم کشیدم.   وسایل روی مت 

 بگت  احمد. مغازه رو قفل کن.   -

سپس بدون اینکه منتظر احمد شوم، به سمت دکان قدم 

 برداشتم. عصبی بودم و درمانده. 

ا برداشتم و از دکه روزنامه فرویسر یک بسته آدامس نعن

 ام را نوازش کرد. خواستم حساب کنم که بوی تندش بیبن 

چشم بستم، بوبی که فقط به اندازه یک ثانیه از کنارم رد 

شد و نرم نرم تا مغز استخوانم را سوزاند و ریشه های 

 مغزم را خشک کرد. 
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بوبی که یک ثانیه تمام سیستم دفاغ تن و بدنم را فلج 

انداختم، رس ظهر و خیابان  کرد. نگاهم را به اطراف

خلوت بود. نگاهم را تنگ کردم، این بوی تند و آشنا مال 

 که بود؟ 

ن دیگه ای نیم -  خواین آقا!؟ چت 

 با صدای فروشنده چرخیدم و پولش را حساب کردم.  

 نه ممنون!  -

دوباره گردنم را کج کردم. اثری از آن بوی تند نبود ویل 

 غبار آن عطر نشسته بود.  ته ریه هایم انگار گرد و ته

ی را گم کرده  ن چند ثانیه گیج و منگ مثل آدم هابی که چت 

اند کنار دکل ایستادم. به کوچه پس کوچه ها، خیابان ها 

 میدان زل زدم و بی دلیل دنبال کیس یم
گشتم که و حبر

 دانستم کیست! نیم

نفس عمیقر از رایحه خنک و دلچسب چمن و خاک 

هنوزم آن بوی لعنبر درون  کشیدم و چشم بستم ویل

 داد. ام جوالن یمبیبن 

عطر تکراری شده، عطری که یک ثانیه تو  کل وجودم آن

ناکجا آبادی در ال به الی خواب هایم، جلوی مسجد و 
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، در کنار بوی آدامس حال جلوی دکه روزنامه فرویسر

نعنابی به بینیم سیخ زد و رفت، درست مثل جان که از 

ون!  ود بت   تن مت 

ی که رس از  ن باد خنیک وزید، تمام درخت و چمن و هر چت 

ون درآورده در جهت باد تکان خوردند و باز هم  خاک بت 

 بوبی آشنا! 

بوبی که داشت تک به تک سینوس هایم را به آتش 

 میکشید. 

شب شده بود و من انقدر کوچه ها را یط کرده و پیش 

، جزبی رفته و بو کشیده بودم تا بوِی عطر شد جزبی تنم

 از وجودم! 

 کردن! 
ی

، من دیوانه ام! دیوانه دیوانیک
ی

 جزبی از روزمریک

ن سایه های تاریک کوچه ها، جابی که حبر نوره نقره بی 

توانست درست حسابی روشنش کند، قلب فام ماه نیم

 بی قراره درونم را حبس کردم. 

 که با وزش باد تکان 
ی

ن شاخ و بریک ن درخت ها، بی  بی 

طر مرموز که با این شکل بیشتر قابل خورد و آن عیم

استشمام میشد، حرکت کردم و به سمت خانه قدم 

 برداشتم.  
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صدای زیارت عاشورا از مسجد محل و از تعدادی از 

خانه ها یم آمد و بعضن مشغول روضه خوابن بودند. به 

هایم کشیده و نگایه به خانه که رسیدم، دسبر به چشم

.  به سمت حوض رفته و های خاموش خانه انداختمبرق

 پایم را روی کایسر شکسته تکیه دادم. 

 خونه نیسبر ننه؟   -

های باز اتاق قفل شد. شانه ای باال نگاهم روی پرده

انداختم و دسبر به صورتم کشیدم. خم شدم، گره بند 

هایم را باز و با القیدی هر کدام را یک طرف پرتاب کفش

 کردم.  

دست به سمت شت  دراز کرده و پوشش قرمز رنگش را 

ون چکید و  چرخاندم باالفاصله آب از درون لوله بت 

اند.  قطراتش ر   ا روی حوض گستر

نگاهم روی تک مایه قرمز درون حوض قفل شد و 

اش اراده دستم را درون حوض چرخاندم. رسدیبی 

ای جانم را لرزاند و در تمام سلول های بنیادی تنم لحظه

اختیار بسته شد و آب به گردش در آمد. چشم هایم بی 

ن را روی صورتم پاشیدم.    زالل و تمت 

!  مثل اینکه نیس -  بر
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دست روی زانو قرار داده و ایستادم. نفس عمیقر کشیده 

و راه خانه را در پیش گرفتم و با قدم های بلندی از پله ها 

رسازیر شدم. در تعجب بودم که ننه کجا یم تواند رفته 

 باشد. پاگرد را رد کردم و با عجله وارد اتاقم شدم.  

اهنم کشیدم. ابر  وبی باال به سمت آینه رفتم دسبر به پت 

انداخته و به آینه پوزخند زدم و سیع کردم یادش را از 

ون کنم.    ذهنم بت 

 َبه عجب شاه پشی! َبه عجب گل پشی!  -

دسبر به موهایم کشیدم اما هنوز قدم از قدم برنداشته 

بودم که صدای زیارت عاشورا بلند تر از قبل شد. 

چشمانم را بستم و هم زمان که لب هایم را به هم 

دم از اتاق خارج شدم. دمپابی یم
های ننه را پوشیدم، فشر

دم، صدای خوش در حایل که به صدای باد گوش یم ستر

 نواز زیارت عاشورا هم در گوشم پژواک میشد.  

در خانه را باز کردم. دستم را داخل جیبم گذاشته بودم و 

ه شدم. محبت و عالقهبه تکاپوی بچه ای های محل خت 

ن اعضای  محله بود، ستودبن بود. محمد سیبن که بی 

ن مردم  بزرگ چای را در دست گرفته بود و نگاهش بی 

هایم در هم کشیده خورد. با دیدنش حسابی اخمچرخ یم
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دانم چرا اما عصبی شدم یا شاید هم ِیکه شد. نیم

خوردم. آن اوس کریم باال رسی همیشه تبعیض زیادی 

ن کسابن که با ایمان تر بودند، قائل  میشد تا حدی که بی 

 
ی

راضن به دزدیدن ناموس کیس که اندیک کمتر بندیک

 کرد، شد. یم

به َپرم خورده و در را با تمام قوا بستم. نگاه گذرابی به 

حوض انداختم و عطر برگ های درخت های خیس 

خورده را به مشام کشیدم و سپس به سمت اتاق حرکت 

 کردم. 

چشمم که به رختخواب ها خورد، بی حوصله و خسته به 

ن جا  سمتشان رفتم. بالشبر برداشته و بدون انداخیر

  رویش دراز کشیدم. 

دست روی رسم گذاشته و چشمانم را بسته بودم و سیع 

ی که به  ن ن و هر چت  یم کردم یک گور بابا به همه چت 

احت کنم.  مربوط یم یسنا محمد و   شد بگویم و کیم استر

-  !  لعنبر

آنقدر افکار درهم و برهم درون ذهنم تکان میخورد و 

ولوله به پا کرده بودند که خواب از چشمانم فراری شده 

 بود.  
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ام دو تارییک و سکوت اتاق باعث میشد قدرت افکار منقن 

برابر شود و من شکست خورده از جنگ نابرابر داخیِل 

 مغزم، چشمام را محکم تر ببندم.  

 *** 

 کمک.    -

 در 
ی

چشم چرخاندم، تار بود و فقط همان بوی همیشیک

 پیچید.  ام یمبیبن 

 کجاست؟ کو؟    -

دانستم دور مکابن که نیمدرمانده نگاهم را دور تا 

ی که درمانده اطرافش  کجاست چرخاندم. با دیدن دختر

گشت به سمتش پرواز کردم اما هنوز به او نرسیده را یم

بودم که دورش را هاله سفیدی گرفت. او دست جلوی 

چشمانش گذاشت تا روشبن نور چشمانش را نزند و بعد 

ن محو شد.    همه چت 

ن جز من دور تا دورم را سفیدی در  بر گرفته بود، هیچ چت 

 و سفیدی در آن مکان نبود.  

گرفت، رو ای که از پشت رسم منشأ یمبا دیدن سایه

 را دیدم که بدون اینکه 
ی

برگرداندم و ویلچر مشیک رنیک
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فت. نوری که  کیس رویش نشسته باشد به سمت نور مت 

وقبر به طرفش برگشتم چشمانم را زد و باعث شد تا 

 بان پلک هایم کنم.  یهدستانم را سا

 تو کمکم نکردی!   -

 سپس صدای مهیبی بلند شد و ویلچر از هم پاشید.  

 نه.   -

صدای فریادم با از خواب بیدار شدنم، برابری کرد. مثل 

 همیشه!  

ه شدم. آرام   رو از بالشت گرفتم و به پنجره خت 
ی

با رمیدیک

 از جایم بلند شدم و پتو را مرتب کردم.  

چشم هایم را بستم و ناخودآگاه لبخند غمگیبن زدم. 

چراغ ها را همان طور خاموش گذاشتم بماند و با قدم 

 های آرام از خانه خارج شدم. 

وتر ها از پرندگانم رفتم، صدای پر زدن کب آغلبه سمت 

 رسید. داخل قفس به گوش یم

با آن چشم های  آغلکبوتر ماده سفید رنگم جلوی در 

ون قفس درشت مشیک و رسی که تکان یم ان بت  داد، حت 

ن راه یم رفت و غر یم روی  آغلزد. جلوی در روی زمی 
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ن انگشت هایم گرفتمش و به  ن رسد زانو زدم. بی  زمی 

 . صورت کشیده و مثل برفش نگاه کردم

 تقال نکرد، درون دست هایم ماند.  

 به نظرت اون دختر کیه؟   -

دستم را نوازش وار روی کاکل سفید نرش که روی تخم 

خوابیده بود، کشیدم. نریم پرهای قشنگ و یک دستش 

 را دوست داشتم.  

اش را داخل قفس چوبی کنار همشش گذاشتم آرام ماده

ن  و خودم به دیوار تکیه دادم. کف پاهایم او به زمی 

 ام گذاشتم. چسباندم و دستم را زیر چانه

چشم هایم را بستم، هوای اینجا از هوای جلوی پنجره 

کرد که رسد تر بود اما اهمیبر نداشت شاید رسما کاری یم

دیگر کابوس نبینم و از شدت رسما طوری بیهوش شوم تا 

کابوس حبر مجال آمدن به خواب هایم را هم به رسش 

 نزند.  

گاهم را به آسمان دوختم به تارییک و آن ابرهای ن

 بداخالق و سیاه رنگ. 

 سیاه، درست مثل خواب هایم!  
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پس رسم را به دیوار چسباندم و چشم هایم را ثانیه ها 

بستم. ذهن خستم، دنبال ذره ای آرامش بود. آرامیسر که 

از وقبر این کابوس ها با رساغم یم آمد، از من دزدیده 

 شده بود.  

اما دروغ چرا! عجیب آن عطر یاس را دوست داشتم و 

 برای پیدا کردنش لحظه شماری میکردم.  

ا، درون هر مغازه و خیابون، درون هر درون کوچه ه

داروخانه و دکتر که رس زدم، آرامشم را پیدا نکردم. نبود 

شد جدیدش را خرید نه قدییم اش باز که نبود. نه یم

 میگشت. 

ون از خودم دنبال یک بوی خاص یک وقت هابی بت 

! یک بو، یک دختر یا گشتم. ویل نیمیم دانم چه بوبی

 شاید هم یک ویلچر! 

ی که بتواند حال خرابم را خوب کند و  ن یک چت 

ی و چه کیس بود نیم ن دانستم آن اتفاق، آن آدم، چه چت 

و چه طوری خواهد آمد. من فقط منتظر مانده بودم. 

 که بی هوا گایه یم
 آمد.  مانند همان بارابن

ن نبودم، یک وقت هابی یک  شاید هم منتظر هیچ چت 

 ایم دشت میشد! مشکل برایم کوه میشد و خویسر ها بر 
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متاسفانه زیر سایه آن کوِه تنومند نتوانستم از دشت رد 

ون فرستادم.  ن و پرصدا بت   بشوم. نفسم را سنگی 

کبوتر های سفیدم کنار هم به خواب رفته بودند و 

 خواب برای چشم های خسته من، حرام اعالم شده بود.  

د باالخره بعد از یک ساعت این پا و آن پا کردن و دور خو 

 چرخیدن خوابم برد.  

آن روز هم گذشت، با تمام دغدغه های ذهبن و شاید 

 هم الیک! اما گذشت. 

 *** 

، هللا اکتی »   « هللا اکتی

ن انداختم و اچار بکس را  نگایه به قطعات زیر ماشی 

ن گذاشتم و  درون جیب پشبند چباندم. دست روی زمی 

 غلتک را عقب راندم. 

 وارد  از رویش بلند شدم که احمد با 
ی

شد و  کارگاهلودیک

 قری به کمرش داد. 

 ای قشنگ تر از پریا  -

 تنها تو کوچه نریا

 های محل دزدن سهیل
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 محمد ها رو میدزدن

 محمد ها رو میدزدن

ن گذاشته و  دهن کخی کرده و آچار بکس را روی مت 

 پیشبند را آویزان کردم. 

 ببند در گاله رو.  -

احمد دورم چرخید و و قری به کمرش داد و همان طور 

وع به راه  د، جلویم ایستاد و برعکس رسر ن که بشکن مت 

ن کرد.   رفیر

 اغفال تو فکر برو بهش بگو... سالم عزیزم عزیزم سالم  -

 لسالم. وا خرابتمو 

چهار سو را به طرفش پرتاب کردم که جاخایل داد و پشت 

 دیوار سنگر گرفت. 

 جون. االن نماز تموم میشه.   سهیلدیر نکبن  -

رسم را تاسف بار تکان دادم و به سمت مسجد قدم 

برداشتم. کیم دور تر  بچه ها پشت دیواری ایستاده و در 

 خفا نگاهم میکردند. 

ن رنگ مسجد را  به دیوار تکیه دادم و  نگاهم گنبد ستی

نشانه گرفت. حیس غریب نسبت به خدابی که برایش 
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ن بنده هایش نماز یم خواندند، داشتم. خدابی که بی 

 گذاشت.  تفاوت یم

مان را دیدم تک رسفه ای کرده و وقبر بچه مثبت محله

در  یسنا اش صدای کیم جلو رفتم. با دیدن یقه کیپ شده

گوشم پژواک شد" حالل و حروم رسش میشه..." ناخن 

 هایم را کف دستم فرو بردم.  

 سالم.  -

نگاهش که به چشمانم خورد تازه سیایه عمیق 

درخشید. دور آن سیایه چشمانش را دیدم که براقانه یم

ن آن سیایه  ن بود. عجیب تر آنکه بی  حاله ای از رنگ ستی

سیل هم دیده و یشیم که در چشمانش بود، رنگ ع

 شد.  یم

 سالم بفرمایید؟   -

از بهت در آمده و دستم را به طرفش دراز کردم و سیع 

 کردم دوستانه رفتار کنم.  

 م.  سهیلمن  -

ه نگاهم کرد، سپس خنده ای روی لب  چند ثانیه خت 

 نشاند و گفت:  
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 من محمدم.   -

لباسش باز هم همان لباس سفید هر روزش بود. انگار به 

ده آمد این لباس را یمد که یممسج پوشید. دستش را فشر

 و سپس رها کردم.  

؟   -  اهل دورهیم هسبر

 دست در جیب کرده و نگایه به مسجد انداخت.  

 ای؟ چجور دورهیم -

لبخند زدم، آنقدر ها هم که آن ها میگفتند سخت نبود. 

ن قدم را برداشته بودم.   اولی 

 یک دورهیم پشونه.   -

ت آبی رنگم تکیه از 
دیوار برداشته و دسبر به تیشر

کشیدم. ابروبی باال انداخته و صدایم رنگ شیطنت 

 گرفت.  

 صد البته یکم توش شیطنت هم داره.  -

اخم هایش درهم شد، نگایه گذرا به دستانش کردم. آرام 

د. به مشت کرده بود و با ناخن هایش دستش را یم فشر

 آرایم لب زد: 

 نه. خدا نگهدار.  -
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. محمود سوبر کشید و از پشت 
ی

ن سادیک و رفت! به همی 

ون آمد. همان طور که ابرو باال  دیوار به همراه احمد بت 

 انداخت و با ریتم خودش را تکان میداد به سمتم آمد.  یم

! ده تومن رو رد کن بیاد!  -  سوخبر

دستم را روی هوا تکان دادم و پوزخندی زدم سپس 

جلوی چشمانش زدم و چشم ریز کردم. این را هم بشکبن 

مانند خانم یوسقن راضن میکردم تا محمود فکر نکند از 

حیله خاض برای رام کردن آن خانم استفاده کرده ام. 

 ناخواسته لب زدم: 

 راضیش میکنم!  -

محمود پوزخندی زد و لبش را الی دندان هایش کشید. 

ن محمد شانه ه شد.   ای باال انداخت و به رفیر  خت 

 بینیم! یم -

روی برگردانده و برای بار آخر به گنبد نگاه کردم اما با 

بوبی که زیر بیبن ام پیچید، ناخودآگاه صاف ایستادم. 

ام گذر کرد، لحظه ای از عطرش وقبر آن بو از ریز بیبن 

رس مست شدم. این عطر عجیب مرا مجذوب خود کرده 

 بود. چه عطر دلربابی داشت! 
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عطر مال کیه؟" عطرش را که استشمام کردم، پلک "این 

هایم روی هم نشست و لبخندم عمیق تر شد. انقدر 

غرق عطر خوشش بودم که دیگر هیچ ندیدم. ناگهان 

حس بو برایم قابل درک تر شده و چشمانم از تعجب 

 گشاد شد." به وهللا که همون بوئه. " 

دم مثل خواب هایم درمانده رو برگرداندم  و سیع کر 

پیدایش کنم اما باز هم مثل همیشه آن بو از دستم 

 گریخت.  

 شد برایم شاید این آرزوی اصیل
ی

ام نبود ویل رویای بزریک

 که صاحب این عطر زنانه را بشناسم. 

یک دور لبم را با زبانم خیس کردم، سپس دسبر به گوشه 

ون کنم  پلک چپم کشیدم و سیع کردم فکرش را از رسم بت 

ن نیامده بود که صدای احمد بلند اما هنوز دس تم پایی 

 شد.  

، من حس میکنم اون پش آدم بشو نیست! بیا و سهیل -

. محمود  ولش کن. من میدونم تو چه زجری میکیسر

ه  ن االنم نصف بچه ها رو ختی کرده که قراره از تو بتی همی 

و خب راستش با اون حس تنفری که تو نسبت به این 

 میگه میب... جور آدما داری، منم حسم 
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ن نگاهش کردم که  ون آمدم، تت  از یادش به رسعت بت 

حرفش درون دهانش جا ماند. من ادم شکست خوردن 

نبودم، یک بار شکست خورده بودم و برای هفت پشتم 

 بس بود. 

نگاه بی تفاوبر نثارش کردم. این غرور... این احساس 

مفلوک من را به اینجا کشانده بود پس باید برای حفظ 

ط بندی را ا منیتم و ثبات غرور هم که شده این رسر

 بردم.  یم

نمیدانم چقدر گذشته بود و چقدر راه رفته بودم اما تا 

 یسنا چشم چرخاندم، خودم را جلوی در خانه قدییم 

دیدم. تازه قدرت پردازش پیدا کرده و توانستم با محیط 

م. ناخن هایم را با تمام قدرت به کف  اطرافم ارتباط بگت 

دم و به مغزم که در حال لود شدن بود، د ست فشر

ی را یاداوری کند، باز به همان انبار  ن هشدار دادم اگر چت 

 ریپورتش یم کنم. 

رسی تکان دادم و کالفه راه خانه را در پیش گرفتم. کلید را 

از جیبم خارج و در را باز کردم. بی تفاوت به حیاط، وارد 

 م: خانه شدم و با صدای نسبتا بلندی گفت

 سالم بر اهل خانه.   -
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ننه با خنده دست روی بیبن قرار داد و دوباره مشغول 

صحبت با تلفن شد. از این همه ابراز عالقه و دوست 

داشتنش به وجد آمدم که چگونه برای حضورم 

خوشحایل میکرد. ننه هنوز مشغول صحبت بود. از 

مکالمه و لحن صحبتش، فهمیدم با خاله ام صحبت یم 

ینکه باید هر دفعه با خاله تماس یم گرفت و مو به کند. ا

اش پاسخ یم داد، من به جای مو، به سوال های تکراری

او خسته شده بودم. "واقعا کار خسته کننده ایه. آخه 

حرف مهیم هم نیست، گایه اوقات صحبت و گایه 

کنید. چه اوقات احوال پریس اما بیشتر مواقع غیبت یم

 انداخته و وارد اتاقم شدم. ای باال ختی ست؟" شانه

مشغول تعویض لباس هایم بودم که ننه وارد اتاقم شد و 

 آرام گفت: 

 خالته. یم خواد باهات حرف بزنه.  -

رسی تکان دادم و به سمت سالن قدم برداشتم. چشم 

ن برداشتم.    چرخاندم و با دیدن تلفن آن را از روی مت 

 الو؟ سالم خاله.   -

اهنم گذاشتم و آن را هم  دست روی آخرین دکمه پت 

 بستم. 
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؟ یه وقت جواب تلفن ما  - سالم پش بی معرفتم. خوبی

 رو ندیا. 

 گفتم: 
ی

مندیک  با رسر

رو به رشدید؟ روم سیاه خاله، بخدا تو مخلص شما،  -

 فکرم بود امروز زنگ بزنم. ببخشید. 

ی که شاید اصال  ن به معبن واقیع چرت میگفتم. تنها چت 

به ذهنم خطور نکرده بود، صحبت با او بود. آنقدر درگت  

کارهایم با محمد شده بودم که وقبر برای صحبت کردن 

یسر را جا به جا با ننه را هم نداشتم. خندید و انگار گو 

خیسر که در گویسر پیچید، خودش کرد که بعد از خشیم

 به حرف آمد: 

منده باشه.  - یم دونم عزیزم. شوچن یم کنم. دشمنت رسر

ا؟    چه ختی

 دسبر روی لبم کشیدم.  

؟   -  میگذره، شما چه ختی

 خندید، مثل همیشه! 

راستش پشم میخواستم بدونم، امسال روز عاشورا  -

 میای خونمون؟  
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 ابروبی باال انداختم و موهایم را باال هدایت کردم.  

یه؟   -  چرا؟ ختی

خاله ابراز تأسقن برایم کرد. کیم مورد عنایت قرارم داد و 

 سپس گفت: 

دست شما درد نکنه! نذری داریما پش، حواست  -

 کجاست؟  

 ز هم باز شد و دست روی دهانم گذاشتم.  دهانم کیم ا

 ببخشید، یادم رفته بود... ویل فکر نمیکنم بتونم بیام.   -

 لحنش ناراحت شد.  

 چرا؟   -

کیم فکر کردم، راستش نه حالش را داشتم و نه حوصله 

اش را و نه اعتقادی دیگر به این مراسم ها. اگر آن شاه 

کرد و پیش یمسال  پنجباال رسی میخواست یاری کند، 

کرد! دیگر پس چه نیاز به این دست مؤمبن را رها نیم

 مراسم ها؟  

 شلوغه.   کارگاهروم به دیوار خاله اما رسم توی   -
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حس کردم فهمید! فهمید که رغببر برای آمدن ندارم اما 

سکوت کرد. به رویم نیاورد و ساکت ماند. اهمیبر هم 

ن که گت  نیم  .  داد، کافن بود نداشت. همی 

ای با خاله حرف زدم اما در واقع من دقیقا پنج دقیقه

بیشتر گوش کردم و او حرف زد. گایه از این همه حرف 

که   زدن های زن ها خسته میشدم! بعد از پنج دقیقه

خسته و کوفته روی صندیل وا رفته بودم، خاله تت  آخر را 

 زد و من رسی    ع پاسخش را دادم.  

 خییل لطف کردین.  -

 ی تو عزیزم. خب کاری نداری؟ فدا -

خوشحال نگایه به اطراف کردم و چشمانم را در کاسه 

 چرخاندم.  

 نه. خدافظ.  -

 مخلصم خاله. خداحافظ.  -

 تلفن را قطع کردم و نفس راحبر کشیدم.  

ی از روزم  ن آن روز مانند برق و باد گذشت. اصال چت 

 نفهمیدم. هر ثانیه که یم گذشت، دل من بی تاب تر و 

بیتاب تر یم شد. احساس گنجشیک را داشتم که قرار 
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کمان به دست سفر  است به رسزمیبن پر از شکارچر تت 

کند و من هنوز نرفته، احساس ترس از تت  خوردن را 

 داشتم. 

ترس از انتخابی که کرده بودم، داشتم. وحشت آن 

 تفکری را داشتم که یک روز کامل به آن اندیشیده بودم. 

ه  به طرف اتاق رفتم و لحظه ای دستم را روی دستگت 

دم که در با صدای تییک باز شد.    رسد فشر

ی که فکر یم  ن کردم تا رسم را روی بالشت برعکس چت 

 هایم گرم شد.  گذاشتم به رسعت چشم

درخشید. مردم دور من بودم و مکابن مثل جواهر، که یم

به رفتند و با هر قدم خودشان را تا دور آن مکان راه یم

ی که نمیدیدم نزدیک تر یم ن  کردند.  چت 

گوشه دادند و وگایه مرواریدی از گایه شیون رس یم

کرد. هایشان گذر یمچشمانشان یم چکید و از روی گونه

م و  صدای مهیبی باعث شد تا گوش هایم را بگت 

 ناخودآگاه زانو بزنم.  

 یا ابولفضل العباس.  -

 کمک کن!   -
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ی نبود. همان طور که گیج و  ن چشم چرخاندم اما چت 

ن تمام مردم میچرخید، رسدرگم چرخ یم  زدم و نگاهم بی 

پایم در لجزی فرو رفت. موهای تنم سیخ شده بود. 

ی و رطوببر درون پاهایم  ن جرأت نداشتم تکان بخورم، لت 

 حس یم کردم، لحظه به لحظه بیشتر یم شد. 

 کمک.    سهیلآقا  -

ن زانو  باز چشم چرخاندم و صدا را دنبال کردم. روی زمی 

رفتم. با حس سنگیبن روی انگشتم زده و رسم را در برگ

ی قرمز که  ن آمد و به دستانم خورد. انگشتر نگاهم پایی 

 داشت. 
ی

 رگه های آبی رنیک

وی بدنم را یک  جا از دست داده بودم. انگار تمام نت 

چشمانم سیایه رفت و رسگیجه داشتم. به زحمت خودم 

را به طرف ستون رساندم و تا چشمانم گیج رفت، برق 

 جلوی دیدم را گرفت! رسم را باال هچشمان قهو 
ی

ای رنیک

ی بود که جیغ  آوردم که مبهوت شدم. نگاهم به آن دختر

د.  ن  مت 

 ... کمک  -

یک دفعه انگار برق شدیدی به من وصل کرده بودند و 

متعجب بلند شدم. دختر رویاهایم باالخره رخ نشان داده 
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بود، آن هم فقط چشمانش. تا خواستم به سمتش 

 درون بیبن حرکت کنم 
ی

ام پیچید. همان بوی همیشیک

 توانستم تشخیص دهم.  عطر گل یاس بود یا نرگس؟ نیم

تر به سمتش حرکت کردم که دیوارها نزدیک و نزدیک

 شدند و من در خود جمع تر! 

کشید و کمک میخواست و دستش را به طرف او جیغ یم

ن دیوار ها بی من دراز کرده بود اما من گت  افتاده بودم! بی 

 شدند.  که هر لحظه تنگ تر یم

 وحشت تا مغز استخوانم را سوزاند.   

ی از دهانم باال   ن باال آوردم، آنقدر لرزیدم و عق زدم تا چت 

ون پرید  آمد و راه نفسم را بست، با تمام توان از گلویم بت 

 جان سیع کردم دیوار ها را از خودم دور تر کنم.  و من بی 

یم افتاده بود، دستم مشت تپش روبرو قلب شخض بی 

شد دور قلب و میان انگشتانم ترک خورد؛ مثل قلبی 

... تکه تکه شد اما خوبن نداشت!   عروسیک و شکستبن

چشم بستم و از اعماق وجودم فریاد زدم و هر چه در 

 وجودم ماند زمهریر بود.  

 مادر، بیدار شو.  -
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ن دستشانه هایش مانده بود و من هایم است  شده بی 

 یج و گنگ نگاهش کردم.  گ

 آروم باش پشم، خواب دیدی.   -

آرام نبودم، گیج بودم و گنگ و هنوز دنبال دلییل 

میگشتم تا بفهمم چرا تعداد مجهول های درون خوابم 

 بیشتر شده است.  

هر چقدر هم که این پازل را میچیدم باز هم کامل نمیشد 

 شد.  آن بیشتر هم یم که هیچ! مجهوالت 

 ام به سخبر باز شد.  ای خشک شدههلب

ی عوض شده ننه.   - ن  یک چت 

هایش را در آن تارییک دیدم و حیس تلخ تا برق چشم

 گلویم باال آمد.  

ی بگویم، بلند شد. چراغ را روشن کرد و  ن پیش از اینکه چت 

وی نور  برگشت. دست روی چشمانم گذاشتم تا از پیشر

ی کنم.    در چشمانم جلوگت 

آب رو بخور، بعد برام تعریف کن چر اضافه بیا این  -

 شده. 
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لرزیدم، اما انگار از واقعیبر بزرگ ترسیده بودم و هنوز یم

جدا شده و در جای خوابم فرود آمده بودم که آن خواب 

 مثل حقیقبر بزرگ در رسم کوبیده شد.  

نمیدونم ننه. باز همون صدای مهیب، باز هم همون  -

.  جیغ و داد ها. باز همون 
ی

 بوی همیشیک

هایم را گرفت و لیوان را درونش روبرویم نشست و دست

 گذاشت.  

آب را لرزان نوشیدم و لیوان نصفه خایل شده را کنار 

 بالشتم گذاشتم. 

بازم کمک میخواست ننه. این بار دیدم که روی پاهاش  -

یک قلب  هاش رو دیدم. ایستاده بود. این بار رنگ چشم

تو دستم بود ننه که تا توی دستم گرفتم از هم پاشید و 

بدون خون مثل یک لیوان شکسته توی دست هام جا 

 گرفت. 

 نفس ننه حبس شد و نگاهش دودو زد. 

ویل  سهیلدیدی میگفتم خوابت باطله اگر خون یم -

 ... امیدت به خدا باشه، انشاهلل که فقط  حاال که نمیبیبن

 یک خوابه. 
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 : زدم لب شده پر  چشمان با  و  داده قورت را  دهانم بزاق

 .  بود  یسنا  یها چشم هیشب یلیخ چشماش -

. گرفت  نفسم و  دمیشن را  نفسش شدن آزاد  یصدا

 در  که  را  صورتش. کردم  نگاه شیهاچشم به خکوبیم

 یرو  و  گذراندم  نظر  از  را  بود  شده فرتوت زمان گذر 

 . کردم  ستیا اششابن یپ یباال یها چروک

 . بود  دستم هم انگشتر  کی -

 وقت هر  مثل. انداخت ر یز  به رس  و  کرد   رها  را  نفسش

 کیم  کردم،یم فیتعر  شیبرا را  میها خواب که  یگر ید

 . فکر  و  کرد   مکث

 ازش ما  و  داره یت  تعب. داره جوابی  خوابت که  مطمئنم -

 خواب ت  تعب. خانم عزت یجا مت  م دوباره فردا . میختی بی 

سمیم ازش! بلده  . تر

 .  رفتم پتو  ر یز  کالفه  و  دادم تکان یرس 

   ؟یشد ناراحت چرا  -

 .  رفتم یا غره چشم که  برداشت رسم یرو  از  را  پتو 
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. ننه اد یم درد  به رسم ،یدار  اعتماد  کیس  هر  به نکهیا از  -

ن چ ا ی بدم ت  گ  بتونم که  اونم از  تر  حوصله بی  اما  . بگم یت 

 .  جدت جان بخوابم بذار  پس

 کردم  سیع و  دمیکش  رسم یرو  گرفتم،  دستش از  را  پتو 

 و  کرد   خاموش را  اتاق برق. داد  ونت  ب را  نفسش. بخوابم

 مثل ببندد  را  آن کامل  نکهیا از  قبل اما  شد  خارج در  از 

 : کرد   زمزمه شهیهم

 . جان باالم  ت  بخ شب -

 . رفتم فرو  خواب به و  زده یلبخند

 *** 

 انتظارش و  بودم ستادهیا د یخورش گرم  نور  ر یز  وار،ید کنار 

 از  که  بود  یپش  به نگاهم که  حایل در . دمیکشیم را 

 و  دمیکش  ونت  ب بمیج از  را  مت  زنج گذشت،یم مقابلمان

وع حوصلهبی   دواندوان محمود . کردم  چرخاندنش به رسر

 به پیک و  برداشتم یآجر  وار ید از  هیتک که  آمد  سمتم به

 .  زدم گارمیس

   که؟  نذاشبر  کارم  رس  اد؟یم که  مطمئبن  محمود  -
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 نفس تا  کرد   سیع و  گذاشت  نهیس قفسه یرو  دست

 .  بکشد  قر یعم

 که  االناست. آوردم در  رو  آمارش! مگه اوسگلم بابا، نه -

 مغازه نیا یتو  هت  م همش. کنمیم دنبالش دارم یِک   از  اد یب

 صحبت هت  م فقط خرهینم هم خر یه مغازه، اون و 

 . کنهیم

 دنبال به را  نگاهم د یترد با  و  فرستادم ونت  ب را  گارمیس دود 

 . کشاندم  گذشت،یم کنارمان  از  دست به نان که  یمردت  پ

 هیتک وار ید به را  رسم پس و  چرخاندم انگشتم دور  را  ت  زنج

 .  داد  تکانم و  گذاشت  امشانه رس  دست محمود  که  دادم

 !  چته؟! ها؟ -

 .   کشاند   من سمت را  مرددش نگاه

 ...  گما یم -

 .  دادم تکان طرف دو  به یرس 

 .  مالجته تو  چر  نمیبب بنال! هوم؟ -

ن زم به را  نگاهش   یزهیر سنگ کفشش  نوک با  و  کشاند   ی 

 .  گرفت  یباز  به را  شیپا کنار 

 . گرفتیم ازشون پاکت هی رفت که  یا مغازه هر  به -
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 نگاهش چشم یگوشه  از  و  انداختم باال  را  میابرو  کی

 . کردم

 ! داشت؟ چر  یدیفهم! خب؟ -

ن زم به را  گارمیس  آسفالت یرو  را  کفشم  و  انداختم ی 

ده  .  کردم  لهش و  فشر

 یبرا داره گفت.  ها  مغازه از  یکی از  دمیپرس رفتم. اره -

 . کنهیم جمع کیس  به کمک

 آرام لب زدم:  زدم پوزخند  عصبی 

 جای من رو گرفته پس.  -

ن ب از  و  کردم  جمع مشتم در  را  ت  زنج  قفل یها دندان ی 

 .  دمیغر  امشده

؟  - ی گفبر ن  چت 

 قدم دو  با  و  گرفتم  وار ید از  هیتک کالفهابروبی باال انداخته،  

 پشت با . ستادمیا شیرو روبه و  کردم  یط را  کوچه  عرض

به دست   که  او  و  زدم اششانه به آرایم ضن
ی

 آمادیک

 .  رفت عقب کیم  نداشت،

 ...  ا ینم چرا  -
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 با  و  زد  میپهلو  به یاسقلمه محمود  نشده، تمام حرفم

 کشاندم  کوچه  ته به را  نگاهم. کرد   اشاره کوچه  ته به رس،

 گل  که  بی هابچه ازکنار  که  دمید را  دشیرش قامت و 

 مسجد  سمت سالنه سالنه کردند،یم یباز  کوچک

 محمود  که  بروم خواستم و  بردم بمیج در  دست. رفتیم

 .  گذاشت  امشانه یرو  دست پوزخند  با 

 .  فرصتته نیآخر  که  باشه حواست -

 .  کردم  نگاهش چشیم ر یز 

 !  نباشه باکت-

 قدم سمتش به. شد  مخقن  وار ید پشت و  رفت هیبق شیپ

 : زدم لب آرام و  برداشتم

 .  سالم -

 رس  مایه مانند  و  داد  نور  رسعت به را  سالمم جواب

 به. شد  تر  تند  شیهاقدم تمیر ! دستم از  ختیگر   و  خورد 

 .  دمیکش  را  آرنجش و  دمیدو  سمتش

 ! کن  صتی  ممد . بابا  یا -

 وقبر  اما  کرد   بی تقال اشبی رها یبرا و  داد  خود  به تکابن 

. برگشت طرفم به آرامش با  کنمینم شیرها که  د ید
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 نگاهش از  لحظه کی که  بود  قیعم یحد به اخمش

 . دمیکش  خجالت

  ه؟یچ -

 : گفتم  و  داده قورت را  دهانم بزاق

 و  ا یب. اد ینم خوشت ها  دورهیم جور  نیا از  باشه. اویک -

 .  برگرد  بی خطا چیه بدون

 : د یغر  استوار  و  هت  خ و  کرد   شلوارش بیج درون دست

 .  مت  گینم دار  شک روزه -

دم شتر یب را  آرنجش که  برود  دوباره خواست  دوباره و  فشر

 : گفتم  اضار  با 

 .  یاخو  یا دنده کی چقدر  تو  بابا  -

 در  یت  ت. روم جلو  صداقت با  گرفتم  میتصم آن کی در 

 و  شدم تر  کینزد. بود  بهتر  لهیح و  دروغ از  اما  بود  یکیتار 

 مخقن  وار ید پشت ها  بچه که  انداختم کوچه  به نگایه

 . بودند  شده

ن  وار ید پشت که  بی ها بچه اون -    ؟بن یبیم رو  هسیر

 : دمیغر  که  برگردد  سمتشان به خواست
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ن  منتظر  اونا . نکن نگاه - ن یبب رو  من شکست که  هسیر  .  ین

ن ب اخیم ن چ قسمت آن و  نشست اششابن یپ ی   .  خورد  ی 

   داره؟ من به ربیط چه خب؟ -

  از  کالفه  را  نفسم
ی

 .  کردم  خارج اشخنیک

ن م رقم رو  شکست نیا تو  ومدنین ا ی اومدن -  ا یب تو . نهت 

  یکار   هر  من
ی

ن هم د یبا فقط. کنمیم بیک  تیراض امروز  ی 

 .  کنم

 و  گشت  صداقت دنبال چشمانم در  و  کرد   تعقل اندیک

ن چ کی چشمانش در . کند   دا یپ را  آن گذاشتم  جوالن یت 

 دمیفهمینم! یهمدرد ا ی یدلسوز  مثل حیس کی. داد یم

 میها حرف خاطر  به د یشا. کند یم نگاهم گونه  نیا چرا 

 ز یر  چشیم با  و  گرفت  را  نگاهش بعد  لحظه چند . بود 

وع  و  نشاند  لب بر  یاطابن یش لبخند . کرد   فکرکردن به رسر

 .  دوخت من به را  رنگش چند  نگاه

  ؟یکار   هر  -

 و  داده تکان یرس  عجله با  کردنش  راضن  از  خوشحال

 : گفتم

 !  نکن شک. صد  در  صد  -
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ن   قول یبرا را  کوچکش  انگشت  زمزمه و  آورد  جلو  گرفیر

 : کرد 

 که  گمیم و  دوستات شیپ مت  م قولت ر یز  بزبن  اگر  قول؟ -

 .  یکرد  میراض یطور  نیا و  یداد لو  رو  نقشه

  از  بی ابرو لنگه
ی

 وگرنه د یدنیم آب. انداختم باال  اشزرنیک

 انگشتش دور  را  کوچکم  انگشت. بود  خوبی  ت  گ  مایه

 : گفتم  شده ز یر  چشمابن  با  و  چاندمیپ

 . قول -

 *** 

   ؟سهیل اد یم کبن یم فکر  -

 یها برق و  گذاشتم  ز یپر  یرو  دست و  دادم تکان یرس 

 .  کردم  خاموش را  کارگاه

 .  ارمیم رو  اون من د یبر  شما . مونخونه دم اد یم -

ن پا آرام و  گرفتم  دست در  را  کرکره  و  دمیپر  هوا  به اندیک  یی 

 .  کرد یم بی خودنما کامل  ماه و  شده شب. دمیکش

 .  صلوات مینش عیضا -

 قفل درون و  آوردم در  بمیج از  را  زده زنگ با یتقر  د یکل

 .  چرخاندم
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 .  احمد  برو  تو . نباش نگران. اد یم -

ن ماش بوق یصدا با  که  داد  تکان یرس   هر  رس  محمود  ی 

 .  برگشت عقب به مانیدو 

   ؟موبن یم منتظر  ا ی سهیل یایم ما  با  -

 اشاره احمد  به و  زدم یپوزخند. افتمیدر  را  کالمش  کهیت

ن ماش سوار  تا  کردم  .  انداختم ساعتم به نگایه. شود  ی 

 . نشده رمید حاال  -

ن ماش سوار  احمد  که  زد  یپوزخند  .  بست را  در  و  شد  ی 

 .  کرده  پاره رو  اوزون هیال  نفست به اعتماد  -

 چشمم یجلو  از  رسعت به و  گذاشت  گاز   یرو  پا  سپس

 .  شد  محو 

 .  مینیبیم -

 به دمیرس خانه به وقبر  و  برداشتم قدم خانه سمت به

خانه روشن برق دنید با . شدم خانه وارد  رسعت ن  آشتر

 : زدم اد یفر  بلند 

 میبر  میخوایم اد یم دوستم االن مت  بگ دوش کی من. ننه -

 .  ونت  ب
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خانه از  ن  تا  گرفت  ت  کفگ  ر یز  را  دستش و  آمد  ونت  ب آشتر

 .  نکند  چکه شیها روغن

   حاال؟ د یت  م کجا .  مادر  سالم -

 وارد  و  داد  تکان یرس  که  کردم  نگاهش یبندمین لبخند  با 

خانه ن  همراه را  میها لباس و  رفتم اتاق سمت به. شد  آشتر

 قدر  گذاشتم  تخت یرو  را  آنها . برداشتم گریم  کت  با 

 .  نشستم لحظابر 

ن چ همه  قاب تا  گرفته  من عمر  از  خورد یم خاک داشت ت 

 لبخند  کیس  یرو  به است ها مدت که  وار ید یرو  عکس

 .   بود  نزده

 را  عکسم خندان و  د یسف و  اهیس یهالب عنکبوت، تار 

 آن رساغ کیس  بود  سال یهاسال و  بود  دوخته بهم

 .  بود  نگرفته را  نمیدبی  یلبخندها

 لباس ر یز  حاال  که  را  اهمیس کت  و  دمیکش  دل رس  از  آیه

. دمیکش  شیرو  دسبر  و  دمیکش  ونت  ب را  بود  گرمید یها

ن چ همه یرو  از  زمان  یهاچروک از  بود  کرده  عبور  ت 

 فدا  که  من یها جوابن  تا  گرفته  ننه یهاچشم ر یز  قیعم

 .   بود  شده
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 من و  کرد یم کخی   دهن تخت یرو  د یسف یهاملحفه 

 .  ا یدن نیا از  فارق

د  آغوشش در  را  میهاشانه پشت از   و  دمیپر  جا  در . فشر

 .  آمد  کش  لبش گوشه  که  کردم  نگاهش

   حموم؟ یت  نم خوبه؟ حالت -

ن م یرو  از  غبار  دست به دستمال و  شد  جدا  من از  ننه  ت 

 .  گرفت خوشم یهاسال عکس قاب و  چوبی 

 .  مت  م االن. چرا  -

 نیا چون برداشتم قدم حمام سمت به و  کردم  سکوت

 کرد یم گذر   دورم خاطرات از  کیس.  بود  تر عاقالنه سکوت

 باعث که  کیس  به کنم  فکر  او  به خواستنیم دلم اما 

 .  بود  امروزم خراب حال

 مثل داشت قرار  دمید مقابل درست که  یا نهیآ قاب 

 که  است یتراژد صحنه کی پخش حال در  نما یس پرده

 تماشاگر  مثل. شد  پخش مغزم در  ترسناک درام کی مثل

 نا  و  بودم مانده مقابلم ر یتصو  هت  خ شده مسخ یها

  نفس احساس. ندارم هم خوردن تکان توان خواسته
ی

 تنیک

 پر  فکرم و  کنم  باز  را  رسد  آب ت  ش و  پنجره تا  شد  باعث
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ن اول یبرا که  یروز  به د یکش  رخم به را  میها کار   بار  ی 

 . د یکش

ن م یرو  را  خودکار   قالب هم در  را  دستانم و  گذاشتم  ت 

 . کردم

 . توئم با ... اد؟ینم مونیعروس یبرا خواهرت راسبر  -

 : زد  لب آرام و  برگشت طرفم به متعجب چشمابن  با 

 ؟گفبر   چر . دمینشن د یببخش -

 . انداختم باال  بی ابرو

  گرده؟یبرم یک  سیپار  از  خواهرت گمیم -

 . کرد   یباز  شالش گوشه  با  و  برگرداند  رو 

 . باالخره اد یم. دونمینم -

  به. نمشیبب دارم دوست یلیخ -
ی

  نه؟ ا ی هست تو  قشنیک

 : د یگز   لب و  کرد   رها  را  شال شیهادست

  ؟گفبر   چر  -

 بود، شده قرمز  بخار  اثر  بر  که  قرمزش یچشمها به نگایه

ن م پشت از  و  انداختم  .  آمدم ونت  ب کارم  ت 

   ؟خودبر  تو  چرا  ؟یسنا  شده چر  -
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 .  نشست تخت یرو  و  د یکش  شیها چشم ر یز  دسبر 

 .  شهیم درست. ستین مهم -

 درد  شتر یب نیا و  کرد   ادا  را  کلماتش  او . نشستم کنارش

 حرف بفهمم که  بود  غم ذره کی حرفش ته کاش.  داشت

 .  بود  کالفه  او  اما  دارد  عاشقانه سوز  شیها

  یخواینم -
ی

 !  یاکالفه  چرا  بگو  حداقل شده چر  بیک

 را  کلماتش  شین دانم نیم. گرفته  رس  از  را  آورش سکر  نگاه

 : را  نگاهش نریم ا ی کنم  باور 

 .  شده حرفم پدرم با  -

   ؟چر به خاطر  -

 . تو  خاطر  به -

 یم چر "معبن  به هوا  در  را  دستم و  انداختم باال  بی ابرو
ی

" یک

 .  چرخاندم کیم

دیم، پدرم  - ن اون روز که درباره دین با هم حرف مت 

 شنیده. همون اطراف بوده. 

 و  زد  بن یغمگ لبخند  که  کردم  نگاهش سکوت در 

 .  کرد   اد یز  را  اشفاصله
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 به تو  هم کیم  ،کنم  تالش من فقط ستین قرار سهیل  -

 .  ا یب خودت

 از  و  شدم بلند  جا  از  که  رفت فرو  خودش الک در  دوباره

ن م یرو   .  برداشتم یخودکار  و  دفتر  کارمت 

 .  خوامیم معذرت من -

. انداختین چشیم گوشه.  رفتم سمتش به. نکرد  نگاهم

 رس  متعجب. گرفتم  سمتش به را  دفتر  و  نشستم کنارش

 .  دوخت دفتر  به را  نگاهش و  آورد  باال 

ن بش -  .  سیبنو  رو  امروزت یها ناراحبر  ی 

 .  زد  یپوزخند

   چرا؟ -

 .  بشه خایل ذهنت شهیم باعث چون -

 از  را  دفتر  و  خودکار  تعلل با . گرفتم  سمتش به را  خودکار 

 رسم یرو  دست. د یکوب  رسم یرو  را  دفتر  و  گرفت  دستم

 : گفت  یابامزه لحن با  که  گذاشتم

 یم چر  تو  و  گمیم چر  من. کن  مسخره رو  خودت برو  -
ی

 . یک

 ننه انگار  ا یگو   د یپاش هم در  آب بی هوی شدن داغ با  افکارم

 .  بود  کرده  باز  را  آب ت  ش ختی  بی  دوباره
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ی

 آب خاطر  به که  بی ها بخار  و  حمام بسته یفضا خفیک

 کالفه  شد  باعث بود  کرده  احاطه را  حمام رس  تا  رس  داغ

م شامپو  سمت به دست  .  زمیبر  میموها یرو  و  بتی

 لباس شدم رختکن وارد  و  کردم  شور  گربه  را  خودم عی    رس 

 .  کرد   متوقفم ننه یصدا که  کنم  تنم خواستم و  برداشتم را 

 .  انداختمت دردرس  یتو  الیکالیک پشم، د یببخش -

 میپا از  را  ها  بی دمپا. پوشاندم حوله با  را  خودم دور  تا  دور 

 . برداشتم قدم سالن سمت به و  آوردم در 

 .  که  کنمینم یکار .  هیحرف چه نیا -

 لنگه اشدهیکش  یپاها و  ستادنشیا حالت به نگایه با 

  د یشا. انداختم باال  بی ابرو
ی

 گرانید که  هم قدر آن زندیک

  د یشا نبود، سخت کردند یم فکر 
ی

ن هم زندیک  پا  که  بود  ی 

 . یبردار  را  دلت سوخته المپ و  کبن   یبلند

 : زدم لب متعجب

 . سالم -

 تا  بود  گرفته  را  هیچهارپا یها هیپا که  طور  همان ننه

ن زم بر  نقش محمد   .  دوخت من به را  نگاهش نشود، ی 

 .  باشه تیعاف -
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 نکهیا بدون و  انداخت اششانه یرو  را  نمناک دستمال

 .  کرد   من به رو  کند   جدا  ها میس از  را  شیهاچشم

 . سالم -

 : داد  ادامه محمد  که  دوختم المپ به را  نگاهم

  پش؟ بی کجا...  بده رو  گوشبر   چیپ اون لطفا  -

 کنار   که  ابزار  جعبه دنید با  و  چرخاندم خانه دور  را  نگاهم

 . رفتم سمت آن به بود  پنجره

 . کردم  تعجب. نمتیبب یطور  نیا نداشتم انتظار  -

 .  دادم دستش به و  آوردم ونت  ب داخلش از  را  گوشبر چیپ

   حاال؟ شده چر  -

 .  د یکش  جلو  را  چادرش و  انداخت باال  یاشانه ننه 

 .  سوخت هو کی. دونمینم -

 المپ  و  داد  قرار  المپ یرو  را  سیخ پارچه محمد 

 و  زد  یلبخند ننه که  گرفتم  دستش از . آورد  در  را  سوخته

 : کرد   زمزمه آرایم یصدا با  گوشم  کنار 

 .  بپوش لباس برو  یدار  دوست اگه -
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 شابن یپ به و  بستم چشم ام حوایس بی  از  یا لحظه

ن چ لب ر یز  محمد . دمیکوب  سمت به. دمینشن که  گفت  یت 

 شدت از  تا  دمیکش  صورتم به دسبر . رفتم رختکن

 
ی

 و  برداشتم را  میها لباس. شود  کم  صورتم برافروختیک

 .  شدم خارج آنجا  از  و  دمیپوش

ن بش ا یب -  .  بدمت یچا ی 

 کینزد که  را  بی چا و  آمد  باال  هم محمد  رس  ننه یصدا با 

ن زم یرو  را  بود  برده دهان  .  گذاشت  ی 

   م؟یبر  -

 رفته سمتش به نکند  شک ننه نکهیا یبرا و  زدم یلبخند

 .  نشستم کنارش  و 

ن بش نه. یاومد خوش بگم رفت ادمی -  بخور  رو  تییچا ی 

 .  میت  م

 دندان یال را  چادرش. زد  یلبخند ننه که  داد  تکان یرس 

خانه سمت و  گرفت ن  بن یس کی با  بعد  یچند. رفت آشتر

 به رو . گذاشت  میجلو  و  برگشت قندان و  یچا یحاو 

ن پا رس . کرد   نگاهمان هت  خ و  نشست مانیرو   و  انداختم یی 

 را  ننه نگاه بن یسنگ هنوز  و  خوردم سکوت در  را  یچا

ن زم یرو  را  شده خایل وانیل. کردمیم حس  و  گذاشتم  ی 
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 و  بود  یشاد برق چشمانش در . کردم  نگاه ننه به مشکوک

 ونت  ب دوستانم با  گفتم  شیپ یچند که  ناراحبر  آن از 

 یبرا پس آها " انداختم محمد  پیت به نگایه. نبود  ومت  م

 "  نهیا

. کردم  اشاره ونت  ب به رس  به و  زدم محمد  به رو  یلبخند

 .  برخاست هم ننه که  شد  بلند  و  برداشت پشبر  از  هیتک

 .  میبر  گهید ما  -

 .  د یکش  جلو  را  چادرش ننه

 .  همراهتون به خدا  -

 دهنده ادامه رسم پشت عروسیک همچون او  و  افتادم راه

 درخت. شدم خارج از  و  کردم  باز  را  خانه در . شد  مت  مس

 هم ما  اطیح انیم برگش و  شاخ که  هیهمسا نارنج بهار 

 . داد یم اطیح به خاض بی بایز  و  بود  دهیکش  رسک

 !  یدار  پرنده تو  -

 مقابل از  تا  کردم  گرد   عقب را  صدا  بی  قدم چند  

 به تر  بلند  یها قدم با  بعد  و  مت  بگ فاصله در  چهارچوب

 .  برداشتم قدم آغل سمت
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ن زم یرو  که  دادم تکان یرس   فاصله همان از  و  نشست ی 

 صورت در  چه دانم نیم. نشستم کنارش.  کرد   نگاهشان

 که  ینر  پرنده سمت به دست که  دمید مبهوتش و  مات

 .  دمیکش  ونت  ب را  آن و  بردم بود  یا قهوه شیها بال

یسینم -    که؟  تر

 .  د یکش  آغوش در  را  پرنده و  داد  تکان منقن  را  رسش

 .  خوشگله یلیخ -

 یبلند یصدا با  ما  دنید با  و  شد  خارج خانه در  از  ننه

 : گفت

 .  آقا  محمد  تو  مال -

 که  تفاوت نیا با  چرخاندن ننه طرف به را  مان رس  دو  هر 

ن  یصدا که  برگشتم یجور  من  یها استخوان شکسیر

 .  دمیشن را  گردنم

 .  ممنون نه -

ان کن  فکر . ها نداره قابل -  .  امروزته محبت جتی

 .  گرفت  من سمت را  پرنده و  زد  یلبخند محمد 

 یبرا صورت هر  در . جان مادر  نبود  زحمبر  بگم بار  چند  -

 . داره قابل صاحبش
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 لحظه کالفه.  بزنم حرفن  هم من که  کرد   اشاره چشم با  ننه

 .  گرفتم  سمتش به را  پرنده و  بستم چشم یا

 ! شت  بگ -

 : دادم ادامه که  کرد   نگاهم متعجب

 . مونیدوست از  هیهد کی باشه -

 و  زد  یلبخند. شد  بلند  جا  از  و  د یپر  باال  تعجب از  شیابرو 

 : گفت

ن هم باشه پس - مشیم امیم میبرگشت وقبر  جا  ی   .  تی

 . برگرداندم شیجا رس  را  کبوتر   و  دادم تکان یرس 

 .  میبر . باشه -

 خلوبر  از  هم همراه. شوم خارج من اول تا  ماند  منتظر  

. ونت  ب ازدحام و  شلوغن  به میبرداشت قدم کوچه

 یبرا را  دستم و  میرفت ابانیخ سمت به هم دوشادوش

 .  کردم  بلند  تاکیس

ن زم رو  روم که  خوشحالم -  .  ینزد ی 

 سوار  سکوت همان در . نداد  را  جوابم و  کرده  سکوت

ن ماش ن تم با یتقر  روکش یرو  دست. میشد ی   و  گذاشتم  ت 

 خاض ژست با  او . دمیکش  تر  طرف آن را  خودم کیم
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 نگاه را  ها  مغازه و  داده هیتک پنجره به را  چپش دست

 . کرده  ت  درگ حسابی  را  ذهنش یفکر  که  بود  معلوم. کرد یم

 هیکرا  شدن ادهیپ از  قبل. ستاد یا ساختمان مقابل تاکیس

 یرو  را  میپا هنوز  و  گشودم  را  در  کردم،  پرداخت را 

 به اما  آرام یصدا با  که  بودم نگذاشته ابانیخ آسفالت

 : زد  لب قدربر  پر  و  واضح شدت

   ؟! ستین که  خطرناک -

 یسو  آن ،کیس  با  انگار  مانده؛ هت  خ مقابلش به نگاهش

ن م حرف شهیش  .  بستم را  چشمانم. د ت 

ن م منطقه جان پش  - متینم که  شده یگذار   ی   کی. تی

 د یق امیم من وقت هر  نا یا بعدشم. ست دوستانه دورهیم

ن م رو  دختر  آوردن س،. شمیم عصبی  دوننیم چون ننت   نتر

 .  ا یب پاشو 

. شود  ادهیپ هم او  تا  ماندم منتظر  و  شدم ادهیپ تاکیس از 

یس پر  لبخند  با  محمد  ن ماش از  را  شیپا و  کرد   نگاهم استر  ی 

 .  گذاشت  ونت  ب

 ممنون ازش چقدر  و  کرد   نگاه اطراف به دقت با  محمد 

 ر یکو   وسط خانه تک طرف به. کرده  سکوت که  بودم

 .  گرفت  را  دستم محمد  که  رفتم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 123 of 446 

س گمیم - ن نم پر  مگس. محموده خونه. نتر  وقت چیه نهت 

 .  میخودمون فقط. نجا یا

 حرکت خانه سمت یبلند یها قدم با  و  نشدم منتظرش

 . کردم

 باز  را  در  کیس  وقبر . انداختم باال  بی ابرو و  زدم را  در  زنگ

 معذب محمد . دادم فشار  را  زنگ حرص، تمام با  نکرد 

 بر  و  بودم گذاشته  زنگ یرو  را  دستم من و  د یخند شده

 .  داشتمنیم

ن پا را  رسش که  انداختم محمد  به نگایه  و  انداخت یی 

ن زم یرو  کفشش  نوک با  مضطرب  .  د یکوب  ی 

 :  گفت  بی اشنا یصدا و  شد  باز  در  بعد، هیثان یس درست

ته چه -  رو  حرصت یار یب رو  محمد  نتونسبر  ؟سهیل ختی

 ر ید هم ساعت مین کینزد تازه ؟کبن یم خایل زنگ رس 

 ...  کر 

 عصبابن  البته و  محمد  متعجب یها چشم در  چشم تا 

 . زد  یادستپاچه لبخندِ  با  و  د یکش  پر  اخمش شد، من

 .  بابا  گرم  دمت ش؟یآورد واقعا ... ولیا... اوهاع -
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 تخت. بزند  داد  بود  شده باعث کننده  کر   ِک یموز  یصدا

 .  کردم  باز  محمد  یبرا کامل  را  در  و  دمیکوب  اشنهیس

 .  محمود  کنار   بکش -

 یصدا. شدم داخل شیها اد یفر  و  داد  به توجه بی  و 

 اد یفر  و  بود  انداخته لرزه به را  خونه یها ستون ک،یموز 

 .  بود  شده فضا  نیا قر یموس ر یز  خنده، یها صدا  و  ها 

 :  گفت  بهت با  محمد 

   ه؟یعروس -

 .  آمد نیم خوشم بشر  نیا از  چیه. دمیکش  حرض پر  نفس

 .  گفتم  دفعه ده. هیدورهم نیا عمته؟ عرویس -

 و  شدم رد  سالن خم از  حرض پر  و  بلند  یها قدم با  و 

 .  دمیرس سالن به باالخره

 معبن  به محمد  مقابلم، ر یتصو  دنید از  ورودم، محض به

ن م یرو  یها دئو یو  یرو  نگاهش و  برد  بهتش واقیع  دودو  ت 

 . زد 

 حالت نیتر  درشت در  تت  ح شدت از  شیها چشم

 . بود  مانده باز  دهانش و  بود  ممکن

ی  که  بودند  ت  درگ انقدر   .  اند  نشده ما  حضور  متوجه حبر
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  و  گرفت  باال  را  وانشیل احمد 
ی

 شیش هم با  همگام همیک

 :  زدن اد یفر  کیموز  با  همراه و  دند یپر  هوا  به متر 

   ا یپر  از  قشنگتر  یا -

  ا ینر  کوچه  تو  تنها 

  دزدند  محل یها بچه

  دزدند  یم منو  عشق

  دزدند  یم منو  عشق

 که  د یکوب  وسفی به و  لرزاند  را  کمرش  فتن  مثل احمد 

 نگاهش یامسخره حالت با  و  گرفت  را  کمرش  وسفی

 .  کرد 

 :  گفت  تعجب با  مقابلش، صحنه دنید از  محمد 

 .  اند  وونهید نا یا -

 بی  من و  کرد   نگاه رقصشان صحنه به مبهوت و  مات

 : گفتم  حس

 .  دادن رد  -

 کی مثل احمد  و  شده جمع همگان چشمان یتو  اشک

 و  انداختیم ها  بچه تک تک اغوش در  را  خودش تر یاستر 
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 شکل به را  شیها نهیس گرفت،  قرار  وسفی یجلو  وقبر 

 در  را  شه،خودشیکل  یها لمیف مثل بعد  و  لرزاند  مضحیک

 بچه خنده کیشل شد  باعث و  کرد   پرت وسفی  اغوش

 .  بردارد  را  خانه تمام ها 

 خنده از  نکهیا با  وسفی که  شد  تر داغان وقبر  تیوضع

 عاشقانه و  داشت نگه محکم را  احمد  کمر   بود، شده قرمز 

 .  کرد   نگاهش

 یها دست یرو  را  خودش یاسفبار  تیوضع با  احمد 

 که  بود  مسخره صحنه نیا انقدر  و  داد  تکان وسفی

 :  گفت  خنده با  محمد  و  افتمیب خنده به شد  باعث

   ؟! گهید کجاست  نجا یا -

 نگاهش پوزخند  با  و  رساند  محمد  کنار   را  خودش محمود 

 .  کرد 

 .  جهنمه شما  امثال یبرا اما  بهشته ما  یبرا -

 .  نگفت چیه اما  شد  هم در  محمد  یها اخم یا لحظه

 دست احمد . بودند  شده رسخ خنده شدت از  ها  بچه

 زد  محمد  به یاتنه محمود  که  انداخت وسفی گردن  دور 

 . رفت ها  بچه طرف به و 
ی

 حلقه کی و  جمع هم دور  همیک
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 و  کرده  بلند  را  شانیپاها اهنگ، با  همگام و  دادند  لیتشک

ن زم به مازندرابن  رقص مانند   اد یفر  صدا  کی و  دند یکوب  ی 

 : زدند 

  کبن   یم وا  که  وقبر  رو  پنجه -

  کبن   یم نگاه نگاه طرف هر  به

  کبن   یم وا  که  وقبر  رو  پنجه

  کبن   یم نگاه اونورو  و  نور  یا

  دونند  یم کوچه  اون تا  کوچه  نیا از 

  کبن   یم صدا  منو  نگات با  که

  کبن   یم صدا  منو  نگات با  که

 شانیپاها محکم و  بودند  ستادهیا کنارهم  بک، گنده  پنج

ن زم به را  . آوردند  یم در  یباز  مسخره و  دند یکوب  یم ی 

ن شال مانند  و  گرفت  قرار  جمع وسط وسفی  برنج که  ها  ار ت 

ن پا دوباره و  برد  باال  را  دستش کارند یم  و  آورد  یی 

 داد  رخ وقبر  ممکن اتفاق نیتر  لوده. لرزاند  را  شیهانهیس

ن ب از  احمد  که  قرار  حلقه وسط و  شد  خارج تیجمع ی 

ن زم به را  خودش ها  غیسر  مثل و  گرفت  مانند  و  د یکوب  ی 

ن زم یرو  را  خودش باشد، کرده  تشنج که  کیس  . انداخت ی 
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 .  شد  کننده  کر   خنده، صدا 

ل  را  لبخندم  و  رفتم صوبر  ستمیس سمت به و  کرده  کنتر

 .  کردم  خاموشش حرکت کی در 

  شد، فرما  حکم سالن در  که  خامویسر 
ی

 من سمت به همیک

 و  مات افتاد، محمد  و  من به چشمشان وقبر  و  دند یچرخ

 : زدم لب طعنه با . کردند   نگاهم مبهوت

 .  محمد  نیا و  شما  نیا. برادران شد  انجام تیمامور  -

ن زم یرو  از  وسفی. د یگز   لب محمد   تک  و  شد  بلند  ی 

 .  کرد   نگاهمان تیجد با . کرد   یارسفه

 که  انعایم ختم رساغ میبر . عندهللا اجرکم اسالم، ارانی -

وع شما  داداش احمد . میبود گفته ن ضیف هیبق کن  رسر  بتی

 .  بشه منور  مجلس و 

 . کرد   اشاره مبل به خنده با  و  آمد  محمد  سمت به احمد 

 برادر؟ د یدیم که  افتخار  -

 اخیم کرده و گفتم: 

 مرض، نیشت رو ببند.   -
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احمد به نشانه تسلیم دستانش را باال برد و ساکت شد 

اما بقیه لبخندی آرایم به لب داشتند و این لبخند نوای 

 طوفان میداد.  

چشم از بقیه گرفته و به اوبی که با لبخند خاض نگاهم 

 یم کرد، دوختم. 

 بشینیم؟   -

 نزدیکم آمد و کنار گوشم لب زد: 

 خدا ازت نگذره.   -

شم غره ای رفت و قدم هایش را کوتاه خندیدم که چ

 برداشت.  

 به سمتشان رفتیم و روی مبل نشستیم.  

بتونه راضیت کنه  سهیلراستش اصال فکر نمیکردم که  -

 که بیای اینجا.  

هایم را درون جیب شلوارم فرو بردم و پوزخندی به دست

 حرف محمود زدم.  

 جابی بیام. این بار  -
ن ممنون. فکر نمیکنم دیگه همچنی 

 هم به یک داليیل اومدم.  

 لبخندی روی لبم نشست و کنارش ایستادم. 
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 در هر صورت خوشحالم کردی که اومدی.   -

 اش کنار گوشم بلند شد: صدای محجوبانه

سم.   -  بعدا حسابت رو مت 

 لب گزیدم و رسی به معنای "نه" تکان دادم.  

نه داداش من رو عفو کن. دیگه قول، قوله. دادی پس  -

 پاش واستا.  

ن  " مرموزی گفت و به گل های رزی که روی مت  "آهابن

ه شد. چوبی خود نمابی یم  کردند، خت 

طم رو   واال من - که پاش واستادم. امیدوارم وقبر منم رسر

  .  گفتم تو هم پاش واسبر

 لبخندی حواله نگاه آرامش کردم.  

-   .  زیاد سخت نگت  مشبر

یک ابرویش از حرفم باال پرید و در حایل که سیع داشت 

 اش را مهار کند، لب گزید:  خنده

-   .  همون قدر که تو سخت گرفبر باید انتظار سخبر بایسر

 از حرفش خنده ریزی کردم و مشبر به بازویش زدم. 

 غلط کردم. میخوای بیخیال شیم؟   -
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میکشید،  قلیانمنقن رسش را تکان داد و به یوسقن که 

ه شد.   خت 

دیگه دیره. من اینجا اومدم. با دیدن اینجا فهمیدم کجا  -

مت.   بتی

 مشکوک نگاهش کردم. 

م؟  کجا؟ مسجد؟ امام زاده؟ چای پخش کنم؟  - ن  حلیم بتر

 خندید و پا روی پا انداخت.  

به وقتش میفهیم. هیچ کدوم از اینابی که گفبر نیست.  -

جوره. فقط چند تا اسم باید جا به از قضا کار هاش جور 

 جا بشن! 

از گفته هایش هیچ نفهمیدم! گنگ نگاهش کردم که 

ام روی لب نشاند. با کوبیده لبخندی به چهره درهم شده

ام هر دو از جا پریدیم و به حمود رس شانهشدن دست م

 سمتش برگشتیم. بلند و با خنده گفت: 

ن االن پچ - وع کردید  پچنشد دیگه! از همی   ها تون رو رسر

ن پیشابن حیبن که چپ چپ نگاهش یم ام کردم، چیبن بی 

 نشاندم: 

 اشکایل داره از نظرت؟!   -
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 با لبخند رو به احمد گفتم: 

 قوف شده اینجا؟  نکنه حرف زدن مو  -

احمد پاهایش را روی مبل دراز کرد و دهانه قلیان را از 

ون کشید و با لباس خشکش کرد و  درون دهان یوسف بت 

 به لب نزدیک کرد.  

-   .  راحت باش دایسر

 به لبخندی قناعت کردم و لب زدم: 

 خوبه!   -

تقریبا نیم ساعت گذشته بود و محمد دست زیر چانه 

کت یم کرد و گذاشته بود. گایه هم در بحث با ما رسر

 داد.  خودی نشان یم

. توقع  ن محمود نگاهش جدی شده بود و بیانگر هیچ چت 

داشت محمد را مجبور به کار هابی که میکنیم، کنم! اما 

ط من و او فقط بر رس نشان دادن مکان هایمان ب  ود.  رسر

 میدیش به من؟   -

 با تعجب نگاهش کردم که چشمیک زد.  

 تنها خالف منه.   -
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نیمچه لبخندی روی لبم نشست که احمد با چشمابن 

قرمز شده بن قلیان را به طرف او گرفت. محمود جانش 

ن کوبید و با لحن کش داری گفت:   را روی مت 

-   !  اوالال. پس اونقدرا هم پاستوریزه نیسبر

محمد پشت چشیم برای محمود نازک و دهانه قلیان را 

 به لبش نزدیک کرد.  

دیگه چه کنیم. بد عادتمون کردن و هر کار هم بکنم  -

 نمیتونم ترکش کنم. تنها خالف منه.  

محمود جام خودش را پر کرد و رس کشید. طعم تلخش 

باعث شد تا چشمانش را ریز کند. دستش را در هوا تکان 

 خورد.  مدام تکان یمداد و رسش 

 کشید آخه. نیم سهیلروزای اول  -

اخیم کردم که محمد بخار قلیان را حلقه حلقه خارج کرد 

 و لب زد: 

 چجوری راضیش کردید؟  -

ه شد و جام را رس  محمود پوزخندی زد، به چشمانم خت 

 کشید.  

 اوف ننه.   -
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با زبان لبش را تر کرد، زیادی مست بود و حاالتش 

 و غریب.  عجیب 

 ما راضیش نکردیم که. نامزدش راضیش کرد.  -

ن افتادهتنم رِس شد. رسم کج شد. نگاهم پلک اش های پایی 

را نشانه رفت. محمد قلیان را از لبش فاصله داد و 

 متعجب نگاهم کرد.  

 و من ختی نداشتم؟!  دارینگفته بودی شیطون! نامزد  -

... اما حرف  ن نه که محمود پلک زدم... محکم... سنگی 

انگشت اشاره و وسطش را کنار هم قرار داد و آن ها را 

 مانند پا به حرکت در آورد.  

 اره ولش کرد و ِفرت...  -

با لحبن کشیده و مشتش را باز و در هوا تکان داد. 

 چشمابن خمار لب زد: 

 دود شد.   -

امان چرخید! هوا کم بود. نفس کم وقفه و بی ساختمان بی 

ن بود. بود. سقف خا  نه میل آوار شدن داشت. رسم سنگی 

 خفه شو محمود.   -
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ون  حبر صدای احمد هم نتوانست مرا از حالتم بت 

 
ی

بکشد. محمد نگاهش را به من دوخت و در نگاهش گنیک

 رخنه کرد. احمد رسی    ع به سمتم آمد و لب زد: 

؟   -  خوبی

ن نداشت. تا مرز جان های رفتهنفس ام مییل به برگشیر

دادن رفتم. کاش مست میکردم کاش اهمیبر به حضور 

فتم... محمد نیم دادم و مثل همیشه در عالم بی خیایل مت 

 امان از این کاش های بیهوده.  

رسی تکان داده و بزاق دهانم را قورت دادم. از جایم بلند 

 مع به سمت در رفتم.  شدم و بدون نگاه کردن به ج

 صتی کن باهات بیام.   -

 رسم را منقن تکان دادم و در را باز کردم 

ن چیکار کردی بزمجه!   -  خب ببی 

 محمود مستانه خندید و رسش را به مبل تکیه داد.  

 سقف میچرخه بچه ها.   -

 قهقهه زد و دورابن دستش را تکان داد.  

 .. ویژ...! االن سقوط میکنیم.  -
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درون جیب هایم گذاشتم و در را بستم اما صدای  دست

 محمد از همان جا هم قابل شنیدن بود.  

م. نگران نباش.   -  من باهاش مت 

همان یک جمله بود که درهم و نامفهوم، پس و پیش، 

 هایم را پر کرد. دور و نزدیک گوش

ام در را باز کرد و خودش را کنارم رساند و نگایه به چهره

 انداخت. 

؟   -  میخوای حرف بزبن

 تکان دادم. دلم تنهابی 
فکم منقبض شد و رسم را منقن

هابی که دوستم دارند برایم خواست. بودن با آدمیم

سخت بود. من هر که را دوست داشتم از دست داده 

بودم. هر که با من مانده، صدمه دیده بود. به هریک 

 اعتماد کردم خنجر شده بود. 

اهد شد. دیر اعتمادم بر خواهد دیر زخم هایم خوب خو 

ن بود و قدم هایم را  گشت. نگاهم به آسفالت های زمی 

 نگاه میکردم. 

 .  سهیلخسته شدم  -
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ون آمدم و به اوبی که نفس د، چشم از فکر بت  ن نفس مت 

 دوختم.  

نیم ساعته دارم پا به پات میام. خسته شدم خب. یک  -

 ه مونده؟  نگاه به اینجا بنداز! میدوبن چقدر تا خون

ه شدم. یک طرف این  چشم چرخاندم و به جاده خت 

جاده دره بود و طرف دیگرش کوه. صدای هوهو باد 

کشید. جاده هم شد و تنهابی جاده را به رخ یمشنیده یم

 تنها بود. مثل من...!  

 ؟ بشینیم یکم؟  سهیلحواست کجاست  -

به  نگایه به محمد انداختم و رسم را تکان دادم. اگر کیم

اهنش با کوه خایک میشد  عقب مایل میشد پت 

 های ریز و درشت و کوه زد. تکیه به سنگ

که با زبری آن همانند خنجری روی تنش خش انداخت 

 اش بیشتر دامن زد. 
ی

 و بر خستیک

ن رس خورد و دست زیر چانه گذاشت.   روی زمی 

نه.   - ن  شانس ما حاال یک مگس هم پر نمت 

ن خایک نش ستم و یک پایم را حائل کردم کنارش روی زمی 

 و دست ارنجم را روی آن گذاشتم.  
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 خب چرا اومدی باهام؟   -

 ای رفت و پس رسش را به کوه تکیه داد.  چشم غره

 تنها بودی.   -

 خب؟ مشکلش چیه؟   -

 دست روی چشمانش گذاشت و لب زد: 

 رفیق نیمه راه بودن توی مرام من نیست.   -

 مانند او رسم را به کوه تکیه دادم.  

من و تو رفیق نیستیم. یعبن شبیه هم نیستیم که  -

 بخوایم رفیق بشیم.  

 چشم باز کرد و کیم رسش را کج کرد تا بتواند من را ببیند.  

ن ما تفاوت وجود داره؟  -  چرا فکر میکبن بی 

 رفش برگشتم.  مانند خودش به ط

 چون اعتقاداتمون متفاوته.   -

ن انحنا پیدا کرد و دستش را روی پایم  لبش یه طرف پایی 

 گذاشت.  

یک روزی میفهیم که ما انسان ها باید شیفته  -

شخصیت و انسانیت باشیم نه دین و ایمان. دوسبر من 
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و تو که سهله من با سبن هم دوسبر میکنیم. تا وقبر که 

ن هستیم که هر کجا ظلم دیدیم، فریاد اون قدر انسا

بزنیم. هر کجا مظلوم دیدیم، دفاع کنیم و هر کجا ناتوان 

 دیدیم، دستگت  باشیم یعبن ما انسانیم.  

ه شدم.    پوزخندی زدم و به آسمان خت 

 همه این ها هم میگرده به دین و مذهب شخص.   -

 نگاهم به ستاره های چشمک زن آسمان بود که گفت: 

نم یک روز میفهیم که این دین و مذهب، فرصتیه ای -

برای تجدید بیعت با خوبی ها و فرصبر برای محکوم 

! تا سوگواری کردن ستم های روزگار. نه ابراِز تاسف! نه

وقبر از بنِد تکراری که دیگران تو گوشت خوندن رها 

، مفهوم انسانيت و دوسبر رو نمیفهیم.    نیسر

دیدن نور از انتهای جاده،  خواستم جوابش را بدهم که با 

از جا بلند شدم. هر چه نیسان نزدیک تر میشد، نور 

 خودنمابی یم
کرد. دست روی های المپش هم بیشتر

ام گذاشتم و آن ییک دستم را برایش چشم های ریز شده

 تکان دادم.  
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چراغش را خاموش کرد که محمد از جا بلند شد. نگایه 

ای روی زبن که بچهبه داخل نیسان انداختم و چشمم 

 بغل کرده و کنار راننده بود، ایست کرد.  

 مرد از پشت فرمان پیاده شد و نگایه به ما انداخت.  

 سالم. چر شده؟   -

ینش روی لبانم نشست و  لبخندی به خاطر لهجه شت 

 محمد نزدیک مرد شد.  

ید؟   -  ببخشید تهران مت 

 مرد رسی تکان داد که محمد ادامه داد: 

 میشه لطف کنید ما رو هم تا یک جابی برسونید.   -

نگاهش از رس تا پای ما را کاوید و سپس به طرف زنش که 

ن داده بود و حرف های ما را میشنید،  پنجره را پایی 

 برگشت. زنش چشم بست و رسش را مثبت تکان داد.  

ن بشینید.  بله حتما. فقط باید پشت ماش -  ی 

ن نگاه  محمد رسی تکان داد و با لبخند به عقب ماشی 

کرد. مرد به سمت در راننده رفت و پتوبی از داخل 

 برداشت و به سمتم گرفت.  

نید.   - ن  بفرمایید. رسده. تا تهران یخ مت 
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ن نشستیم. محمد پتو را روی  تشکری کرده و پشت ماشی 

ن که  حرکت کرد، خودش کشید و کیم هم روی من. ماشی 

جان از تنم رفت. ال جون به بدنه نیسان تکیه داده و 

 بغض سنگینم را خفه یم کردم. 

، رسم تکان میخورد اما اهمیبر نیم  ن با هر حرکت ماشی 

ه بودم.   دادم و به تارییک بی انتهای جاده خت 

 نامزدت چرا رفت؟   -

خاطرات آن مدت مثل فیلیم از مقابل چشمم رد شد و 

 انست چه درد بدی درون قلبم است.  فقط خدا مید

 نتونستم نگهش دارم.   -

ن حکم فرما شد و هیچ کدام تماییل به   سنگی 
سکوبر

شکستنش را نداشتیم. به جاده خلوت چشم دوخته بودم 

 که محمد لب زد: 

یه.  - ن ن گایه اوقات کلمه ی غم برانگت   نتونسیر

 رسی تکان دادم که ادامه داد: 

تو دلت سنگیبن میکنه و نمیتوبن  مثل وقتابی که حرفن  -

ین باشه مثال وقتابی که  به زبون بیاریش... اما میتونه شت 
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 ازش بگذری، وقتابی که نمیتوبن دوریش رو 
نمیتوبن

 !... . وقتابی که نمیتوبن عاشقش نبایسر
 تحمل کبن

قلبم رس خورد و افتاد. مبهوت به طرفش برگشتم که 

 لبخندی زد.  

. من از عاشق بودن هیچ یلسهسیع کن حرف بزبن  -

. با کیس  پیشینه ای ندارم و نمیخوام که با من حرف بزبن

حرف بزن که بهش اعتماد داری اما حرف بزن. نذار تو 

ن دلت بمونه. هر چر توی خودت بریزی اون بار  تر  سنگی 

 میشه.  

لبم را تر کردم و چشم بستم. خسته بودم! مانند کیس که 

دان. مانند کیس که یک حبس شده در زن ها است سال

ن خسته بودم مثل عاشقر  کوه را از پا در آورده و همچنی 

 است.  
ی

 که دلش شکسته و این بدترین نوع خستیک

به  مست  سخبر بود  و باالخره بعد از نیم ساعت رسیدیم. 

محض رسیدن بدون آنکه از آن زن و شوهر تشکر کنم 

به سمت مخالف قدم برداشتم. صدای تعارف هایشان 

شد اما اهمیبر ندادم و دست هایم را در جیب شنیده یم

 فرو بردم. 
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به رس کوچه رسیده بودم که صدای قدم هایش را 

شنیدم. کنارم قرار گرفت و نگایه پشت رسش انداخت و 

فهمیدم، درک شنیدم، یمدستش را برای آنها تکان داد. یم

درسبر داشتم اما آنقدر حوصله نداشتم که حرفن بزنم یا 

وجیه کنم. نزدیک خانه که شدیم نگایه به در خانه ت

 خودشان کرد و دستش را جلو آورد.  

مت.  -  خب منم برم. ختی میدم بهت که کجا میخوام بتی

ماند و طرف را به یادش بود! خب من هم بودم یادم یم

کشاندم. دست از جیب در هر کجا که میخواستم یم

دم. قفل دهانم با الخره شکسته آورده و دستش را فشر

 شد و لب های خشک شده ام از هم فاصله گرفت.  

ت میمونم.   -  منتظر ختی

ون کشیدم و بدون تعارف  دستم را از داخل دیتش بت 

ن کردن آن را بستم. پشت در نشستم و آرام ارام روی زمی 

یم سوخت. جلوی چشمانم تمام تنم در گرما رس خوردم. 

 تار شده و میلرزیدم. 

 هیچگاه حرف مردم تمایم نداشت. همیشه زخم زبان

هایشان تا عمق وجودت را خواهد سوزاند گایه از رفقا و 

 گایه از خانواده! 
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 هر چه نزدیک تر، نیش و کنایه ها عمیق تر. 

رسفه ای کردم و رس تب دارم را روی دستانم گذاشتم. 

 گویا خاطرات
ی

ش انقدر زیاد بود که حبر موقع رسماخوردیک

ی که به ذهنم یم ن ن چت   رسید او بود. هم اولی 

 بیا یکم آب بخور.  -

 گرفته  دستش؛ پس لیوان را از بودمهم طالب آب  خودم

، با آب کردمیم؛ اما عطیسر که حس کشیدمو الجرعه رس  

 شد! رفع نیم

ن شدم و   ،با این حال لبخندی زدم لیوان را به کیم نیم خت 

دم.   دستش ستر

الیه تب کنم شاید پرستارم تو »مریس جانم! مثال بارز  -

 ! ها شدی« بایسر 

گذاشت و به عقب   امشانهخندید و دست روی  یسنا 

 داد.  هلم

بخواب که اگه میکردی؟  چیکار تو این زبون رو نداشبر  -

 ای در کار نیست. پرستاریبیشتر از این تب کبن دیگه 

را محکم نگه  خودم؛ پس داشتمقصد اذیت کردنش را 

 : زدمو لب  داشته
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؟ رسه نیمکبن زورت به من یمفکر یم -  وجبی

داد؛ اما دری    غ از  هلمقاطع رس تکان داد و دوباره  یسنا 

 دست 
ی

! آخرش هم با خستیک ن حبر یک سانت عقب رفیر

 کشید و گفت: 

 مریضیت رحم کردم!  ولش کن دلم نیومد، به -

در همان حال که ساعد کش آمد و   لب هایم با خنده

و روی تخت  رفتم، به عقب بودمرا نگه داشته  یسنا 

 . خوابیدم

 صد در صد.  -

کشیده شد و برای حفظ تعادل، دستانش   طرفم هم بهاو 

را باالی صورت  صورتمقرار داد.  هایمشانهرا در امتداد 

 داشتم. نگه اش  ترسیده

 ؟میکبن داری  چیکار  -

ش حلقه شد و او را به خود  دستم دور کمر ظریف دلتی

 . کردمتر  نزدیک

 من مریضم دیگه آره؟!  -

طرفه روی دوشش ریخته آبشار موهای سیاهش که یک

 کرد. را نوازش یم من گونهبود، حاال کنار گوش و  
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 ، منم که تب کردم و روی تخت افتادم. نه پس -

یل گشت، او یم صورتبر چشمابن که روی  دیگر کنتر

 . نداشتم

 دوستت دارم نورچشیم!  -

را پاره کرد. او بند دل  اممقدمهبی  احساس کردم جمله

ن افتاده  ناخوداگاه دست به شالش که یط فعالیت پایی 

 . شدمبود، برد تا روی شانه مرتبش کند که مانعش 

 ولش کن جانم.  -

تر داغ تنم، عطر یاسضعیف  رایحهی کم و با آن فاصله

دل به دل گردنمدارتر. رگ کنار  تب آغوشمشده بود و 

را  دستمزد. فشار وار یمدیوانه بیمارمافتاده بود و قلب 

 کردمقدر به خود نزدیکش  و آن کردهبیشتر   کمرشروی  

 مماس با   یسنا که تن 
ً
 شد. تنم کامال

 زدم: لب  گوششو کنار   کشیدمرا باال   رسمآرام 

جون به رسم کردی که  تنت و موهاتعطر کم با بوی   -

 انصاف؟بی  اضافه کردی یاسمعطر 

ن   امبیبن به دنبال منبع عطر  و تا کنج لبان  کشیدمرا پایی 

 . آمدملرزید، یم آغوشمکه از هیجان و لذت در   یسنابی 
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 بهشتیت از اینجاست!  میوهپس عطر  -

پر و  دویدهبا جابن مرتعش، نگاه از چشمان خون یسنا 

بلند شود که با  رویمبرداشت و سیع کرد از  خواهشم

 : کردمزمزمه   ای صدای دورگه

 حال این مرد تب دار خوب نیست، تو بدترش نکن.  -

تقال نکن... اگه بگن آخر دنیاست و اگر نجنبی مجسمه 

ن حال، وقبر دس ت م ل ای  م تو همی  مییسر من حاضن

 لبتخوره روی گی  سوهای سیاهته، وقبر لبم داره س ر یم

هاست توی خودم حبسش ه سالهام پ ر از عطریه کو ریه

ه و بی   نفس بشم، مجسمه بشم. کردم که یه وقت نتر

م   سهیلسنگ بشم... شاید هزار سال دیگه بگن یه حاضن

ن  سنگ کیس که داشت،   نگاه کردن به عزیز ترین نایم حی 

 شد. 

پشت چشیم نازک و لبش را غنچه کرد که باعث شد دلم 

 هری بریزد. 

ی نکن آقا گرگه. بعدشم  - به چه  شدتسنگ انقدر دلتی

 ! میخوام خودت رو جناب؟ من  میخورهدردم 
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نفیس عمیقر کشیدم و یادش را به گوشه ای از ذهنم 

ام را روی زانو گذاشته و به صدای چانهپرتاب کردم. 

دم.   گنجشک ها گوش ستر

 خستم!   -

با چشم های نیمه باز و خسته نگایه داخل حیاط 

نگه داشتم. پرنده را یادش رفت! یا  آغلختم و روی اندا

 شاید هم او یادش بود و من یادم رفت.  

 *** 

بدون توجه به ننه که الی در ایستاده بود و با حالت 

کرد ساک را بستم. دسته هایش را با در عجیبی نگاهم یم

 دست راستم گرفتم و یا عیل گویان بلند شدم. 

 سفر به خت  مادر.  -

اش را، و آخر رس بوسه اش را بوسیدم، پیشابن گونه

 اش نشاندم. عمیقر روی دستان چروکیده

 برو عزیزم، خدا به همراهت.  -

درنگ تا دم در رفتم. پرده را کنار زدم و لبخندی زدم و بی 

 کفش هایم را همان طور ایستاده پوشیدم. 
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ننه سیبن حاوی قرآن و اب را از روی جاکفیسر برداشت و 

باالی رسم گرفت. سه بار از زیرش رد شدم و آخر رس 

ای روی قرآن نشاندم. خواستم در را باز کنم که ننه بوسه

 صدایم کرد.  

 بله؟   -

انداخت و سیبن حاوی قرآن را روی  آغلنگایه گذرا به 

رفت و پرنده را  آغلجا کفیسر گذاش.  به سمت 

برداشت. دست روی کاکل او گذاشت و همان طور که 

 کرد به سمتم آمد.  نوازشش یم

 بدش به محمد.   -

ابرو در هم کشیدم و خواستم مخالفت کنم که پرنده را 

 بستم گرفت.  

 . تو قول دادی.  سهیل بدش -

 پرنده را گرفتم و با لب و لوچه آویزان نگاهش کردم.  

ن امروز؟ محمد یک برگرده و اینا رو بذاره  - آخه همی 

 خونشون؟  

 لبخندی زد و پیشابن ام را بوسید.  
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ن دیگه باشه مادر. برو خدا  - شاید صالح یک چت 

 همراهت.  

نفسم را از بند قفسه سینه رها کردم و پرنده را در آغوش 

ه ننه وارد کوچه شدم.    گرفتم. زیر نگاه خت 

 خداحافظ.  -

 خدا نگهدار. التماس دعا.  -

ام را روی دوشم جا به جا کردم و همان طور ساک مشیک

دت ها در جواب التماس دعا، لب که میدویدم، بعد از م

 زدم: 

 حتما.  -

تا خود محل استقرار اتوبوس ها دویدم. با دیدن مردم با 

 عذرخوایه کوتایه از میانشان گذر کردم.  

جمعیت زیادی جلوی اتوبوس ها بود. پش ها ردیف 

 هابی با چادر و رورسی 
سمت چپ ایستاده بودند و دختر

 و مقنعه سمت راست. 

 دم تا محمد را پیدا کنم. چشم چرخان

 اینجا!  -
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با دیدنش دسبر تکان دادم و به سمتش دویدم. نگاهش 

اول روی پرنده دودو زد و بعد سکوتم را که دید، خودش 

وع به حرف زدن کرد.    رسر

به به. علیک سالم. نمیومدید دیگه آقا! قدم رنجه  -

ی  ن ن گاوی گوسفندی، گوساله ای چت  فرمودین. میگفتی 

 قرب... 

ن حرفش پریدم و نگذاشتم جمله اش را کامل کند. پرنده بی 

 را به سمتش گرفتم و گفتم: 

-  ، حرف نباشه. تا وسایلم رو جمع کنم و خداحافیطن

 طول کشید. اینم بگت  مال توئه.  

اش را روی قیافه متاسقن را ماسک صورتش کرد و کوله

دوشش جا به جا کرد. پرنده را در دست گرفت و نگاهش 

 به پر های قهوه ای اش دوخت.  را 

سیدم جا بموبن که مسلمون.  -  ای بابا. میتر

سپس انگار تازه اداما جمله ام را شنیده بود که متعجب 

 چشم از پرنده گرفت و به من دوخت.  

؟ مال منه؟ واقعا اوردیش؟   -  چر گفبر

 شانه ای باال انداختم و چشمانش را نشانه گرفتم.  
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ننه گفت امروز دیگه حتما باید بیارمش. گفتم چرا  -

 گفت مصلحت داره. منظورش رو فهمیدی به منم بگو.  

اندیک فکر کرد و نگاهش از من بریده شد و به پرنده ها 

دوخت. کیم گذشت که رنگ نگاهش عوض شد و 

 رد که با عجله پرسیدم: لبخندی زد. رسش را باال آو 

 فهمیدی؟   -

 رسی تکان داد و پرنده را محکم تر گرفت.  

اره اما اگه مادرت میخواست بفهیم به خودت میگفت  -

حاال هم خودت فسفر بسوزون شاید که تونسبر بفهیم 

 که بعید میدونم.  

 خواستم حرفن بزنم که خندید و گفت: 

مون روی کدوم شوچن کردم. بیا بریم که ببینیم اسم -

 اتوبوس چسبونده شده. 

مأیوس و ناراحت به سمت در های باز اتوبوس ها رفتیم. 

کال دو اتوبوس برای آقایان و سه اتوبوس برای بانوان 

 بود. 

ن اتوبوس خوشحال از  با دیدن هر دویمان روی در اولی 

 پله ها باال رفتم. 
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توانستم تا خود مشهد روی صندیل نشستم. حال یم

 ورم! غصه بخ

ای که به پنجره خورد، باعث شد تا رس هر صدای تقه

دویمان به سمت مخالف معطوف شود. با دیدن احمد و 

 يوسف لبخندم عمیق شد و رسی    ع از جا بلند شدم.  

 از اتوبوس خارج و مقابل آنها قرار گرفتم.  

 بچه ها؟!   -

 
ی

احمد به سمتم آمد و محکم در آغوشم کشید. با لودیک

 ست پشت کمرم کشید.  خندید و د

 به . مثل خروسسهیلآخ که غم افتاده روی دلم  -
ی

جنیک

کنید یا جون هم نیافتیدها! یا از دست هم سکته یم

ید.  دعوا نکنید جان جدت. مثل دو تا آدم عالم و  میمت 

 بالغ باشید. امیدوارم سالمت برگردید.  

با خنده نگایه به پشت رسش انداختم و با دیدن محمود 

کیم دور تر ایستاده و پشتش را به تت  برق چسبانده   که

 بود، ابرو هایم باال رفت.  

 جلو آمد و دست رس شانه احمد گذاشت و او را کنار زد.  
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ط بندی من کره خر نبود تو االن سهیلمتاسفم  - . اگه رسر

 مجبور به این سفر نمیشدی.  

د و رسش را  با اخم نگاهش کردم که احمد دستم را فشر

اش منقن تکان داد. نفس عمیقر کشیدم و دست رس شانه

 گذاشتم.  

طش رو قبول میکردم  - حاال که دیگه شده. من نباید رسر

 که کردم.  

به ای به پهلوی یوسف به سمتم آمد و با باس نش، ضن

محمود زد و باعث شد تلو تلو خوران به عقب برود. 

 محمود چشم غره ای رفت که یوسف با حرص گفت:  

برو کنار بذار باد بیاد فتنه الفساد الملعون العثماِن یزید  -

 پشمیک. همش تقصت  توئه. 

فقط یک نفر در دنیا وجود داشت که یم توانست تحت 

اییط مزخرف ب گوید و این افتخار به یوسف رسیده هر رسر

 بود.  

 برو بابا.  -

کنارم ایستاد و به نقطه نا مفهویم نگاه کرد و با اه دستش 

 را روی موهایم کشید.  
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خدایا، من مظهری از قدرت توام. چرا هیچکس قدر  -

؟ چرا باید انقدر  ن منو نیم دونه و برو بابا بارم میکین

 بیشعور باشن؟اخه چرا؟  

 نگاهش کردم که فشار دستش را روی رسم 
ی

با مسخریک

 زیاد کرد و آن دستش را به نشانه دعا باال گرفت.  

ه مشهد بهش توانابی بده ت -  که مت 
ا موقع لطفا زمابن

برگشت قدر این قدیسه رو بدونه و عاقل به آغوش من 

 برگرده.  

 دستش را پس زدم و گفتم: 

 شما دقیقا مظهر چر  -
ی

منده قدیس جان. میشه بیک رسر

؟    هسبر

 نگاهم نکرد اما رسی تکان داد و خییل محکم گفت:  

من مظهر قدرت خدام. قدرت خدا خییل زیاده و قدرت  -

یل نامحدوده. خاک بر رستون که تولید مثل منم که خی

 قدر نیم دونید.  

مفهوم حرفش از قدرت نامحدود باعث شد تا نتوانم 

ل کنم. دری    غ از ذره ای شعور.   خنده ام را کنتر

 رسی تکان داده و به طرف عقب هلش دادم.  
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 واقعا تنهابی دهنت رو رسویس کرده.   -

   شما بی لیاقتید و قدر این قدرت رو نیم دونید.  -

 از حرص لبخندی زدم و با تمسخر گفتم:  

، حوصلت  -
ی

بیا برو یوسف. وایمیسبر کنارم مزخرف مییک

ن جوریش اعصابم خط خطیه.    رو ندارم. همی 

 گفت:  
ی

 چپ چپ نگاهم کرد و با خلق تنیک

ه خودش  - م برات؟ چه تحوییل هم میگت  نه که من میمت 

 رو. 

 لندی داد زد:   بعد نگایه به آسمان انداخت و با صدای ب

خدایا مریس که انقدر منو تکمیل افریدی که هیچ نیمه  -

گمشده گور به گوری توی زندگیم ندارم. ممنون ازت 

فقط قربون قد و باالت بشم من زبان بدن بلد نیستم. 

ن تنه من داشته   یه صحببر با پایی 
ی

میشه به مالئکت بیک

اد حالیش نیس ن ت که باشن. این که من نیستم، زبون ادمت 

 یهو دا... 

مندی اش به یک باره پرنده ای از آسمان رد شد و آثار هتن

را روی دست یوسف به جا گذاشت. یوسف قیافه در 
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ه شد که  هم کرد و با حالت چندش آوری به دستش خت 

ن نشستم.   قهقهه ای زده و روی زمی 

بن قربون چوبت؟ یک گفته چوب خدا صدا  - ن خب چرا مت 

یم. المذهب خییل هم صدا داره نداره؟ دهنش رو گل بگ ت 

بگو نمیخوام بهت بدم! متشکرم از وقبر که بهم دادی. 

 خداحافظ.  

حس یم کردم از شدت خنده چشمانم پر شده که با بی 

 خیایل نگاهم کرد و گفت:  

ی مشهد  - خدابی بد بهت حسودیم میشه. داری تنها مت 

مامانت هیخر بهت نگفت اون وقت من بدبخت تا رس 

ه میخوام برم باید هفت خوان رستم رد کنم. اصال کوچ

من بدبخت چرا انقدر کم شانسم؟... ولش کن برم دستام 

 رو بشورم، جلدی میام. 

به سمت دستشوبی رفت و ما تا زمابن که در میان همهمه 

شد، نگاهش کردم تا از دید ما کامال خارج مردم دیده یم

ول صحبت با شد.  نگایه به اتوبوس انداختم و بعد مشغ

آن دو شدم که احمد با چشمابن اشیک نگاهم کرد. 

خواست بغلم کند که یوسف با دستابن خیس از 

 ها را به لباسش مالید. دستشوبی برگشت و آن
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چقدر این دستشوبی جای خوبیه. المذهب ذهن آدم  -

توش باز میشه. میدونستید همه ما جزو ازادگان به 

 به ذهنم رسید.  حساب میایم؟ االن توی دستشوبی 

اشک از گوشه چشمم چکید و از خنده نیم توانستم 

صحبت کنم نزدیک مان شد با دست پس کله احمد 

 کوبید.  

هوی با شمام. میگم یم دونستید ما همه مون جزو  -

 ازادگانیم یا نه؟  

فقط با خنده نگاهش کردم. احمد دسبر پشت رسش  

 کشید و چشم غره ای رفت.  

 ؟  نه. یعبن چر  -

مقابلمان قرار گرفت و رسش را جلو اورد و با صدای آرایم 

 گفت:  

 به هیچکس نگید ها، تازه کشفش کر...  -

 چر رو تازه کشف کردی؟   -

نگاه هر چهار نفرمان باال آمد و به محمد دوختیم. 

 یوسف لبخندی زد و به طرفش رفت.  

 تو خودی هسبر رفیق. بیا بهت بگم.   -
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ن شد کیس  نگایه به اطراف انداخت و بعد از اینکه مطمیی

 نیست، خم شد.  

ما هممون جزء ازادگانیم. یعبن ازاد شده توسط مامان و  -

بابا ها خب؟ این تا اینجا. توی یه جای مقدس گت  کرده 

 بودیم و بر طبق یه معجزه ازاد شدیم.  

چند لحظه ای با گیخی نگاهش کردیم و به محض اینکه 

فهمیدیم منظورش چیست، لگد محکیم سمتش زدم اما 

 تاد.  جا خایل داد و به قهقه اف

ی پش.   -  الل بمت 

 محمد خندید و اشاره ای به اتوبوس کرد.  

 میخواد راه بیوفته.   سهیلبریم  -

رسی تکان دادم و خواستم احمد را بغل کنم که یوسف 

ن  ن در آورد.  خودش را در آغوشم انداخت و صدای فی   فی 

ی  -  بدون تو هم جریان داره. الیه نمت 
ی

برو. برو که زندیک

 یک بار دیگه قیافه نحست رو ببینم.   اونجا و 

با خنده پشت کمرم زدم و باشه ای گفتم. یوسف جدا 

شد و احمد خواست به سمتم بیاید که یوسف پشت کتن 
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محمود زد و او را در آغوشم انداخت. بی شعور باری اش 

م.  گرفته بود و نیم  خواست من احمد را در آغوش بگت 

 خداحافظ.   -

 کردم و خواستم احمد را بغل کنم که با خنده خداحافیطن 

یوسف جلو آمد اما احمد انگشت اشاره اش را روی 

 پیشابن اش چسباند و به عقب هلش داد.  

 برو گمشو دیگه. مایه ننگ جامعه.   -

یوسف خندید و محمد را بغل کرد. با او خداحافیطن کرد 

 و محمود هم به نشانه ادب با محمد دست داد.  

   سفر بی خطر.  -

دم.    دست پشت کمرش گذاشتم و به خودم فشر

 خداحافظ.   -

از او جدا شدم و بدون نگاه کردن داخل اتوبوس رفتم. 

محمد هم پشت رسم آمد و چندی بعد صدای استارت 

زدم راننده نشان از حرکت بود. باالخره چشم باز کردم و 

ه شدم. به آن سه نفری که دست تکان یم دادند، خت 

وع به پنجره را با ون بردم و رسر ز کردم و کیم رسم را بت 

 دست تکان دادن کردم تا زمابن که از دیدم محو شدند.  
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نفس عمیقر کشیده و رسم را به پشبر سفت صندیل تکیه 

نشست، دلم دادم. وقبر نگاهم روی چهره محمد یم

میخواست هر چه حرف رکیک در این دنیا هست را 

 بارش کنم. 

مام رضا؟ اگر االن اینجا نبودم آخر مرا چه به حرم ا

توانستم با بچه ها حکم بازی کنم و ته آن پویل به یم

جیب زنم. پوفن کشیده و در سکوت به پنجره غبار گرفته 

ه شدم.   خت 

جاده ای که با حرکت اتوبوس تار شده و مانند نوار فیلیم 

کرد. عجیب بود اتفاقات این چند ساعت را برایم زنده یم

ریختم و دنبال با دست خود جهانم را دور یمکه  داشتم 

فتم.   او مت 

کم کم رس و صدا ها برایم نوار خایل پر کرد و بوی آن 

 عطر ناشناخته مرا در خود بلعید. 

 ! سهیلبیدار شو،  -

 پشت به صدای محمد کردم و رو به پنجره خوابیدم. 

 حداقل پاشو صبحانه بخور!  -
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ای رس دادم و چشم هایم را باز کردم. تا چشم های ناله

بازم را دید، پالستیک حاوی صبحانه را روی زانوهایم 

 گذاشت. 

 ساعت چنده؟  -

هایم را با دست ماساژ دادم و منتظر ماندم تا چشم

 جواب دهد. 

 ده و رب  ع.  -

 رسیم؟ چقدر دیگه یم -

پالستیک نگاهم به نان و پنت  و دو دانه خرمای درون 

 افتاد. 

 فردا!  -

کالفه شده بودم و خسته! نان را از زیر پنت  در آوردم و 

 برای خودم لقمه گرفتم. 

 چابی کو؟  -

 ابروبی باال انداخت و دست به سینه شد. 

م؟ بخور بابا همینم  - میخوای برات آب پرتقال هم بگت 

 به زور بهم دادند. 
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 لقمه را قورت دادم. 

 ت کشیدی. باشه مریس، زحم -

 خواهش میکنم.  -

روی صندیل نشست و چشم هایش را بست. پالستیک 

خایل شده را درون کیسه صندیل جلوبی انداختم و لباس 

 هایم را تکاندم. 

 
ی

رسم را تا روی صندیل گذاشتم دوباره خوابم برد. خستیک

 بسیار فشار آورده بود بر رویم. 

باز کردم و صدای جیغ و فریاد را که شنیدم با ترس چشم 

 با تلو تلو خوردن های خودم و مردم مواجه شدم. 

راننده اتوبوس تعادل از دست داده بود به گمانم و سیع 

ن آن داشت.   در نگه داشیر

وقبر تکان خوردن هایش بیشتر شد، دستم را لبه صندیل 

 و سیع کردم خودم را نگه دارم.  پاره شده تکیه دادم

محمد مدام صلوات میفرستاد و نام خدا را بر زبان یم 

آورد و من دلم میخواست گردنش را نصف کنم. همه 

ن را از چشم او میدیدم. با تکان شدیدی که خوردیم یا  چت 
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ه اتوبوس   خدابی زیر لب گفتم و دستم را بند دستاویز تت 

ن متوقف شد.   کرده و بعد از چند ثانیه ماشی 

مردم به همهمه افتادند و پشت رس هم از اتوبوس خارج 

دانستم، اگر بلند شوم شدند اما من فقط نشستم. یم

دعوابی با محمد به راه خواهم انداخت. صدای کوبش 

ل به سلول تنم شد، سلو پای مردم از اتوبوس باعث یم

احساس درد کند و من احمق ترین آدم دنیا بودم که به 

ط بندی پا به جابی گذاشته بودم که هیچ 
خاطر یک رسر

اعتقادی به آن نداشتم. پس از چندی مردم دسته دسته 

 وارد اتوبوس شدند. 

 صلوات محمدی بفرس.  -

صدای صلوات که بلند شد، نفس عمیقر کشیده و با 

 م. آنها هم آوا شد

 الهم صل عیل محمد و آل محمد.   -

نگایه به گرد و غبار های داخل اتوبوس که به خاطر نور 

درخشیدند، انداختم. رو برگردانده بودم و از مهتاب یم

ه شدم. محمد  پنجره غبار گرفته به کویر رو به رویم خت 

 از اتوبوس خارج شد و من بی اراده چشم بستم. 

 کنه. خدا خودش به خت    -
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صدای ناله ماهیچه هایم که بلند شد، گردبن تکان داده و 

خش زیپ چمدان، دستم را رویش گذاشتم. صدای خش

ی است.   ن ن چت   ختی از این میداد که محمد در حال گشیر

پاشو بریم، نزدیک تپه سالمیم! بیا بریم مردم  سهیل -

 میخوان زیارت عاشورا بخونن که اتفافر برامون نیفتاد. 

دی از طرز تفکرش زده و در دلم این دل های پوزخن

خوششان را به سخره گرفتم. تازه به حال عادی خودم 

 برگشته بودم و صدایش برایم رنگ شفافیت گرفته بود. 

 ؟ بیداری پش؟  سهیل -

رسم از برخورد با شیشه درد میکرد و اگر سکوت 

دم.  ن  نمیکردم، مطمئنا حرف های خوبی به او نمت 

 م... پس سکوت کرد

ی را نداشتم بنابراین بی توجه به صدا 
ن حوصله هیچ چت 

کردن هایش چشم بسته و ساعدم را روی چشم هایم 

 گذاشتم. وقبر توجیه از من ندید، ادامه داد: 

م! حداقل واسه نهار بیا.  -  باشه، پس من مت 

سپس اندیک صتی کرد، وسایلش را برداشت و چمدان را 

و رفت. چشم بسته بودم اما  دوباره باالی رسم جاگت  کرد 
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با حس بوبی که در بیبن ام پیچید، پر قدرت تر نفس 

 کشیدم. خودش بود؟ 

دوباره بو کشیدم. حدسم درست بود پس با عجله چشم 

باز کردم و با حایل خوش آن عطر را بو کشیدم که آن 

بوی خوش نواز رفت! گیج شدم! چطور ممکن بود که 

وا پخش شوند و از انقدر رسی    ع مولکول هایش در ه

 اتوبوس خارج؟ 

ون فرستادم و چشم بستم.    نفسم را با ناله بت 

 چقدر کالفه کننده ست.  -

دانستم مال چه کیس تحلیل رفته بودم! این بوبی که نیم

ام را است مرا به تحلیل کشانده بود. ذره ذره انرژی منقن 

ون کشیده و من حس میکردم تمام دردی که داشتم از  بت 

م رفته.  خدایا جالب است! این بو و عطری که یاد

دانستم مال کیست، نگفته من را یم فهمید! نگفته نیم

ن میداد.   دردم را تسکی 

 و این زیادی برایم عجیب و غریب بود! 

پلک هایم را بسته بودم که یک صدا، یک صدای 

ضعیف را شنیدم. خواب را در آغوش گرفته بودم اما این 
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ون یم آوای نامفهویم که آمد، مانع از از زبان خانیم بت 

 غرق شدنم شد. 

ن اطرافم.  -  تو برو نمازت رو بخون، من همی 

صدای باشه طرف مقابلش کیم نزدیک تر و واضح تر 

 بود. ناخداگاه غرق صدایش شدم.  

 کمک!    -

ن مذاکره مغزم باعث  جرقه صدایش در ذهنم، روی مت 

پاشد تا شاید یمریخت و دیگری جنجال شده بود. ییک یم

های مغزم پمپاژ کند و بفهمد که این همان خون در رگ

 صدا هست یا نه!  

صدا بیشتر و بیشتر شد و باالخره تحت تاثت  آن صدای 

مراحم خواب را به کناری پرت کرده و چشم های خواب 

آلودم را باز کردم. با اخم نگایه به اتوبوس خایل از هر 

ون را نگاه کردم، هیچ انسابن انداخته و وقبر از  پنجره بت 

 کس را ندیدم.  

؟   - ن  یعبن به این رسعت رفیر

بی اختیار از اتوبوس خارج شدم و به سمت صدا مانند 

ی پرواز کردم. اتوبوس را با عجله دور زدم. باد خنیک  تت 
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ون  ی که رس از خاک بت  ن وزید، تمام درخت ها و هر چت 

ز هم همان بوی درآورده در جهت باد تکان خوردند و با

 آشنا! 

بوبی که داشت تک به تک سینوس هایم را به آتیش 

 میکشید. 

نفس هایم به شماره های معکوس رسید . قلبم تند زد و 

شتابش مثل اسب رم کرده ای بود که از بوی گل یایس تا 

 پیش رفته بود. 
ی

 مرز دیوانیک

 حالت خوبه؟ چرا انگار بی قراری پش؟   سهیل -

عطر خویسر که یادم نیست یک و کجا استشمامش کرده 

تونستم بدون احساس ام کرده بود. کاش یمبودم، دیوانه

وقت کردن این عطر دم و بازدم داشته باشم. شاید آن

ن بار عقلم کار یم کرد. دلیل بی قراری که تا به امروز اولی 

 فهمیدم! بود به رساغم آمده را یم

ن هایش را تا آرنج باال داده بود و  نگایه به محمد که آستی 

 رس و صورتش خیس بود، انداختم.  

م یه دوری بزنم.  -  مت 

؟   -  خوبی
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 کرد.  حالم خوب نبود شاید کیم قدم زدن حالم را بهتر یم

 خوبم. برو نماز.   -

رفت را پیش با پای پیاده مست  خایک که به سمت کوه یم 

رفتم و بو کشیدم تا بو عطر شد جزبی تنم،  گرفتم. انقدر 

 جزبی وجودم! 

 کردن! 
ی

، من دیوانه ام! دیوانه دیوانیک
ی

 جزبی از روزمریک

ن سایه های تاریک آنجا، جابی که حبر نوره نقره فام  بی 

ماه نمیتوانست درست حسابی روشنش کند، قدم 

شد. در برداشتم. با هر وزش باد آن عطر مرموز بیشتر یم

 و بیشتر شد! سمت کوه نبود.  یک آن ب

ی را خالف جهت باد در پیش گرفتم. از یک جابی  مست 

لم را از دست داده بودم. وجودم آتیش گرفته  به بعد کنتر

 بود. 

رسعتم بیشتر شد و سمت تک درخت فرتوت رفتم. قلبم 

ی من یاغن شده بود، از فرمان عقلم رسپیخر یم ن کرد چت 

 رسان
ی

 ده بود.  را به مرز افسارگسیختیک
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در نزدییک درخت، جابی که بو از پشت آن نشأت 

گرفت، افسار خودم را کشیدم و درست پشت درخت یم

 قرار گرفتم.  

ن شده بود. چشم هایم بیشتر از حالت  گوش هایم تت 

 معمویل خوب و واضح میدید.  

بوی عطر بیشتر شد و بعد چند ثانیه صدای کیس رو 

شکار کرد و باعث شد رسم شنیدم که روح و تنم را با هم 

 سوت بکشد. 

 بسم هللا الرحمن الرحیم.   -

چشم هایم از زور و فشار طبع جنونم پر از اشک شد. 

صدا واضح بود. شاید اشتباه شنیدم ویل صدا درست 

 بود. 

صدای خودش بود! شک نداشتم. من سال ها با این 

 کرده بودم.  
ی

 صدا زندیک

  آمد. ام داشت از جایش در یمسینه
ی

ام را پیدا منبع دیوانیک

کرده بودم. پشت این درخت بود و قلب من برای دور 

، در حال پرپر شدن  ن زدن درخت و مقابل آن قرار گرفیر

 بود.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 171 of 446 

 ؟  یسنا  -

ن مکث کرد، نفس نفس درخت را دور زدم. روی زمی 

ن خم شده بود. با حس  نشسته و رسش به سمت پایی 

 ند و نگاهم کرد.  ای باالی رسش، صورتش را برگرداسایه

 گم شدم. درون خودم، درون شهر، درون تارییک.  

من گم شده بودم. خییل وقت پيش گم شده بودم. در یک 

تارییک بدون پایان قرار گرفته بودم که حاال با پیدا کردن 

 همان چشم هابی که در خواب دیده بودم، بیدار شدم. 

های من نابود شده بودم که امشب با دیدن قهوه چشم 

 رفتم. بیگانه یک نفر تا مرز جنون داشتم پیش یم

نبود اما همان چشم ها، همان بو و  یسنا خودش بود...! 

 همان صدا بود.  

ها بود و من او را پیدا به قرآن قسم که همان بو و چشم

کرده بودم. آن بوبی که مدت ها ذهنم را درگت  کرده بود 

  از چادر گلدار این زن منشأ گرفته بود. 

دانم با چه حیس لحظه ای وحشت زده یا ترسیده... نیم 

 نگاهم کرد اما بزاق دهانش را فرو فرستاد و لب زد: 

 با من بودید؟   -
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اش که گذر میکردم، به سخبر رسی تکان دادم. از قیافه

د.   یسنا صدایش با  ن  مو نمت 

 بله. فکر کنم اشتباه گرفتم.   -

ن  لب به دندان گرفت، تمایم حاالتش مثل او بود و همی 

 شباهت ها در حال دیوانه کردنم بود.  

 بله. اشتباه گرفتید من ال...  -

بردم و از خوشحایل در پوست هنوز در شوک به رس یم

 خود نمیگنجیدم که ادامه داد: 

 میشه بشینم؟  -

تعجب کرده و حرف در دهانش ماسید. معذب بود و از 

بارید. لحظه ای فکر کرد یا شاید هم انش ناراحبر یمچشم

منتظر ماند تا منرصف شوم بعد از چند ثانیه رسی تکان 

 داد. 

 بفرمائید.  -

ابی کالمش که مو آخ امان از صدایش، نفس هایش و گت 

د با آن بی معرفت. پوزخندی زده ناخودآگاه دلم 
ن نمت 

ن را رس او خایل کنم. روی  یسنا میخواست، عقده  زمی 

 کنارش نشستم. 
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ید پیش بقیه؟   -  چرا نمت 

 لبخند تلخن زد و نگاهش را به کیم آن طرف تر دوخت. 

 به خاطر این.   -

ی  ن رد نگاهش را که گرفتم به ویلچر مشیک رنگ و تمت 

 رسیدم که جمع شده و به دیوار تکیه داده بود. 

حس یک سقوط آزاد را داشتم. نقطه صفر، اوج و 

 سقوط! 

 سقویط وحشتناک، دردناک و له کننده.  

ن زن بود. پس  آن ویلچری که در خواب میدیدم مال همی 

ن دختر بود.  اما چرا؟ دست و آن خانم در خوابم همی 

پاهایم کرخت شد. پازیل که در ذهن داشتم در حال 

درست شدن بود اما هر چه بیشتر درست میشد، 

 ترسناک تر میشد.  

گنجید که ناچی سقوط کرده بودم حبر در افکارم هم نیم

باشد که از قضا و قدر او  یسنا کیس شوم که انقدر شبیه 

 توانست راه برود.  حبر نیم

 هایم!   مانند خواب
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در نقطه اوج، در نقطه ای که از آسمان به زیبابی زیر 

پاهایم نگاه یم کردم و فکر یم کردم پیدایش کردم و باِل 

پرواز یافتم و یم تونم پرواز کنم، بال و پرم شکسته بود و 

زیبابی منظره زیر پاهایم، به یک گودال تبدیل شده بود. 

 او فلج بود!  

ی ایراد داشت.  ن من بار ها او را دیده بودم که  ویل یک چت 

ن دیده بودم که  روی پای خودش ایستاده بود و همچنی 

 روی ویلچر نشسته است.  

توانستم فکر کنم! قدرت تفکر و اندیشه از نه، نه! نیم

 من سلب شده بود.  

حِس یک خلبان که در لحظه اوج فهمیده است هواپیما 

 را داشتم.  نقص فبن دارد و فقط چند قدم با مرگ فاصله 

حِس درد داشتم! از باالِی یک بلندی پرتاب شده بودم و 

 هایم را در هم شکسته بود.  تمام خواب

هیچ صفبر برای توضیح حالم، کافن نبود. من واقعا 

ن انداز بود.  یسنا افتاده بودم. در صدایش آوابی از  طنی 

ک آنچنان به رگ و زهِر جمله و نگاه قهوه ای رنگ دختر

 ذ کرده بود که در لحظه از پای در آمدم.  قلبم نفو 

 جمله کوتاهش، پتیک شده و به رسم کوبیده شده بود. 
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اتوبوس و عظمت این مکان دور رسم چرخید و چرخید و 

شانه هایم فرو افتاد و من بیچاره ترین مرِد دنیا بودم که 

 را داشت.   یسنا مشتاق دیدار کیس شده بودم که صدای 

ن کشیده  چشمان زیبا و رسمه اش، ابرو های برداشته و تمت 

 کرد.  شده اش دردم را دوا نیم

 چر ش...   -

ه نگاهش میکردم،  دست باال آورده و همان طور که خت 

 گفتم: 

 ساکت شو.   -

شوکه شده بود و من قلبم درد میکرد. از یک تا حاال انقدر 

ضعیف شده بودم؟ از یک تا حاال قلبم درد میکرد برای 

 
ی

کیس که فقط یک بار دیده بودمش؟ این رسم دلدادیک

 نبود. رسمش نبود با یک بو و یک نگاه دل ببازم!  

بودم! آن احسایس که یک روزه به وجود آمده  سهیلمن 

ن رسعت یمتو بود را یم توان انستم بکشم! مگر به همی 

دلداده شد؟ آن هم فقط به خاطر شباهت چشم ها و 

توانستم یادش را از دلم صدایش؟ نه نمیشد! پس یم

ون کنم. پس تمایم نفرتم از این  سال را در  پنجبت 

 چشمانم ریخته و ناخودآگاه غریدم: 
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صداتون... صداتون شبیه کسیه که شکست، خورد کرد  -

 فت. و ر 

چشمانش در کشی از ثانیه درشت شد و حس کردم 

ن انداخت.    بغض کرده است. نگاه از من گرفت و پایی 

لبم را از حرف های نا به جایم به دندان گرفتم و یک دور 

صورت زیبایش را که درون آن رورسی قرمز خودنمابی 

کرد، از نظر گذراندم. لبخند تلخم زهر شد و سم آن یم

 ید.  روی قلبم پاش

 معذرت میخوام.   -

نگایه به صفحات بافر مانده زیارت عاشورا انداخت و در 

کرد تمام حواسش به آیه ها باشد، با حایل که سیع یم

 صدای لرزابن گفت: 

 موردی نداره.   -

دلخور شده بود؟ برای کوباندن احساساتم که شده در 

دل با دریک نثارش کردم سپس رسی تکان داده و روی 

داندم. نگایه به مفاتیح انداخت و آن را به طرفم برگر 

 گرفت. 

 آرومتون میکنه.  -
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 متأسفانه من اهل دعا و نیایش نیستم. ارزوبن خودتون.   -

با تعجب نگاه از مفاتیح گرفت و در چشمانم دنبال اثر 

اش را از ایشوچن گشت. وقبر پیدا نکرد، چشمان قهوه

ن انداخت.  حس کردم پوزخند   زنجت  گردنم گرفت و پایی 

 زده است.  

 زنید. پروا حرف یمچقدر تلخ و بی  -

بی اختیار و بدون اینکه توجیه به حال بدم بکنم، مانند 

 خودش پوزخند زدم و تلخ تر از کالمش ادامه دادم: 

ی خوب و  - ن رسم زمونه مجاب میکنه که درباره چه چت 

ی بد حرف زد.  ن  درباره چه چت 

ی بگوید که با شنیدن  ن ابروبی باال انداخت و خواست چت 

 صدای فردی رنگ از رخسارش پرید. 

 ... یَ آی پام شکست  -

هر دو روی برگرداندیم و شخص رو به رویم با دیدن من 

 را قورت داد. حرف در دهانش ماسید و بزاق دهانش 

 . یلدا  -

بود، چقدر عالوه بر چشم ها و  یلدا پس نام این خانم 

 ! یلدا و  یسنا صدایشان، نام هایشان شبیه یک دیگر بود. 
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نفس عمیقر کشید، لبخند کوچییک زد و با صدای  یلدا 

 لرزابن گفت: 

؟ بیا بریم.  -  اومدی آبخی

صدایش گردانده و دیگر به صدایش گوش نکردم. بر  رو 

نگاه  کرد! سنگیبن نیمن با مواد مخدر هیچ فرفر مبرای 

داد. باشه  یلدا و به خواهرش باالخره از رویم برداشته شد 

 ای زیر لب زمزمه کرد و به سمت ویلچر رفت. 

خانم را روی ویلچر گذاشت.  یلدا خواهرش برگشت و 

ن چمباتمه زده و سیع کردم از هوای پاک، به  روی زمی 

م تا کیم، فقط کیم از التهاب  ن پاک بگت  ر سخبر اکست 

 درونم کم شود.  

ن بود که ترجیح دادم از  هضم این اتفاق انقدر برایم سنگی 

 جایم بلند شوم و در هوای آزاد نفیس تازه کنم. 

 خوشبختم آقای...  -

دون نگاه کردن به او که قصد جانم را کرده بود، لب ب

 زدم: 

 .  سهیل -
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ن بود، متوجه شدم که اخم  با اینکه رس خواهرش پایی 

ن یم کوبید و این درهم کرده است و مدام پایش را به زمی 

سش بود. تریس که آن زمان همه از  نشان ترس یا استر

یس که منشأ آن  یاوه صحببر با مرد نامحرم داشتند! استر

 گوبی های مردم بود 

 .  سهیلآقا  -

سیل شد، طوفان شد و من، غرق شدم. غرق شدم در 

چشم های روشبن که قصد اتمام جانم را کرده بود. گاردم 

 شکست، احساس ضعف کردم و زانوهایم به لرزه افتاد.  

-   . ن  همچنی 

های کردم و بدون هیچ کلمه ای گریختم. دست در جیب

من تا این حال مزخرف را درست حالم عجیب بود و 

 آمدم.   نمیکردم از پس هیچ کاری بر نیم

 ابتدا نگایه به اتوبوس انداختم.  

 اوه، اوه، اوه.   -

رینگ شکسته و الستیک پنچر شده بود. نگاه از وضعیت 

تاسف بارمان گرفتم. رسی تکان دادم و لحظه ای نگاهم 

 هابی نشست که روی بدنه اتوبوس، 
بر گرد و روی نقایسر
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غبار هایش کشیده بودند. چشم هایم قفل یک جمله 

 شد.   

 )ع( منتظرم باش.    رضا دارم میام امام  -

ابروبی باال انداخته و چشم گرفتم. آنقدر مشتاق بودن 

انسان ها را درک نمیکردم، مگر خود بزرگان نیم گفتند 

گفتند از راه دور انسان باید دلش پاک باشد؟ مگر نیم

توان به آنها سالم داد؟ پس چرا انقدر بی قراری و هم یم

ی    ح مطهر؟     بی طاقبر بودند برای دیدن آن ضن

 بی خیال پش.    -

 به سمت کوه حرکت کردم و آرام و با طمانینه باال رفتم. 

ن این جاده  اینجا واقعا کویر بود! هیچ گل و بلبیل در پایی 

 که از میان دل شب شعل
ی

ه دیده نمیشد. تنها رنیک

کشید، همان رنگ زرد و قهوه ای کویر بود. کالفه یم

دسبر به موهایم کشیدم و آن ها را عقب فرستادم اما 

ام ای نگذشت که بادی وزید و دوباره روی پیشابن ثانیه

 ریخت.   

-    .  سگ تو روح اجدات دختر

و خواهرش، لبخند تلخم را بیشتر کش  یلدا با دیدن 

 آوردم.  
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 مزخرفت. سگ تو روح خودت و دعای  -

باال تر رفتم و دستم را به سنگ گرفتم تا خود را باال 

 رفت.  بکشم. چشم های آن دختر جلوی صورتم رژه یم

 ایه.   لعنت به هر چر چشم های قهوه -

ی باال تر پایم را بند چاله کوچیک که بود کردم و با فشار  

رفتم. چشم هایم میسوخت و احتماال قرمز هم شده بود. 

صورتم ملتهب بود و هنوزم بوی عطر تن آن خانم درون 

پیچید. تا قله با کمری خم شده و چشیم ام یمبیبن 

 سوزناک باال رفتم.   

 واسه چر انقدر شبهیش بودی!؟   -

نگاهم را باال کشیدم. سمت آسمان تاریک، سمت خدا! 

ن خدابی که با او قهر بودم، همان خدابی که من را هما

 جزء بنده هایش حساب نکرده بود.   

همان خدابی که هر چه خواستم نداد، همان خدابی که 

 هر چه داشتم گرفت!  

رسم را عقب تر بردم و کف دستم را روی خاک کشیدم. 

ن بود. در حال خفه  ن بود، نفس هایم سنگی  قلبم سنگی 

 شدن بودم.  
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نیات جای من نیست؟ دنیات واسه من خار داره؟ د -

 واسه همه آره، واسه منم آره؟  

ه زده بود.  ی به سنگیبن سال ها غم درون گلویم چمتی ن چت 

چشم ریز کردم و گویا آسمان با بی رحیم به من دهن 

 کرد.  کخی یم

خوشت میاد آزارم بدی؟ هوم؟ ییک آفریدی، ندادیش،  -

گفتم دیر کردم. گفتم نشد، گفتم صالح نیست. گفتم 

 لیاقت نداشت.   

 داد زدم:  

من ترش رو خواست. گفتم گفتم من رو نخواست. مو   -

پاربر بازی کردی. کاری کردی به خاطر حرف مردم و 

 پدرش از پیشم رفت. این ییک دیگه چر میگه المصب؟  

امیدم شکست، جفا دست آمال را بست. حاال بعد این 

ام میداد که داد. بازیام یمهمه مشقت خدا داشت بازی

دم.     چه شود؟ سنگ ریزه ها را درون دستم فشر

به خدا خستم. به خودت قسم که خستم. نگو بازم  -

خواب جدید دیدی برام. خودت شاهدی دهن خودم رو 

چه طور آسفالت کردم که االن اینجام. االن میخوای 

 باور کنم دعای عشق نافرجامم گرفته؟ 
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وا رفته پاهایم را درون شکمم جمع کردم. زیر آسمان خدا 

 ر میشد.  نشستم. بدنم سست شد و دلم داشت پرپ

انه و زیبایش،  صدایش درون گوشم بود، صدای دختر

اش وقبر به من زل زد و گفت "فقط صدای خجالت زده

ت بیاد."     از من گت 
 میتونم بگم امیدوارم ییک بهتر

اش دلم را سوزاند. " پس از خدا اه کشیدم و جمله بعدی

 میخوام ییک شبیه من بهت بده."   

 چقدر شبیه المصب؟   -

 ام گرفت. زانویم را باال اوردم و دستم را تکیه دادم.  دهخن

 قرار بود یکم شبیه باشه! یکم...   -

زمزمه کردم، با خودم. با خدای خودم، با خدابی که انگار 

یک بار به دعای یک نفر عمل کرده بود و آن یک نفر من 

 نبودم. 

رو به پرای  کریم. دعا و حرف های مندمت گرم اوس -

ئیل ی بعد حرف های اون دختر رو اجابت  جتی میگت 

 رو شکر!   کردی؟ کرمت

ن  نشسته با فرشته هایش نقشه کشیده که  گوبی پشت مت 

را بسوزاند. ییک نبود که بگوید "نوکرتم، تو  چگونه دل من

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 184 of 446 

خوای بدی! خب چرا نشونم میدی؟ قدرتت رو که نیم

؟ یم ؟"  به رخ میکیسر  خوای من رو بچزوبن

ن و موتوری که با نگایه به ج اده انداختم و نگاهم به ماشی 

دادند افتاد و خاطراتش یادآوری شد! هم مسابقه یم

 
ی

ن دوندیک مان با هم و بردن او. لبخندی از یادآوری اولی 

لبخندش زدم و نگاهم به جاده بود که ناخودآگاه ذهنم پر 

کشید سمتش.  سمت همان شبی که پشت رسش به 

فتم.   آرایم راه مت 

ال و خوشحال گام برداشت و من از پشت تماشایش رسح

 کردم.  

 ؟  یسنا  -

اش را به طرف من که نزدیکش ایستاد. نگاه کهکشابن 

 میشدم، داد.  

 بله؟  -

 بیا.   -

به طرفش دست دراز کردم که ساکت و آرام به سمتم گام 

 برداشت. دستش را گرفتم و او را دنبال خود کشیدم.  
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کنار موتوری که از یوسف قرض گرفته بودم ایستادم و 

دست آزادم را رویش گذاشتم. با ذوق دستش را از دستم 

ون کشید.    بت 

یم؟   -  با این مت 

با خنده رسی تکان  کاله کاسکت را به طرفش گرفتم و 

 دادم.  

س دیده نمییسر با این  - یکم تو خیابون بچرخیم. شبه نتر

 کاله.  

 ناباور نگاهم کرد و با خوشحایل باال پرید 

 با این؟   -

 رسم را مثبت تکان دادم.  

اره دیگه. مگه همیشه دوست نداشبر سوارش بیسر اما  -

 میگفبر پدرت عیب میدونسته؟  

ن لبخندش عمق گرفت و  رسش را با خجالت پایی 

 انداخت. 

 نمیدونم چر بگم!  -

و رسش  گذاشتم  اشزیر چانهرا  امشست و اشارهانگشت 

اش را باال اوردم. نگاهم را به لپ های گل انداخته
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از چانه به روی لپش رساندم که  بخشیدم و دستم را 

 نفس عمیقر کشید و لب زد: 

 بریم دیگه. خب  -

و من تا به خودم آمدم او کنار موتور در حال  رو برگرداند 

دسته  رویاز کاله کاسکت را درست کردن چادرش بود.  

برداشتم، به سمتش گرفتم که گنگ نگاهم کرد!  موتور 

و آن را روی رسش به چپ و راست تکان دادم رسم را 

 گذاشتم. 

 مون کنه. باال نده که صورتت معلوم شه و بابات نفله -

اض کرد و کاله دوم را به سمتم گرفت.    با خنده اعتر

 بزن بریم.   -

بر وقکاله را روی رسم گذاشتم و روی موتور نشستم. 

 تکان دادم. دستم را  تعلل او را دیدم، ابروبی باال انداختم و 

 بیا دیگه دختر خوب.   -

جلو آمد. رسم را عقب بردم و به  مستأصلساکت و 

ه شدم. آن شب، شب خوبی بود!  آسمان شب خت 

چشمانم را بستم و آن چشم های ترسیده پشت پلکم 

 لونه بسته شد. 
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آن ترِس درون چشمانش به قدری واضح بود که هیبتم را 

 انداخت. به لرز روز 

 ام گذاشت و خودش  را باال کشید. دست روی شانه 

 ؟  سهیل -

 با خنده سوئیچ را چرخاندم.  

 جانم؟  -

نفسم را و  ترس هر لحظه بیشتر بر او غالب میشد 

 گرفت. چادرش را جمع کرد و صدایش لرزید.  یم

س -  م.  میتر

 پا روی گاز گذاشتم اما فشار ندادم.  

، ترس نداره که. بار اول شاید ترسناک باشه  - س دختر نتر

. اما کم س و من رو سفت بگت  یزه. نتر  کم ترست مت 

ترس انچنان بر او مستویل شد که به محض روشن کردن 

هایش را دور کمرم موتور هیجان زده جیغ کشید و دست

رفم. حس آرامیسر که از لمس حلقه کرد و خم شد به ط

ن  ن پرواز برای خلبان، اولی  دستانش داشتم مثل حس اولی 

ن کنشت برای خواننده  جه برای غواص ها و اولی  شت 

 بود. 
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کشید و من از بودن در او خوشحال و هیجان زده جیغ یم

گفت دنیا کنارش احسایس داشتم مگو! احسایس که یم

این ها را از کنار  گفت تماممال من است. احسایس که یم

 او بودن به دست آورده ام. 

 سهیل؟  -

از فکر در آمدم و رسم را کبن عقب بردم تا صدایش برایم 

 شفاف تر شود. 

 بله؟  -

 با دست به آن طرف خیابان اشاره کرد و گفت: 

؟ - بن ن  دور مت 

نگاهم را به آن طرف دوختم و با دیدن گاری که رویش 

 بود و از اطرافش بخار بلند میشد، با 
ی

سیبن فلزی بزریک

 خنده رسم را تکان دادم. 

 ای به چشم.  -

 هایش. خندید و من دلم ریخت از صدای خنده

در هوهو باد های رسد، جوش و خروشش، حس گرمای 

 کرد. دست او به دور کمرم بر همه آنها غلبه یم
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کنار گاری باقایل فرویسر نگه داشتم و ترمز گرفتم. یسنا 

چادرش را زیر بغل زد و به محض پیاده شدن او من هم 

پیاده شدم. با خنده به موتور تکیه داد و منتظر به من 

 نگاه کرد. 

گاری رفتم و به بخار هابی که از سیبن خارج   به سمت

ه شدم سپس نگایه به مرد فرتوت رو به رویم  میشد، خت 

 انداختم که دسبر به ریش های کم پشتش کشید. 

 خسته نباشید.  -

ون کشیدم.   دست در جیب کردم و کیف پول چرمم را بت 

 اش کرد. ایلبخندی زد و دست درون جیب شلوار پارچه

  جوون. سالمت بایسر  -

" زمزمه کردم.   لبخندی زدم و زیر لب "همچنیبن

 دو تا ظرف لطف میکنید.  -

رسی تکان داد و دست هایش را از جیب خارج کرد. کیم 

کمربند چرمش را چرخاند و شلوارش را تا روی شکم نسبتا 

بزرگش باال کشید. به طرف یسنا برگشتم. حواسش به 

رد. صدای جیغ و کمن نبود و خیابان خلوت را نظاره یم

خنده هایش هنوز در گوشم بود و من ندیدیم فردی جز 
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او را. نمیخواستم که ببینم. احساسات، عواطف، شوق و 

 ذوقش من را هم به وجد آورده بود. 

خنده هایش زیبا بود و من این دختر را برای همیشه 

میخواستم! با حس سنگیبن نگاهم رو برگرداند و نگاهم 

در هم کشید و لبش را گزید و بعد رس کرد. ابتدا ابرو 

ن انداخت و چادرش را جمع تر کرد. دلم یم خواست پایی 

ن لحظه. بایستد و من فقط او را تماشا  دنیا بایستد همی 

 کنم. 

 ؟ جوون -

با صدای نسبتا بلند مرد نگاه از یسنا گرفتم و به چشم 

های سیاه مرد نگاه کردم. آویشن و رسکه را از زیر گاری 

شت، درون ظرف ریخت و آن را به طرفم گرفت. بردا

ش انداختم. آویشن های  ن نگایه به قیافه وسوسه انگت 

روی باقایل ها بویش بلند شده بود و در ظرف خودنمابی 

 کرد. یم

 بفرمائید.  -

ن چند خالل، ظرف داغ را  تشکری کرده و بعد از برداشیر

و ام در هم شد از او گرفتم. از گرمایش لحظه ای چهره

آن را جا به جا کردم. آرام به طرفش قدم برداشتم که 
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تکیه از موتور برداشت. ظرف را روی بدنه موتور 

 گذاشتم و او با عجله دست به سمتش برد. 

 آخ.  -

 خالل دندان را به سمتش گرفتم و با خنده گفتم: 

. داغه.  -  هول نکن دختر

با اخم نمکیبن نگاهم کرد و خالل را از دستم گرفت. 

الل را درون باقایل کرد و آن را به دندان کشید. رسی    ع خ

ن  رو برگرداند و باقایل را از دهانش خارج کرد و روی زمی 

انداخت. با دست دهانش را باد زد که قهقهه ای زدم و 

 خالل را درون ظرف گذاشتم. 

؟ آدم که از یک سوراخ دوبار  -  یسنا؟ خوبی
چیکار میکبن

 ت کجاست؟ گزیده نمیشه دختر خوب. حواس

با چهره ای درهم به طرفم برگشت که دهن کخی کرد. 

باقایل برداشتم و بعد از فوت کردنش آن را به طرفش 

 گرفتم. 

 بیا.  -

ون کشید و رسش را کند. آن را داخل  باقایل را از خالل بت 

 دهانش خایل کرد و پوستش را درون ظرف دیگر ریخت. 
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ظرف خایل شده را درون سطل زباله انداختم و سوار 

 موتور شدیم. 

های خلوت شهر با رسعت راندم تا اینکه پشت در خیابان

نگاهم را  چراغ قرمز رسیدیم. پایم را از روی گاز برداشتم و 

به سیایه آسمان دوختم. کیم که گذشت، حس کردم گره 

دستانش شل شده در حال باز شدن است. چشم از 

ستاره ها گرفتم و دور کمرم دوختم. ناخودآگاه لبخندی 

 زدم و به طرفش برگشتم. 

 ترست ریخت؟  -

رسش را مثبت تکان داد و فقط برای احتیاط پهلو هایم را 

نگاهش میکردم که دسبر به  سفت چسبید. همان طور 

 ام زد. شانه

ن شد  -  . سهیلچراغ ستی

دم.   متعجب رو برگرداندم و پایم را روی گاز فشر

 حواسم نبود.  -

هایش را جدا کرد آنها رسعتم را زیاد کردم که کامال دست

 را در هوا نگه داشت که وحشت زده داد زدم: 

 !  یسنا  -
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فریادم در صدای هوهوی باد گم شد اما شنید، خوشحال 

 و کشیده گفت: 

 جانم.  -

موچی از احساسات درون وجودم به راه افتاد و جانم 

 داد. ام گفتنش، انرژی مضاعقن به بدن زخیم

-   .  بگت  منو! ول نکن کمرم رو! خطرناکه دختر

 حرفه
ً
ای ناراضن دوباره دست حلقه کرد دور کمرم. کامال

ن رد شدم که هیجان زده جیغ کشید و  از وسط دو ماشی 

اش خندیدم. خوشحال بودم که من به خوشحایل

از حد به راست کج کردم  خوشحال بود! موتور را بیش

 نگ زد و فریاد زد: تر چکه کمرم را محکم

 !  سهیل -

 مثل خودش فریاد کشیدم: 

س عزیزم.  -  نتر

 بیشتر به جلو خم شد و محکم تر کمرم را چسبید. 

توانستم حالم را توصیف کنم. نمیشد. صدای نیم

 هایش لرزی به وجودم انداخته بود که تماشابی بود. خنده

 احساس کردم در خنده هایش پودر شدم. 
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ن کنارمان روی  پشت چراغ قرمز  توقف کردم که ماشی 

 ترمز زد. 

آی یارو؟ معلومه خوب شارژت کرده... داری از خونه  -

 بریش خونه؟  میاریش یا داری یم

د.   یسنا   وحشت زده کمرم را فشر

نه - ن  ها.  خوب داره با چادرش گول مت 

او با گرداند. ترسش بیشتر شده بود و حبر رس بر نیم

تم . از گل پاک تر بود برایم یسنا بود! یسنابی که رگ غت 

ن شدم که وحشت زده دست روی شانهباال زد.  ام نیم خت 

 گذاشت. 

 . جواب نده. سهیلولش کن  -

ه  به دستانم که روی دو سکان موتور مشت شده بود, خت 

شدم و سیع مردم برای خراب نشدن شب او هم که شده 

 م. شو خیال بی 

 خواسبر زمینش بذاری یه ندا بده من بیام بلندش کنم.  -

ل  ی وقیحانهپش جوان به جمله خود خندید که کنتر

 خودم را از دست دادم و زیر لب غریدم: 

 .  یسنا منو محکم بگت   -
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 ترسیده نالید. 

؟ نکن  - . بابام بفهمه بیچاره سهیلیم خوای چیکار کبن

 میشم.  

-    .  گفتم بگت 

با صدای دادم ساکت شد و محکم کمرم را گرفت. با پای 

ن کوبیدم. با کج شدن راستم محکم  به آینه بغِل ماشی 

موتور رسی    ع تعادلم را حفظ کردم و پاهایم را با فشار 

ن گذاشتم!     روی زمی 

 .  سهیلخواهش کردم  -

عصبی بودم اما به خاطر او هم که شده بیخیال شدم. 

ن در یک لحظه رخ داده و کیم بعد جیغ  و  یسنا همه چت 

ن در  یک لحظه اتفاق  گاز موتور و فریاد راننده ماشی 

 افتاد. 

 چه غلیط کردی یابو؟!   -

دار حرکت کردم. با دنباله در تارییک شب مانندی ستاره

ن هم دنبالمان افتاد.   یسنا رسعت باالبی راندم و آن ماشی 

 وحشت زده رس بر برگرداند و جیغ کشید. 

سه!  -  داره بهمون مت 
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 غمت نباشه خانم.   -

ن   با فاصله سبقت گرفتم که دوباره جیغ کیم از یک ماشی 

 کشید و خندید.  

به کشتنمون میدی! اما نمیدونم چرا انقدر خوش  -

 میگذره.  

ماشیبن که دنبالمان بود نزدیک شد و فرمان را کج کرد تا 

ن با موتور برخورد کند که رسی    ع فاصله گرفتم.  بدنه ماشی 

 دور زدم و بی 
ن جلو و ناگهابن هوا در یک فرغ از ماشی 

 دم. پیچی

ن کوچه که رسیدیم، وارد شدم و پشت کامیوبن  به اولی 

پارک شده رسی    ع توقف کردم. موتور را خاموش کردم و 

 لب زدم: 

. زود باش.  - ن  بیا پایی 

ام عمل کرد. دنبالم دوید و نفس زنان به خواستهنفس

پناه گرفتنمان پشت کامیون هم زمان شد با ماشیبن که با 

 ستقیم جلو رفت.  رسعت داخل کوچه پیچید و م

او را به طرف خود کشیدم، در حلقه دستم رمق از 

ن نشست. وحشت زده همراه او  پاهایش رفت و روی زمی 
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روی آسفالت زانو زدم و با عجله کاله کاسکت را از روی 

ن گذاشتم و او هوا را نفس نفس رسش برداشتم. روی زمی 

 زنان بلعید که کاله خودم را هم باال کشیدم. 

؟  تموم - س. خوبی
 شد. نتر

 با خنده دست روی قلبش گذاشت و گفت: 

 خوبم بابا. ترس کجا بود؟ خییل خوش گذشت.   -

خندیدم و به دیوار پشت رسم تکیه دادم. دست مشت 

 کردم و زیر لب غریدم: 

 باید میذاشبر حسابش رو برسم.   -

لب گزید و رسش را منقن تکان داد. کیم روی آسفالت 

 های تر شده جا به جا شد و لش را گزید. 

ا زود میپیچه  -  . سهیلنه خطر داشت. ختی

نگاهم روی روغن های ریخته شده کامیون جا ماند و 

 مست  حرکتش را دنبال میکردم. 

س هیخر نمیشد.   -  نتر

ام گذاشت که نگاه از روغبن که جلوی دست روی شانه

ای با در سفید توقف کرده بود، گرفتم و به او خانه
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بخشیدم. لبخند زد و کیم در جایش جا به جا شد و کنارم 

 نشست.  

 خدا رو شکر که به خت  گذشت.   -

کمرش را به دیوار تکیه داد و چادرش را روی پاهایش 

 کشید.  

 نگذشت. عقده شد برام.   هیچ هم به خت   -

 با اخم لبخند زدم که نگاهم کرد گفت: 

م برای این تضاد لب و صورتت.  -  من میمت 

به دنبال حرفش رعد و برفر که آسمان تاریک را ناگهابن 

روشن کرد و مانند دل من لرزید. قطرات باران روی 

چشم بست و پس رسش را به  یسنا رسمان ریخت. 

نگایه گذرا به شدن بود، تکیه داد. دیواری که در حال تر 

 . جوبی که در حال پر شدن بود، انداختم

اش گذاشتم که خجالت زده و روی شانهکرده رس خم  

چشم باز کرد اما هیخر نگفت. خندید و دست روی 

 .  بازویم گذاشت

 بدجنس اوبن که باید رس روی شونه بذاره منم نه تو.   -

  : مزمه کردمرسم را بلند کردم و زیر گوشش ز 
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 دید خانم.  شما که افتخار نیم -

 زیبابی را 
باران شدت گرفته بود، روی صورتش نقایسر

 طراچ کرد و او رس مستانه خندید.  

 ها. حواست باشه.  خییل بد تیکه میندازی -

 کیم فاصله گرفتم و لب زدم: 

 پاشو برگردیم خونه. خیس شدیم.   -

 د که مظلومانه لب زد: به دنبال حرفم کمک کردم بلند شو 

-   .  قبلش یکم قدم بزنیم؟ این آزادی رو ازم نگت 

کاله هر دویمان را بر داشتم و مخالفت نکردم اما در دل 

ش را در حشت  از پدرش دلخور شدم که این گونه دختر

ن های کوچیک گذاشته که حال این طور نگاهم  ن چت  چنی 

 کند.  

ش از قدم زدن در به خاطر حرف پدر  یسنا غافل از اینکه 

 باران که سهل است از من هم خواهد گذشت.  

ط اینکه رسما نخوری.  -  به رسر

 ذوق زده از من فاصله گرفت. 

 خورم. بیا. نه رسما نیم -
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کاله ها را روی موتور گذاشتم و در سکوت پشت رسش 

 قدم برداشتم. 

 تا آخر کوچه مسابقه بدیم؟  -

 برگشتم و منتظر نگاهش کردم و گفتم: 

 هر یک باخت؟  -

 غنچه کرد و با ناراحبر گفت:  لب

یط نه  -  . اصال ولش کن پشیمون شدم.  سهیلنه رسر

رس کج کردم که موهای خیسم روی صورتم ریخت و به 

 وضوح دیدم که چشمانش برق زد.  

ط نه. اسمش رو میذاریم خواسته از همش.   -  رسر

 خونشد شانه باال انداخت و نگاهش را از صورتم گرفت.  

 پس هر یک باخت هر چر برنده بخواد باید انجام بده.  -

ه موهایش چکه کرد  اش ماندم. قطرات باران از جلویخت 

 تر از هر زمان بود. اش خواستبن و قیافه

های خییل سخت نداریم. خب؟  - ن  چت 
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نگاهم روی گشادی مانتو  . خندید و چادرش را در آورد 

به سمت موتور دوید و چادر را اش در گردش رفت و 

 روی ان گذاشت. 

تا زمابن که برگردد، دست در جیب گذاشتم و چراغ های 

ه شدم. تضاد خانه ها حبر در چوکه خاموش خانه ها  خت 

هم قابل رؤیت بود. ییک پرده داشت و ییک نداشت. 

اش شکسته و آن ییک از چشم چرخاندم، ییک پنجره

د. پوزخند زدم و پایم را روی تکه سنگ  ن ی برق مت  ن تمت 

ن بود، کوبیدم.   کوچیک که روی زمی 

نگاه از آخرین تفاوت که شامل در های  یسنا با صدای 

 یده و نو میشد، گرفتم. پوس

ی سخبر نیست با اینکه میدونم من  - ن اول اینکه نه چت 

 ام. بعدشم...  برده

پل های رس جلوتر آمد و با خنده نگاهم کرد. 
ُ
دسبر به ا

 اش کشید و کیم عقب داد. شانه

-   .  سیع کن برنده یسر تا مجبور نیسر سخبر بکیسر

وع به دویدن کردم که فریاد کشید.     ناگهان رسر
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! چرا یک - هو دویدی؟ قبول نیست! داری تقلب میکبن

 صتی کن خب. 

ن ها و موتور های مختلف  تند تر دویدم. از کنار ماشی 

 در حایل که میخندیدم، فریاد زدم: گذشتم و 

-   .  اینقدر غر نزن خانم. سیع کن برنده بیسر

-  .
ً
 بذار من برنده شم. لطفا

 صدای قدم هایش پشت رسم آمد.  

 االن خام یمحتم -
ً
 شم!  ا

ن انداز بود و  صدای خنده هایش را دوست داشتم. طنی 

خواست طناب چرخش زمانه را با تمام توان زیبا. دلم یم

م و زمان بایستد تا او فقط برای من بخندد.   بگت 

شه دل خانِم جونم... بدجنس نباش دیگه چر یم سهیل -

 .  قشنگت رو شاد کبن

 رند...  یک درصد فکر کن بذارم ب -

 آخ!   -

شوک زده به طرفش برگشتم و با دیدن اوبی که روی 

ن افتاده بود و چهره اش از درد جمع شده بود به زمی 

 طرفش دویدم. 
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 ؟ یسنا چر شد  -

 مقابلش زانو زدم و با نگرابن نگاهش کردم.  

؟   - ن  خوردی زمی 

ن شد و قبل از اینکه به خود بیایم پا به  نامحسوس نیم خت 

 فرار گذاشت. 

 ای نداشتم! منو ببخش عزیزم. چاره -

خیالش از برنده شدن که راحت شد به طرفم برگشت که  

به خودم آمدم و از جا بلند شدم. زیر نور المپ ها 

ه به چشمانش  ایستاده بود و با لبخند نگاهم کرد. خت 

آرام جلو رفتم. هیجان زده خندید و قفسه تفاوت و بی 

ن شد  سینه  اش از هیجان باال و پایی 

وع کردی! این به اون در. تو هم یک - هو مسابقه رو رسر

ی به برنده شدنت نمونده بود بر  ن نباید وقبر چت 

. یم  گشبر

اش ایستادم. صدای رعد و برق بلند شد و در یک قدیم

ون آ اش مده از رورسیمن دست روی طره گیسو سیاه بت 

گذاشتم و به داخل هدایت کردم که رسکشانه دوباره از 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 204 of 446 

ون زد. خندیدم و دوباره خرمن موهایش را  زیر رورسی بت 

 به داخل راندم. 

اش در لحظه قطع شد و محکم  پلک زد که لب خنده

 زدم: 

افن کنم! من اگر یک قدیم بزرگ - ترین پس بذار یه اعتر

م تا ابد به چشم بازنده ُبرد دنیا هم باشم تو آخ   حاضن
ی

بیک

ن ویل بر یم گردم سمتت... گردم عقب... بریمنگاهم کین

ن خوردی جونمم میدم تا بلندت کنم.   ببینم زمی 

تواند عشق یک فرایند عجیب است از نظر من چون یم

بازیگوش وقبر رس زانوهایش زخم شده  بچهمثِل یک 

د و دلگوشه ن باشد از همای پناه بگت  بازی خود ویل چرکی 

ی نگذرد که دوباره دست در دسِت همان  ن بازی، همچت 

 بلند شود! 

تواند در یک لحظه با نفرت شعله بکشد و عشق یم

ِ لحظه
ی

ِ یک معجزه شود برای دلدادیک ای بعد درگت 

 دوباره! 

بازی که حبر اگر دلیل عشق، یعبن او...عشق یعبن هم

ن  ست که برای گردد، تنها دسبر خوردن و باختنت  زمی 

 شود. دراز یم دوبارهبلند کردن 
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ه نگاهم کرد. لبخندی زد که صورتم را جلو بردم و زیر  خت 

 گوشم نجوا کردم: 

سون خانم!  - ن خوردنت نتر دیگه هیچ وقت من رو با زمی 

ن از روی دردت  دیگه هیچ وقت قلب منو با آخ گفیر

 نلرزون.  

 جهنم شد. 

 طوفان شد. 

 و، اغاز شد. و جاد

ه کننده ترین و زیباترین تصویر ممکن گت   چشمم روی خت 

 کرد. 

ن دنیا به صفر رسیده و هیچ هوابی 
ر حس کردم تمام اکست 

ه شدم.   نیست. تمام تنم چشم شده و بهت زده به او، خت 

 امکان نداشت... 

ن بار خودش را در بغلم جا  فاصله را پر کرده و برای اولی 

 داده بود

 . خییل.  سهیل دارمدوست خییل  -

ون آمدم و دست دور کمرش حلقه کردم.    از بهت بت 
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ن طور.  -  منم همی 

 کجابی پش؟   سهیل... سهیل -

 گیج

 منگ

خت
َ
 ل

کردم یک ترییل از روی تنم رد شده که آنقدر حس یم

ن است.   رسم سنگی 

هیچ درک درسبر از محیط اطرافم نداشتم و به شدت 

شدیدی در رسم حس کردم و به شکل حالم بد بود. نبض 

 کردم عضالتم کشیده شده است. بدی احساس یم

 ! سهیل -

صدای دادش را، فریادش را... آوا و زمزمه هایش را 

 شنیدم اما قدرت درک و پرازش نداشتم. 

آنقدر ناتوان و الجون بودم که پلک زدن و باز کردن 

 چشم، سخت ترین کار دنیا شده بود. 

ها و بارها چرخانده باشند او را و بعد از مثل کیس که بار 

ن قرارش بدهند، گیج   روی زمی 
صد بار چرخیدن، ناگهابن

 و منگ بودم. 
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تمام محیط اطراف از نظرم دور رسم چرخید اما 

 نمیتوانستم چشم باز کنم. 

؟   سهیل -  کجا رفبر

ون آمدم. پلک هایم لغزید و نگاهم را به جاده  از فکر بت 

ی ا ن و موتور نبود. دوختم. دیگر ختی  ز ماشی 

 ام از هم دیگر فاصله گرفت. لب های خشک شده

 مثل آن مرداب غمگیبن  -

 که نیلوفر نداشت

 حال من بد بود. اما

 هیچ کس باور نداشت 

 خوب یم دانم؛ که تنهابی 

 مرا دق یم دهد. 

 عشق هم در چنته اش

ی از این بهتر نداشت ن  ...! چت 

ن   آمدم. آیه کشیدم و از کوه پایی 

 اومدم محمد.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 208 of 446 

اش را از مقابل گرفت و به مبن که از چشمان ریز شده

ن یم آمدم، داد. حدقه چشمانش درشت شد و  کوه پایی 

 دست از روی پیشابن برداشت. 

 باالی کوه چیکار میکردی؟ چرا جواب نمیدی؟  -

قدم های آخر را هم برداشتم و مقابلش ایستادم. دسبر 

 کشیدم و گفتم: به شلوار خایک شده ام  

 ستاره ها رو نگاه میکردم. متوجه نشدم صدام کردی.  -

 بزند که بی حوصله پرسیدم: 
 خواست حرفن

 چقدر دیگه راه میوفتیم؟  -

اش را پوفن کشید و با انگشت شست و اشاره پیشابن 

د.   فشر

 فکر کنم تا سه ساعت دیگه عالفیم.  -

قدم  رسی تکان دادم و دست در جیب به سمت اتوبوس

برداشتم. از کنار اتوبوس خانم ها که رد شدم باز هم 

 همان عطر یاس هوش از رسم برد. 

چشم هایم را به پنجره کثیف دوختم و بعد... پیدایش 

کرد. نگاه کردم. رس به پنجره تکیه داده بود و نگاهم یم
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ه ام را که دید، رسی    ع روی بر  گرداند و من بی نصیب خت 

 ماندم از دیدنش... ! 

کالفه به سمت اوتوبوس خودمان رفتم و  رسم را به 

پشبر صندیل اتوبوس تکیه داده و چشم بستم. شبیه 

ام مانستم که ییک از لباس هایم را روی بیبن ابلهان یم

ی کنم.   انداخته بودم تا از ورود آن بو به بیبن ام جلوگت 

؟ بگو دیگه.   ؟ چرا سهیلچر شده  -  انقدر پریشوبن

ن  باالخره طاقت نیاورده و پرسیده بود. بدون برداشیر

اهن رسم را منقن تکان دادم.    پت 

نه، خوبم. فقط یکم رسم درد میکنه. بخوابم خوب  -

 میشه.  

؟   -  مطمئبن

-   .  آره. شب بخت 

محمد سکوت کرده بود، شاید او هم فهمیده بود که 

 ز به تنهابی دارم. اتفافر افتاده و نیا

صدای اصوات مجهویل آمد. خواب را در آغوش کشیده 

بودم اما همهمه ای که در اتوبوس بود، باعث شد تا 
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چشم باز کنم اما خورشید بی رحمانه نورش را در 

 چشمانم تابید و من بی درنگ چشم بستم. 

چند لحظه صتی کردم تا عادت کنم و وقبر خواب از رسم 

شمانم گذاشتم و آن را سایبان نور پرید، دست روی چ

 های رنگارنگ خورشید کردم. 

بست، روی برگرداندم و به محمدی که زیپ ساکش را یم

 چشم دوختم. 

 رسیدیم؟  -

بست به طرفم برگشت و رسش همان طور که زیپش را یم

را مثبت تکان داد. تمام مردم به هول و وال افتاده بودند. 

دیگری لباس هایش را  کرد و ییک ساکش را مرتب یم

 کرد.  عوض یم

کش و قویس به تنم دادم و بعد خمیازه ای کشیدم که 

ن کرد.  ر  عالوه بر مغزم تمام رگ هایم را پر از اکست 

محمد از جا بلند شد و عطرش را دور گردن و مچ 

اش زد سپس خم شد و همان طور که ساکش را دست

 داشت، عطر را به دستم داد.   بریم

  بزن.   -
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از جا بلند شدم و عطر را کنار ترقوه گردنم نگه داشتم. 

 هنوز فشارش نداده بودم که صدای بچه ها متعجبم کرد.   

 السالم علیک یا امام رضا.    -

 السالم علیک یا ضامن آهو.    -

دادند. همه خم شده و به تنها امید شیعیان ایران سالم یم

کیس که با حضورش در ایران باعث قوت قلب شده بود. 

د و صدای رسر نم ن ش فضا را نم باران به پنجره مت  رسر

امش خم شدم و سالم  معنوی و زیبا کرده بود. به احتر

 دادم.   

د صدای باد یم ن که   مانند پرنده ای پیچید و قلبم ناآرام مت 

ناآرام بود. گوبی او هم امام را حس کرده در دستان محمد 

کردند. از دیدارش به . مردم امام رضا را نیایش یماست

 یم
ی

کردند و گریه افتاده بودند. برای دیدارش دیوانیک

ن حس بود.    مجذوب بودن دقیقا همی 

از اتوبوس خارج شدیم که همزمان آن ها هم خارج 

خانم تا مرا دید ،رسی    ع نگاهش را گرفت و  یلدا شدند. 

چادرش را روی صورتش کشید اما به وضوح دیدم که 

گریه کرده و بیبن و چشمانش قرمز بود. او هم یک 

 دلداده به امام رضا بود که با دیدنش اشک ریخته بود.  
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 ؟  یلدا بریم  -

ا به خواهرش که اخم کرده و او هم گریه کرده نگاهم ر 

 ای جواب داد: خانم با صدای گرفته یلدا بود، دوختم. 

 بریم.   -

ام گذاشت از دیدم محو شدنده محمد دست روی شانه

ن جمله خواهر او را تکرار کرد   . و عی 

 بیا بریم اول برای این پرنده قفس بخریم.  -

 بریم.  -

  *** 

و نفره رها کرده و خودم را رویش ساکم را روی تخت د

 انداختم.  

سه روز دیگر عاشورا بود و این بار من در جوار امام رضا 

علیه السالم. چشم بسته و دستم را زیر بالشت گذاشتم 

اما هنوز دو دقیقه هم نگذشته بود که در باز شد و قامت 

 محمد نمایان.  

؟ نمیای بریم حرم؟   -  خوابی

بسته بود، زنجت  طالبی رنگم را از  همان طور که چشمانم

 گردنم باز کردم و روی پاتخبر قهوه ای رنگ گذاشتم.  
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 امروز خییل خستم. خودت برو. فردا شاید بیام!   -

محمد بی حرف به سمت ساکش رفت و من برای از یاد 

بردن رنگ چشمانش محکم چشمانم را بستم. وقبر 

صدای باز کردن زیپش را شنیدم، چشم باز کرده و دیدم 

 در اورد و با یک حوله به سمت حمام 
ی

لباس مشیک رنیک

رفت. لباس سفید تنش با کمرش چسبیده بود و آثار 

 گذاشت.   گرمای اینجا را به نمایش یم

طمون  - باشه. فردا بیا. ویل در هر صورت باید بیای! رسر

 یادت نره.  

سپس بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من باشد، وارد 

حمام شد و صدای دوش، سکوت هتل را در هم 

 شکست.  

بی حوصله بلند شده و دسبر به موهای پریشانم کشیدم. 

را باز به سمت یخچال کوچک گوشه اتاق رفته و درش 

کردم. نگایه داخلش انداخته و بطری آب کوچک را 

 برداشتم. 

یه ط احمقانه تا مشهد اومدم و "عجب گت  ها. رس یک رسر

ن بیخود کردم" . در یخچال سفید  خودم رو درگت  یک چت 
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را محکم بستم که پرنده سفیدم از ترس کیم در قفس پر 

 زد. 

وردم احساس کردم به من چشم غره رفت. دستم را باال آ

 و کف دستم را نشان دادم. 

 ببخشید.  -

تلویزيون کوچک چهار اینخر که روی دیوار نصب شده 

ل بگردم و چندی بعد مشغول  بود، مجابم کرد دنبال کنتر

دیدن فوتبال شدم. بطری پلمب شده را باز کرده و یک 

 نفس رس کشیدم.   

آن قدر غرق دیدن فوتبال شده بودم که وقبر محمد با 

خیس جلویم قرار گرفت، تازه متوجه شدم از  رس روبی 

ون آمده است. دستم را در هوا تکان دادم و کیم  حمام بت 

ن کج شد.    دهانم به طرف پایی 

 چته؟ چرا اخم کردی؟   -

 دست روی کمر گذاشت و حوله را به طرفم پرتاب کرد.  

 مگه تو خوابت نمیومد؟   -

وی موهایم شانه ای باال انداخته و حوله خیس را از ر 

ه شدم.     برداشتم سپس بی توجه به او به تلویزیون خت 
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 دیگه نمیاد. مشکلیه؟    -

 لب گزید و جلوی تلویزیون قرار گرفت.  

 پس پاشو بریم حرم.   -

 صدای سوت داور را شنیدم، بی 
ناله ای کرده و وقبر

 حوصله تلویزیون را خاموش کردم.  

 حسش بن جون ممد. بذار واسه فردا.   -

سپس دوباره روی تخت دراز کشیده و چشم بستم. پتو 

 نرم را روی خودم کشیدم و دست زیر رسم بردم.  

ی شده؟    - ن  چت 

 گفتم که نه. برو. دیرت میشه.     -

ه نکرد و چندی بعد بوی ادکلنش در اتاق پیچید و پیل

پشت بندش محمد از خانه خارج شد. غلبر روی تخت 

ه شدم.    زدم و به پنجره رنگ و رو رفته و لکه دار هتل خت 

 ای خدا چرا انقدر گرمه!   -

از جا بلند شده و وقبر پنجره را باز کردم، مبهوت شدم. 

درخشید. واقعا لقب آن گنبد طالبی به اندازه خورشید یم

اش بود. بی اختیار روی صندیل نشسته و خورشید برازنده

 از همان جا نگاهش کردم.  
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 بود. آنقدر قشنگ که چشمانش از یادم 
ی

منظره قشنیک

 رفت!   

کردند و مردم مشغول سالم کبوتر ها دور حرم طواف یم

 دادن بودند به گمانم.  

ردم به همان دانم چقدر گذشت که من فقط نگاه کنیم

خورشیدی که درخشش مجابم کرده بود روی صندیل 

ه شوم. بدون هیچ فکر و اندیشه و  نشسته و به آن خت 

 خیایل.   

ه شدم که روی صندیل انقدر به گنبد و زیبابی  اش خت 

 خوابم برد.  

ن بود و من غرق در   های روی مت 
نگاهم به شمعدابن

نگایه از چهره  مان که به صدا در آمد،افکارم. زنگ خانه

بی حالم در آینه چوبی انداختم، شانه را درون کشو 

ه رسد و  گذاشتم و به سمت در فلزی رفتم. دستگت 

دم. با بسته شدن در شیشه های باالیش اهبن  اش را فشر

به صدا در امدند و من با شتاب دمپابی هایم را به نوک پا 

ه از کشیدم، با عجله از روی موزائیک ها گذر کردم و نگا

 ییک از مایه
ی

هایش مرده بود، گرفتم. حوضن که به تازیک
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ه زنگ زده در یم نشست همان طور که دستم به دستگت 

 گشودم با خنده گفتم:  ای رنگ چوبی را یمو در قهوه

 صتی کن ننه اال...   -

ها قرار گرفتم، در دل آتش قرار گرفتم و در زیر موج گلوله

 شد و در آخر قلبم لرزید.  اطراف شهر دلم زلزله بر پا 

، اخ از این دختر که ویرانم کرده بود.    این دختر

 چشم های دلتنگم، چشم های بی حالش را دید، 
وقبر

ی بگویم و بهت زده نگاهش  ن زمان ایستاد. نتوانستم چت 

 هایش را تکان داد و ارام گفت:  کردم که مردد دست

 یم تونم بیام تو؟   -

اد زدند" نه، نیا تو. درد نبودنت عقل و جسمم با هم فری

ن قلب  رو برای این قلب مفلوک سخت تر نکن." اما همی 

مفلوک بیقرار شد. رسی تکان داد و از در فاصله گرفت و 

 او وارد شد.  

ای که نگاهش حیاط را از نظر گذراند و روی تخته چوبی 

یز خریده  چند ماه قبل با هم برایش قالیچه دستباف تتی

. نگاهش پشبر های قرمز رنگ را از نظر بودیم، نشست

 گذراند و لبخند تلخن زد.  
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 مادرجون نیست؟   -

نگاه گریزانم به تک درخت گوشه حیاط بود. دست در 

جیب کرده و از کنار گل های داوودی گوشه باغچه حیاط 

 گذر کردم. 

 نه.  -

 یک طبقه مان را کاوید. به موزائیک 
ی

نگاهش خانه کلنیک

های کف حیاط چشم دوختم و راه اندروبن خانه را در 

 پیش گرفتم. 

کفش هایش را روی پادری دستباف ننه در آورد، آن را 

 روی پرچم گل گذاشت و وارد خانه شد. 

کاوید. وارد راهرو شد و نگاهش همه جا را با دقت یم

 
ی

اش روی آن متعجب به آویزی که هنوز چادر رنیک

 خودنمابی میکرد، چشم دوخت. 

نگاهش کردم که مثل یک گنجشک ترسیده و لرزیده، در 

خودش جمع شد و نگاهش را دزدید و با دقت به اطراف 

بی حساب  نگاه کرد. تمام تنم چشم شده بود و به اوبی که

ه شدم که چه یم خواهد و کتاب پا اینجا گذاشته بود، خت 

بگوید. به راه افتاد و در را باز کرد و وارد پذیرابی شد. از 

کنار پشبر ها گذر کرد. قلِب بیچاره ام زخیم بود و درد 
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میکرد اما سکوت کردم و مثل همیشه توجیه به دلم 

نعطافن در نکردم. مقابلش، وسط خانه ایستادم و بدون ا

 صورتم، رسد و خشک لب زدم: 

ی شده؟   - ن  چت 

رسش را باال گرفت. چشم هایش معصومیت را فریاد زد و 

 با حال عجیبی گفت:  
ی

 در کمال سادیک

نیم دونم... حال خودم رو نیم دونم و اصال نیم دونم  -

 چرا اومدم اینجا... فقط... 

قدیم عقب رفتم. به طاقچه تکیه دادم و دستم را دو 

دانستم اما حال طرف رحل قرآن گذاشتم. حال او را نیم

خودم عیان بود پس اگر دستم را بند نمیکردم، پس 

 . آرام لب زدم: افتادمیم

؟   -  فقط چر

ن انداخت.     با بغضن گذرا نگاهم کرد و بعد رسش را پایی 

فقط دیدم نمیتونم نبودنت رو تحمل کنم. خودمم  -

 نمیدونم چرا اینجام سهیل.  

از خودم ترسیدم، ترسیدم اگر قدیم جلو بردارم، دیگر 

ل کنم و پا روی اعتقاداتش بگذارم.  نتوانم خودم را کنتر
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پس قدیم عقب برداشتم و از کنار طاقچه کنار رفتم. 

  دادم.  کامال به دیوار رسد و سفید تکیه

نیم دونم چرا اومدی، اما خوش اومدی. یک زمابن  -

 اینجا خونه خودت بود.  

دل زد. واضح بود اصال حال خوبی گاهش کردم. دلن

د.    ندارد. دستانش را تند درهم فشر

 متاسفم سهیل، م... من خودمم خستم.   -

از نگاهش میشد  دلش پر بود. این دختر اذیت شده بود. 

سکوت کردم. نگاهم . خواند  شده را  رنخی که بر او تحمیل

 نگاهم را دید، بی طاقت ادامه دا
 د: کرد و وقبر

انقدر خوب اومدی و خوب رفبر که بخاطرت خودم با  -

م. همش تقصت   خودم در افتادم، نیم تونم تصمیم بگت 

توئه، تقصت  لبخنداته. تقصت  دستاته که وقبر دستام رو 

میگرفت میشدم خوشبخت ترین زن دنیا و وقبر دستات 

 شل میشد بیچاره ترین ادم دنیا.  

به راه افتاد و جمله موچی از احساسات درون وجودم 

ام داد. نگاهم را از اخرش، انرژی مضاعقن به بدن زخیم

ن به تک درخت حیاط دوختم. گنجشیک  پنجره تقریبا تمت 

وع به آواز خواندن کرد. درد  زرد رنگ رویش نشست و رسر
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بدی در قفسه سینه ام نشست. لرز شدیدی در بدنم 

کنم،   ایجاد شده بود و برای اینکه آرامش خودم را حفظ

دستانم را روی سینه جمع کردم و با لبخند نگاهش کردم 

ش ترکید. حرف هایش را دوست داشتم  که کاسه صتی

نگاه از او گرفتم و   گویمان. حبر به عنوان آخرین گفت و  

به پرده های توری و سفیدی زل زدم که در هوهوی باد 

قصیدند و باغچه های کوچک با لبه های خشبر را  مت 

 دادند. نشان یم

نگاهش روی تابلو های کوبلن دوزی و منجوق دوزی  

 شده دودو زد. 

ممکنه. نمیتونم دوستت نداشته  - دوست نداشتنت غت 

بی صاحابم رو بردی که اصال باشم. چون یه جوری دل 

 خودمم پیداش نمیکنم. 

! کند نیممحکم پلک زدم تا اشکم نریزد. مرد که گریه 

ه  چشم از او گرفتم و به سماور در حال جوشیدن خت 

 شدم. فقط سکوت کردم.  

من میخوام بذارمت کنار اما خنده هات رو چطوری  -

ن هات رو چه جوری از مغزم پ اک بذارم کنار؟ جانم گفیر

 کنم؟ رد دستات اصال پاک میشه؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 222 of 446 

نگاه از بخار های سماور گرفتم و به او دوختم. سکوتم 

 کرد اما رسش را منقن تکان داد.  اذیتش یم

نه، نمیشه. چه جوری توبی که نگفته من رو فهمیدی،  -

همیشه دردام رو خریدی رو پاک کنم؟... اخه مگه آدم 

یه کنه؟ میتونه میتونه قلبش رو از این همه احساس تخل

 تو رو پاک کنه؟  

احساس کردم در حال سقوطم. ترجیح دادم سکوت 

 و ناراحبر 
ی

ام نگاهش کنم. کرده و با عمق دلتنیک

توانستم بفهمم چه کیس در این جدابی تقصت  نیم

ی دارد! مبن که هر چه گفتند، سیگار و قمار و  بیشتر

ن توجه کوفت و زهرمار را کنار نگذاشتم یا یسنابی که بدو 

ف ازدواج با شخض  به حال روز خودم و خودش در رسر

دیگر بود اما به حتم کیس که آتش بیار معرکه شده بود، 

 پدر و مادرش بودند.  

ن فلزی در حال  تلويزيون چند اینچ کوچکمان درون مت 

زد اما تماشاچر خودکیسر بود و برای خودش حرف یم

نگار نداشت. دسبر به چشم هایش کشید و جوری که ا

ند، زمزمه کرد:   ن  دارد با خودش حرف مت 
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یم دونم، یم دونم. از من دلت پره. منو از دلت پرت  -

ون.   کردی بت 

به خفه اش کرده و تمام اراده  قلبم گریه کرد اما با یک ضن

خواست مانند تشک های ام را درهم جمع کردم. دلم یم

گوشه اتاق زیر ملحفه سفید رنگ پنهان شوم و از تت  

رس نگاهش دور اما زیپ قفل لب هایم باز شد، دست 

د  ن هایم را در هم گره زدم و رسد نگاهش کردم. قلبم تند مت 

 قانه حرف نزد! اما صاد

من بازم نمیفهمم چرا اومدی اینجا. حضورت رو درک  -

؟ مگه بهت نگفتم  نمیکنم! مگه قرار نیست ازدواج کبن

 برو؟ پس چرا حاال رو به روم ایستادی؟  

فیبن کشید و چشم های رسخش را به من بخشید و با درد 

 گفت:  

با من اینطوری حرف نزن. از خودم بدم میاد که چرا  -

 د اون همه حرف زدن اینجام.  بع

لبخندم درد داشت اما محکم دسبر به موهایم کشیدم. 

کردند و من چشم های فرش های گل قرمز دهن کخی یم

به اخر را زده و فریاد زدم:   بی روحم را به او بخشیدم و ضن
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؟ دلیل حضورت  -
ی

حاشیه نرو یسنا. چر میخوای بیک

! خواستم  بموبن اما چیه؟ من التماست کردم لعنبر

. غرورم رو جلوت شکستم و گفتم جزء تو رو  نخواسبر

ت  نمیخوام اما بی رحمانه گفبر امیدوارم ییک شبیه من گت 

 بیاد!  

روی دیوار رسخورد و زانوهایش را بغل کرد و با هق هق 

 گفت:  

؟ من خستم سهیل. خسته ترم  -
ی

تو میفهیم چر مییک

؟ یه نکن. حالم رو نمیبیبن که طعنه و کنایه ب ارم میکبن

جوری رفتار میکبن که انگار همش تقصت  منه! خییل 

خودخوایه و مغروری که نمیفهیم نصف اتفاقات که 

هیچ، کل اتفاقات تقصت  توئه. حالت خوبه؟ دلتنگ 

 نیسبر اصال؟ 

شیون کرد و مویه زد. طوری گریه کرد که طاقتم طاق 

ن نشستم و زانو هایم را د ر شد. مانند خودش، روی زمی 

توانستم بیش از این آزارش دهم. او، آغوش گرفتم. نیم

ن من بود. نفس   از من بود... نه، او همه چت 
من بود. جزبی

 عمیقر کشیدم تا از عصبانیتم کم شود.  

-   . ِ حاچی
 بماند... حاِل من بماند دختر
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سخت بود، به خدا که گفتنش برایم مرگ بود اما دیگر 

ساده  دسته چوبی تکیه دادم نیم توانستم. رسم را به مبل 

 و با تک خنده ای گفتم:  

بذار بمونه و نگم از اینکه خواب و خیالم رو اشفته  -

. اینکه  کردی. بماند از اینکه روح و روانم رو بهم ریخبر

میشد کنارم بموبن اما خب نموندی هم بماند. اینکه تا 

اخر عمر خواسته قلبم رو به حشت تبدیل کردی هم 

، غروری که شکستیش بماند. غ م هابی که به دلم ریخبر

 هم بماند. 

یسنا هق هقش بیشتر شد و من قلب تیکه پاره ام را در  

ه شدم.   خت 
 دست گرفتم و به پنکه سققن

اینکه تا ابد خنده ات برای من حروم شده و امید  -

زندگیم رو قطع کردی بماند. اینکه قدرت خنده هام رو 

دروغ بزرگ هم بماند. اگه  گرفبر و لبخندهام شده یه

ی مونده و هنوز نگفتم بگو! اگه غروری مونده و له  ن چت 

 نشده بگو که جیگر زلیخاش کنم. آها...  

منتظر و نفس بریده نگاهم کرد که با درد شدیدی که توی 

 قفسه سینه ام پیچیده بود، لب زدم:  
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اینکه دیگه مال من نبایسر رو نیم تونم تحمل کنم...  -

 من چشمات بود. لبخندت زندگیم 
ی

رو اتیش زدی. زندیک

 بود که دیگه برای من نیست... سهم من نبودی دختر 

 .  حاچی 

اشک نریختم اما لبخند تلخن داشتم. لبخندی شکسته. 

هق هقش از رس گرفته شد و من رسم را آرام به دیوار 

 کوبیدم و چشمانم را بستم.  

 داشتیم... چقدر این جدابی 
 برای چه خداحافیطن سخبر

ن تمام شده بود، چقدر زیر آخرین جمالتم  من سنگی 

شکستم اما الاقل قلب او را ترمیم کرده و سالم نگه 

 داشتم. 

دم و  دستم را مشت کردم و چشمانم را محکم به هم فشر

منتظر شنیدن صدای در بودم تا سوت پایان قلبم را 

اعالم کنم که  گریم دست هابی را روی دستم حس کردم 

شوکه چشمانم را باز کردم، از دیدن اوبی که با و وقبر 

صورت رسچن مقابلم نشسته، گیج شدم. نفسم بند آمد 

 با کاری که کرد. 

ن خورد. نفسم دوباره  قلب عاشقم رسید و ناگهان  به زمی 

حبس شد ویل اینبار از شدت هیجان بند آمده بود. لذبر 
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د ک ن ه وصف نشدبن داشت. انگار بوسه ها را روی قلبم مت 

ای عقب کشید و هر لحظه گرمتر و گرمتر میشد. لحظه

ه به چشمانم گفت:   خت 

اون روز کنار موتور، زیر بارون، با لباس های خیس  -

بهت گفتم دوست دارم. دروغ نگفتم سهیل. من هیچ 

 وقت به تو دروغ نگفته بودم.  

های لرزانش در زد. حرکت مردمکچشمانش به رسچن یم

د که برخالف این مدت آنطور صورتم دست خودش نبو 

د.   ن  بی پروا شده بود. قلبم داغ شده بود و دل دل مت 

دستانش باال آمده و صورتم را قاب گرفتند و با تن 

ن زمزمه کرد:   صدای پایی 

باورت نشد دیگه. فکر کردی مثل … باورت نشد نه؟ -

 
ی

خودتم که بایسر نبایسر مهم نباشه و با یک حرف که بیک

بی معرفبر که حبر قبول نداری اتفاقات برو، برم. خییل 

تقصت  توئه. من که مال تو بودم. کنارت بودم اما خودت 

ن حالم رو. تو از حال خودت دم  خرابش کردی. حاال ببی 

 ...  و حال من رو نمیبی
بن ن  مت 

اش ای بر پیشابن قاب دستانم را محکمتر کردم و بوسه

نشاندم که طوالبن شد و به او فرصت داد نفس حبس 
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اش را رها کند و با چند دم و بازدم پشت رس هم  شده

ان کرد. تازه آن لحظه بود که متوجه  کمبود هوایش را جتی

اند. انگار از شدت شدم چقدر چشمانم خشک شده

عادی شده و تمام مدت باز مانده تعجب بازتر از حالت 

بود. احساس خأل داشتم. این یسنابی که االن مقابل من 

روی  نشسته، یسنابی نبود که میشناختم. بوسه

های رقصانش را به اش را پایان دادم که مردمکپیشابن 

چشمانم دوخت. چشمانش بارابن بود! او گریه کرده بود! 

 قلبم به آبن بارابن شد. 

 بود وقبر که گفتم: دست خودم ن

 نمیخوامت میگم پس برو.  -
ی

درکت نمیکنم یسنا. مییک

 از خدا میخوام ییک شبیه خودم 
ی

. مییک ناراحت مییسر

. چته؟ من  بهت بده میگم نمیخوام، گریه میکبن

 نمیفهمم!  

اش لبخند تلخن به لبش خوش آمد گفت. چشمان بارابن  

اش را کاویید و با در صورتم به حرکت درآمد و نقطه نقطه

ن تکرار کرد:   همان حال منقلبش چندبار با تن صدای پایی 

دردم دوست داشتنته. دردم اینه که نه پای موندن دارم  -

. دردم اینه که نمیتونم رو به روی پدرم  ن و نه دل رفیر
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ایستم. نمیتونم بگم این آقابی رو که برام در نظر گرفبر ب

فهمه خونه ردم نیممَ  اینه کهرو نمیخوام. دردم 

 مون رو خودش خراب کرده. خوشبخبر 

 

دم و با دقت به  پارچه کوری روی پشبر را در دست فشر

هایش من را پر کرده حرفایش گوش دادم و اشک چشم

 کلماتش هویدا بود.   بود، تخریب کرده بود! بغض در تمام

با دو انگشت شستش از همانجا که دستانش قفل 

ام را نوازش داد و جمله آخر را با تن صورتم بودند، گونه

های کلید شده برهم، صدای بلند، قدرت بیشتر و دندان

  : لب زد 

دردم اینه که قراره خانم خونه یک نفر دیگه بشم، قراره  -

 ارویم داکنار کس دیگه
ی

شته باشم و حشت بغل ای زندیک

 مرد دیگه ای رو بخورم.  

ی صدایش دردناک بود. فکر نیم کردم انقدر زود از  حبر

دست بدمش. جوری من را پس زده بود که نابود شده 

 بودم.  

 دنیا را روی شانه هایم گذاشته بود و حال تما
ی

م خستیک

برای مرهم دادن آن زخم ها خودش را اینجا رسانده بود. 
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ن را از ریشه سوزاند و اینکه من باعث آن اشک هایش م

 اشک هایم، کمرم را شکست. 

قلبم در حال انفجار بود که یسنا اشکش را پاک کرد و به 

 مبن که واقعا نابود شده ام نگاه کرد.  

ازم نخواه که بمونم. چون نمیتونم. منو میشنایس مگه  -

نه؟ خانواده برام اولویت داره و نمیتونم روی حرفشون 

رف بزنم. هیچ کدوم از اعضای خانوادم به این وصلت ح

  . ن  راضن نیسیر

بادی وزید و در بلند آهبن صدایش در آمد. فشار 

ام بیشتر کرد و دوباره رسش را جلو دستانش را بر گونه

ام زد و بعد ای محکم و کوتاه بر پیشابن آورد و بوسه

د. پیشابن به پیشابن   ام فشر

به اینجا رسوندم در حایل  نمیدوبن چجوری خودم رو  -

 که فقط سه ساعت به پایان صیغه ما مونده بود. 

 نگایه به ساعت کرد و لبخند تلخن زد. 

چقدر زمان کنار تو زود میگذره. حاال فقط هفت دقیقه  -

 مونده! 
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ن بود و دل د. فیبن کشید که دست زیر رسش پایی  ن دل مت 

ندی اش لبخاش گذاشتم و در مقابل چشمان اشیکچانه

 زدم. لبخندی مضحک و تلخ.  

سکوت وحشتنایک شکل گرفت و غباری روی چشم 

هایش نشست و من تمام اراده ام با دیدن چشم های تار 

شده اش دود شد و به هوا رفت. پنجره های بلند و 

شیشه ای بی رحمانه آفتاب را روی ما انداخته بودند. 

ه گرفته گوبی در کنشبر نشسته ایم و نور ها ما را نشان

اند. بغضن که رسکوبش کرده بودم، قدرت نمابی کرد و با 

 هجوم زیادی به چشم هایم شبیخون زد.  

دیگر مهم نبود که چشم هایم را اشیک ببیند، من باخته 

ی برای از دست دادن نداشتم.   ن  بودم. چت 

. تو قسمِت  - دمت دختر حاچی خدانگهدار. به خدا ستر

 من نبودی. حاال هم می
ی

خوای بری. کاریت ندارم، زندیک

برو... ویل مرامم مجاب میکنه حداقل این همه حرف 

ی بگم.   ن  زدی منم یک چت 

 منتظر نگاهم کرد. 

. تو جزوی  عاشقتماگه تو دوسم داری، من  - دختر حاچی

 خود قلبم بودی.  از قلبم نبودی تو خود 
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بغضش ترکید. قلبش ترکید و من آن روز نفهمیدم که او 

شانیس دوباره در خانه ام را زده بود. شانیس که برای 

اتم را بپذیرم و از آنها دوری کنم. چقدر احمق بودم  تقصت 

دانستم جز خودم. اشک روی که همه را مقرص یم

صورتش را بوسیدم که نگاهم به ساعت خورد، خندیدم و 

 اش را در آوردم. رورسی

 فقط پنج دقیقه دیگه مونده.  -

پر کرد، چادرش را رها کرد. دست هایش فاصله بینمان رو 

 صورتم رو قاب گرفت.  

لبخند خسته ای زد و بعد در کمال ارامش خم شد و 

نگه  همان جا ام زد و لب هایش را بوسه ای روی پیشابن 

 داشت و زمزمه کرد:  

کاش، کاش این دنیا اونقدر کوچیک بود که از هر طرف   -

فتم، اخرش بر یم گشتم   . تتو آغوش خودمت 

دست های لرزانش را مشت کرد. با اضطراب نگاهم و با 

 جمله اش ترورم کرد:  

حالم بده، نیم تونم نفس بکشم، دارم روز های سخبر  -

رو یم گذرونم و بدون تو شکنجه میشم. دیر یا زود 
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ازدواج میکنم و نیم تونم تمرکز کنم. یم... میشه بغ... 

؟    بغلم کبن

چشم هایم پر شد اما چشم بستم. قلبم از جمالتش له 

شده بود. آنقدر رسما داخل تن و جانم حس میشد که به 

کردم. احبر رسمای کف اتاق سیمابن را هم احساس یمر 

به سخبر نفس کشیدم و رسم را تکان دادم و ثانیه بعد در 

آغوشش کشیدم. اغوش اوبی که اغوشش امال و 

ارزوهایم بود. رسش روی سینه ام قرار گرفت و با 

د. آیه  دستانش محکم کمرم را گرفت و به خودش فشر

 کشید و آرام زمزمه کرد: 

تباه کردم زمابن که داشتمت پست زدم و حاال باید اش -

توی نبودت بسوزم. محکم بغلم کن، نمیتونم چشمات 

م.    رو نگاه کنم... یکم اروم که شدم مت 

بی حرکت در آغوشش گرفته بودم که با ادامه جمله 

دمش که کم مانده بود، له هایش جوری به سینه  فشر

س بکشم و شود اما دم نزد. نمیتوانستم درست نف

 نمیخواستم نفس بکشم.  

عطرم را نفس کشید و نفس کشیدم و قلبم را به او 

بخشیدم. قلبم از سینه ام خارج شد و داخل اغوشش گم 
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وع  شد. باالخره شکست خوردم و چشم های خائنم رسر

 به بارش کرد و یسنا مسکوت در آغوشم گریه کرد.  

ن و آخرین بار موهایش را  بو کشیدم. خم شده و برای اولی 

گفت! چقدر در این چقدر تغیت  کرده بود که هیخر نیم

چند روزی که ندیده بودمش، به اندازه دنیابی تغیت  کرده 

بود. گوبی پخته تر شده بود. چقدر از آن مرد خدا پرسبر 

ار بودم. اوبی که قرار بود جای 
ن و اعتقاد هابی داشت بت 

د. چقدر از پدر و مادرش نفر  ت در دل مرا برایش بگت 

 داشتم. 

اینجا توبی سهیل، همه فکرم، روحم، همه وجودم  -

. تا ابد عاشقت یم مونم و تا ابد کنج قلبم یم موبن و  توبی

هر روز عشقت رو تیمار یم کنم اما دیگه نیم تونم کنارت 

 باشم. 

دست هایش را دور کمرم محکم تر حلقه کرد. چند لحظه 

بو کشیدمش. همان طور اشک ریخت و من در خامویسر 

 عطرش را. خودش را. حضورش را! 

 تموم شد.  -
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با آه عمیقر از من جدا شد و تمام رسمای دنیا به وجودم 

یبن  ه شد و با لبخند شت  رخنه کرد که به چشم هایم خت 

 گفت:  

مراقب خودت باش، دیگه مزاحمت نمیشم اما  -

ل کنم.   نتونستم این بار خودم رو کنتر

ون فرستادم. رورسینفس سنگینم را به زح اش را مت بت 

رس و موهایش را پنهان  کرد و برای همیشه برایم حرام 

دیدنش. به آغوش کشیدنش و لمس کردنش.  شد 

ن برداشت و رس کرد. زیر چادر  چادرش را از روی زمی 

رنگش برای همیشه از دیدم پنهان شد. لبخندی زد  مشیک

بی اراده من و فاصله گرفت. از جایش بلند شد که متقابال 

 هم بلند شدم.  

 حاال دیگه نامحرمیم آقای برفرازی.  -

چشم بستم و دستانم را مشت کردم. صدای قدم هایش 

را شنیدم اما چشمانم را باز نکردم. ان زمان عقلم میگفت 

که قربابن این اتفاقات منم و چقدر دیر فهمیدم که قاتل 

م. من بودم نه مقتول! نیم توانستم رفتنش را ببین

 
ی

ای نمیتوانستم نگاه کنم. باید اجازه یم دادم برود و زندیک

وع کند.   بدون من را رسر
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و او بدون اینکه نگایه به من از هم شکسته بنیدازد، 

ن  دست روی نرده های فلزی گذاشت و از بالکن پایی 

 رفت... رفت که رفت. 

از پنجره نظاره اش میکردم و وقبر که در حیاط بسته 

مرد گریه  ور بابای هر کیس که گفت،گ  شد. زار زدم. 

کند. یک مرد مگر مرد دل ندارد؟ او هم گریه یمکند. نیم

 زمابن گریه نیم
ی

کند که تکیه گاه کیس باشد که مرد زندیک

م شده تمااز عمق قلبم اشک ریختم. من کیس باشد. 

بودم. نابود شدم. وجودم تیکه پاره شد. زخیم شدم، درد 

کشیدم و باریدم و مردم. من وقبر که لب هایش را از 

خسته ترین مرد دنیا ام برداشت و رفت، روی پیشابن 

زانوهایم تا خورد   آخر رسیده بودم.  بهگوبی . مردم.  شدم

ن افتادم. دست روی قلب شکسته ام  و محکم روی زمی 

دم و با صدای بلندی گریه کردم.  گذاشتم و آن را فشر

م. نیم توانستم  خدایا یم خواستم از شدت درد بمت 

 تحملش کنم.  

 سهیل، سهیل بیدار شو!   -

صدایش باعث شد، صحنه محو شود و جایش را صحنه 

د.    دیگری بگت 
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 خوشبختم آقای... ؟    -

ن بود و قهوه تلخ نگاهش را به من دوخته  صدایش دلنشی 

 بود.   

 آقا سهیل.    -

اشک درون چشمانش جمع شده بود. هنوز مروارید های 

 کرد.   چشمانش روی گونه هایش خودنمابی نیم

؟     -  کمکم میکبن

اشکش چکید و دوباره صدای مهیب و این بار بلند شدن 

 یلدا.   

 خورشیدم رو ازم نگت  آقا سهیل.    -

ن بلندی از جایم بلند و با محمدی که روی سجاده   با هی 

 نشسته بود، رو به رو شدم. 

دست روی قلب بی قرارم گذاشتم با تعجب نگاهم را دور 

اتاق چرخاندم. نفس هایم به شمارش افتاده بودند و 

ره مغزم را توانستم درست تنفس کنم. نیم
ُ
ی مانند خ ن چت 

و  مانخورد. حرف های یسنا آن روزی که آمد به خانهیم

ننه رسید، حرف هایش آن روزی که با گریه آمد و حرف 
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قبل ازدواجش، همه آنها مانند پتیک به مغز  های آخرمان

 کرد. ام را افزون یمو ناراحبر کرد معیوبم اصابت یم

؟    -  چیه؟ چر شده؟ خوبی

ام گذاشت. با نگاهم پتو را کنار زد و دست روی پیشابن 

دستش را دنبال کردم و روی چشمان هفت رنگش ایست 

 کردم.   

 اروم باش همش خواب بوده.    -

ن ح رفش باعث شد، خواب هایم یادم بیاید، همی 

ناخودآگاه چشمه اشکم بجوشد. با حال بدی گریه کردم 

دم  اهنش را فشر که محمد متعجب در آغوشم گرفت. پت 

و مشت کردم و زار زدم. حالم بد بود، خییل بد. طوری 

م.   که دلم میخواست بمت 

چندی گذشت و او فقط پشتم را نوازش کرد. آرام تر که 

جدا شدم.  او  به چشم هایم کشیدم و از شدم دسبر 

ی را به رویم بیاورد، لبخندی زد و از  ن بدون اینکه چت 

جایش بلند شد. آرام شده بودم و او با خیال راحت به 

 اش رفت.  سمت سجاده

 چه عجب بیدار شدی.   -
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ی به رویم نیاورده بود. نگاهم  ن از او ممنون بودم که چت 

ن پهن رویش نشست، روی سجاده   که روی زمی 
ی

ن رنیک ستی

وزید و پرده را بی کرده بود، رو به قبله نشست. باد یم

یک کوچک که در  محابا تکان میداد، مانند دامن دختر

ن و باال چمن زار یم گردد و دامن گلدارش در هوا پایی 

 میشد. 

حالم به حدی بد بود که جوابش را ندادم و دوباره دراز 

 فکر بی یر گلویم کشیدم. پشک کشیدم و پتو را تا خرخره ز 

یک لیوان آب دستم نداده بود! چشم بستم و چند 

ن در ذهنم نبود و بود!  دقیقه ای فکر کردم، لزوما هیچ چت 

یک پارادوکس عجیب و غریب. پلک هایم روی هم 

لغزید و روی محمد ایست کرد. رو به روی پنجره نشسته 

 بود و مهر کوچیک روی سجاده قرار داشت و خودش

مفاتیخ در دست گرفته بود. گه گاه نگایه گذرا به حرم 

د.    ن  امام رضا یم انداخت و نم چشمانش برق مت 

نگاه از چشم های غم دارش گرفتم و لرزان به سجاده 

دوختم. از جایم بلند شدم و رو گرفتم از گل های نرگیس 

کرد. قلبم از این همه اش خودنمابی یمکه روی سجاده

ن خلوص و خلوتش  به تنگنا آمد بود شاید به خاطر همی 
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ن بنده هایش خلوص نیت او بود که خدای باال رسی بی 

گذاشت. همان طور که به طرف یخچال تفاوت یم

فتم، لب زدم:    مت 

 خییل خسته بودم.   -

رسی تکان داد و مفاتیح را بست. سپس به سجده رفت و 

ط دهانه بطری را نزدیک لب هایم کرد م من بی قید و رسر

و مشغول نوشیدن شدم. الاقل داخل این یخچال اگر 

د، آب را میشد پیدا کرد. نگاهم به پرنده  ن مگس هم پر نمت 

برد. درون قفس بود که چه آرام در خواب به رس یم

پوزخندی به خواب بی دغدغه اش زدم و ناخودآگاه 

خودم را با او مقایسه کردم. محمد که از سجده 

 اتیح کرد و گفت:  برخواست، اشاره ای به مف

 تاسوعا ست. میای زیارت عاشورا بخونیم؟   فردا  پس -

خواستم نه بگویم اما وقبر نگاهم روی گنبد نشست، 

 ناخودآگاه گر گرفتم و بی هیچ حرفن کنارش نشستم.  

 بیا.    -

 مفاتیح را نزدیکم گرفت تا بتوانم آیاتش را ببینم.  

 میخوبن یا بخونم؟    -
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 یدم.   بخون. گوش م -

 باشه.  -

وع کرد.     کیم مفاتیح را به سمت خودش گرفت و رسر

 بسم هللا الرحمن الرحیم.    -

او خواند و من خط بردم. او خواند من با دیدن معنای 

 زیارت عاشورا اشک در چشمانم حلقه زد. 

یا اباعبدهللا ابن اتقرب ایل هللا و ایل رسوله و ایل  -

ن و ایل فاطمه و  المؤمنی   ایل الحسن.   امت 

هر از چند گایه نگایه به معبن هایش میکردم و با 

خواندنش ناخداگاه تنم میلرزید. خدای باال رسی زیادی 

 ناعادالنه رفتار کرده بود. حداقل با من!   

با رسیدن به آیات سجده محمد بلند شد و به سمت  

پنجره رفت و مهر را از کنج دیوار برداشت. مهر را سمتم 

 لبخندی زدم.    گرفت که

 ممنونم.    -

سال آیه پنج  از رس به سجده گذاشت. من هنوز هم بعد 

به آیه سجده زیادت عاشورا را از بر بودم.  دعای سجده 

 را خواندم و گریه کردم، خواندم گله کردم. دیگر کافن بود!  
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اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک عیل مصابهم  -

 الحمدهلل عیل عظیم رزیبر  

ن یوم الورود و ثبت یل قدم   اللهم ارزقبر شفاعه الحسی 

. الذین  ن ن و اصحاب الحسی  صدق عندک مع الحسی 

ن علیه السالم    بذلوا مهجهم دون الحسی 

-    .  هللا اکتی

درون  رس از سجده برداشتم و او مفاتیح را بوسید و 

سجاده گذاشت. آن را بقچه پیچ کرد و روی دراور قرار 

 داد. با صدای قار و قور شکمم دست رویش گذاشتم.   

 شام چر بخوریم؟   -

به سمتم برگشت و لبخند زد. باز هم چشمان خیسم را 

 به رویم نیاورد.  

 هیخر تو یخچال نیست.   -

 ابرو در هم کشیدم و دهن کخی کردم.  

 گفبر نمیدونستم. خوب شد   -

 دوباره خندید و دسبر روی لبش کشید.  

 پاشو بریم وسیله بخریم.   -
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 در حایل که غرغر میکردم از جایم بلند شدم.  

آخه این چه وضعیه؟ من گشنمه ایهاالناس. من رو  -

بدون آب و غذا آوردی اینجا نامسلمون! خدا رو شکر که 

 هنوز زندم.  

 پوشید.  کرد و لباس یمفقط به غر غر هایم گوش یم

 بریم؟   -

 چشم غره ای رفتم و به سمتش قدم برداشتم.  

ن لباسام میام، پس بریم. مگه چاره دیگه  - من که با همی 

 ای هم هست؟  

مثل خودم قیافه اش را کج و کوله کرد و از اتاق خارج 

 شد.  

  ...
ی

، ازدحام و غریبیک  همهمه، شلوغن

 ی بیش نبودم.   من در میان این جمع غریبه ا

صدای بلنِد بازاری ها، لحن بیگانه بعضن ها و لهجه 

شان برایم ناملموس بود. لهجه غلیظ عربی با لهجه غلیظ

مشهدی در هم امیخته بود و گایه دست فروش ایرابن با 

انگشتانش سیع در نشان دادن ارقام به شخص عرب رو 

 به رویش بود.   
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ها...     ترکیبی از فرهنگ ها و هتن

جاده خایک بزرگ ویل بارییک بود که در دو طرف، 

فروشنده ها اجناس خودشان را به عرضه گذاشته بودند. 

 بودن پوشش ها باعث جذابیت یم شد. عده 
ی

 رنیک
ی

رنیک

ای از خانوم ها چادرهای سیاه و بلندی به رس داشته و 

روبندهابی به چشم زده که طرح هابی از گل های پیچ در 

 .   پیچ طالبی داشت

از پشت روبند ها، چشم های رسمه کشیده و زیبابی به 

 به رس تن 
ی

 رنیک
ی

چشم یم خورد. اما عده ای چادرهای رنیک

 داشتند.   

ه شدی؟    -  به چر خت 

 نگاه از آنها گرفته و به او دوختم.   

به تنوع مردم. به اینکه توی این شهر عرب و ترک و کرد  -

ن و میان بدون توجه به رنگ پوست و دین و  و لر مت 

 مذهب.  

 رسی تکان داد. 
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. رنگ  - ن امام رضا و مردمش پذیرای همه مردم هسیر

 بی دین رو هم از در خونش 
، اون حبر پوست که هیخر

 بدون استجابت برمیگردونه.   

رفر که خدا روی بنده هاش میذاره رو خوش خیایل. ف -

   .  نمیتوبن با این حرفها نقض کبن

نگاه از او گرفته و مردی دوختم که دشداشه سفیدی به 

 تن داشت و روی رسش چفیه انداخته بود، دادم.   

 فرق نمیذاره.    -

ن های ایرابن را به تن  عده ای، لباس های محیل کردنشی 

 به
ی

ن مردم قدم   داشته و دستمال سیاه رنیک کمر بسته و بی 

 زدند.   یم

 میذاره اخوی. میذاره.    -

 دست به سینه رو به رویم ایستاد و با اخم نگاهم کرد.   

؟   -  میتوبن یدونه مثال برام بزبن

مثال خود من بودم! نیازی نبود دلیل و مدرک بیاورم. 

 من باعث یم
ی

شد تا درسبر حرفم نگایه به تاریخچه زندیک

بد. مانند خودش دست به سینه ایستادم و قدیم را دریا

 نزدیک شدم.   
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 از اون جابی که ییک مثل تو نامزدم رو دزدید.   -

نگاهش توفان شد... تالطم شد... در نگاهش غبار 

اش گذاشتم و کنارش زدم. نشست که دست روی شانه

پارچه ها در تمام بازار آویزان شده بودند. کالفه بودم و 

ده ها با گیخی به اطراف نگاه یم کردم، هر چه مانند درمان

سیع کرده بودم اتفاق های داخل هتل را به روی خودم 

نیاورم و خودم را قوی نشان دهم، چند جمله آخر مان 

همه آنها را در هم شکست. دسبر دور بازویم نشست و 

مرا از وسط بازار کناری کشید. نگاهش آرام بود و بدون 

 تالطم...   

 . خییل ازم دور نشو. گم میشیم.   شلوغه -

رس چرخانده و به او چشم دوختم. مانند پدری رفتار 

کرد که نگران گم شدن فرزندش است. نگاهش به یم

کرد تا ازدحام مردم بود و از افعال جمع استفاده یم

ناراحت نشوم. با قار و قور شکمم دست رویش گذاشتم 

 و ابرو در هم کشیدم.   

 گشنمه.     -

 ام شد، گفت:   ا متوجه نگاه شایکت

 اصال همراه خوبی نیسبر ها.    -
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سکوت کردم. دست از روی شکمم برداشتم و همگام با 

 او قدم برداشتم.   

 فقط حس غریبی میکنم اینجا.    -

یبن کرد و دست روی لبش قرار داد که با حرص  خنده شت 

 گفتم:   

ی  - ن  به جاش بریم چت 
ی

ی نیک ن میشه سکوت کبن و چت 

 کوفت کنیم؟   

 نه. سوال بعدی.  -

ای که عصبی نگاهش کردم که به لباس های بلند و مردانه

 روی چوب ها اویزون شده بود نگایه کرد و گفت:   

 به نظرت این تنت میشه؟    -

اهن یقه شیخن که در دست گرفته بود نگایه  به پت 

 ا بهت گفتم:   انداختم و ب

 اصال یم شنوی چر میگم؟    -

ن دستانش گرفت و همان طور که براندازش  اهن را بی  پت 

 یم کرد، گفت:   

ون، تموم حواسم  - م بت  اره، اتفاقا وقبر با یک دوست مت 

 رو شش دونگ بهش تقدیم یم کنم.  
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اهن را مقابلم قراد  "خدایا این چر بود که آفریدی؟" پت 

 داد و بی توجه به چهره غرق در تعجبم لب زذ:   

 رنگش روشنه به پوستتم میاد.    -

 با بهت گفتم:   

 واسه خودت؟ من گشن -
ی

 مه بابا.   چر مییک

 با تعجب نگاهم کرد.   

 خوشت نمیاد؟ ییک دیگه میخوای؟    -

 با دستش به لباس هابی که آويزان بود اشاره کرد.   

 هر کدوم رو که میخوای بردار.   -

اهن را از دستش گرفتم و نگاهم را به قیافه اش که از  پت 

 شیطنت بسیار خبیث شده بود، دوختم.   

ی بخ - ن ؟ به بیا بریم چت  وریم. الیک تا اینجا کشیدیم که چر

اینکه لخ لخ کنان من رو تا اینجا کشیدی میخندی؟ وات 

 ِد فاز اخوی؟

لبخند جزبی از صورتش شده بود و به قیافه درمانده ام 

خندید. دهن باز کرده تا رسش داد بکشم "گشنمه" اما یم

 قبل از اینکه بتوانم لب باز کنم، با دیدن اتفافر که مقابل

ده شد و خشکم زد.     چشمم در حال وقوع بود، قلبم فشر
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مردی رو به روی جعبه میوه های پالسیده نشسته بود  پت 

کرد آنهابی که قابل خوردن هستند را جدا کند. و سیع یم

محمد با دیدن نگاه ناراحتم رو برگرداند و اخم غليیطن 

 جای لبخندش را گرفت.   

 خدای من.    -

ین تو  جیه به حرفم نکرد و دستانش را در اما او کمتر

جیبش گذاشت. به سمت آن پت  فرتوت قدم برداشت 

 اما ناگهان صدای داد فروشنده به هوا برخواست:   

مرد جلوی مغازه رو به گند کشیدی.    -  بکش عقب پت 

ن کشیده شد تا روی گوجه  نگاهم از میوه ها و زمی 

 
ی

 خودنمابی یمفرنیک
ن کرد. ای که له شده و روی زمی 

اش داد اما فروشنده خودش را به او رسانده و کوتاه هل

او ناتوان تر از آن بود که بتواند روی پا بایستد برای 

ن افتاد.    ن زانوانش طاقت نیاورد و روی زمی   همی 

ون آمد و پخش شد.  میوه های داخل درون لباسش بت 

محمد از میان ازدحام مردم به سمتش روانه شد، همگام 

 دم برداشتم که با حرص و ناراحبر غرید:   با آن ق

-    .  لعنبر
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مردی که سیع داشت دوباره  ن فروشنده و پت  نگاهش بی 

بلند شود و میوه ها را درون لباسش بریزد، گردیسر کرد و 

 در اخر گفت:   

بعضن از انسان ها هنوز تا انسانیت فاصله زیادی رو  -

 باید یط کنند.   

ی   هایش نگاهششوکه از گفته کردم اما قبل از اینکه حبر

مرد رفت. شانه  اض به من بدهد به سمت پت  فرصت اعتر

 هایش را گرفت و آرام بلندش کرد. 

 بلند شو پدر جان.    -

 خم شد و دسبر روی پارچه شلوار او کشید.   

 زخیم که نشدید؟    -

 پت  مرد لبخندی زد و دسبر به کمرش کشید.  

 نه جوون.   -

مرد دست روی شانه  اش کوبید.  محمد لبخندی زد که پت 

 ممنونم.   -

سپس بدون اینکه منتظر حرفن از جانب محمد باشد به 

 سمت خروچی حرکت کرد.  
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اش گرفتم و به محمدی دوختم که با نگاه از کمر خمیده

 کرد.  نگاهش او را بدرقه یم

 محمد؟  -

ه اش را گرفت و به سمت من کشاند  . دستم را در نگاه خت 

 هوا تکان دادم.  

 کجابی پش؟    -

 ای باال انداخت و به سمتم آمد.   شانه

ی بخوریم سهیل.    - ن  بریم چت 

 و لحظه بعد، همراهش کشیده شدم. 

مرد  از بازار خارج که شدیم، نگاه هر دویمان روی پت 

فتیم. مشخص بود که  نشست. آرام پشت رسش راه مت 

اش، از دسبر که روی در هم شدهدرد دارد. از اخم های 

رفت همه و همه اثبات کمر گذاشته بود و خمیده راه یم

دردش بود. وارد کوچه شد و راهش از ما جدا، نگاه از او 

 گرفتم و به خیابان شلوغ دوختم.  

 بیا.   -
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ن مغازه ساندوی    چ فرویسر اشاره کرد. نگاهم روی  به اولی 

اخم هایش نشست. هنوز هم ناراحت بود و غم 

 کرد.  داد یمچشمانش بی قراری دلش را بی 

 دست مرا کشید و وارد مغازه شد.  

اش نشستم و منتظر ماندم تا او روی صندیل های الیک

 سفارش دهد اما کنارم نشست. گره ابرو هایش باز شده

بود و سخت در فکر بود. نگاهم را از او گرفتم و به چراغ 

 قرمز خیابان دوختم.  

به ای  سخت در فکر رفته بودم که بعد از چند لحظه ضن

ون کشید. گایه یم شود که به پایم خورد و مرا از فکر بت 

ن   به چه، تمرکز میکبن و غمگی 
فکر میکبن اما نمیدابن

 میشوی اما نمیدابن برای چه.  

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور... کلبه  -

احزان شود روزی گلستان غم مخور... ای دل غمدیده 

حالت به شود دل بد مکن... وین رس شوریده باز آید به 

 سامان غم مخور، به چر فکر میکبن پش؟  

اند بغض مانند ادیم که حقیقت را به صورتش سییل زده

ده بود. هر چه که کرده بودم. درد هایم یادم اوم

میخواستم فراموش کنم... هر چه که زور زده بودم با آنها 
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ون  کنار بیایم و دفن کنم آنها را، همه رس از خاک بت 

 اورده بودند و نفس میکشیدند...! 

محمد از یوسف میگفت و من میجنگیدم با یوسقن که با 

گفته های محمد فرق داشت. یوسف من نبود با پای 

ست خودش رفته بود و برنیم گشت قرار خودش، با خوا

 نبود که برگردد.  

ه ای که روی صورت میخکوب شده ام  چشم از نگاه خت 

زوم شده بود میدزدم. نگایه گذرا به مبن که گریزان بودم، 

 اش گذاشت.   انداخت و دست زیر چانه

 چرا نامزدت گذاشت و رفت؟    -

ن آورد.   ام را که دید، گاردش را اخم های درهم رفته  پایی 

 البته اگه مقدوره بگو. کنجکاو شدم راستش.    -

کوتاه نگاهش کردم و لبخند کوچیک روی لبم نشست که 

د.    دستانش را محکم در هم فشر

صبوری هم حدی داره سهیل! گایه بد نيست كه  -

ی و حرف
هابی که نگفبر رو، حداقل با حرفم مخالفت كبن

 . ی
 رو كبن
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ام زدم. نگاهم به مردیم ر صندیلپوزخندی زدم و تکیه ب

 رفتند و یم آمدند و غافل از اطرافم.  بود که یم

 سهیل؟   -

جوابش را ندادم. پا روی پا انداخت و دست هایش را در 

د.   هم فشر

ون بيا. بسه  - از پوسته خشك و قديیم خودت بت 

خودخوری! خود واقعیت رو نشون بده تا شاید بفهیم 

ه. اين سکوبر که کردی و  که مشکلت از کجا نشات میگت 

، خییل بده. گایه هموبن باش كه توی همون  بن ن دم نمت 

! خودت رو، احساست رو پشت لحظه احساس یم كبن

 ماسک قايم نكن! 

ب گرفته بودم و آن دستم را زیر با دست روی م ن ضن ت 

 چانه گذاشته و فکر کردم.  

 گفتم قبال توی بازار.    -

ن آوردم کیم خودش را جلو  خوشحال از اینکه گاردم را پایی 

 کشید.  

 اینکه ییک مثل من دزدیدش؟ مطمئبن همینه فقط؟    -

 رسی تکان دادم و نگاهش کردم.   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 255 of 446 

ن خاطر. جمله - خودش بود که مومن  دقیقا فقط با همی 

تک حرف های اون روزش رو ترش رو میخواد. من تک

 یادمه.   

حقیقت مانند پتیک به مغزم کوبیده میشد و خوابم را 

کرد اما من کماکان میخواستم آن را پس بزنم. یادآوری یم

خواست حرفن بزند که دستم را باال آوردم و نگاهم را به 

 در مغازه دوختم.   

دارم اما نه اندازه خدا. گله من از اونه.  گله  من از یسنا  -

بخاطر ناعدالتیش. به خاطر اینکه خوبی های من رو 

ندید و هزار به خاطر دیگه که شمارشش از دستم در 

 رفته.  

دستش که روی دستم نشست به طرفش برگشتم و 

 نگاهم را به دستانمان دوختم.   

ش رو برات در نظر گرفت -  ه.   شاید خدا ییک بهتر

ون کشیدم.     پوزخندی زده و دستم را بت 

دستش درد نکنه. نمیخواد خدابی کنه واس ما. من به  -

 همون یک بار قناعت میکنم.   

 اش را جلو کشید  منقن رسش را تکان داد و صندیل
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نه سهیل. نه. قناعت وقبر معنا داره که توان داشتنش  -

ی که تالش رو داشته بایسر اما خود خواسته تصمیم بگت  

نکبن و بدست نیاری، اینکه اون شخص باشه و نتوبن 

 تالش کبن اسمش قناعت نیست، فقره داداش.   

 گیج نگاهش کردم که لبخندی زد.   

 دلت لرزیده.    -
ی

 نگاهت لو میده که به تازیک

تمام تنم به یک باره لرزید. موهای تنم سیخ شد و 

جایش بلند شد متعجب بزاق دهانم را فرو فرستادم.  از 

 اش را رس جایش برگرداند.   و صندیل

م سفارش بدم.    -  من مت 

دانستم به چه فکر افکار خاض نداشتم و حبر نیم

میکنم! فقط فکر میکردم. سفارش را داد و دوباره کنارم 

 نشست.  

من عاشق نشدم سهیل اما این رو خوب میدونم که  -

ه. تو هیچ کار  ی بی دلیل نمت 
ی نکردی که به هیچ دختر

 مزاقش خوش نیاد؟  
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شانه ای باال انداختم، حقیقت را حس میکردم اما امان از 

انکاری که دستم را بسته بود و نمیگذاشت حقیقت رخ 

 خود را نشان دهد. آهسته لب زدم: 

ن  اعتقادات بده. میگفت  - دین رو بد قبول نداشیر

البته این حرف خودش نبود حرف پدرش میدونست. 

 بود.  

نگاه درشت شده اش را با تک رسفه ای به حالت اول 

 برگرداند و عادی نگاهم کرد.  

تو مطمئبن که اون خوشحال بود؟ خوشحال بود که  -

 میکنه  
ی

که فرفر همیشه فکر کنه مردش با اعتقادابر زندیک

 ؟ مطمئبن که هیچ مخالقن نداشت؟  با یک جاهل نداره

ه چراغن نفس عمیقر کشیدم و نگاهم را همچنان ب

ن ها از هم سبقت  ن شده بود و ماشی  دوختم که حاال ستی

 گرفتند.  یم

ن رو براش مو به مو تعریف  - شِب خواستگاری، همه چت 

ن رو یم دونه.  کردم. یسنا هم با خجالت گفته بود همه چت 

 پس دیگه مشکلش چر بود؟  

د.    محمد لبخندی زد و دست هایش را در هم فشر
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ی یک دختر همینه. فکر میکنه میتونه مردی که  - ن فانتر

به پاش راه  دوست داره رو تغیت  بده. فکر میکنه اگه پا 

بیاد میتونه اون رو رام خودش کنه و واقعا این ترفند 

جواب میده. افسار مرد به دست زن بیوفته ما باهاشون 

راه میایم. این درست! اون میدونست اما همون دختر 

 تالش نکرد که زیبابی  ؟خوبی هات رو ببینهتالش نکرد که 

 تالش نکرد کنارت باشه و تو رو دین رو نشونت بده؟ 

متوجه کنه که کارت بده؟ هر آدیم دلش میخواد که ییک 

باهاش راه بیاد، سیع کنه اون رو بفهمه. رابطش دیل و 

قلبی باشه. هر آدیم باالخره عاشق میشه، وابسته میشه 

یا میمونه تا تهش و یا شکسته میشه. این توبی که 

 انتخاب میکبن طرفت چیکار کنه.  

آرام باشم. حرف  دستانم را مشت کردم و سیع کردم

هایش درست بود و با هر جمله اش حرکات و حرف های 

یسنا در ذهنم جوالن میداد. حقیقت خودش را به در و 

ون بیاید. هیچ  دیوار کوبید و سیع میکرد تا از پیله خود بت 

ماند بنابراین رسم را مثبت تکان دادم مایه پشت ابر نیم

 که لبخندش عمق گرفت.  
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، فقط بو  -
ی

س و بغل و زیبابی و حرفای قشنگ زدن زندیک

 همرایه میخواد، درک 
ی

ون رفتم نیست. زندیک و بت 

میخواد. اینکه با یک لبخند نگاهش کبن و سیگار رو 

ن رو میخواد. اینکه اگه گفت به خاطر من  بندازی پایی 

 من بخاطر تو از خودمم یم
ی

گذرم رو میخواد تا نکش بیک

 اون دلش گرم بشه به بودنت.  

به داد. راسبر و  هشدار ای به تنم زده شد و مغزم  ضن

ن مانند فیلیم از جلوی  حقیقت رخ نشان دادند و همه چت 

دیدگانم رد شد. من کم گذاشته بودم، دیگر منکر این 

شدم. از گوشه چشم نگاهش کردم و متوجه شدم نیم

قفل دست هایش را باز کرده و بی هیچ لبخندی به من 

ه شده.    خت 

 این اتفاقات تقصت  تو بوده سهیل.  نصف بیشتر  -

به خورده و پیله شکسته شد.   ضن

 جهنم شد! 

 دلم آتش گرفت و من در آتشش سوختم. 

گویند ماِه پشت ابر، عاقبت حجاب از اید که یمشنیده

 دارد؟چهره بریم
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گویند ره و رسِم گرد دنیا، مقابل هم اید که یمشنیده

 نشاندن است؟

د حق دیگری را ناحق نکن؛ که اگر گوینکه یم  اید شنیده

 شود روی دوشت؟کردی بار یم

گویند دست تقدیر کارش بهم رساندن که یم  اید شنیده

 است؟

 گویند عشق نهایبر مجهول دارد؟که یم  اید شنیده

گویند! این حکایت، گواه بر حقانیِت این درست یم

 ست! ا ها روایت

 جا خورده نگاهش کردم. 

ن جمالت یسنا را   ی عی  گفته بود و این بار دیگر ستر

جلویم نبود تا حرف هایش را قبول نکنم. او راست 

 کرد. گفت و حقیقت به مغزم دهن کخی یمیم

من دلیل جدابی بودم. من و بی فکری هایم باعث این 

 اتفاق شده بودیم.   

 نگاهش نکردم. بدنم جمع و موهای تنم سیخ شد. 

 و سکوت... 
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ن کاری با چطور یم باورم نیم شد... یک مرد  تواند همچی 

 مسبر از رسم 
ی

همشش بکند که من کردم؟ انگار به تازیک

پریده و هوشیار شده بودم. چطور توانسته بودم آنقدر 

همش بی وفا و ظالیم باشم؟ مغازه با تمام تزئينات 

زیبایش دور رسم چرخید و رنگ هایش برایم در هم 

برگشتم و  آمیخته شد. با صدای محمد آرام به سمتش

 گیج و منگ نگاهش کردم.  

؟   -  دوسش داشبر

 سوال سخبر نبود، یسنا وجود من بود. 

 خییل.   -

ن حرف کوتاه کافن بود که محمد با غم نگاهم کند.  همی 

 زبان روی لبم گذاشتم و آن را تر کردم.  

نامزدم بود، خوب یا بد ناموس من بود و من اشتباه  -

 کبن بهش  
ی

کردم. با یک نفر، یک هفته یک جا زندیک

. ما که نامزد بودیم و دنیای خودمون رو  حس پیدا یم کبن

م بود.   داشتیم. دوستش داشتم و برام ارزشمند و محتر

لبخند روی لبان محمد قشنگ ترین لبخندی بود که بعد 

ده بودم. حرف هایم را زده بودم و او حرف از مدت ها دی
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هایش را مانند آویزی در گوشم انداخته بود. در چشمانم 

ه شد و محکم پرسید.    خت 

 واقعا هنوز دوسش داری؟ -

انقدر محکم و استوار جمالتش را برای بار دوم تکرار کرده 

م دامنم را گرفت. رسم را مثبت تکان  بود که لحظه ای رسر

 دادم. 

 نتونستم فراموشش کنم.  هنوز  -

نفس عمیقر کشید. نگاهم را از او دزدیدم. باید او را زود 

تر چشم باز میکردم و چقدر دیر با کیس مثل او آشنا 

ن بود که روزی غریبانه ترین  شده بودم. ترس من همی 

 و راز هایم شود. 
ی

کیس که در محل بود، محرم تمام زندیک

ام را افزون کرد و بر قلب درد مندم رسید، یاد یسنا ناراح

 صدایم از ته چاه بلند شد. 

من بد کردم. به خاطر کیس که برام ارزشمند بود. از  -

 نکشیدم. دست  اعتقاداتم یا  هوس هام

توانستم حسم را توصیف نگاهم کرد، نگاهش کردم. نیم

کنم. مانند پری سبک شده بودم و باری از دوشم 

ن را برداشته شد. دیدگانم باز شده بود و  حاال همه چت 

دقیق تر میدیدم. از اینکه انقدر مصمم حرف زدم و 
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حقیقت را به صورت خودم کوبیدم، خوشحال بودم. یم 

خواستم فریاد بزنم و از او تشکر کنم. یم خواستم محکم 

 بغلش کنم، از اینکه حسم را یادآوری کرده بود. 

سبک شده بودم. قلبم ماالمال از عشق شد و لبخندی 

ن انداختم. از جایش بلند شد و لب زد: زدم و رس   م را پایی 

م ببینم چقدر دیگه سفارشمون آماده میشه.   -  من مت 

شعور این پش بی اندازه بود، اینکه لحظه ای تنهایم 

گذاشته بود تا فکر کنم. برای لحظه ای نگاهم باال آمد 

 که او را درون مغازه لباس فرویسر رو به رویم دیدم.   

 یگه نه!   خدایا د -

ن مشت شد. تازه افکارش از ذهنم خارج  دستم روی مت 

شده بود اما با دیدن دوباره اش و حرف های محمد 

 ذهنم مجددأ درمانده شد.   

وقبر از مغازه همراه با پالستییک که به دسته ویلچرش 

بود، خارج شدند بی محابا از جا برخواستم. جوری که 

ه دار را روی خودم صندیل افتاد و نگاه محمد و مغاز 

احساس کردم. به سمت در مانند افسار گسیخته ای 

یورش بردم که محمد از پشت، دست روی شانه ام 

 گذاشت.   
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 کجا؟     -

ام نگاهش کردم و دستش را به آرایم از روی شانه

 برداشتم.   

ی من رسیدم.    -  تا تو سفارش ها رو تحویل بگت 

گفتم و گریختم. از مغازه خارج شدم و رسدی باد را تا 

عمق چشمانم احساس کردم. چشم ریز کردم و خیابان را 

به خوبی نگاه کردم. با پیدا کردنش لب هایم خندید و 

پشت رسش با فاصله حرکت کردم. با او از خیابان عبور 

کردم، با او از کوچه ها گذشتم. هر چند با فاصله و دور 

ش را دوست داشتم. لبخندی که به خواهرش اما وجود

د و با خوشحایل رس بریم ن گرداند تا او را ببیند، دوست مت 

داشتم. به هتل آنها که رسیدم، منتظر شدم تا داخل 

 شود و من تا لحظه آخر نگاهش کردم.  

قناعت هم جزو غنائم به حساب یم آمد! چشم های آن 

رد شد. رفت. اعصابم خو دختر جلوی صورتم رژه یم

ام صورتم ملتهب و هنوزم بوی عطر تن آن زن درون بیبن 

 پیچیده بود. 

؟ واسه چر انقدر شبیه -  اش هسبر
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، بعضن شباهتیک وقت آدم را نصف جان  ها هابی

 کنند. یم

 ... شبیه صدایش باشد  مثال صدابی که

 هایش... خندهای که شبیه خنده

 ..! . هایش باشند شبیه چشم که  چشمابن و امان از 

وع  از هتل رو برگرداندم و زیر المپ های زرد خیابان رسر

 به قدم زدن کردم.   

چشم به آسمان دوختم. سمت آسمان تاریک، سمت 

خدا! همان خدابی که با من قهر بود همان خدابی که من 

کرد و خواب را بر چشمانم حرام کرده را آدم حساب نیم

 بود.   

نداد، همان خدابی که همان خدابی که هرچه خواستم 

هرچر داشتم گرفت و حبر بر این باور رسیده بودم که او 

مرا به اینجا کشانده است. رسم تت  کشید و یادآور شد که 

چقدر بدبخت هستم. اینکه خدا به حرف یسنا کرده و 

کیس را جلوی پایم قرار داده بود که شبیه او بود، تقصت  

چندی پیش داشتم از او بود. تقصت  او بود که میدید تا 

دم و حاال مثل دیوانه ها دنبال دختر  ن عشق یسنا دم مت 

 ام. دیگری راه افتاده
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، خاطراتش دوباره در حال رنگ موهای رسم را کشیدم

ن در رسم بودند.   گرفیر

ن  ن برای گفیر اراده دستم را باال و بی  نداشتمدیگر هیچ چت 

س . از نوک انگشتانم حکردماش را لمس  و گونهآوردم 

ای روی هایش لحظه. پلکشد نابی به تمام جانم رسریز 

و من با جساربر عجیب و بعید دست روی افتاد هم 

کرد و . پلک که باز  کشیدماش  های پر و رنگ پریدهلب

 بال لبخند نگاهم کرد، لب زدم: 

بن در برابرم. شجاع شدی!  - ن  لبخند مت 

و در راستای گردنش  خورد اش رس ی چانهدستم از گوشه

 . نشستاش روی رسشانه

 نمیاد. خودت گفبر ترس بهم  -

 ناخواسته پوزخند ریزی زدم. 

بان میدهویل قلبت که داره زیر دستم جون  - ، این ضن

 وحشیانه از ترس نیست؟ 

 ابرو باال انداخت. 

 نیست. ترس  نشونهتپش قلب همیشه  -

 . ام نشستخستهاب به صورت لبخندی جذ
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سم چر شده  -  کرده؟   تغیت   نظرت که  که این طور! نتر

 منقن رسش را تکان داد. 

س.  -  نتر

 هایشلبو روی  چرخید  صورتشروی جز به جز  نگاهم

ن یک نگاهش مرا  ایستاد  و هیجابن وصف ناپذیر از همی 

 . کشید در کام خود  

،  نمیاد بهت  میدوبن  - ن ، دل شکسیر ن متلک انداخیر

من فکر کردم تو تنها آدیم هسبر  …اشتباه کردن قضاوت

فهمه یه دردی پشته ، که یمنمیشمکه کنارش قضاوت 

پر بودن باهاشم هام هست، اوبن که من پر دیوونه بازی

تنها کیس هسبر که به دور از اعتقادات اشتباه تو  . توبی 

ی.   این دوران من رو توی آغوشت میگت 

افش زدم و موهایش را نوازش کردم.   لبخندی به اعتر

دوبن چر داره پدر منو درمیاره؟ این چشمات که یم -

اینجوری از حرف پره، این موهات که به عمرم به این 

 . زیبابی ندیده بودم

ن رسم را بلند کرد ن بود، نفس هایم سنگی  م. قلبم سنگی 

د.  بود.   بغض گلویم را فشر
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 دنیات واقعا جای من نیست؟   -

ه زده بود.  ی به سنگیبن سال ها غم در گلویم چمتی ن چت 

توانستم من برای آن دختر خواب هایم چه کاری یم

توانستم بکنم؟ اگر بکنم؟ اصال برای دل خودم چه یم

ش نمیکردم اما خوابی  یک بار این خواب را میدیم، تعبت 

ن شده را  که نزدیک به دو ماه است با من عجی 

   توانستم باور نکنم. نیم

به آسمان نگاه کردم، انگار با بی رحیم به من دهن کخی 

 کرد.  یم

خوشت میاد آزارم بدی؟ هوم؟ خوشت میاد هر شب  -

دلم براش بسوزه و نتونم کاری کنم؟ خوشت میاد دلم 

براش بلرزه و نتونم کاری بکنم؟ از خودخوری کردنم 

خوشت میاد؟ از شب بیداری هام خوشت میاد؟ وقبر 

م با خودم گفتم دیر کردم حتما. گفتم نشد، پیداش نکرد

گفتم صالح نیست. نه اینکه تو راه مشهد جلو راهم 

قرارش بدی. اونم یک؟ این زمان؟ با این قیافه؟ این دختر 

 دیگه چر میگه المصب؟  

 دسبر به موهای پریشانم کشیدم و تا صورتم کش دادم.   
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ماهه پلک رو هم به خدا خستم. به خودت قسم دو  -

 . نگو بازم خواب جدید دیدی. نذاشتم

ن عابر پیاده، زیر آسمان خدا نشستم.  وا رفته روی زمی 

بدنم سست شد و دلم داشت پر پر میشد، پس رسم را به 

ایش در گوشم نجوا دیوار چسباندم و صدای التماس ه

انه و مهربانش، صدای خجالت زده و  شد، صدای دختر

گونه های رسخش وقبر بهم زل زد و گفت " خوشبختم 

 آقای...؟"   

ام میسوخت. وجودم البه الی سوخت، معدهگلویم یم

 آن جمله هایش سوخت!" آقا سهیل"   

رسم را به دیوار کوباندم و نمیدانم چرا در گوشه ترین 

 کوباند.  لبم حیس خودش را به در و دیوار یمقسمت ق

 زانویم را باال آوردم و دستم را به آن تکیه زدم.  

 قراره تا کجا پیش بری؟    -

 زمزمه کردم، با خودم. با خدای خودم.   

چقدر دیگه قراره ادامه بدی؟ چقدر دیگه قراره من رو  -

؟   توی جاهلیت نگه داری و کمکم نکبن

 ذشت تا رادار هایم به کار بيافتد! چند لحظه ای گ 
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انگار دور شدنش باعث شد تا عقلم دوباره به کار بیفتد.  

به ای به رسم زدم.     چشم هایم درشت شد و ضن

 وای محمد!    -

م و رسی    ع طول و عرض   بود تا از جایم بتر
ن جمله کافن همی 

 کوچه و خیابان ها را بدوم. 

وم که شنیدن وارد کوچه بعدی شدم و خواستم جلو بر 

 صدایش وادارم کرد، پشت دیوار پنهان شوم. 

ید دیگه. خواهش میکنم.   -  بگت 

 رسم را آرام جلو بردم و نگاهم را به او دوختم.  

مرد فقط نگاهش کرد که محمد با لبخند میوه را به  پت 

 سمتش گرفت.   

 داری صدقه میدی؟    -

لبخندش عمیق تر شد و میوه ها را درون دستش 

 اشت.   گذ

نه، دارم ازتون به خاطر رفتار زشت یک هم نوع  -

 عذرخوایه میکنم.   

مرد هم مانند من شوکه شده بود. یا او چرت و پرت  پت 

ممكن بود.   میگفت یا درک حرف هایش برای ما غت 
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 از کجا پیدام کردی؟  -

تا کوچه که پشت رستون بودیم اما بعدش رو دیگه فکر  -

چه پیداتون کنم تا اینکه روی نمیکردم بتونم توی کو 

 چهارپایه کنار خونتون نشسته بودید. 

مرد زد و ادامه داد:     دسبر رس شانه پت 

خداحافظ پدرجان. دوستم هر لحظه امکان داره برسه.  -

م.     من مت 

اش از بهت در آمدم و با عجله از کوچه با شنیدن جمله

ون آمدم و رسم را به دیوار تکیه دادم.    بت 

ارش عجیب به دلم نشسته بود. رفتارش را سلول به ک

 کردند و منقلب شده بودم.  سلول تنم ستایش یم

مرد در بازار تا انتهابی  غم نگاهش در بازار، رفتارش با پت 

 که با او هم قدم شدیم.  

کرد که محمد این قصد را از قبل همه و همه یادآوری یم

 گرفته بود.  

رس از دیوار برداشتم و به سمت مغازه قدم برداشتم. به 

 حتم تا حاال رسیده بود.  
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وقبر جلوی مغازه رسیدم با دیدن محمد که یک پایش 

روی دیوار و رسش را به آن چسبانده بود، با خجالت 

 ظاهری چشم بستم.   

 خشید تو رو خدا.   بب -

چشم هایش را باز کرد و از دیوار فاصله گرفت و من 

نگاهم روی پالستییک ماند که ساندوی    چ ها درونش دهن 

 کردند.   کخی یم

 کجا بودی؟     -

نگاه از پالستیک گرفتم و به چشمانش دوختم. به 

 سمتش قدم برداشتم و لب گزیدم.   

س اخوی! بعدا اگه شد برات تعریف میکنم.    -  نتر

پا پیچ نشد. پیله نکرد. در عوض شانه ای باال انداخت و 

پالستیک را باال گرفت. یا شیطنت نگاهم کرد و ابروبی 

 باال انداخت.   

! شاید دست از قن - . پیله نمیکنم، ... باشه.. اعت برداشبر

 بریم که یخ کرد. 

ای باال خندید و من متعجب نگاهش کردم که شانه

انداخت و خواست برود که دوباره دستش را گرفتم  و 
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نگاهش روی من ثبت شد. لب کج کرده و ناراحت نگاهم 

 کردم.  

 بخشیدی دیگه؟    -

ون کشید.     خندید و دستش را بت 

 .   دیوونه -

 اخیم چاشبن لبخندش کرد و ادامه داد.  

البته که نبخشیدم. هر وقت تعریف کردی که کجا  -

 بودی و کجا رفبر منم میبخشم.   

رو برگرداند و هم گام با او قدم برداشتم. مشکوک نگاهش 

 کردم.  

 از موقیع که من رفتم تو منتظری؟  -

 ای باال انداخت.  بی تفاوت شانه 

سماق میمکیدم. خب منتظر بودم دیگه. کجا نه داشتم  -

 میتونستم برم؟  

با خنده دسبر روی لبم کشیدم و ارزش کارش از نظرم 

ن ها سمفوبن سکوت ما  افزون تر شد. صدای بوق ماشی 

 شده بود. 
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-    !  راسبر

پالستیک را در دستش جا به جا کرد و نگایه به خیابان 

 انداخت.  

؟    -  برای دلت چیکار میکبن

وقبر ماشیبن از خیابان رد نشد آرام به سمت آن طرف 

خواست خودم را، احساس خیابان حرکت کردیم. دلم یم

ام را رسکوب کنم و چه رایه بهتر از اینکه آنها را نو شکفته

با اقتدار بلند بگویم تا در پوست و گوشت و استخوان 

 هایم نفوذ کند 

 فقط گفتم که. قناعت. آوردن یک نفر دیگه توی   -
ی

زندیک

س میشه که هر لحظه امکان میدی  باعث ترس و استر

 ترکت کنه.   

تقریبا به ورودی هتل رسیده بودیم که با دست به داخل 

 اشاره کرد و خودش پشت رس من داخل شد.   

کیس دلیل بودن تو نیست! تو با بود و نبود کیس در   -

 نمیکبن 
ی

، تو به خاطر کیس زندیک زندگیت تعریف نمییسر

و وجود تو به وجود کیس گره نخورده! به جای بازی 

ن احساسات خودت، درست  کردن با واژه ها و برانگیخیر
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انتخاب کن و کیس رو به زندگیت وارد کن که از وجودش 

ی.    لذت میتی

 ندی زدم و با ادامه حرفم قلبم تت  کشید. پوزخ

 به یسنا خیانت کنم؟   -
ی

 یعبن مییک

 در اتاقمان را باز کرد و لب گشود:  

 تا جابی که من میدونم یسنا خانم ازدواج کردن. درسته؟   -

وارد اتاق که شدم و رسم را مثبت تکان دادم. خواست 

" گفت م و حرفن بزند که درمانده "ولش کن تو رو خدابی

ن نشستم و با دست اشاره کردم تا او هم  رسی    ع روی زمی 

 بشیند.   

 مردم.    -
ی

 بده که از گشنیک

خندید و پالستیک را به سمتم گرفت. ساندوی    چ ها را از 

ن گذاشتم و مال  نایلون در آوردم و مال او را روی زمی 

ون کشیدم.   خودم را از داخل روکش کاغذی  اش بت 

؟ بیا دیگه.    -   کجابی

 اومدم.    -

سیبن به دست و لباس عوض کرده رو به رویم ظاهر 

 شد.   
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حاال دیر نمیشد ممیل. میخوردی بعد لباس عوض  -

 میکردی.   

ن گذاشت.  سیبن را همراه با لیوان های داخلش روی زمی 

ون کشید. ساندوی    چ اش را برداشت و آرام از روکشش بت 

با قاشق باز دسبر به لبم کشیدم و در شیشه نوشابه را 

 کردم.   

؟  - . خودت چر شما که من رو شسبر و روی بند انداخبر

 کیس هست که منتظر بایسر بیاد حالت رو خوب کنه؟   

لیوان را مملو از نوشابه سیاه کردم و بطری را کنار 

گذاشتم. دستم هنوز به لیوان نرسیده بود که او آن را 

 قاپید.   

ری که بیاد و حالم رو منتظر که هستم اما نه اون منتظ -

خوب کنه. حال خوبی که با اومدن کیس بیاد، با رفتنشم 

ه!     مت 

لیوان دیگری برای خودم برداشتم و کیم داخلش نوشابه 

 ریختم. 

خب اصلش هم همینه دیگه. مگرنه االن حال و روز  -

 من این نبود که.   
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ر میکنه توبی سهیل.    -
 اما این طوری تنها کیس که ضن

 پوزخندی زدم و نوشابه را تا ته رس کشیدم.   

ن بوده.    -  بزرگ ترین موفقیت زندگیم همی 

اش زد. دهانش را متعجب نگاهم کرد و گازی به ساندوی    چ

 خایل کرد و هیبن که قورت میداد، لب زد: 

؟ متوجه نشدم.   -  چر

ن بوده که با چشم  - بزرگ ترین موفقیت زندگیم همی 

 طور فراموشم کردن!   های خودم دیدم که چه

فت تا زده شود در هوا ماند! دهانش را بست  گازی که مت 

ن گذاشت.     و ساندوی    چ را روی زمی 

اش رو خدا فراموشت نکرده. خدا هیچ کدوم از بنده -

 فراموش نمیکنه.   

 اهمیبر ندادم که خودش را سمت من کشید.   

-  . هنوزم دوسش داری که به حرفم بی اعتنابی میکبن

 هنوزم مطمئنم که ته دلت خدا هست که میخوای باشه.   

اخیم کردم و رسم را باال آوردم که نگاهش روی زنجت  

 گردنم نشست.   
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 نه، نیست. روزی که باید یم -
ی

بود نبود. تو چر مییک

 حاال؟  

 .   لبش را تر کرد و نگاهش را به پنجره دوخت

اگر توی دلت نبود، یک بار هم که شده باهام مخالفت  -

میکردی برای اومدن به مشهد. برای خوندن زیارت 

ه به حرم نگاه نمیکردی  . اونقدر خت  عاشورا گارد میگرفبر

ه. همه اینا میگه که تو هنوزم  که رو به روش خوابت بتی

 دوسش داری.   

یش را باور ناخداگاه تنم لرزید اما نمیخواستم حرف ها

کنم. دستم را گرفت و از جایش بلند شد. به سمت پرنده 

ه زیبایش رفت و به اوبی که در خواب به رس یم برد، خت 

شد. تصویرش را نه، اما صدایش را داشتم و همان صدا تا 

 عمق وجودم را لرزاند.   

 فردا هم امام رضا و هم خدا منتظرتن. منتظرشون نذار.    -

*** 

خت زده و چشم هایم را مالیدم. آفتاب بی غلبر روی ت

تابید و حبر از روی چشمان بسته هم اذیتم رحمانه یم

کرد. با حرص غریده و پتو را کناری فرستادم. از جا بلند یم

شدم و از شدت گرمابی که متحمل میشدم به حمام پناه 
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بردم. زیر دوش بودم و روی موهایم شامپو تخم مرغن 

دم که دستم روی  ن  همان موهای کف دار قفل شد.   مت 

 من دیشب خواب ندیدم؟    -

 موهایم را به عقب هدایت کردم و چشم هایم را شستم.   

 به وهللا که ندیدم.    -

 دستم را ذوق زده روی دهانم گذاشتم تا فریاد نزنم.   

ت عبایس دعام رو شنیدی اوس کریم؟!    -  حرصن

دستم کنار زدم. به سمت اینه رفتم و بخار رویش را با 

کرد و عجیب حال چشمان براقم درون اینه خودنمابی یم

دلم خوش بود. با یادآوری اینکه باید به حرم برویم مانند 

محمد غسل زیارت کردم، مانند او لباس مشیک پوشیده و 

عطری با بوی خوش گل محمدی زدم. شدید دلم 

م. حداقل برای مدت  میخواست رنگ و بوی او را بگت 

کشد. وقبر کردم انتظارم را یمیه که احساس یمکوتا

محمد از خواب بیدار شد و قیافه ام را دید، لحظه ای 

 متعجب نگاهم کرد.   

 یا بسم هللا.    -
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دست سمت چشم هایش برد و آنها را محکم فشار داد و 

ه شد.     دوباره به من خت 

 حقیقت داره؟    -

ب بلند شد و به سمتم آمد و دستش  را روی یک ضن

 صورتم گذاشت.   

ميگما سهیل، خواب نما شدم یا تو انقدر ترگل و ورگل  -

 شدی؟ 

به محکیم که به گوشم کوباند، رسم سوت کشید و  با ضن

 متعجب نگاهش کردم.   

 نه بیدارم، چه خوب شدی.   -

اخیم کرده و دستم را روی صورتم گذاشتم. هنوز هم 

 میسوخت. 

 به خودم رسیدم. چه ادا حاال یک بار درست و حسابی  -

 و اطواری درمیاری.   

 فاصله گرفت و روی تخت دراز کشید.   

 چرا خوابیدی؟    -

بدون توجه به لحن متعجبم، خییل خونشد پتو را روی 

 خودش کشید. 
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میخوام با دست ادب از خواب بیدارشم. این خواب  -

ینه، رو دل میکنم یک وقت!    زیادی شت 

ن را به طرفش پرتاب کردم که بالشت سفید  شانه روی مت 

 را جلویش قرار داد.  

 وحیسر دیگه، کاریش نمیشه کرد.  -

 بلند شو پدر سوخته.   -

خندید و بلند شد و همان لباس دیروزش را پوشید. همان 

اهنش را چفت یم  کرد، لب زد: طور که یقه پت 

 با تاکیس بریم یا پیاده؟   -

 خودمان تا حرم انداختم.   نگایه به فاصله کم

 پیاده.   -

 رسی تکان داد و ساعت را دور مچ دستش بست.  

ن من شلوار بپوشم اومدم.   -  باشه بریم فقط تو برو پایی 

 باشه.   -

رفتم تا او از ورودی هتل خارج شده و آرام آرام پیش یم

هم بیاید. رو به جلو با قدم های که سست نبود اما 

ن و استوار هم نبود، قدم بریم  داشتم.  مطمیی
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 بریم.   -

نگاهم سنگ فرش های پیاده رو را دنبال کرد و مغزم 

 
ی

کرد. گایه به ام را زیر رو یماتفاقات درهم برهم زندیک

هایم با دلیل و برهان جواب میداد گایه هم الل سوال

د طوری که انگار نه انگار  ن میشد و خودش را به خواب مت 

از او سوال پرسیدم و منتظر جوابش هستم. در سکوت 

ن این سکوت را  فتیم. نه او قصد شکسیر کنار هم راه مت 

 داشت و نه من.  

و  میان صدای بوق و ازدحام اتومبیل ها و عابریبن که تند 

شدند، غرق بودم. غرق یک خسته از کنارمان رد یم

 
ی

ام افتاده و دنیایم را سیایه نسبی که درست وسط زندیک

ه و روشن کرده بود! یک پارادوکس عجیب و غریب.    تت 

؟   -  به چر فکر میکبن

های یخ زده ام را درون جیب شلوارم فرو کردم و دست

 نفس عمیقر کشیدم.  

 هم فکر میکنم.  نمیدونم! درهم و بر  -

ن افتاده بود، نگایه به سایه ای که کنارم روی زمی 

انداختم. خییل وقت بود که قدم به قدم با من جلو 

 یم
ی

ام داده بود. این روز ها آمد و رنگ دیگری به زندیک
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مدام منتظر بودم رد شود تا کنارم نباشد اما او مردانه 

 کنارم ایستاده بود. با خنده جواب داد: 

ن فکر کبن و مدام یعبن  - ؟ مگه میشه به چند چت   چر

 اخمات تو هم باشه؟  

اهمیبر به او ندادم و به بستبن فرویسر که روبرویش 

ایستاده بودم زل زدم. نمیدانم چقدر از اخرین باری که 

گذشت. شاید یک سال پیش شاید بستبن خورده بودم یم

 هم دوسال.  

 ولش کن ممد. بیا بستبن بخوریم.   -

های کیپم ازاد کردم. با حبس شده ام را از پشت لبنفس 

قدم های بلند به سمت بستبن فرویسر حرکت کردم و 

درست جلوی در ایستادم. خودم را کیم سمت مخالف 

کشیدم تا رد شود اما برخالف خواسته ام قدم دیگری به 

 من نزدیک شد.  

 انتخاب خوبی نیست رسما میخوریم!  -

 رام تر زمزمه کرد: با صدای گرمش این بار ا

 با یخ در بهشت چطوری؟   -
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با خنده رسی تکان دادم و عقب کشیدم. چیبن به 

 اش داد و دست درون جیبش کرد.  بیبن 

 مفت خور.   -

چشمانم را درشت کردم و عقب ایستادم که او با دو 

 لیوان یخ در بهشت برگشت.  

 ممنونم.   -

 خواهش.   -

با هم به سمت حرم قدم برداشتیم. لیوان  را از دستش 

گرفتم و بن را درون دهانم گذاشتم. از رسدی و خنکای یخ 

در بهشت پرتقال لذبر عجیب در جانم پیچید. بن را از 

دادم و کیم لیوان را هم زدم تا یخ هایش  دهانم فاصله

 خردتر شود و دوباره به دهان کشیدم. 

 آخيش.   -

لیوان خایل شده را درون سطل زباله انداختم و با 

 وسواس دسبر به لباس هایم کشیدم. 

-   . ن  مریس، عایل بود. دمت جت 

 خندید و لیوان را داخل سطح زباله ریخت.  

 نوش جون.   -
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ن ابری انداختم و قدم برداشتم روی نگایه به آسما

رسامیک های رسد حرم. قدم برداشتم و پرنده هایش پر 

زدند. با قدم هابی لرزان رو به روی دعای اذن دخول قرار 

گرفتم و آرام در دلم آن را خواندم و با اجازه امام رضا 

اش شدم. وقبر مقابل حرم قرار گرفتم ناخداگاه وارد خانه

انگار پاهایم قفل کرده بود و  از حرکت ایستادم. 

توانستم از جایم تکان بخورم. نگاهم روی چراغ های نیم

خاموش شده نشست. مردم در همهمه بودند و بچه ها 

 یم دویدند.   

 صدای سالم دادن محمد بلند شد بی اختیار اشک 
وقبر

در چشمانم حلقه زد اما نبارید، شکستم، خرد شدم و 

م اشک شد اما نبار  ید! عده ای از مردم به سمت خاکستر

اش رفتند و در کاسه های فلزیحوض اسماعیل طال یم

نوشیدند. اما من در رسنوشت خییس که خودم با آب یم

دستان خودم ساخته بودم  درمانده ایستاده بودم. گرمای 

کرد. دیگر درونم یخ آن خورشید زیبا دیگر اذیتم نیم

بودم که حاال از  نمیبست.  انگار بهمن ترین ماه زمستان

 وسط مرداد رس در آورده بود.   
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ون آمده بودم که حاال امام  من از کوچه های چرک بت 

کرد. رضا در روی من باز کرده بود و با لبخند نگاهم یم

داد اما من رس در گریبان بودم لبخندش نوای سخره نیم

در حایل که ناراحت بودم از او و خدا! مانند بچه ای که 

ش دلخور بود اما با یک لبخند او دوباره به سمت از مادر 

د.   ن  آغوشش پر مت 

او در به رویم باز کرده بود ، انگار که مرا  شناخته بود. 

فهمیده بود که یک بی کجا در مانده از هر جا به خانه 

اش پناه برده بودم. من روحم را در ال به الی پرچم های 

ن جا گذاشتم، جسمم را  در ال به الی سیاه لبیک یا حسی 

ی    ح جا گذاشتم.     ضن

 السالم علیک یا ضامن آهو.    -

 سالم دادم مانند محمد...  

 خم شدم مانند محمد...  

 زیارت عاشورا خواندم مانند محمد...  

 و باالخره اشک ریختم مانند محمد...  
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حالم خوب شده بود، انگار با حضورش و مهمان نوازی 

دلخوری هایم به باد هوا  هایش حالم را نیک کرده بود. 

 رفته بود و باالخره در آغوشش کشیده شدم.  

این روز ها عجیب خلق و خوی محمد را گرفته بودم. 

چرخاند. هر جا که خواست مرا یمانگار او هر جور که یم

میخواست یم غلتاند. دیگر لغزیده بودم و حاال من 

التماس میکردم به روحم! "که ای روح رس بر نگردون 

ن حال بمونم " محمد نگایه به من  جونم. بذار در همی 

انداخت و وقبر چشم های خیسم را دید، لبخندی زد و 

 گفت:  

ط رو بردم؟   -  به نظرت رسر

ط  یک حس عجیب و غریبی به من میگفت بازنده این رسر

بندی من هستم. اما شاید هم بازنده نبودم! یک حیس 

د قدرت فکر شدرون قلبم جوانه زده بود که باعث یم

 کردن هم نداشته باشم.  

نگاهم که روی گنبد نشست، ناخودآگاه رس تکان داده و 

ن چکید. امام رضا با  دوباره قطره اشیک از چشم هایم پایی 

تمام گناهانم مرا روز تاسوعا به جوار خود قبول کرده 

کرد اما من که بود. برای او خوب و بد فرفر نیم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 288 of 446 

بوده و چه کار هابی کرده دانستم چه آدم خطاکاری یم

گام هایم را کوتاه برداشتم. از صحنه ها و رواق ها   . بودم. 

ی    ح مطهرش ایستادم. در تمام  گذشتم و بعد مقابل ضن

ال اله »، «هللا اکتی »این مست  به رسم آداب زیارتش، ذکر 

مدام ورد قلب و « الحمدهلل»، «سبحان هللا»، «اال هللا

 زبان نبود اما میگفتم. کم و بیش! 

در آسمان ها ست  میکردم. قلبم اش ایستادم ویل زیر قبه

 پر از شادی و رسور بود و روحم سبک تر از قبل! 

ن داشتم که او هست، جایگاهم را یم بیند، سخنانم را یقی 

دهد. من نمیشنیدم اما دلم شنود و جواب سالمم را یمیم

 میلرزید و از لذت مناجاتم با او اشکم در آمده بود. 

ی    ح  چسباندم. حضورش را احساس کردم، خودم را به ضن

ی    ح، زیر قبه اش که پر از در قدم به قدم حرمش، پای ضن

هیاهو و زمزمه دعا است. چشم دوختم به مشبک های 

ی    ح و ناگاه از خودم پرسیدم" یعبن میشه یک روزی  ضن

 
ی

یاد یسنا از مغز و قلبم رها بشه؟ میشه برگردم به زندیک

باشه؟ اصال میشه عادی خودم؟ میشه کابویس در کار ن

 دوباره عاشق بشم؟"
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ط  او دعوتم کرده بود. حتما قبل از آنکه من رس آن رسر

مزخرف پا به اینجا بگذارم او خواست که باشم. که در 

 اش را بزنم و رس در گریبان باشم. خانه

هرگاه به یسنا فکر میکردم، از پشت چشم های بسته 

م فقط یک صحنه و یک خاطره بیش از بقیه در ذهن

ها خوابیده بود. پدیدار میشد. روزی که او شبیه فرشته

آرام و پر از آرامش. پای رفتنم شل شد. بدون پلک زدن 

ه ن مبل فقط خت  اش ماندم. آرام نزدیکش شدم و پایی 

کشید و عمیق خوابیده بود. کالفه نشستم. آرام نفس یم

 شدم. 

دانم چه در خواب هایش دید که لبخند زد و دستش نیم

خواست چشم باز کند و زیر رسش جا به جا کرد. دلم یمرا 

 چشمان آهوبی اش را به من بدوزد. 

د و من مثل  دلم میخواست بلند شود و در آغوشم بگت 

 همیشه بگویم" اغوشت آرامش دنیای منه" 

 دوباره خندید که دست زیر چانه گذاشته و لب زدم: 

ل هات درمون این دهمیشه برام بخند، باشه؟ خنده -

 وامونده ست. 
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کردند. باید به دستور رفتم اما پاهایم یاری نیمباید یم

هابی که در اتاقم کردم و مثل تمام شبعقلم گوش یم

فتم. از جا بلند شدم و  میخوابیدم باز هم به آنجا مت 

پتوبی رویش انداختم. به رسعت از هال خارج و به سمت 

ِ ُپرتکرار را 
ن بار اتاقم گریختم و این تلخن برای چندمی 

 چشیدم. 

 این تلخن معلوم شد که بعد ها حقم بود! 

 حاال درمانده ام که نمیتوانم

 فراموشش کنم. 

 گویا فقط میتوانم 

 در عاشقانه ترین حالِت ممكن

 دیوانه اش باشم. 

*** 

زیارت عاشورا تمام شد، رس از سجده برداشتم و اشک از 

گاهم را صورتم پاک کردم. جمعیت متفرق شدند و من ن

ه شدم. نور ماه حبر از  تا آسمان باال بردم و به مهتاب خت 

کرد. چشم پشت ابرها هم جان داشت و نورافشابن یم

سنگیبن نگایه را حس کردم  بسته و دم عمیقر کشیدم. 
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. چشم باز و اطراف را نگریستم اما هیخر پیدا نکردم

چشم به لب محمد دوختم و ای باال انداخته و شانه

ن آمد تا روی قرآن در دستش.    نگاهم طور همان   پایی 

 بریم دیگه، شب شد محمد.    -

بدون آنکه نگاهم کند یا لحظه ای از خواندن قرآن دست 

ه نگاهش کردم  بکشد، رسش را تکان داد. همان طور خت 

که باالخره قرآن را بست. از جایش بلند شد و کفش 

سمت  هایش را هم برداشت. پشت رسش بلند شدم و به

خروچی قدم برداشتم. وقبر از آنجا خارج میشدم حتم 

داشتم که یک تکه از قلبم را آنجا جا گذاشتم و به 

احتمال دویست در صد به اینجا باز میگشتم. پاهایم 

ن یاری دم نیم برای رفیر ن کردند. عجیب بود. ییک به نعل مت 

و ییک هم به میخ. از طرفن محمد را سیخ میکردم که مرا 

 دلم گت  بود جای  بتی و 
تاب نداشتم آنجا بمانم و از طرفن

   .  همان گنبد طالبی

بار دیگر به سمت حرم برگشتم که با چهره یلدا بر روی 

ویلچر رو به رو شدم. چشمانم از تعجب گرد شد و 

سم بر روی زبانم آمد.     سوایل که از خدا میخواستم بتر

 چرا؟    -
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 چر چرا؟    -

گذرا انداختم و لب گزیدم. آهسته   به چهره محمد نگایه

 رسفه ای کرده و رو به محمد لب زدم:  

 محمد برو هتل. من یه بار دیگه سالم بدم میام.   -

محمد متعجب نگاهم کرد و من با تعجبی که درون دلم 

بود، نگاهم را به آسمان دوختم. دسبر به موهایش کشید 

 و با قیافه ای درهم گفت:  

واال ما که االن اومدیم چرا میخوای دوباره بری؟  -

 خودت گفبر برگردیم.   

ای به او انداختم و در دل فقط دلم میخواست نگاه خنب  

ام. این همه سیع داشتم رسی    ع تر برود تا یلدا را گم نکرده

فراموشش کنم و باز خدا هر بار او را مانند کبوتری بال و 

داد. سکوتم را که دید، پر شکسته جلوی پایم قرار یم

دست از روی رسش برداشت و درون جیب شلوار پارچه 

 ای اش کرد.  

 میخوای منم باهات بیام؟   -

 رسم را منقن تکان دادم و گفتم:  

 نه میخوام خلوت کنم.   -
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 باشه، من رو بفرست دنبال نخود سیاه!    -

د و رفت. من  گفت و دستم را به نشان خداحافیطن فشر

ماندم و بهت حرفن که زد. او روی برگرداند و به سمت 

هتل قدم برداشت و من ماندم و دنیابی سوال که همش 

 ؟"   فهمیده یعبن به یک حرف خطم میشد " 

وع به دویدن عرض خیابان کردم.  نگاه از او گرفته و رسر

آلوده بود. صدای بوق  ترافیک شهری، الینفک یک شهر 

اهابی که رد و بدل یم شد، تکراری ترین صحنه این  و نارسن

روزهایم شده بود. به یک باره آسمان غرید و جوری 

باریدن گرفت که انگار خدا تمام آسمان را شکافته و تمام 

ن را در یک حرکت ناجوانمردانه  ه آب کره زمی  ذخت 

ن خایم یل کند. خواست روی رس و شکل انسان های زمی 

 « اگه میتوبن بیا دنبالم. »

ن  ایستادم! صدای محبوِب یسنا درون گوشم طنی 

انداخت و نگاهم را سوی لبه های جوب کشاند. لباس 

توانست گرمم کند، هوا رسد بود و قلبم خیسم نیم

تاب از آخرین بارابن که کنار هم قدم زدیم! با تاب! بی بی 

ام دامن قراریبه بی دیم که از هوای رسد و بوی بارابن که 
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وع به دویدن کردم. هرلحظه د، کشیدم رسر ن ترسیدم یم مت 

 او را گم کنم.  

ام را باال کشیدم و بی اهمیت به خییس رس و آب بیبن 

 رویم به رسعتم اضافه کردم! 

فهمیدم، تنم گرم بود. آدم که گرم شود، گرم دردی که نیم

 دهباشه و فقط گریم ببیند، بی حس خواهد شد. تو 

انه ای بانوبی که 
انباشته شده از گرده افشابن عطر دختر

رحم ته حلقم تجمع کرد. دلم برای در این باران بی 

 استشمام آن عطر خوش بو پر کشید. 

ن کسوف عشق شد منطقر ترین دلیل برای  از همان اولی 

با موهای لخت و که زمابن   ،جا  روز. همونتکرار شب و 

نور چهره  بود. با قبلم به پا  در  کهشد   مهمابن اش  خرمابی 

اش هویت خود را یافتم، و خودم را در چشمه عشق 

 . برانداز کردم

دگر او را ندیدم او بود زمابن ک من نبودم که   اما از آنجا 

 نا خود آگاه به یاد گذر زمان و وقبر هم من بودم او نبود. 

 اینجا است که یاد آن بیت شعر افتادم و لب زدم:  . افتادم

در بیابان  هابری ک دیدار یار غایب دابن چه ذوق دارد ...  -

 . بر تشنه ای ببارد 
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تر کردم. دلم هایم را آهستهشان که شدم قدمنزدیک هتل

نمیخواست محمد را این گونه تنها بگذارم اما خب 

این دل  تقصت  از من نبود! از آن دو چشم مخمور و 

بود، جلوی پاهایم را میگرفتم دل را چه صاحب مرده

 میکردم؟! 

این احوال خراب کار احساس عجیبم بود! کنجکاوی که 

شناخت؟ حال تو یه شناخت، یمدلیل و منطق نیم

سانش چه  ن و از عاقبت کار بتر ی برایش بچی  صغری و کتی

 فایده؟  

در هتل کرد و مرا به جلوی او دست آخر کار خودش را یم

 کشاند!  اقامت او یم

 مانند دیروز!  

چکید انداختم و نگایه به آبی که از نوک موهایش یم

 ناخداگاه لبخند زدم.  

دست هایش را از روی شلوار مشیک رنگش برداشت و  

خورشید چشم هایش تمام منظومه هسبر را به خاک و 

 خون کشید. 
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ی مغزم به هواخوایه نیاز کشنده قلبم، فرمان هی ن چ چت 

ن نیم داد. آرام با خودم زمزمه کردم" یلدا! جز به جلو رفیر

 اش." اسم قشنگیه مثل چهره

ام را روی صورتم نفس کشیدم، مو های باران خورده

ریخته بود. پوزخندی زده و دسبر به لبم کشیدم" 

 شون!" چهره

کیم چشم ریز کردم و با دقیق تر به تماشایش ایستادم. 

ن چهره خیس و باران زده لک زده بود. دلم برای دیدن ای

نوغ بی خیایل اما با خیایل به رسم زده بود که معموال بعد 

از انتظار کشیدن های طوالبن پیش یم آمد. من در این 

 چند روز به اندازه هفته ها انتظار کشیده بودم.   

بعد از دو روز تالش کردن و از پشت دیوار دید زدنش 

و به در و دیوار زدن، بعد از دو روز بعد از دو روز دویدن 

 بی نتیجه!  
ن  خواسیر

حال من آنجا بودم. پشت دیواری که یلدا هر روز از اون 

کردم اش یکدفعه احساس یمکرد. وقبر نمیدیدمگذر یم

خسته ام. بریده ام، گیجم! کنجکاوم. دیگر توانش را 

ن برایم مهم نبود...    نداشتم و هیچ چت 
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د و یلدابی که به آن ذهنم درگت  او و ح
ن ریم بود که برق مت 

فت و مرا نیم  دید.  سو مت 

به در هتل که رسیدم، فقط دلم میخواست تماشا کنم. 

 برایم فرفر نکرد، دیگر رسیدن یا نرسیدن...  

  ... ن  آمدن یا نیامدن، ماندن یا رفیر

وقبر وارد هتل شد و باران بند آمد  از آنجا دل کندم و به 

سمت هتل خودمان قدم برداشتم. اما خواب به چشم 

 آمد و نمیخواستم به هتل بروم.  هایم نیم

ها ایستاده بودم و درهم و درون فکر، زیر نور ییک از چراغ

گاِه بازی گهای ولگرد و شلوغجز "میومیوی" گربه

ک جت   ی دیگری نمیشندیم.  ها، صداجت 

شد. من خیابان خلوت بود و ماشیبن از روی پل رد نیم

در فراغ او سوختم که ببینمش ویل او نگاهش را لحظه ای 

 باال نیاورد!  

ها فشار وارد تر روی میلهاز کنار نرده ها گرفته و بیش

 ام حسابی باد کرده و ظلمِت سوت
ی

وکور کردم. رگ دلتنیک

 اشته بود روی دل غمگینم.  شب داغ گذآن نیمه
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از رس شب تا االن، حبر یک ثانیه پلک روی هم نگذاشته 

بودم. با تاسف رس تکان داده و با هیاهوی باد ها همراه 

 شدم.   

 دارم چیکار میکنم؟ ظلم به خودم یا اون؟    -

 دار و حشت بار شده بودم؟!  قدر خشیِک این

 غم داشتم درون دلم. … چشم بستم

ی شده بود و هر  این شِب غریب هم، آتش زیر خاکستر

کشید. وقبر به بار، روی قلبم شعله یمچند ثانیه یک

جای هتل رو به روی حرم رسیدم، هاله اشک را برای بار 

 دیگر روی چشمانم حس کردم. 

 دلتنگش بودم و نه دلخوش...  حاال دیگر نه

بیخیایل گفته و سالیم به گنبد طالیش دادم. و این بی 

ن ترین حس دنیا برایم بود. با آمدنم به اینجا  خیایل غمگی 

 الاقل به او دروغ نگفته بودم! 

همان جا بافتم، یک رج غم، یک رج حشت و گره زدم بر 

د رسگذشتم را. ا ن ین چند قاب آویخته بر دیوار که نقش مت 

 روز را! 
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و من همان جا از امام رضا علیه السالم خواستم که 

 احساساتم را مشخص کند، چیست... 

بعد از چند سال دست سمتش دراز کرده بودم و دلم 

میخواست حرف های محمد راست باشد. بعد از چند 

 سال دلم میخواست بار دیگر او و خدایش را باور کنم.  

 رسید!  و من به این نتیجه خواهم

*** 

درخشید انداختم و روی تخت نگایه به قاب حرم که یم

غلتیدم. وقبر چشم های باز محمد را دیدم، لبخندی زده 

 و دستم را زیر بالشت گذاشتم.  

 ممنونم!  -

نگاه از سقف گرفت و به چشم هایم دوخت. لبخندی زد 

 و به سمتم برگشت سپس آرام نجوا کرد: 

ط رو بردم. فردا  - ی حرم؟  من رسر  هم مت 

 رسی تکان دادم که با خنده گفت: 

 یک دلت رو برده؟   -
ی

 هنوز نمیخوای بیک

 ابروبی باال انداختم که ادامه داد: 
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 حداقل یک نشوبن بده.   -

 هایم کج شد و چشم ریز کردم.  لب

 اسمش یلدا ست.   -

لبخندی روی لبانش نقش بسته و او هم دست زیر 

 بالشت گذاشت.  

 یلدا خانم. اسم  قشنگیه.   -

 رسی تکان دادم و لب گزیدم که ادامه داد: 

 دوسش داری واقعا؟!   -

 نمیدونم!   -

 چشمانش از تعجب گرد شد.  

؟! نمیدوبن و فکرت مشغوله؟  - یعبن چر که نمیدوبن

 لش؟  نمیدوبن و راه میوفبر دنبا

این بار من با تعجب نگاهش کردم که پوزخندی گوشه 

 لبانش نشست.  

نگو که هر روز، هر روز پیچوندن من برای متر کردن  -

 خیابوناست! 

 پوست لبم را به دندان گرفتم.  
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م محمد تو دیگه نمک رو  - من خودم با خودم درگت 

 زخمم نپاش. نمیدونم دیگه!  

 شست.  از جایش بلند شد و روی تخت ن

؟!   -  متوجه نمیشم. یعبن چر که نمیدوبن

 پتو را کنار زدم و نشستم.  

 . صدا و چهرش من رو جذب خودش کرد  -

ابرو هایش در هم و چشمانش درشت شد. جلوتر آمد و 

ه شد.    به چشمانم خت 

؟   -  یعبن انقدر خوشگله که فقط دنبال قافیه و صدایسر

 منقن رسم را تکان دادم و دسبر به صورتم کشیدم.  

 من رو یاد اون میندازه، صداش، چشماش. نه،  -

 ؟  یاد یک -

کالفه دسبر به موهایم کشیدم و سیع کردم التهاب 

 درونم را خنب  کنم.  

 دیگه، نامزد قبلیم.  یسنا  -

مان متعجبش رد شد را دیدم. چشمانم را با برفر که چش

 دردی عظیم بستم که لب گزید.  
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 خدای من! چقدر عجیب.   -

 برای همینه که نمیدونم.   -

از ال به الی پنجره بادی وزید، زمهریرش باعث رسمابی تا 

عمق وجودم شد. پتو را روی پایم کشیدم و محمد بهت 

 زده فقط تماشا کرد.  

 کیم بعد لب هایش را تر کرد و گفت: 

ن اگه همیشه دوست داری پیشش بایسر یا منتظریسر  - ببی 

ین  یا هرچر اصال... وقبر میخنده، میخندی، از کوچکتر

ی سمتش.  ی، وقبر نیست همش مت  کارش لذت میتی

 ... بن ن شب ها یا مواقع خاص با اون تو ذهنت حرف مت 

 به نظرم احساس درستیه!  

 امه داد: بشکبن زد و اد

و اینکه فکر کن آیا اگه نقض داره تا حاال بهش فکر  -

 کردی یا اصال برات مهم نبوده.  

خال! بی هوازی. احساس پوچر عجیبی رس تا رس بدنم را 

محاضه کرد و سلول به سلولم خودش را به در و دیوار 

کوبید. لبخند زیبابی زد و با لحبن که صداقت از آن یم 

 د:  بارید، زمزمه کر 
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من بهت اطمینان دارم. کافیه فقط خودت هم به  -

 خودت اعتماد کبن و باهاش کنار بیای.  

 چشم ریز کرده و مشکوک پرسیدم: 

بن انگار عاشق شدی!   - ن  یه جوری حرف مت 

 ای زد.  لبخند مردانه

نخوردم نون و گندم، دیدم دست مردم. چه دختر و چه  -

 عاش
ً
ق بودن و از پش دیدم کسابن رو که عمیقا

 . ن  احساسشون گفیر

سپس بی آنکه منتظر حرفن از جانب من باشد، پتو را 

روی خودش کشید و زیرش مخقن شد. نفس عمیقر 

کشیده و از جایم بلند شدم. پرده را کنار زدم و به حرم 

ه شدم.    خت 

اش به حدی بود که مقابلش دعا هایم را، افکارم را، زیبابی 

یم را... همه را فراموش میکردم. نیاز هایم را، خواهش ها

نگاهم را به گنبد طالبی دوختم، به پرندگان زیبای دورش 

 و مردم. دسبر به صورتم کشیدم و لب زدم: 

 تو بگو چیکار کنم!   -
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کالفه نفسم را خارج کردم و به قفس پرنده رفتم. برایش   

دانه ریختم و آبش را پر کردم سپس به سمت تخت 

 برگشتم.  

.  شب بخ -  ت 

جوابی نداد! کنارش دراز کشیدم، پتو را باال کشیدم و 

 خواب در کمتر از صدم ثانیه مرا در عالم بیخیایل برد.  

 یغما.   -

 چشمهایم بخاطر صدای داد بسته شده بود.  

 آقا سهیل خواهرم.   -

نگایه به فردی که روی دستم در حال جان دادن بود، 

میکشید و من عذاب... انداختم. دقیقا نفس های اخر را 

که درِد کشنده نفت  کشید و بدنم را از هم گسست و من 

 جیغ کشیدم:  

 نه.   -

چشمهایم را نیم توانستم باز کنم، درد بد و بدتر یم شد و 

 من فقط میلرزیدم.  

-   .  بیدار شو سهیل. خواب میبیبن
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ام صدای دلنشیبن بلند شد و دسِت نوازشگری روی شانه

آمد. درِد استخوان سوز و عذاب  را از بدنم به حرکت در 

ون کشید و نواِی خوشش مقابل گوشم بلند شد و  بت 

 زمزمه کرد:  

 بیدار شو سهیل. همش یک خوابه.   -

 غرق! 
ی

 خسته بودم، زخیم بودم، درد داشتم و در گنیک

"ای کشیده و با هراس پلک گشودم و به محض  ن "هی 

اینکه لب هایم باز شد، از جایم بلند شدم و به شدت به 

ام سوخت و درد در جای جای رسفه افتادم. قفسه سینه

 بدنم رخنه کرد.  

ن را یم بلعیدند و دست و پا  ر سلول هایم حریصانه اکست 

هم یم زدند. با هر رسفه، حس یم کردم ریه هایم از 

ون یم زند. دسبر به  گسسته میشود و از حلقم بت 

 موهایم کشیدم و کالفه گفتم: 

 وای خدای من.   -

ایط نداشتم و قبل از اینکه رسم روی  هنوز دریک از رسر

د، دست محمد لیوابن نزدیکم گرفت.    بالشت قرار بگت 

 یکم بخور.   -
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 جرعه رس کشیدم.  لیوان را از دستش گرفتم و جرعه

 .  مریس -

 ام، باز شود. کمرم را ماساژ داد و باعث شد راه تنفیس

 هیس. آروم باش.   -

ی گرفتم و بعد از چند دقیقه، ریتم نفس هایم 
دم عميقر

هایم یم سوخت و آرام شد و توانستم نفس بکشم. چشم

یز بود.    لتی

پلک هایم را محکم بهم زدم و رس که باال گرفتم با دو گوی 

نگرابن روبه رو شدم. وقبر چشم در روشن، اما مملو از 

چشم شدیم،لبخند خواب آلودی زد و چال گونه هایش 

 پدیدار شد.  

 دیدی؟  چر خواب یم -

با یاداوری خواب محسوس چند دقیقه پیش، تکابن 

 خوردم و با غم و اندوه نگاهش کردم.  

 یک خوابی که دو ماهه دست از رسم بر نداشته.   -

به اال برده و به قفسه سینهدست های بی جانم را ب ام ضن

هایم پر یم شد با درد ادامه ارایم زدم و همونطور که چشم

 دادم:  
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یک خوابی که توش یلدا هست. من هستم. صدای  -

 مهیبی هس...  

صتی کن ببینم تو دو ماهه اون خانم رو توی خوابت  -

؟    میبیبن

دانم از چه چشمانم پر شده اما بغض شدیدی درون نیم

 گلویم داشتم و ترس بدی درون دلم بود.  

 اره. من حبر بوش رو هم حس میکردم توی خواب.   -

دچار تناقض شده بودم. لبخندش بیشتر شد و همان 

طور که که با ذوق صورتم را از نظر یم گذراند و جلویم 

 نشست. 

 چقدر عج...   -

 اون نمیتونه راه بره محمد.   -

 
ی

  نگاهم کرد.  متوجه منظورم نشد و با گنیک

؟  -  یعبن چر

ن انداختم که دست  لب به سخن باز نکردم اما رسم را پایی 

روی دستم گذاشت با لحبن که ناراحبر از آن بیداد 

 کرد گفت: یم

 فلجه؟!   -
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بی اختیار اشک از گوشه چشمم روان شد و رسم را مثبت 

 تکان دادم.  

 چه ناراحت کننده.   -

د و  پاسخ بدون مکثش باعث شد گریه هایم شدت بگت 

 قلبم ماالمال از درد شود. 

ی نیست که  - ن ؟ چون دو ماه چت  تعبت  خواب هم گرفبر

 بگیم الکیه.  

خودم را باالتر کشیدم و کمرم را با دقت به تخت تکیه 

ه در چشماش، منقن رسم را تکان دادم. تک  دادم و من خت 

 : خنده ای کرد و ادامه داد 

 حرفن بافر نمیمونه. بخواب.   -

 سپس دراز کشید و پتو را باال کشید.  

ن   گایه اوقات انسان گت  میکند جابی بی 

 خواسته دل و حرف های اطرافیانش 

 تپش قلب و مباداهای دیگران...  

 دل عاشق و عقل عاقل...  

 ارزش های خودت و بی ارزیسر های دیگران!  
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 جسارت و ترس! 

ن تمام   این اما ها و اگر ها و بی 

 ناگهان خودم را گم کردم!  

 دروغ چرا؟ 

 راستش را بگویم 

 مدبر است که گم شده ام در چشمان و عطر یلدا!  

با آرامش و تریس عجیب خوابیدم. نور خورشید از ال به 

ون یم آمد و سکانس نورابن اش  الی پرده های مخمل بت 

م را از زیر پتو پاشد. ناله ای کرده و رس را روی صورتم یم

ون کردم ویل هنوز چند دقیقه نگذشته بود که به  بت 

 شدت عرق کردم و با پاهایم پتو را کنار زدم. 

بیداری؟ پاشو ساعت هشته. بریم بازار سوغابر بخریم -

 بعد بریم حرم. 

آنقدر شوق و ذوق حرم را داشتم که رسی    ع بلند شدم. 

پاهایم را از دخت آویزان کردم و خواستم زنجت  را از روی 

ن بردارم که وسط راه دستم خشک شد.    مت 

ای از کردم نگاه محمد  دور مچم چرخید و هالهحس 

 لبخند روی لبش شکل گرفت. 
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ت  را گوشه ابرویم رو خاراندم و بدون لحظه ای تعلل زنج

ام کشیدم. نگایه به برداشته درون دست مشت شده

زنجت  های به هم متصل شده اش انداختم و به سخبر 

چشم بستم" با جاهلیت مزخرفت خداحافیطن کن 

سهیل" سپس آن را درون سطل آشغال کوچک هتل 

انداخته و بعد از یک دوش کوتاه لباس هایم را پوشیدم 

که او را همراه با کبوتر   اما هنوز دکمه آخر را نبسته بودم

 دیدم. متعجب دکمه را رها کردم.  

 اون رو کجا میاری؟   -

 ابروبی باال انداخت و آن را سفت تر گرفت.  

 میارم که بدمش به امام رضا.   -

ن انحنا گرفت.    لب هایم به پایی 

 فکر کنم من اون رو به تو هدیه دادما.   -

نگش کشید و گفت:   دست روی کاکل خورسر

 منم هدیه میدمش به امام رضا. عجله کن سهیل.  -

 با هم از هتل خارج شدیم.  

 اول بریم بازار دیگه؟   -

 دست در جیب کرده و رسی تکان دادم.  
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 بریم.   -

تعداد مغازه ها به قدری زیاد و رنگارنگ بود که ناخواسته 

وابی گفته و نگاهم به رنگ های زیبای تسبیح ها گت  کرد. 

 بود و آن هابی که زعفران فرویسر داشتند 
مغازه ها نورابن

 مشغول فروش و خودنما کردن آن بودند. 

وزه و یاقوت و عقیق   هابی که با سنگ های فت 
انگشتر

ن شده بو  ی یمتزیی  ین ها خودنمابی
کرد. وقبر د و در ویتر

ه ام را دید با پرنده به سمت مغازه رفت و  محمد نگاه خت 

وزه برگشت. نگاهش را به   فت 
چندی بعد با یک انگشتر

 آن دوخت و در یک لحظه آن را به طرفم دراز کرد. 

ش.  -  بگت 

 چشمان درشت شده ام را به چشمان رنگارنگش دوختم. 

 چرا؟  -

 ای باال انداخت و پرنده در دستش جا به جا کرد.  شانه 

 یک هدیه از دوستیمون.  -

من حرف خودم را به خودم پس داده بود! یک روز 

و این حرف را زدم و امروز او  دادمای به او هدیه پرنده
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ی خرید و این حرف را تحویلم داد.  چشمیک زد و انگشتر

 برای آزار دادنم ادامه داد. 

ط. و یادگاری  -  از باختنت توی رسر

به ای به رسش زده و اخیم چاشبن اش کردم. انگشتر  ضن

 درون دستم خودنمابی کرد، 
را از دستش گرفتم و وقبر

 لبخندی زدم. 

 ممنون.  -

هیخر نگفت و بعد از خرید به سمت حرم قدم 

برداشتیم. به گنبد طالیش که رسیدیم نگایه به آن 

نگاهش کرد و سالم انداخت و با نگایه غریب اما آشنا 

 داد.  

ی؟   -  حاضن

نگایه به پرنده انداختم و رسم را مثبت تکان دادم. شکم 

آن را گرفت و با شماره سه آن را به سمت گنبد سوق 

داد. هنوز چندی نگذشته بود که دوباره به سمت مان 

ام قرار گرفت. متعجب نگاهش کردم و آمد و روی شانه

ی روی کاکلش زدم و آرام او را در آغوش گرفتم. بوسه ا

نوازشش کردم. نگایه به گنبد انداختم و زیر گوشش لب 

 زدم: 
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به خونه جدیدت خوش اومدی. اینجا از آغل من  -

ه.    بهتر

سپس کیم بال هایش را باز کردم و به سمت خورشیدم 

سوق دادم. اینبار رفت و باالی گنبد نشست. کیم 

ر شد نگاهم را از نگاهش کردم و وقبر از تت  رس نگاهم دو 

 او گرفتم و به محمد دوختم.  

 بریم.   -

نایلوبن برداشته و کفش هایمان را درونش قرار دادیم. 

وقبر روی فرش های قرمز رنگ حرم نشستیم، محمد 

نگایه به من انداخت و در سکوت مشغول خواندن 

اش شده بودم که زیارت عاشورا شد. غرق صدای زیر لبی 

 عظییم گفت و کتاب را بست. صدق هللا العیل ال

؟  -  چیه؟ چرا این طوری نگاهم میکبن

 ای باال انداخته و دستم را زیر چانه گذاشتم.  شانه

 راستش برام عجیبه که پیشم موندی!   -

 متعجب کتاب را روی فرش گذاشت.  

 منظور؟   -

ی.   -  فکر میکردم مت 
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 آها!  -

لبه جوراب سفیدش را گرفت و همان طور که باال 

 کشید، نگاه از من دزدید.  یم

قشنگیش به اینه که اگه طرف توی اشتباه بود ولش  -

؛ کمکش کبن تا با خودش و  نکبن بری... کنارش بموبن

خدای خودش آشبر کنه. الزم بود بزبن تو دهنش ویل 

ن و موندن با کیس که هیچ  ! دوست داشیر درستش کبن

عیب و ایرادی نداره که هتن نیست! حبر رفاقت هم 

 نیست! 

ون داد و دوباره کتاب را برداشت.    نفسش را همراه با اه بت 

تو برو زیارت، من از وسایل نگه داری میکنم. برگشبر  -

م.   من مت 

خدا را شکر که بحث را عوض کرد. وگرنه از شدت 

و نایلون را ام را باال کشیده خوشحایل گریه میکردم. بیبن 

از دستش گرفتم. کفش های چرم خودم را از کفش های 

او جدا کردم. نایلون را به دستش داده و از او فاصله 

 گرفتم. 

 پس من رفتم.   -
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 نگاهم نکرد. گویا او هم خجالت کشیده بود.  

 خدا به هم راهت.   -

ی    ح مطهر  از میان شلوغن رد شدم و وقبر رو به روی ضن

گرفتم مشغول سالم دادن شدم. گنبد امام رضا قرار  

کرد و صدای ضجه زنان و طالبی اش خودنمابی یم

مردان، کوچک و بزرگ، پت  و جوان از هر طرف شنیده 

 شد.  یم

ی    ح مطهر یم مالید و دیگری ییک تکه پارچه ای را به ضن

ی    ح برخورد کند.  دست دراز یم  کرد که شاید دستش به ضن

اندن زیارت نامه امام رضا قرآبن برداشته و مشغول خو 

شدم. دعا کردم برای مریض ها، برای مادرم، برای این 

ی    ح قرار  سعادبر که نصیبم شد و االن رو به روی ضن

 گرفته ام. 

. یلدا مدت زیادی ذهن  - هر چر خودت صالح میدوبن

من رو مشغول کرده. حبر زمابن که نمیدونستم کیه و چرا 

 توی افکارم هست.  

ن است که ندیده و نشنیده و ه عاشق آنو آدیم همیش چت 

ی آن طلبد. بندهفهم نکرده است؛ و شب و روز آن را یم

 بیندش! است که نیم
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چه فهم کرده و دیده است، ملول است و و از آن

 گریزان... 

جلد آبی زیارت نامه را بوسیدم و آن را کنار بقیه زیارت 

ی    ح رفته و از میا ن هیاهو نامه ها گذاشتم. به سمت ضن

ی    ح طالبی رنگ زده و از آن 
ها گذشتم. بوسه ای به ضن

جدا شدم. به در چوبی اش بوسه زده و آن مکان خارج 

شدم. کفش هایم را پوشیدم و وقبر رو به روی محمد 

 قرار گرفتم آن ها را در اوردم. 

 بیا برو، من اومدم. ساعت چنده؟  -

 نگایه به ساعتش کرد و گفت: 

 من رفتم.  دو و ده دقیقه.  -

ن نشستم و مشغول دیدن  رسی تکان داده و روی زمی 

مردیم شدم که بزرگ و کوچک، پت  و جوان در حال 

 زیارت بودند. 

ن امام شیعیان از  در حایل که صحن مرقد مطهر هشتمی 

زد و مردم بر افروخته از عشق و ارادت جمعیت موج یم

ن علیه السالم و  ت امام حسی  به ساالر شهیدان حرصن

ن  غرق عزاداری و نوحه رسابی بودند، من رسم را پایی 
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گرفتم و آیه به آیه زیارت عاشورا را با لب زمزمه، با جان 

 اش داشتم. پذیرش و با گوشت و استخوان نگه

با غرغر گرمای سوزان خورشید، در حایل که کف پاهای 

ام میسوخت و حس میکردم فرق رسم در جوراب پوشیده

جده رفتم.  درست مثل حال اب پز شدن است به س

 همه روزهای عاشورای دیگر! 

باد خنیک وزید، قدری از گرمای سوزان وجودم را کم کرد 

 عرق های رس و رویم رسد شد. 

اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک عیل مصابهم  -

 الحمدل... 

ناگهان صدای مهیبی در فضا پیچید و من همان طور که 

هایم را روی رسم اراده دستبی رسم روی مهر بود، 

هایم روی هم ام حبس شد و پلکگذاشتم. نفس در سینه

افتاد. صدای اه و ناله و فریاد که بلند شد، رس از مهر 

ی بود که دیده یم ن شد. شوکه برداشتم. گرد و غبار تنها چت 

 و ترسیده و با پاهابی لرزان از جای بلند شدم. 

 خدایا!  -

 قورت دادم. قدرت تکلم، راه بزاق دهانم را به سخبر 

، تکان دادن انگشت و حبر پلک زدن از یادم رفته و  ن رفیر
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مبهوت صحنه پیش روی بودم. زبان به کامم چسبیده 

انم را به صحنه پیش رو دوختم.   بود و نگاه حت 

 .
ی

به یک آن حس کردم در خوابم. همان کابوس همیشیک

ابی را که ها، همان صدای انفجار... من همان ههمان ناله

مات و مبهوت در خواب و رویا میدیدم را، حال با چشیم 

باز و در واقعیت تماشا میکردم. زبانم از ترس الل شد 

حبر یادم رفته بود چگونه نفس بکشم." این صدا همون 

 صدای توی خوابمه! "

ام را جلوی دهانم گذاشتم و در حایل دست های یخ زده

از ال به الی انگشتانم  که صدایم از ته چاه بلند میشد و 

ون یم  آمد، زمزمه کردم: بت 

 یا امام رضا، محمد!    -

ی    ح پا تند کردم. در این قیامبر  با یاد محمد به سمت ضن

ن توجه را  که کم از واقعه عاشورا نداشت فقط یک چت 

 کرد. جلب یم

 خون... خون... خون! 

 ! آید با دیدن آن صحنه ها پایم به کجا گت  کرد؟! یادم نیم

ن افتادم.   رو به رویم بود و من خوف کرده روی زمی 
ی

 جنیک
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 بود،  دریابی از خون همه 
آنچه را که یم،دیدم باور نکردبن

 غلتیدند  جا را پوشانده بود و زائران در خون خود یم

سوخت اما دو زد و چشمانم نم گرفت! دستم یمنگاهم دو 

 اهمیبر نداشت. بلند شدم اما سکندری خوردم، دوباره

 بلند شدم و نگاهم لرزید روی مردم!   

لرزید روی اعضای بدن تعدادی از زائران همچون رس، 

دست، پا و انگشت جدا شده  و خون بخش وسییع از 

 ها را پوشانده بود و نگاهم روی همان ها دودو زد.  دیوار 

وع به دویدن کردم، مردیم که برای کمک کردن آمده  رسر

بودند را با وسواس کنار زدم. نگران بودم و نگرابن بدترین 

 حس ممکن برای من در آن زمان بود.  

 آخ. ببخشید، بخشيد.    -

کرد و هر دو ام به شانه فردی دیگر گت  یممدام شانه

 مان درهم میشد.   چهره

س و نگرابن ام نیشتر  برخورد های بر در بر با  مردم بر استر

د و ترس...    ن  مت 

ده  امان از تریس که برای او داشتم و قلبی که در حال فشر

 شدن بود.  
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 کمک!     -

ن زانو زده و کنار رسش   افتاد که روی زمی 
زبن نگاهم به پت 

خون جاری بود. دستش را به طرفم دراز کرد و با چشمابن 

 نیمه باز لب زد:  

 جوون.   کمک کن   -

زن انداختم.     نگایه به ورودی و سپس به پت 

-    .  خت  ببیبن

با حرفن که زد نگاه از ورودی گرفتم و با سمتش قدم تند 

ن بلندش کردم.   کردم. شانه  هایش را گرفتم و از روی زمی 

 یا عیل بگو مادر.    -

مظلومانه حرفم را تکرار کرد و زمابن که میخواستم 

 کنم ادامه داد:    اش را رها شانه

ت بده.    -  عصام رو هم بده مادر. خدا خت 

اش، خم شدم و چشم چرخاندم و با دیدن عصای چوبی 

 دسته طالبی رنگش را به دستش دادم.   

بگت  مادر. بیا من یک جا بنشونمت عجله دارم. باید  -

 برم.   
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ت بده مادر. خدا از جووبن کمت نکنه.    -  خدا خت 

ام راه حبر نتوانستم لبخند بزنم. خییس عرق از پیشابن 

ه کمرم را یم  سوزاند.   افتاده و تت 

 خواهش میکنم. با اجازه. ببخشید!    -

نشاندمش و با تمام قوا به سمت ورودی دویدم. از ترس 

کانم، نفس ه و بی محابا نفس زدکم مانده بود زهره بتر

 میدویدم.  

 یا ابولفضل العباس.   -

 ام را آن روز طاقت فرساترین و سوزناک
ی

ترین بخش زندیک

ن  گذراندم و اشک مانند آبشاری از چشم هایم به پایی 

 ریخت.   یم

کوبید و دیدن اعضای بدن مجروح شده قلبم بی امان یم

 کرد.   مردم آتش تنم را گداخته تر یم

سیدم بی اختیار بغض کرده و نام محمد را به به آنجا که ر 

 زبان آوردم.  

؟   -  محمد، محمد کجابی

ام تت  کشید، دستم را مشت کرده و روی قفسه سینه

 قلبم گذاشتم. نفسم گرفت، جانم گرفت و دیم بر نیامد.   
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 آخ!    -

ب تکان دادم تا خالص شوم از گیخی   هایم.   رسم را یک ضن

 محمد!    -

م نبود که فریاد میکشیدم. دست خودم نبود دست خود

که گریه میکردم. دست خودم نبود که حالت تهوع امانم 

را بریده بود. دست خودم نبود که میلرزیدم، لرزیسر که به 

 عمرم ندیده بودم. 

لحظه ای رسم گیج رفت، دست راستم را روی رسم 

گذاشتم و دست چپم را به دیواری که فرو ریخته بود، 

م. تارییک جلوی چشمانم را گرفت، چشمانم را تکیه داد

محکم بستم. باالخره حالت تهوع کار دستم داد ، رویم را 

ی از  ن وع به عق زدن کردم اما چت  به طرف دیوار و رسر

جانم برنیامد جز زرداب! دست روی سینه گذاشتم و 

سیع کردم عمیق نفس بکشم سپس با وحشت نگاهم را 

ن چرخ روی مردم گذراندم. همان طور   ن مجروحی  که بی 

ن تمام زائرین غرق در خون میچرخید،  دم و نگاهم بی  ن مت 

ی فرو رفت. موهای تنم سیخ شده بود. جرأت  ن پایم در لت 

نداشتم تکان بخورم و وقبر به پاهایم نگاه کردم، دیدم که 
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ن شده  جوراب های سفیدم غرق در خون مجروحی 

 است.  

ی و رطوببر که روی پاهایم حس یم کرد ن م لحظه به لت 

لحظه بیشتر یم شد. این بار با تمام توانم داد زدم، فریاد 

 زدم و زنده بودنش را از امام رضا خواستم.  

 محمد، محمد جواب بده.   -

چشم هایم را تنگ کردم. شبیه محمد بود! جلو رفتم و با 

ن افتاده بود و از  دیدن اوبی که با صورت روی زمی 

 
ی

ی پیدا نبود، چنیک ن به صورتم زده و ناگهان صورتش چت 

افتادم. درد نفت  کشید و من با بدبخبر در حایل که روی 

فتم به او رسیدم.    زانو هایم راه مت 

 محمد؟   -

لحن لرزانم را حبر خودم نشنیدم چه برسه به او که 

ن بود.   صورتش طرف زمی 

با دست هابی که قدرت و تعادل نداشت، از روی لباس 

 ن دادم.   اش را تکاسیاهش، شانه

 محمد؟    -
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باز هم جوابی نداد. او را برگرداندم و با دیدن صورتش 

ب از جا پریدم." خدایا  چشمانم سیایه رفت و یک ضن

 این که محمد نیست!"  

رسم را چرخاندم باز صدایش کردم اما صدا کردن هایم 

 پاسخن نداشت!  

 کجابی محم... یا عیل!     -

ن اف تاده و تمام تنش میلرزید، با دیدن محمد که روی زمی 

دو دسبر روی رسم کوبیدم و نامش را فریاد زدم. کنارش 

ی که  نشسته و رسش را روی پایم گذاشتم. انگشتر

خودش برایم خریده بود، غرق در خون شده و 

د، در آن لحظه با خون  ن خورشیدی که تا دیروز برق مت 

ن شده بود.   ن شده بود. خورشیدم خونی   رنگی 

 محمد، محمد صدام رو میشنوی؟   -

نمیشنید به خدا که آن لحظه بد ترین صحنه های عمرم 

بود و عجیب. با اینکه در جریان انقالب یا غائله خلق 

، بارها تشییع شهدا را  ن عرب و یا بمب گذاری منافقی 

ن خییل زیاد بود.  دیده بودم اما این بار تعداد مجروحی 

جا پیچیده بود. دیدن  بوی خاک و خون و باروت در همه

ها حالم را خییل بد کرده و هر لحظه حس انزجار  ن آن  چت 
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ید، طوری که احساس یم کردم دیگر نیم  امانم را میتی

 توانم روی پاهایم بایستم.  

وی بدنم را یک  جا از دست داده بودم. انگار تمام نت 

 چشمانم سیایه رفت و رسگیجه داشتم.  

 صدام رو میشنوی؟ بلند شو محمد. خواهش میکنم.    -

زیر بغلش را گرفته سیع کردم با خود هم قدمش کنم تا  

ون بکشمش. به زحمت خودم را به طرف  از آنجا بت 

ستوبن که بغل دست محمد بود، رساندم و به آن تکیه 

دادم. زانوهایم سست شده بودند و وزن محمد بر این 

ه هابی را که یم دیدم درست مثل سنگیبن یم افزود. صحن

تعریف هابی بود که از واقعه کربال شنیده بودم، درست 

مثل وقاییع بود که از هشت سال دفاع مقدس به گوشم 

رسیده بود. سنگیبن محمد باالخره کار دستم داد و هر دو 

ن افتادیم.    روی زمی 

ن  به زحمت از جا بلند شدم و قدم برداشتم. پاهایم سنگی 

شده بود. گوبی مال خودم نبودند. کشان کشان  و کرخت

تا دم در رفتم. در آن شلوغن پیدا کردن کفش هایم امری 

غت  ممکن بود. بدون کفش به راه افتادم. محمد خر خر 

ن بود کرد و درست نفس نیمیم کشید. نفس هایش سنگی 
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و ییک در میان. از آن طرف هم آفتاب بی امان یم تابید و 

ن را خشک کند. انواع خواست خون هیم ای روی زمی 

ن نشسته بود و صدا ها یم  آن طرف روی زمی 
پیچید. زبن

 زار یم زد. 

 دلم لرزید... 

 از صحن دور تر و به محوطه نزدیک تر شدم... 

مردم شیون یم کردند و صورت یم خراشیدند. لرزش 

دستانم بیشتر شده و نفس هایم به شمارش افتاده بود. 

کردم همه جا در تارییک مطلق فرو یک لحظه احساس می

رفته که چشمانم نیم بیند و در لحظه ای بعد از نور زیاد 

ده شده بود. انگار  خورشید مینالیدم. قلبم به شدت فشر

درون یک گرداب در حال دست و پا زدن و در حال خفه 

ام باز و روی شدن بودم. دست محمد را از دور شانه

 فرش دراز کردم. 

 رو میشنوی؟  محمد صدام  -

 به سخبر رسی تکان داد که نفس راحبر کشیدم.  

 خدا رو شکر.   -
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سپس به سمت کسابن رفتم که برای امداد و نجات دادن  

 مردم آمده بودند.  

 ببخشید آقا؟   -

ن به طرفم برگشت و در حایل که عرق از  ییک از مسئولی 

ه یم کرد، با چشم هایش پرسید که "چر رس و رویش رسر

ن در هم و بر هم بود که شده" ! انقدر سخت و همه چت 

 صحبت کردن برای همگان سخت شده بود. 

ای به محمد کردم و خواستم حرف بزنم که محمد اشاره

به رسفه افتاد و از دهانش خون جاری شد. وحشت زده، 

ن از یادم رفت. مرد رسی    ع رد انگشتم را گرفت  سخن گفیر

ن  ها رفت و  و با دیدن محمد رسی    ع به سمت تکنسی 

 برانکاردی برداشت. 

 رسی    ع، عجله کنید.   -

محمد را که روی برانکارد گذاشتند" تازه اومده. اذان که 

ن اصال تا  ن دوخیر میگن مسجده، نگاش رو که انگار به زمی 

حاال فکر نکنم چهار تا قیافه درست حسابی دیده باشه! " 

تمام خاطراتمان از جلوی چشمانم گذر کرد. " روزه شک 

م پیش دا م... قول؟ اگر بزبن زیر قولت مت  ر نمیگت 

دوستات و میگم که نقشه رو لو دادی و این طوری 
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فت." یک  راضیم کردی." پشی که هر روز به مسجد مت 

روزی میفهیم که ما انسان ها باید شیفته شخصیت و 

انسانیت باشیم نه دین و ایمان. دوسبر من و تو که سهله 

نیم. تا وقبر که اون قدر انسان من با سبن هم دوسبر میک

هستیم که هر کجا ظلم دیدیم، فریاد بزنیم. هر کجا 

مظلوم دیدیم، دفاع کنیم و هر کجا ناتوان دیدیم، 

 دستگت  باشیم یعبن ما انسانیم." 

پشی که برای رس به راه شدنم تالش بسیار کرد.  

ناخواسته انگشتر را باال آورده و به نقش آبی و قرمزش 

ه  کرد آبی بود و شدم... نه... رنگ انگشتر من فرق یمخت 

 . ن  خونی 

خوبن که از جان محمد رویش نقش بسته بود. دلم برای 

چشمان خوش رنگش تنگ شد دلم برای قد رشیدش پر 

کشید و حاال من بودم و اوبی که شاید به خاطر من روی 

این برانکارد دراز کشیده. سمتش رفتم و به ماسیک روی 

ه شدم. ماسک هم خودنمابی یمدهانش که  کرد، خت 

ن شده بود!   خونی 

 آقا؟   -

 آمد، لب زدم: با صدابی که از چاه یم
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 بله؟   -

 به سمتش برگشتم.  

 مشخصات بیمارتون رو بدید و بیاین بیمارستان.   -

رسی تکان دادم و مشخصات او را دادم. آدرس 

 بیمارستان را گفت.  

 ممنون.  -

 صحنه هابی میدیدم که حبر تصورش زجر آور بود. 

مردم را دسته به دسته یم آوردند و نگاه من به شکم بچه 

ون ریخته بود. زن های  هابی بود که روده هایشان هم بت 

ون  حامله ای عالوه بر شکم هایشان، کلیه هایشان هم بت 

ریخته بود. آنقدر ان وضعیت تاسف بار بود که دلم 

ع تر از آنجا بروم. دوست داشتم میخواست، رسی    

بخوابم. به پاهایم که دست یم زدم، کرخت شده بود و 

 آنها را حس نمیکردم. 

 یسنا.   -

با صدای جیغ زبن آشنا به سمت مخالف چرخیدم. جیغ 

د، میچرخید و چادر خایک اش در هوا چرخ یم ن  خورد. مت 

؟  -  یسنا کجابی
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وع به کنکاش کرد و دست ور تحلیل مغزم به رسعت رسر

وع به تحلیل و تمام سلول های  صدا را داد. صدا رسر

ی ام را فعال کرد و دستور شناخت در رسارس خاکستر

مغزم ایجاد شد. مغزم تحلیلیه را از سلول هایم گرفت و 

 چند لحظه بعد، پیغام مغزم لود شد. 

چشم هایم درشت شد و وقبر صدایش را شناختم، با دو 

به نگاهش افتاد ناخودآگاه به سمتش رفتم. نگاهم که 

ام حبس شد. "یلدا، یسنا" مدام اسم نفس در سینه

هایشان در ذهنم در رفت و آمد بود و امان از مغزی که 

 دانست چر بگوید.  هنگ کرده و نیم

سنگیبن نگاهم را حس کرد و به رسعت به سمتم برگشت 

وع به گریه  و با دیدنم ابتدا چشمانش را ریز کرد و رسر

 رد.  کردن ک

 آقا سهیل من یسنا رو پیدا نمیکنم. وای خدا.   -

 ام خفه بود.  چشم هایش لبالب پر شد. صدای لرز کرده

؟   -  ت... تو چ... چر گفبر

ِس آنروز جانم را گرفت و باز پس  شک ندارم ترس و استر

ام را به یغما برده بودند. وحشت فرستاد. عالئم حیابر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 331 of 446 

مثل یک شوِک قوی عمل هایم شد و قدربر وافر در رگ

 کرد. 

صدایش آرام تر شد و از وهیم که داشت ناخودآگاه 

وع به سکسکه کردن کرد.    رسر

 خواهش میکنم. خواهرم.   -

فکر ارتعاِش صدایم از روی ترس و شوک بود. کیس که بی 

د، من نبودم!  به سمت یغما رفت و شانه هایش را فشر

 مغزم عملکرد نر 
ً
مال خود را از زبانم بند آمده و قطعا

 دست داده بود.  

 یسنا؟ یلدا یک...   -

توانستم ادامه جمله هایم را بر ترس فلجم کرده بود و نیم

م.  زبان آورم! نیم  توانم درست تصمیم بگت 

 آخ.   -

چشمانش روی هم افتاد و سنگیبن اش روی دست هایم 

ن نشستم و او چادرش  احساس شد. هم پای او روی زمی 

 قص در آمد و رویش را پوشاند.  در هوا به ر 
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عقب عقب رفتم و عمیق نفس کشیدم. مثل روچ 

ستابن تاریک به طرف در صحن دویدم و  رسگردان در قتی

ن بود، نبود!   حواسم به یغمابی که بی حال روی زمی 

چشمانم روی مردم دو دو زد و ترس فلجم کرده بود! 

ی به بر هم خوردن  ن ِ جانم را داشت. چت 
ن قصِد گرفیر

 دست روی دیوار گذاشتم. 
ً
تعادلم نمانده بود که فورا

 تت  
تمام تنم میلرزید و همان باعث شد تا قلبم بیشتر

 بکشد.  

بودند. قدم با اضطرابی آمیخته به  زده دست و پاهایم یخ

ه کمرم نشاند. با عجله  خوف جلو رفتم.  ترس عرق بر تت 

تمام صحن را گشتم اما نبود که نبود! به سمت یغما 

ن نشسته و رسش را به دیوار تکیه داده  دویدم که روی زمی 

 بود.  

د. به سمت امدادگران رفتم و او را چشم ن هایش دودو مت 

به آنها نشان دادم. به رسعت به سمتش رفته و خواستند 

ن لباسم را گرفت.  او   را روی برانکارد بگذارند که آستی 

 یسنا!   -

هایش را با درد بست و نگاه من به خون جاری روی چشم

 رسش افتاد.  
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 پیداش کنید. من مطمئنم که اون توی صحنه.   -

نگایه به ورودی صحن انداختم و رسی تکان دادم. 

ه  ام راه افتاده و خییس عرق از پیشابن  کمرم را تت 

سوزاند. دست روی در گذاشتم و نگایه به داخل یم

 انداختم. 

؟  -  یسنا، یسنا کجابی

داخل صحن پر از پت  و جوان بود که ناله هایشان به هوا 

برخواسته بود. رسم را باال گرفتم که با دیدن لوستر 

دانم اما چشمانم درشت شد. دست زن بود یا مرد، نیم

ه یم کرد. روی لوستر افتاده بود و از مچ دستش خون رسر

ی    ح سیاه شده دوختم.   با انزجار نگاه گرفتم به ضن

 کن پیداش کنم.  خودت کمک   -

 در بیبن 
ی

ام پیچید، رس ناگاه بوی همان عطر همیشیک

ون  چرخاندم با دیدن کیس که شبیه یلدا بود و سیع در بت 

 آمدن داشت با عجله به سمتش رفتم.  

 یسنا؟   -
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با شنیدن نامش رسی    ع به سمتم برگشت و با چشمان 

اشیک و وحشت زده نگاهم کرد. دهانش مدام باز و بسته 

 اما صدابی خارج، نه!   میشد 

ی که رویش افتاده  با عجله مقابل پایش نشستم و مرد پت 

بود را کنار زدم. خون آن مرد تمام لباس هایش را خیس 

 کرده بود.  

 بلند شو.  -

مش  دستش را گرفتم و از جا بلندش کردم. خواستم بگت 

 که قدیم عقب برداشت و دور و برش را نگاه کرد. 

 یسنا!   -

اش از درد در هم شده بود، به سمتم ایل که چهرهدر ح 

 برگشت و قبل از اینکه حرف بزنم با چشمان اشیک گفت: 

 خواهرم، خواهرم کو؟   -

ن کرد، مبهوت  وع به راه رفیر رسم را باال آورده و او رسر

شدم. شاید دلخراش ترین، مبهوت ترین و عجیب ترین 

ن بود. نگاهم به آن عروسیک  بود که اتفاق آن لحظه همی 

د و نام یغما را بر زبان یم آورد. یک آن انگار برق  ن جیغ مت 

توانستم قسم شدیدی به من وصل کرده بودند و یم
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دانست که روی پاهای بخورم که حبر خودش نیم

 رود.  خودش ایستاده است و لنگان لنگان راه یم

ته قسمبر از قلبم سوخت. یک جای دور افتاده، ته

کوچه های آئورت یا ر کوچه پسشاهرگم یا شاید د

م سوخت.   ن  دهلت 

مثل بریدن انگشتم با کاغذ، همان قدر کوچیک و همان 

 قدر زجر آور و بدون درمان! 

 یک دختر چشم قهوه ای بدجور درونم آتش به پا کرده! 

گذشته مثل باروت بود. برای من شاید از باروت مخرب 

ی فراتر از ویرانه ه ن ای به جا تر. ویل حال و روزم چت 

 مانده از یک جنگ بود. 

احساس آدم های بی ارزیسر را داشتم، آدم و بنده ای که 

 خواهد آزارش بدهد. خدا یم

حالم از درون خوب نبود. کیس به وجودم آتیش 

کشید و ییک دیگر سطل آب به دست دنبال خاموش یم

 کردن شعله هایش بود.  

با خاموش شدن قبیل ییک دیگر روشن میشد و کل 

 خورد! وجودم در دود و خاکستر غلت یم
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یسنا روی پاهای خودش ایستاده بود و دنبال یغما 

 گشت.  یم

 یسنا؟   -

اش را خیس رسی    ع به طرف مخالف برگشت و اشک گونه

 کرد. با دیدنم به سمتم آمد و با عجله پرسید.  

 وای خدا. آقا سهیل خواهرم رو ندیدید؟   -

 یسنا.   -

بار صدا کردنش اخم هایش را در هم کالفه از چندین 

 کشید.  

ای درد و یسنا. من یسنا نیستم آقا، یه با خودم میگم  -

ه، اما یک بار، دوبار بسته  ایط بده و داره اشتباه میگت  رسر

 دیگه. من یلدام. یل... 

ن به  حوصله شنیدن مزخرفاتش را نداشتم برای همی 

 رسعت لب زدم: 

 تو روی پاهات ایستادی!   -

حرف در دهانش ماسید و مبهوت نگاهم کرد. چشم 

هایش پاهایش را نشانه گرفت و آرام انگشتان پاهایش را 

تکان داد. قدم از قدم برداشت و ناگه ایستاد. متوجه 
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ن آورد و  لرزش دستانش شدم، رسش را با کیم مکث پایی 

ه شد.   به پاهایش خت 

 ... پاهام. م... من... پ... پا  -

جمالت مجهولش را به چشمابن اشیک بر زبان آورد. آرام 

خم شد و دست روی پاهایش کشید. زانوهایش میلرزید، 

نم اشک دوباره از چشمانش جاری شد و خییل آهسته نم

 قدم برداشت. 

رفت. هر چه بیشتر تمام تنش میلرزید اما همچنان راه یم

 افزود. هایش یم داشت، بر رسعت قدمقدم از قدم بر یم

ن به لبخند روی لبش و چشمان اشیک اش تناقضن دلنشی 

وجود آورده بود. بلند تر گریه کرد و خندان به طرفم 

 اش گذاشت. برگشت و دست روی سینه

 م... ن... من میتو... نم راه برم؟  -

اش کوبید، اشک صورتش را خیس کرد و من روی سینه

ن نگاهش کردم.   غمگی 

م!  -  من دارم راه مت 

ه چادر خایک اش را جلو کشید و دوباره به پاهایش خت 

 شد. 
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 من حبر میتونم بدوم.  -

شویک که به او وارد شده، آنقدر عظیم بود که از خاطر 

 برده باید از آنجا برویم. 

تواند راه ش فراموش کرده بود یمفردی که تا چندی پی

ن  برود و تمام حواسش بر خواهرش بود حال شویک سنگی 

تر به او تحمیل شده و تمام حواسش بر راه رفتنش بود و 

یغما را فراموش کرده است. دسبر زیر چشم هایش کشید 

 که گفتم: 

. برو، راه برو.  -  درسته. میتوبن

بود. با خنده  از دل یک اتفاق بد یک اتفاق خوب افتاده

اش در هم شد. به خواست راه برود که در لحظه چهره

 سمتم برگشت و آرام به سمتم آمد. 

 یغما؟   -

لبخند از لبش پریده بود، صدایش میلرزید و بغض دوباره 

ش شده بود. دسبر به گوشه لبم کشیدم.    گریبان گت 

ب دیده بود. بردنش بیمارستان.  - دیدمش. رسش ضن

 حالش خوب بود.  نگران نباش. 
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با ترس نگاهم کرد، ناخداگاه و با صدابی که از بغض 

 میلرزید، زمزمه کرد: 

 وای خدا.   -

هایم، از اینکه انقدر دقیق یخ کردم، از تعبت  شدن خواب

ن تکرار یم شد. دانه های عرق از و مو به مو همه چت 

کرد. آرام دستم ام یم ریخت و حالم را خراب تر یمپیشابن 

ن بردم و گفتم: را   پایی 

 بریم؟   -

مجال مخالفت به او ندادم و به سمت خروچی قدم 

 برداشتم. 

 رسی تکان داد و کنارم آمد.  

 بریم.  -

یس به راه  از حرم خارج شدیم، به سمت خیابان طتی

 افتادم که لب زد: 

 کجا؟   -

کیم به سمتش برگشتم. چادر خایک و خوبن اش را با 

فاصله داده بود و پشت رسم قدم انزجار کیم از خود 

 داشت. بریم
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ن پیدا نمیشه که. باید یک  - ؟ شلوغه! ماشی  مگه نمیبیبن

 مقداری رو پیاده بریم. 

ه و حتما قانع شد که دیگر ادامه کیم به نیم رخم خت 

هوای گرم باعث عرق های روی گردن و پیشابن ام  نداد. 

 لحظه ای دلم برای خودم سوخت. دلم لمسشده بود. 

 آغوش کیس را میخواست که شوهر داشت. 

برای آغوشش، دست هایش، تمام کمبود هابی که در من 

به مرور هم حل نشده بود؛ احساس خوب محبوب 

 بودن، مقبول بودن، کافن بودن. 

 بی هیچ حرف اضافه ای دستش را به چادرش سفت کرد. 

ام اما از اینکه با او هم قدمم، حبر با وجود اینکه غریبه 

درخشید. هر چه یملبخند هنوز روی لبم  شنود بودم. خ

شدیم از ازدحام و التهاب مردم کمتر بیشتر از حرم دور یم

 میشد. 

بن که برای کمک بیاد؟ - ن  به کیس زنگ نمت 

 بی درنگ پرسید: 

 به یک زنگ بزنم؟  -

 ای باال انداختم و لب زدم: بی تفاوت شانه
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 شوهرت، پدرت. من چمیدونم.  -

ن انداخت.  لب گزید و   آرام رسش را پایی 

 آها.  -

! کشش ندادم.  جوابش نه معبن بله میداد و نه معبن خت 

 لحظه ای ایستادم و آرام لب زدم: 

 حاال از کجا باید بریم؟  -

 نگایه به خیابان انداخت. لبخند زیبابی زد و گفت: 

یس مستقیم باید بریم. من این راه ها  - راسته ست، تا طتی

 رو حفظم. 

 پوزخندی زدم. 

 برعکس من که خییل زود از مغزت پاک شدم.  -

لبخندش ماسید. ناخواسته تلخ شده بودم. ناخواسته با 

یک جمله، حرفن که شاید سالها نتوانسته بودم بگویم را 

ون ریختم.   بت 

 چند دقیقه بینمان سکوت شد که دم عمیقر گرفت. 

 و. میگم اشتباه گرفتید. من اصال ندیده بودم شما ر  -
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نخر کردم و ابروبی باال انداختم. رفتارش زد و نقیض بود! 

حرف خواهری را باور کنم که چون دستاویزی ندید 

حقیقبر را روی کرد که از شنیدنش ماتم برد یا یسنابی را 

ن  باور کنم که حالش کیم به جا آمده و امکان دروغ گفیر

 دارد؟ یا اگر او یسنا است چرا تغیت  کرده؟ چرا به قول

خودش یلدا شده بود؟ چرا صدا و چشمانش فرفر با 

یسنا نداشت؟ گیج بودم و منگ! دروغ چرا! خودم هم 

ی  ن مانده بودم که کدام راست گفت و کدام دروغ! اما چت 

که عیان است این بود که یغما، یسنا را نمیشناخت اگر 

ن   را بیشتر کرد. جرأتم خواهر یلدا بود! همی 

. بعدشم اگر یسنا نبودی دروغگو. یغما گفت تو یس - نابی

چرا وقبر اسم شوهرت رو آوردم گیج شدی و درنگ 

 کردی؟ 

 پلک هایش لرزید و روی هم افتاد. 

دروغ نمیگم...خییل دلم میخواد یک بخشابی از  -

 هابی ام رو پاک کنم. گذشته
ن هم که از رس گذروندم   چت 

 ییک از همون ها ست. 

م بودکه یاد گرفته   بود  ها جوابی برای حرفش ندارم. سال

 قابل اتکا تر از آنهابی 
ی

آدم های عملگرا برای این زندیک
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ن کلمات میخواهند خود واقیع شان را قایم  هستند که بی 

کنند. پوزخندم تجدید شد" ماه پشت ابر نمیمونه 

 یسنای یلدا مانند!"

 چند دقیقه ی کشدار دیگر هم گذشت. 

یس نفس نفس زنان باالخره به خیابان نسبتا خلوت طتی

رسیدیم. نگایه به اطراف انداختم. دستم را برای تاکیس 

 نارنخی رنگ دراز کردم و گفتم: 

 در بست؟   -

 وقبر ایستاد، در پیکان را برای یسنا باز کردم.  

ن بریم یسنا.   -  بشی 

لحظه ای نگاهم کرد. با چشمابن تنگ که رسی تکان 

 م.  داد

؟   -  چیه؟ چرا این طوری نگاه میکبن

ه شد.    کش چادرش را جلو کشید و به چشمانم خت 

 من یسنا نیستم.   -

ن یا در رو ببند. عالف کردی ما رو پش جان.   -  آقا یا بشی 
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ن را نشانه اشاره ای به او کردم و با چشم داخل ماشی 

 گرفتم.  

-  . ن  بشی 

هوار در رفته به سمت در چرخید. روی روکش های ز 

 نشست. با زبان الل شده نگاهم کرد. 

 معذرت میخوام آقا. برید لطفا.   -

ن به خیابان ها  نگاه از او گرفتم و از پنجره کثیف ماشی 

ن که راه افتاد. آن قدر ناراحت بودم که  ه شدم. ماشی  خت 

ن  دیگر به حرم نگاه نکردم. با یادآوری محمد صورتم را بی 

و کالفه به موهایم دست کشیدم.  دست هایم پنهان کرده

لحظات خییل سخبر بود. هر چه به بیمارستان نزدیک تر 

 میشدیم، تپش قلبم کند تر میشد.  

با رسیدن به بیمارستان هزینه را حساب کردم. در را باز 

 کردم و منتظر ماندم تا یسنا هم پیاده شود.  

ن بت   ون بدون اینکه به چشمانم نگاه کند، پایش را از ماشی 

 گذاشت.  

 ممنون.  -

 در را بستم و به سمت ورودی بیمارستان قدم برداشتم.  
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بخش اورژانس غلغله بود و هر کیس به طرفن میدوید و 

 رسید.  صدای ناله از هر طرف به گوش یم

 آقا؟   -

 اش را در هم تنید.  به سمتم برگشت و دست های خوبن 

 بله، بفرمایید؟   -

 مشخصات محمد را دادم و او با اخم نگاهم کرد.  

یس آقا؟ میدوبن چنتا مجروح رو تا حاال  - از من میتر

س.    دیدم؟ از کجا قراره یادم باشه؟! برو از پذیرش بتر

بود سپس رسی    ع روی برگرداند و رفت! اعصابش داغون 

 و حق میدادم! 

 راست میگه بنده خدا!   -

به سمتش برگشته و نگاهش کردم که رسی    ع چشم دزدید 

 و لبش را به دندان گرفت. به سمت پذیرش رفتم.  

 ببخشید؟   -

 رسش را باال آورد و با صدای آرایم گفت: 

 بله، بفرمایید؟   -
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ش گرفتم. مشخصات محمد را دادم  ن نگاه از چشمان ستی

 و او مقنعه سفیدش را جلو کشید.  

. عمر دیگه ای  - ن آقابی که گفتید االن اتاق عمل هسیر

 هم هست؟  

 یسنا جلو آمد و لب زد: 

 بله، خواهرم.   -

 مشخصات لطفا؟   -

 یسنا نگایه به من انداخت و با درد چشم بست.  

 یغما پارسا.   -

 شنیدن فامیلش طرچ از لبخند روی لبانم نشست.   با 

اطالعابر از خانیم که گفتید وجود نداره، برید بخش  -

 اورژانس رو برگردید.  

ن دوخت.    ن و ناراحت نگاهش را به مت   یسنا غمگی 

چادرش را جمع کرد و به سمت بخش اورژانس رفت. 

تخت ها را ییک ییک با حایل عجیب گشت و همپای او 

 .  گشتم

 یغما!   -
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نگاه از خانیم که داشتم با ریز بیبن نگاهش میکردم، 

گرفتم و به یسنا دوختم. کیم بعد صدای نگرانش بلند 

 شد.  

 ببخشید خانم حالشون چطوره؟   -

 پرستار آمپویل درون رسم تزریق کرد و با اخم گفت: 

به کوچیک به رسشون وارد شده  - ی نیست، یک ضن ن چت 

 ه و االن هم آرام بخش زدم، خوابن. بود که بخیه خورد

 ممن...   -

در جا رس یسنا گیج رفت و پلک هایش روی هم افتاد. 

دست به تخت گرفت که رسی    ع به طرفش رفتم و قبل از 

ن شود دست پیش بردم.    اینکه نقش بر زمی 

 *** 

احت کبن حالت خوب رسم رو برات یم - زنم، یکم استر

ن خاض نیست، فقط فشا رت افتاده. سیع کن میشه. چت 

احت  ، آرامش و استر س وارد کبن کمتر به خودت استر

ین کاره.   بهتر

تمام تنش در یک آن یخ زد و من تمام حالت های او را از 

بر بودم. مبهوت و خجالت زده نگاهش را به مبن دوخت 
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رو که با جدیت هرچه تمام به صحبت های پرستار گوش 

 کردم.  یم

ک خرده بیشتر مراعات حال شما هم تو این مدت ی -

همشتون رو بکنید. باید مراقب باشید. بدن خانومتون 

 خییل ضعیفه.  

خواست بلند شوم توانستم نفس بکشم! دلم یمحبر نیم

و رو به پرستار داد بزنم که ساکت شود! که تمامش کند! 

که مطلقا هر مردی که همراه یه زن است، شوهرش 

 نیست.  

وع به زدن کرد اما به رسعت خودش  عق ناگهان یسنا رسر

ل کرد. پرستار نگران نگاهش کرد و گفت:   را کنتر

 حامله ای؟   -

من وحشت زده و پرستار هراسان نگاهش کرد. چطور 

 یک لحظه از یاد بردم که یسنا ازدواج کرده است! 

قلبم با شدت زیادی یم تپید و یسنا رنگ از رخسارش 

د. قدم  عقآمد و یسنا کماکان پریده بود. نفسم باال نیم ن مت 

هایم با من هماهنگ نبود اما باالجبار سمتش قدم زدم و 

 تنها خواسته ام این بود که ببینم حالش خوب است. 
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معذب دست پشت کمرش گذاشتم. از خودم در لحظه 

شدم! او همش داشت و شاید حامله بود. آنوقت متنفر 

اخم هایم را در هم  من بی اراده سمتش کشیده میشدم. 

کشیدم و قسم خوردم به محض اینکه حالش جا آمد 

با دست کمرش را ماساژ  دیگر سمتش کشیده نشوم. 

 زدن برداشت.   عقدادم که باالخره دست از 

 ه ست؟  شنیدی چر گفتم عزیزم؟ آقا همشتون حامل -

نیم توانستم حرف بزنم و ترجیح دادم فعال سکوت کنم. 

یسنا دستش را بلند کرد و دست مرا که هنوز پشت کمرش 

 بود، برداشت.  

، جراچ پالستیک صورت داشتم. به خاطر اونه.    -  نخت 

نفسم ازاد شد و طرچ از لبخند روی لبم شکل گرفت اما 

ایم در هم شد. به تا اصل مطلب یادم آمد، دوباره اخم ه

زحمت دستانم را مشت کردم تا چفت کمرش نشود و این 

ین دلتی را به اغوش نکشم.    شت 

 نفس بند شده ام را رها کردم.  

من دیگه جراحیه.  از عوارض مشکیل نیست. آها، پس  -

م. رسمش تموم شد صدام بزنید.   مت 
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پرستار رفت و من آرام کنارش روی صندیل نشستم. نگاه 

ن دزدید و رسش را زیر پتو کرد. دلم برای صدایش، از م

رنگ چشمانش و عطر تنش تنگ شده بود اما چون 

ی نگفتم و تنها  ن رغببر به هم صحببر نداشت من هم چت 

 تماشایش کردم. به اندازه پنج سال دوری!  

انگار سنگیبن نگاهم را حس کرد که پشت به من چرخید. 

 ما نتوانستم.  خییل دلم میخواست که هیخر نگویم ا

-   .  به من دروغ گفبر

د.    لرزید و پتو را بیشتر فشر

؟   -  چرا دروغ گفبر

جوابم را نداد. پاهایم را جفت کردم و همان طور که روی 

صندیل نشسته بودم دست هایم را به دسته هایش 

دم.    فشر

 یسن...   -

 عصبی به سمتم برگشت و با چشمان اشیک نگاهم کرد.  

 این اسم صدا نزن.   من رو به -

 یسنا.   -

د.    تند رسش را تکان داد و عصبی پتو را فشر
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 میگم صدا نزن سهیل. نزن.  -

با شنیدن نامم پس از سال ها از زبانش، زبانم به کام 

 چسبید و او دوباره نگاه از من گرفت و زیر پتو رفت.  

تا پایان رسمش دیگر حرفن بینمان رد و بدل نشد. پرستار 

و بی هیچ حرفن رسمش را جدا کرد و ما رایه محوطه آمد 

 بیمارستان شدیم.  

ی میخوری؟   - ن  چت 

 رسش را منقن تکان داد و سمت نیمکت ها قدم برداشت.  

ی برات بخرم.   - ن م یک چت   این جوری نمیشه که. من مت 

 قبل از اینکه مخالفت کند به سمت دکه رفتم.  

 ببخشید دو تا کیک و آبمیوه پرتقال لطف میکنید؟   -

مرد رسی تکان داد و نگاه من روی انواع کیک ها و پفک 

 زد. ها چرخید. تنوع و پوست براقشان چشم را یم

ن  -  ساکنی 
ن زمان کم بیشتر باورت نمیشه بتول، توی همی 

دار شدن.  مشهد از وقوع حادثه   ختی

دم به حرف های  ن شد و گوش ستر گوش هایم ناخداگاه تت 

آن دو پرستاری که به دکه تکیه داده بودند و چای 

 خوردند.  یم
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اره. هر کس که ختی فاجعه رو شنیده، اومده حرم.  -

 چه غوغابی بود. یک شور 
داشتم میومدم اینجا نمیدوبن

 و التهابی شهر رو فرا گرفته که نگو. 

 عه سیاهش را با دست کیم جا به جا کرد.  مقن

. توی همه خیابون ها از این  - همه مبهوت شدن دختر

دن. یک باورش میشد؟ هیچ کس. حادثه ن ای حرف مت 

 ها اومدن برای کمک کر... خییل

نگاهم را از آنها گرفتم و به یسنا دوختم. هنوز هم باورش 

برایم سخت بود. روی نیمکت نشسته و رسش را زیر 

 انداخته بود.  

 بفرمایید آقا.   -

 به سمتش برگشتم و پالستیک را گرفتم.  

 ممنون.   -

هزینه را حساب کرده و به سمت یسنا قدم برداشتم. 

 روی نیمکت فلزی نشستم و لب زدم: 

 بفرما.   -

 رسش را باال آورد و به پالستیک درون دستم دوخت.  

 ممنون. گفتم که میل ندارم.   -
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 کیک را از پالستیک در آوردم و به سمتش گرفتم.  

-  . . بگت   این طوری نمیشه ضعف میکبن

ه شد و بعد نگاهش را باال آورد.    به کیک خت 

ی شده؟   - ن  چت 

 به طرفم برگشت.   زبان روی لبش کشید و مغرورانه

؟ چرا لطف میکبن و  - ی شده. چرا کمکم میکبن ن بله چت 

هزینه رو پرداخت کردی و من رو تا اینجا همرایه کردی؟ 

البته که من هزینه رو بهت برمیگردونم. چرا نگران غذا 

؟! چرا رفتارت این طوریه؟ انگار که هیچ  خوردنم هسبر

ه که نمیتونم اتفافر نیوفتاده. انقدر چرا توی رسم ریخت

ی کنم. من واقعا دلیل کارهات رو متوجه نتیجه گت 

 نمیشم.  

اش، با کنجکاوی به من نگاه کرد و من یسنا با چهره زخیم

با آرامش به حرف هایش گوش دادم. بسته کیک را در 

آوردم و بن آبمیوه را درونش فرو کردم و روی پایش 

 گذاشتم.  

 بخور.   -

 درمانده لب زد: 
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 .  سهیل -

مانند آهن ربا مدام دانستم. راستش خودم هم نیم

سمتش کشیده میشدم و نتیجه این کشش به حدی بود 

که جدابی میان میدان مغناطییس آن ها کار دشواری 

 عصبی غریدم: شد. محسوب یم

 گفتم بخور، بخور دیگه. فشارت افتاده.   -

 از کنارش بلند شدم آرام تر ادامه دادم.  

م به محمد رس بزنم.   -  من مت 

 رسی    ع از جایش بلند شد.  

 منم میام.   -

نگاهش کردم که مثل همیشه حرفم را خواند. کیک را به 

رسعت درون دهان گذاشت و با آبمیوه قورتش داد. 

که رسی    ع با اخم   گرفتلبخند روی لبانم داشت شکل یم

 و روی برگرداندم.  مش پوشش داد

پشت رسم آمد، صدای آمبوالنس، مثل ناقوس مرگ به 

یز از حال خوب بودم که  صدا در یم آمد اما آنقدر لتی

 اهمیبر نداده و به سمت ورودی حرکت کردم. 
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دستانم را داخل جیبم گذاشتم. لحظه ای مکث کردم. 

ده شد و من به آرایم چرخیدم.   ی در قلبم فشر ن  چت 

و پرستار، هراسان، وحشت زده و رساسیمه به چند دکتر 

رفتند و من ناخودآگاه بیقرار بودم. سمت اتاق عمل یم

نگایه داخل اتاق انداختم و درست لحظه ای که 

خواستم برگردم، چشمان درد کشیده ام به انبوه موهای 

 مشیک و روشبن خورد و قلبم منفجر شد.  

ن نگاه کردم و تمام  تنم چشم سست شده به جسم خونی 

شده بود و با خودم فکر یم کردم "اون نیست... اون 

 نیست"  

اما وقبر پرستار چرخید و کنار رفت،  چشمم به صورتش 

 افتاد، نفس نکشیدم. 

 محمد.   -

یسنا رد نگاهم را گرفت و نگاه من روی آن خط صافن بود 

بابن را نشان نمیداد. دنیا از کار افتاد و من  که هیچ ضن

ه شدم و  ن و توان از زانوهایم رفت  خت  به آن جسم خونی 

و من سقوط کردم و انواع صدا ها در صدای جیغ یسنا 

 گم شد.  

 *** 
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ی

زانوهایم را در اغوشم جمع کرده و در سالن رسد و سنیک

بیمارستان نشسته بودم. نگاِه مرده ام را به دیوار روبه 

رویم بخشیده بودم و مردم مقابل چشمانم عبور یم 

و کیس نیم فهمید حال مردی را که تمام قلبش کردند 

 تکه تکه شده بود.  

آرام از جایم بلند شدم و به سمت تلفن ها رفتم. شماره 

 خانه احمد را گرفتم و منتظر ماندم تا جواب دهد.  

 الو؟ بفرمایید.   -

صدای احمد باعث شد مثل گذشته که در آغوشش از 

 دوری یسنا بغض میکردم، بغض کنم.  

بن قط...   - ن  بفرمائید... حرف نمت 

 احمد.   -

سکوت مطلق. ناگهان فریاد کشید و با صدای دادش در 

 خانه شان همهمه بر پا شد.  

؟ محمد کجاست؟ خوبه؟ چرا از   - کجابی تو پش؟ خوبی

ی به ما ندادید؟ نمیدوبن وقبر تلویزیون رو  خودتون ختی

 دیدیم که حایل شدیم.  
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میشنیدم، حالم خوش نبود. دست ادامه حرف هایش را ن

ی کنم.   ن گرفتم تا از افتادنم جلوگت   به مت 

؟   -  سهیل... خوبی

نگاهم که به یسنا خورد ناخواسته تلفن را سمتش گرفتم 

 و با آخرین توانم لب زدم: 

 آدرس بده. بگو به خانواده محمد بگه.   -

 را گرفت. خسته و درمانده تر از  منظورم را فهمید و تلفن

آن بودم که به حرف هایشان گوش کنم. دست و پایم رس 

شده بود و حبر توان گریه کردن هم از من سلب شده 

 بود. بیچاره ترین فرِد این دنیا بودم و محکوم به سکوت.  

خودم را رسکوب کردم. خودم را کشتم. قلبم را در دست 

گرفته بودم و محکم فشارش یم دادم و خط و نشان 

 . حق باریدن نداری.  کشیدم که نبار 

خال زیادی تمام دنیایم را در برگرفته بود و حس یم کردم 

 در اعماق یک دریای سیاه غرق شده ام.  

 من له شده بودم.  

چرا کیس نیم فهمید حال مبن را که قلبم، در اتاِق عمل 

 مشغول جراچ بود؟  
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ن رسد نشستم و زانو هایم را در آغوش گرفتم.  روی زمی 

، همابن که به خاطر من در اتاق  ن آن مرد، آن جسم خونی 

 عمل خوابیده بود، قلب من بود.  

 خدایا بس بود. 

د نکرده تا به امروز، هیچ وقت اندازه االن احساس در 

 بودم. هیچ کلمه ای گویای حال خرابم نبود که نبود.  

؟   -  خوبی

نگاه یخ زده ام را باال آوردم و به اوبی که با یک لیوان آب 

ه شدم. خوب؟ پوزخند زدم.  باالی رسم ایستاده بود، خت 

حال من خییل وقت بود که خوب نبود. آب را با سمتم 

 را کج کردم.   گرفت و نزدیک لبانم نگه داشت که رسم

.   . بخور  -  چهار ساعته پشت در نشسبر

 دوباره آب را به لبم نزدیک کرد و من باز رسم را کج کردم.  

 لطفا سهیل.   -

د  ن قلبم از پرتگایه سقوط کرد. چرا هر بار نامم را صدا مت 

ن جایشان عوض شده است؟ چرا  انگار آسمان و زمی 

د که حس میکردم هی ن فردی تا چ جوری نامم را صدا مت 

نگاهم به یغمابی کنون این گونه صدایم نکرده است؟ 
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کرد این خورد که به دیوار تکیه داده بود و تماشای یم

ن را. وقبر دید توجیه به یسنا ندارم، اخم  صحنه غم انگت 

 هایش را در هم کشید و جلو آمد.  

 پاشو بریم یسنا.   -

د که بی توجه به او آب را به لبان خشک شده ام چسبان

به بدبخبر دست باال آوردم و لبه لیوان را به عقب فشار 

 دادم و گفتم: 

 برو.  -

 یسنا.  -

 در جواب یسنای کوبنده ای که یغما گفت، یسنا غرید: 

 برو یغما. من نمیام.   -

ن کوبید و از کنارمان گذر کرد.   یغما محکم پایش را به زمی 

 برو، شوهرت منتظرته.  -

دم     که لب زد: لیوان را دوباره فشر

 تو رو جون من.   -
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زمابن اگر این جمله از دهانش دستم در جا خشک شد. 

ون یم شد که او میخواست ویل عصبابن آمد همان یمبت 

دمتشر  ن  . دهد قسم خودش او را به مرگ  ندارد حق  مت 

مان و نگاه دستم روی لبه لیوان خشک شده حرکت بی 

 . شده بود معطوف هم 

 ما به 
ً
. بودیمسال با این جمله غریبه  پنج اندازهحقیقتا

عجیب دلم میخواست فریاد بزنم که به خاطر من جانت 

هایش به گوشم هیچ صدابی به جز نفسرا قسم نده. 

سید   ، انگار که فقط من هستم و او! نمت 

. اون االن عقب بکش مرد "کشد اما دوباره ذهنم فریاد یم

 متاهله" 

 اخیم روی صورتم نشاندم. 

 زدی؟ حرف رو  اینچرا  -

هایم های داغش روی لبو نفس مانده هایملبماِت 

کرده بود. وقبر حرفن نزد ای را آغاز  بازی ناجوانمردانه

 پوزخندی زدم و لب زدم: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 361 of 446 

بود  سهیل برفرازینقطه ضعِف  اون موقع که این قسم -

 قلبش بودی...  جونش بودی...  تو عشقش بودی... 

 نفسش بودی. 

 آرام تر غریدم: 

کبن هنوزم نقطه ضعف من که فکر یمکردی    اشتباه -

 !  هسبر

و  کرد ریزی  خون چشمانش را بست. قلب خودم هم

بانش دیگر تالیسر برای نبض زدن   نداشت. ضن

 نگاهم را بهکیم لیوان را عقب کشیدم که چشم باز کرد. 

چشمان غمگینش دوختم. امان از غروری که گریبانم 

شده بود و حرف های محمد و خودم را از یاد برده بود. 

پوزخندم تجدید شد و با تمام قوا دستش را پس زدم که 

 خودنمابی 
ن ن افتاد و آب روی رسدی زمی  لیوان روی زمی 

 کرد.  

ن نگاهم کرد اما هیخر نگفت و کنارم نشست. چرا  غمگی 

گفت رهایش کنم؟ ؟ مگر تا چندی پیش نیمرفتنیم

گفت نگرانش نباشم؟ حال چرا خودش نگران بود؟ نیم

ن  چرا کنارم نشسته و به خاطر پس زدن دستش غمگی 

 کشید؟کرد؟ مگر شوهرش انتظارش را نیمنگاهم یم
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انتظار که به رس رسید، در آن اتاِق لعنبر باز شد. آرام 

ی که با کنک اش نگاهم یم کرد، قرار برخاستم و مقابل دکتر

ی بگوید، لب های بی حسم را  ن گرفتم و قبل از اینکه چت 

تکابن دادم و توجیه نکردم که صدایم در افتضاح ترین 

 حالت ممکن قرار دارد. 

 حالش خوبه؟   -

ن او را گرفتم و  ه شد که آستی  ی نگفت و به یسنا خت  ن چت 

 با درد فریاد زدم: 

بگو سالمه... بگو فقط بگو خوب میشه؟ تورو خدا  -

حالش خوب میشه، بگو قراره دوباره بخنده، بگو قراره 

 دوباره نصیحتم کنه. 

ن لباسم را گرفت که محکم خودم را از دستش  یسنا آستی 

ون کشیدم و با التماس به دکتر نگاه کردم.    بت 

 ش کجان؟  خانواده -

ترحم و ناراحبر درون چشم های دکتر سایه انداخت و 

دم خونشدی خودم را حفظ کنم و یقه او را من سیع کر 

 جر ندهم. آرام لب زدم.  

 تهران، تماس گرفتیم که بیان... حالش چطوره؟    -
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 باالخره قفل لب هایش را شکاند.  

 االن حالش خوبه. نگران نباشید.   -

ی نشنیدم و ندیدم چون  ن  بود. دیگر چت 
ن کافن همی 

 از هوش رفتم.   آشنابی چشمانم سیایه رفت و در اغوش 

 *** 

 چر شد؟ یک میان؟  -

تلفن را درون جایش گذاشتم. نگایه به یسنا انداختم و 

 دسبر به موهایم کشیدم. 

سن.   احمد  - شون نيومده فردا مت   گفت پرواز گت 

 الت خوبه؟  آها، خدا رو شکر. تو ح -

 تکان دادم و بی جان لب زدم: 
 رسم را منقن

 خوبم.  -

سپس اخیم کرده و بدون توجه به او راه محوطه را پیش 

گرفتم. پشت رسم آمد و مدام صدایم زد اما توجیه 

صدای دویونش به گوشم رسید اما قدم هایم را نکردم. 

 محکم تر و تند تر برداشتم. 

 آخ.  -
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ن کافن بود که در جایم بایستم. نگران به طرفش  همی 

ه شدم.  ن افتاده بود خت  برگشتم و به اوبی که روی زمی 

 چادرش خایک شده بود و چشمانش از درد ریز. 

 جلویش زانو زدم. ناخواسته سمتش دویدم و 

؟ کجات درد میکنه؟  -  چر شد؟ خوبی

 بدون دست زدن به دست و پایش تمام تنش را کاویدم. 

یت نشده  - ن ن که چت  اصال پاشو بریم داخل. نگات کین

 باشه. ها؟ نظرت چ...؟ 

رس بلند کردم که با چشمان ستاره باران و لب های 

خاندانش رو به رو شدم. گویا باز هم رو دست خورده 

 بودم مانند پنج سال پیش. 

ن لباسم را گرفت.   اخیم کرده و خواستم بلند شوم و آستی 

  سهیل... صتی کن.  -

ون کشیدم.  ب دستم را از دستش بت   با ضن

 یسنا.  رفتارتاز این  من دیگه خسته شدم -

 بی درنگ لب زد: 

 من خسته نشدم.  -
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میکنم ازت اما من خسته شدم از این که همش سیع  -

؟فرار کنم.   متوجه نیسبر

ه شدم.   صاف توی چشمان خیسش خت 

ی،  - فشارش متوجه نیسبر که هر بار قلبم رو میگت 

ی؟ متوجه نیسبر چه تالیسر میکنم  میدی و میذاری مت 

م؟   که یک زن متاهل رو بغلم نگت 

 رسش را منقن تکان داد و از جایش آرام بلند شد. 

تا زمابن که دوباره بیای و من جلوی اتوبوس ببینمت،  -

 حبر یادم رفته بود قلب دارم. 

و خواست نزدیکم شود که دستم را جلو بردم. ایست کرد 

ه ام شد.  ن خت   غمگی 

؟ چرا؟ چرا آتییسر که خاموش  - چرا این کار را رو میکبن

؟.... نکنه فکر کردی  شده رو دوباره شعله ور میکبن

 میتوبن هم من رو داشته بایسر هم شوهرت رو؟

به  پوزخندی زدم که تند تند رسش را تکان داد و اشک

 چشمانش نیشتر زد. 

ون.  -  اون آتیش فقط حبس شده، باید بذاری بیاد بت 
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نگاه از چشمان جادوبی اش گرفتم و مغزم تند تند پیغام 

میفرستاد به قلبم که حواست را جمع کن. این زن، همش 

 دارد. 

دیگه این طوری بهم نگاه نکن. دیگه بهمم نریز. دیگه  -

 سیع نکن خودتو تو قلبم جا بدی. 

به زدم.  دست روی قلبم گذاشتم  و محکم ضن

 چون که منم آدمم. آدیم که سال ها عاشقت بود.  -

فتم که با حرفش میخ کوبم کرد.   رو برگردانده و داشتم مت 

فکر کردی فقط توبی که مفهوم نگاهم رو میفهمه؟  -

ن این طوری نگاهت خودم نیم فهمم؟ نامرد به خاطر همی 

 میکنم. چون منم عاش... 

به شدت درد گرفته و تمایم  عصبی سمتش برگشتم. رسم

 رگ های گردنم برجسته شده بود. 

 ساکت شو. التماس ميکنم ساکت شو.  -

از نگاهم ترسید و دیدم که قویم عقب برداشت. دوباره 

روی برگرداندم اما هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که 

 مرا فرو پاشید. این بار با سخن هایش 

 من طالق گرفتم سهیل، انقدر عذابم نده.  -
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بان قلبم رس به فلک کشیده بود. به طرفم دوید و رو  ضن

ه به چشمان بهت زده ام  با عجز به رویم ایستاد. خت 

 نالید: 

بیا از اول  ... میگذرهبدون تو خییل سخت  برگرد...  -

وع کنیم، جفتمون مقرِص این جدابی هستیم...   رسر

 ردیم. جفتمون کم اشتباه نک

نگاهش کردم. نگاهم کرد. به اندازه تمام این پنج سال. به 

در آخر لبخندی زد اندازه تمام حشت هابی که داشتم. 

 که ناخودآگاه با لبخندی کوچک جوابش را دادم. 

*** 

چندی پیش محمد را دوباره دیدم و افکارم بهم ریخت. 

توانستم، نمیتوانستم بودنش را روی تخت بیمارستان نیم

 با آن لباس های کذابی تحمل کنم. 

؟  -  سهیل... خوبی

 همه این اتفاقات تقصت  منه!   -

صدایم لرزید و او هم شنید. کنارم با فاصله نشست و 

 پاهایش را تکان داد.  

 چرا فکر میکبن تقصت  توئه؟   -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 368 of 446 

 دست از روی رسم برداشتم و نگاهش کردم.  

 اش مفصله.  قضیه -

لبخندی زد و کفش هایش را از پا در آورد. برعکس گرفت 

ون بیاید.   ن کوبید تا سنگ های داخلش بت   و آن را به زمی 

شنوم. میدوبن که چهار روزه منتظرم تا به حرف یم -

 بیای.  

مچ پایش را با دست کیم ماساژ داد و بعد کفش هایش را 

 پوشید و نگاهم کرد.  

به چهره منتظرش نگاه کردم و برایش تعریف کردم از 

ن حاال. ریز به ریز. راجب محمد  لحظه ورود محمد تا همی 

ط  گفتم. راجب یسنا گفتم. راجب محمود و رسر

 اش گفتم و در آخر راجب یلدا گفتم!  مسخره

م  رس به زیر انداخت. شب شده بود و کیم از التهاب با رسر

 بیمارستان کم شده بود.  

ی بخرم و میام.   - ن م یک چت   مت 

 رسی تکان داد و به سمت بوفه رفت. 

 بعد از چند دقیقه با کیک و چای ها برگشت.   

 پاهایم را تکان میدادم و سخت در فکر فرو رفته بودم. 
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-   .  بگت 

 دستش گرفتم.   رسم را باال آورد و از 

 مچکرم.   -

دمبا مکث لیواِن یک بار مرصف چابی را  . به نیمکت فشر

ن انگشت هایم گرفتم. دلخوری  تکیه داده و لیوان را  بی 

نگاهش را از من پنهان کرد و نفس عمیقر از بخار 

 اش کشید. قهوه

 چرا سگرمه هات تو همه؟   -

رون قبل جواب دادن به سوالم، یک برش از کیک را د

 دهانش گذاشت.  

 عاشق یلدا شدی؟   -

د. قلبر از چای اش را مزه مزه کرد. لب هایش را بهم فشر

متعجب لحظه ای نگاهش کردم. درحایل که نگاهش به 

محتوای لیوان بود. حال فهمیدم برای چه اخم هایش در 

کرد. لبخند هم است. او به خود قالبی اش حسودی یم

 خوردم.  روی لبانم نشست اما آن را 

ی خوشش میاد ویل وقبر  - ن آدم یک وقتابی از یک چت 

خواست نیست. منم واردش میشه، میبینه اوبن که یم
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 فقط یک روی یلدا رو دیدم، تا حدی شبیه سلیقم بود 

ویل هیچ وقت وارد جزئیات و بخش تو بود  چون شبیه

یه که دوست دارم یا اصیل سلیقه ن ام نشدم که بدونم چت 

خوبه تا اینکه یلدا خانم دروغگو از آب در فقط از دور 

 اومد.  

بن که از بیبن  ر ام وارد دهنم کیم باز مونده بود چون اکست 

ریه میشد کافن نیست. نفس کشیدن کیم برام سخت 

 میشد.  

 یلدا مثل سلیقت نبود؟ یعبن من مثل سلیقت نبودم؟   -

ل قلب و مغزم و افکارم را نداشتم ویل جلوی  قدرت کنتر

ه شدم. زبا  نم را به سخبر گرفتم و به کیکم خت 

 مزه وانیلش حرف نداشت!  

ام پیچید چند ثانیه مسخ شدم. بوی باران که در بیبن 

ابروهایش باال پرید. حرکاتش آرام بود، زیرکانه و با حساب 

د،  ن کتاب! شمرده شمرده و جدی بدون لرزش حرف مت 

م را بدون مکث، قاطعیت و جدیتش کیم ترسناک بود. آد

کرد اما من در این بازی ناخواسته مجبور به اطاعت یم

 قصد کم آوردن نداشتم.  

 درسته، سلیقم نبود.   -
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لبخندی زدم و کیم از چای نوشیدم اما او لحظه ای 

ن نگاهم کرد و محکم چشم بست و من تمام این ها  غمگی 

را زیر چشیم دیدم. میخواستم نگاهش را گت  بیاندازم، 

ن رس   بلند کردم اما زیرکانه لبخند زد. برای برای همی 

عوض کردن بحث خندید و چایش را روی نیمکت 

 گذاشت. 

ی - ن .  اما یک چت   رو در نظر نگرفبر

 کنجکاوانه نگاهم کرد که رس نزدیک بردم و لب زدم: 

کرد ظاهرت من دو بار عاشق یک نفر شدم. فرفر نیم -

چر باشه... قلب من، بدون توجه به خواسته من و عقلم 

سال هاست تو رو در حد جنون هر دو بار عاشق تو شد. 

 . دوست دارم. پنج  ساله که تو تموم نا آرویم من هسبر

سال ها بعد از  ام و حاال  من بیابان گرد تو ساله که پنج 

کردی و من بدون اینکه حلول  دیگه البدی ک  توی یک 

 سمتت کشیده شدم. بخوام 

 نگاهم کرد. در چشمانش دیدم که چطور از 
ی

با دلتنیک

 گفته هایم خوشش آمد و گل از گلش شکفت. 

 دلم برای این زبون چرب و نرمت تنگ شده بود سهیل.  -
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ابروبی باال انداختم که نفس عمیقر کشید و بحث را 

 عوض کرد. 

 انقدر حرف زدیم که یادم رفت بگم تقصت  تو نیست!   -

ن جمله دوباره غم ای که بر زبان آوردم، با یادآوری اولی 

 . به طرفم برگشت و ادامه داد: درون دلم غوغا کرد 

مادرم همیشه میگفت هیچوقت خودت رو رسزنش  -

ین افراد هم ممکنه وقبر از سمت کیس  نکن، حبر  قویتر

، حبر بااراده  ن ن بشن و سوگواری کین طرد میشن غمگی 

ترین افراد هم ممکنه دچار لغزش و خطا بشن و از 

نفس ترین  خودشون ناراضن بشن، حبر با اعتماد به

آدمها هم ممکنه توی یک جمع غریبه خجالت بکشن و 

 . کم حرف بزنن

 زبان لبش را تر کرد.  نفس عمیقر کشید و با 

ترین افراد هم ممکنه یک وقت هابی میگفت حبر پخته -

رس مسائل کوچییک خییل عصبابن بشن، حبر آروم ترین 

س و  افراد هم ممکنه در انجام کارهاشون دچار استر

 اضطراب بشن. 

ن که مکث کرد، تا اتمام جمله ن بود، همی  اش رسش پایی 

 ه شد. رسش را باال آورد و به چشمانم خت  
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، مضطرب  - پس هیچ اشکال نداره گایه خجالت بکیسر

! یادت باشه  بیسر یا غم و عصبانیت رو تجربه کبن

هیچوقت به خاطر هیجانات طبییع خودت رو رسزنش 

 !  نکبن و روی خودت برچسب نزبن

دانست چه آزارم میدهد؟ چه طور انقدر فهم چه طور یم

را  و شعورش باال بود؟ حس و حال یک پشی مانند من

ای با چه لحبن و در دانست چه جملهکرد و یمدرک یم

د که طرف مقابل کیش و مات  چه موقعیبر به کار بتی

 شود.  

کرد. چشم از اش بود! مثل گذشته هنوز هم درکم یمحایل

ن دوختم.  او گرف  تم و به زمی 

ن شدی؟ چرا دچار لغزش  - از یک طرد شدی؟ چرا غمگی 

 شدی؟ و هزار تا چرا دیگه که از توی جمالتت در میومد. 

او و مادرت الیک و برای گذرندون وقت این طوری با هم 

 کنید. صحبت نیم

ن انداخت و لب زد:   لبخند روی لبش ماسید. رس پایی 

 بلند شو بریم.   -

 بلند شود که چادرش را گرفتم.  خواست 
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ن رو برات تعریف کردم یسنا. فکر یم - کنم من همه چت 

 نوبت تو باشه.  

 دست هایش مشت شد و با صدای ضعیقن لب زد: 

 باشه برای یک وقت دیگه.   -

 یسنا.   -

درمانده به طرفم برگشت اما زیر لب لطفا کوچیک زمزمه 

 کردم. کنارم با فاصله نشست.  

نمیکردم یک روزی کنارت بشینم از اتفاقات پنج  فکر  -

 سال پیش بگم.  

 بی صدا نگاهش کردم که نگاهش را به آسمان دوخت.  

فت که تو گفبر  - شب عرویس مدام توی ذهنم رژه مت 

ه. وقبر بله رو  پشیمون میشم که آهت دامنم رو میگت 

دادم یک لحظه آروم و قرار نداشتم. حست میکردم 

ون از خون ه. میدونستم یک جابی همون دور و برا بت 

  .  هسبر

لبخندی زد و نگاهم کرد. بی هیچ حیس نگاهش کردم و 

 انتظار کشیدم تا حرفش را تمام کند.  
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بعد عرویس تصمیم به این بود که بریم ماه عسل. شب  -

بود و هر دو خسته بودیم. من خوابم برد و وقبر بیدار 

 شدم...  

بغض کرد و چشمانش نم گرفت. با چادر نم چشمانش را 

 گرفت.  

 وقبر بیدار شدی چر شد؟   -

 بغضش شکست و با دست رسش را گرفت.  

ن و محسن کنارم  - دیدم که از دره دارم پرت میشم پایی 

ن اما  د بتر پایی  ن نیست. صداش بود که مدام جیغ مت 

 خودش نبود.  

را جلو  صدای گریه اش شدت گرفت و رورسی اش

 کشید.  

ی که به ذهنم اومد چر  - ن ن چت   اون لحظه اولی 
میدوبن

 بود؟ 

 سوایل نگاهش کردم که ادامه داد: 

ن  - این که اون عاشقم نیست. بار ها تا وقبر که ماشی 

ه صحنه آتیش سوزی خودمون جلوی چشمم  آتیش بگت 

رژه رفت. رفتارت، گفتارت، حرکاتت... اون لحظه با 
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ن  خودم گفتم که اگه االن سهیل بود قبل اینکه از ماشی 

ه و تنهام بذاره بیدارم یم کرد. نجاتم میداد. هم راهیم بتر

 کرد از ترس دورم کنه. کرد و سیع یمیم

 پوزخندی زد و نگاهش را لحظه ای از چشمانم گرفت. 

تا به خودم اومدم ته دره بودم. رسم درد میکرد.  -

ن باز نمیشد. با هزار  میخواستم پیاده بشم اما در ماشی 

ن فاصله گرفتم اما هنوز  بدبخبر بازش کردم و از ماشی 

ن منفجر شد.    زیاد دور نشده بودم که ماشی 

 نفس عمیقر کشید. اشک هایش را پاک کرد و لبش را تر.  

شدم و صورتم زیباییش رو از  تمام تنم سوخت. فلج -

دست داد. مدام توی دلم میگفتم نفرین تو دامنم رو 

گرفت. محسن یک سال صتی کرد اما صورت من دیگه به 

حالت قبل برنگشت. گفت من رو نمیخواد. گفت رغببر 

به دیدن یک زن افلیج و سوخته نداره. طالقم داد و 

 رفت. گفت نمیتونه یک لحظه تحملم کنه.  

و با ناراحبر نگاهش کردم. لبخندی به چهره  سوختقلبم 

ام زد و خودش را با خرده های کیک روی نیمکت رس گرم 

 کرد.  
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بعد اون مدت ها افشده شدم حبر فکر خودکیسر هم  -

یم ایتالیا.  به رسم زده بود. یک روز بابا اومد و گفت مت 

درست کردن صورت من به طور قرینه و هزار دنگ و 

سال زمان برد که باالخره برگشتیم ایران.  فنگ دیگه دو 

امیدی هم برای دوباره راه رفتنم نبود. الیک الیک فلج شده 

بودم. باالخره یغما برگشت و مدام من رو به اسم یلدا 

د. یم ن گفت قیافت تغیت  کرده انگار یک خواهر صدا مت 

 میخواست من رو از اون حال و هوا در بیاره. دیگه دارم. 

د.  خندید و د  ست هایش را در هم فشر

اومدیم مشهد. با دیدمت دوباره داغ دلم تازه شد. تو  -

ی نکرده بودی توی این پنج سال. فقط اقاتر و  هیچ تغیت 

جذاب تر شده بودی اما هنوز همون عقاید از رس و روت 

یقه باز، زنجت  توی و حبر بد تر شده بودی.  بارید یم

ستادی بودی. مشهد گردن، موهابی که به طرف باال فر 

اومدنت برام عجیب بود و من بعد از دیدنت تا خود 

مشهد با یغما گریه کردم اما روز تاسوعا که توی حرم 

دیدمت دوباره دلم لرزید. لباست، خودت، حبر اخالقت 

انگار تغیت  کرده بود. به قول خودمون معنوی شده 

وم بودی. اون روز تو من رو ندیدی اما من تا وقبر دلم آر 
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عاشقت شده بودم. دوباره  دوباره شد نگاهت کردم. 

روی دلتنگ آغوشت بودم و دوباره دلم میخواست 

 .  دلم همون جا بر...  موهام بوسه بزبن

پس آن سنگیبن نگایه که آن روز حس کردم مال یسنا 

انگار تازه به خودش آمده بود که روی رس خودش زد بود! 

 کرد: زمزمه   زده لب گزید. آرام خجالت و 

 من چیکار دارم میکنم؟   -

 از جایش بلند شد و خواست برود که چادرش را کشیدم.  

این همه ابراز احساسات کردی، صتی نمیکبن منم  -

 بکنم؟  

بدون نگاه کردن به من سیع کرد چادرش را از دستم 

ون بکشد.    بت 

 از خجالت دارم آب میشم.  ولم کن سهیل.  -

لش ایستادم. باز هم نگاهم از جایم بلند شدم و مقاب

 نکرد.  

 اگه ولت نکنم چر میشه؟   -

 خواست حرفن بزند که محکم تر ادامه دادم: 

 اگه هیچ وقت ولت نکنم چر میشه؟   -
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وع به باریدن کرد و من با  چشمانش نم گرفت و دوباره رسر

 احسایس که در حال خفه کردنم بود ادامه دادم: 

 چند بار پیش میاد که آدم، برای دیدن  -
ی

مگه توی زندیک

 وار دوستش داره دست و پاهاش بلرزه؟ کیس که دیوانه

نگاهش را دزدید و اشک چشمانش روی گونه هایش 

 روان شد.  

، چراغ -
ی

های خونه دلت به مگه چند بار توی زندیک

های پر مهر کیس روشن میشه که لمس دست

 هاش آرزوبی دیرینه شده؟دست

لبش را گزید و تند تند پایش را تکان داد. صدایم لرزید اما 

 اگر نمیگفتم تلف میشدم.  

ِ تمام و کمال توبی که توی مگه عشق چیه -
ن ؟ جز خواسیر

 رویا هام هم از خیالت نگذشته. 

 که 
ی

چادرش در آغوشش جمع کرد به رسم همیشیک

 کشید.  خجالت یم

 کردم.این تغیت  قیافه برات مهم نیست؟ من تغیت    -

دستم به سمت اشکش حرکت کرد اما نیمه راه ایست 

 تیم.  کرد و مغزم هشدار داد که دیگر ما محرم نیس
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روز ها  رو از رس گذروندم.  من با عشق تو، تموم این -

ات نشدم که حاال به خاطر تغیت  کردنش من عاشق قیافه

 شعله عشقم بخوابه.  

 آرام تر زمزمه کردم: 

 ترین احساس من بودی. باور کبن یا نکبن تو واقیع -

ن گرفت و با پوزخندی نگاهم کرد. گویا  باالخره نگاه از زمی 

 فم به مزاقش خوش نیامده بود که ابرو باال انداخت.  حر 

من واقیع ترین احساست بودم؟ برای همون هیچ وقت  -

نخواسبر بفهیم که جداییمون به خاطر تو بود؟ بخاطر 

ن تا آخرین لحظه من رو، پدر و مادرم رو مقرص  همی 

؟ حرف های روز آخرت یادته؟ من از حال  میدونسبر

 بر حال من بماند. یادته؟ پسخودم گفتم و تو فقط گف

 واقیع نبودم.   من

ن انداختم، اشک هایش اذیتم یم کرد. حرف رسم را پایی 

. آرام روی 
ی

مندیک حق تلخ است و جوابی ندارد جز رسر

ن نشستم و جلوی پایش زانو زدم. چادر سیاهش را در  زمی 

دست گرفتم و عمیق بو کشیدم. چقدر دلتنگش بودم. 

چشم هایش، لحن ر یاسش. بوی عطدلتنگ بوی تنش. 

 گفتارش. 
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-  
ی

من معذرت میخوام. واقعا متاسفم یسنا. درست مییک

ن چند وقت پیش. من نفهمیدم.  نه اون روز و نه تا همی 

جاهل و احمق بودم اما به خداوندی خدا که جنونم برای 

 تو راست بود. عالقم حقیقت محض بود. 

شد، ده یمبه در بیمارستابن که هیاهو و جیغ داد گایه شنی

 اشاره کردم.  

اون پشی که روی اون تخت خوابیده من رو بیدار کرد.  -

 من از خدا ممنونم که اون رو برام فرستاد. 

را در چادر  اشکمبغض دوباره به گلویم چنگ زد و قطره 

 او پنهان کردم.  

اون من رو پیدا کرد و با من همراه شد. حاال که من  -

 اینجایم با تو فقط به خاطر حضور محمده.  

رسم را بلند کردم و به چشمان اشیک براقش نگاه کردم. 

د. دیوار دل دست هایش میلرزید و چادر را سفت یم فشر

 های ما به اندازه یک چادر بود.  

شودی همیشه بعد حاال میخوام بدوبن که تو قلبم رو گ -

از جدا شدنمون فکر میکردم که عاشق بودن خطا ست 

ن االن تغیت  کرده. محمد تلنگر رو زد و من  اما همه چت 

 فهمیدم. به قرآن قسم که فهمیدم.  
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با بغض خندید و دسبر زیر چشمان پف کرده اش کشید. 

 مظلومانه رس خم کردم.  

؟!   -  میموبن

عاشقم است. هر چه از  اولش باور نکرده بودم که او هم

دلش به من گفت، حرفای دل خودم بود. وقبر چادرش را 

دم چشمانش را دوخت به نگاهم و خودش را  محکم فشر

دید. شوکه شده بود که انقدر رسی    ع رساغ اصل  نگاهمدر 

ام. باور نکرده بود که من در عشق زیاده مطلب رفته

رق بود خواهم. حال که پیدایش کرده بودم و کنارم بود ف

سیدم و   بود. از پدرش میتر
ی

و نبودش فرق مرگ و زندیک

گایه حس میکردم که شاید کل شهر با من رقیب است. 

ه نگاهم کرد و آخر رسش را مثبت تکان  همان طور خت 

داد. آرام جلوی پایم نشست. هم قد شدیم که نگاه 

 براقش نگاه تار شده ام را نشانه گرفت.  

با تو باشم. میخوام کنار تو برای بافر عمرم میخوام  -

بمونم. صادقانه و درست تا انتهای زندگیم عاشق تو 

؟ دور همه کار های خالفت رو  باشم...عاشقم میموبن

؟    خط میکیسر
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" اینکه اگه لبخندم عمق گرفت و نگاه تارم، شفاف شد. 

 من بخاطر تو از خودمم 
ی

گفت به خاطر من نکش بیک

م بشه به بودنت." گذرم رو میخواد تا اون دلش گر یم

حرف محمد در ذهنم جرقه زد و دیدگانم را روشن کرد. 

م اما مانیع از  عجیب دلم میخواست در آغوشش بگت 

 نوع اعتقادات جلویم قد علم کرده بود.  

میکشم. قول میدم برای بافر مونده عمرم توی تموم  -

ها ممنون خدا باشم که تو رو بهم برگردوند روزها و شب

ان میکنم.   و لطفش رو   جتی

نگاهش را به آسمان دوخت و چشم بست که قطره 

اشک لجوچی روی گونه هایش روان شد. برای گشودن 

چشمانم از جانب محمد و خدایم و خورشیدم ممنون 

 بودم.  

ن را از اعماق قلبم آن را میدانم و به آن پایه بندم. همه چت 

فهمیدم، خودم را پیدا کردم واحساس قدرت میکنم. بله! 

ن تغیت    کرده از وقبر محمد در کنارم آمد و یم همه چت 

 دانم بدون شک تا ابد مدیون او خواهم بود. 

 بریم.   -
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به سمت بیمارستان و از پله ها به سمت طبقه باال رفتم. 

را باز کردم. با دیدن محمد که لباسش را با  328در اتاق 

لباس بیمارستان عوض کرده بودند، لب هایم را به هم 

دم.    فشر

 ات میذارم.  تنه -

با دوباره دیدنش انقدر حالم به یک باره خراب شد که نه 

تنها رسی تکان دادم و بلکه در را هم بستم. به سمت 

محمد قدم برداشتم. به تختش که رسیدم، باالی رسش 

 ایستادم.  

دسبر به صورتش کشیده و موهای مشیک اش را نوازش 

ش کرده بودند و حاال رد کوچیک از  ن زخم ها  کردم. تمت 

کرد. آرام نفس روی صورت و دست هایش خودنمابی یم

کشید و خواب بود. خوابی که به لطف آرام بخش ها یم

 نصیبش شده بود. 

دم، دلم نیم خواست دستم  دست محمد را گرفته و فشر

ن  را از دستش جدا کنم. احساس یم کردم مقدس ترین چت 

ف به حرم  در دنیا را لمس میکنم. چون او بود که مرا مشر

 کرد. 
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او بود که باعث شد قرآن بخوانم و نماز او بود که باعث 

ن االن هم بخاطرش گریه کنم!   شد گریه کنم و همی 

*** 

عرق رسدی روی بدنم نشسته بود. پا به داخل اورژانس 

بیمارستان که گذاشتم احساس کردم، هوا آنقدر برام 

ن شده که نمیتوانم نفس بکشم! با قدمهابی  سنگی 

ن و در حایل که تلو تلو میخوردم به طرف ایستگاه نامط میی

اهنم را  پرستاری رفتم و در همان حالت دو دکمه اول پت 

 باز کردم. 

پدر و مادر محمد آنجا بودند. دلم برای ننه و احمد پر 

زده بود. جلوتر از من خودشان را به ایستگاه پرستاری 

را رسانده بودند. زانوهایم خم شدند که شخض بازویم 

گرفت. برگشتم و نگاه گیجم روی چهره آشفته احمد 

 ثابت موند، با ناراحبر گفت: 

 سالم. چطوری رفیق؟  -

بغض کرده نگاهش کردم. دست هایش را از هم باز کرد و 

منتظر ماند. در آغوش مردانه اش حل شدم و دست 

به زدم. قدرت تکلمم را از  روی کتفش گذاشتم و ضن

 رش دادم که لب زد: دست داده و بغض آلود فشا
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ی از خودت بهمون  - تو که نصف جونمون کردی تا ختی

 دادی پش. 

 بغضم ترکید و بریده بریده گفتم: 

دیدی چر شد!؟ محمد غرق در خون بود. صداها هنوز  -

... پیدا... کردن محمد صد بار رفتم اون  تو رسمه. تا بر

 دنیا و برگشتم. 

د، آرام جدا شدیم.   مرا به خود فشر

نم. بیا بریم پیش مامانت. بیچاره آب شد تا تلویزیون م -

 رو دید. 

از جلویم کنار رفت که چهره زیبای ننه نمایان شد! راست 

گفت! چند تار از موهای مادرم سپید تر شده و گوبی یم

خسته تر از همیشه بود. با دیدن من چشمانش پر شد و 

 با کمری خمیده خودش را جلو کشید. 

 لرزیده لب زدم: با صدابی 

 ننه.  -

لبخند زیبا و خسته ای زد و من به سمت آغوشش پرواز 

 کردم. 

 جان ننه. قربون قد و باالت بشم عزیزم.  -
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بوسه ای روی دستش زدم که رسم را بوسید و موهایم را 

دم و هر بار عمیق تر بو کشید. رسم را روی سینه اش فشر

 نفس کشیدم. 

 . دلم خییل برات تنگ شده ننه -

بیش از پیش در اغوشش فرو رفتم. مدام رسم را بوسید و 

ن هر بوسه اش لب زد:   بی 

منم مادر. دلم هزار راه رفت. هزار تا فکر و خیال اومد  -

 تو رسم. الیه قربونت بشم. 

خدا نکنه ای زیر لب گفتم و دوباره بوسیدمش. زیر آن 

رورسی سفید نخن چهره اش روشن تر از همیشه بود. 

ن و چروک های صورتش را بوسیدم و دست روی  چی 

 شانه اش گذاشتم. نگران نگاهم را به چشمانش دوختم. 

 یسنا کو؟  -

ننه لحظه ای از قدم ایستاد. بزاق دهانش را قورت داد و 

 م خودش را نگاه کرد. در چشمان

؟  -  چ... چر

لبخندی زدم و با دست به یسنابی اشاره کردم که ایستاده 

یبن نگاهمان یم  کرد. بود و با لبخند شت 
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 یسنا پارسا ننه.  -

ننه با تعلل و تعجب سمتش برگشت و از دیدن قیافه 

 اش چشمانش درشت شد. 

؟  -  یعبن چر

 زد:  یسنا جلو آمد و با آن صدای دلنشینش لب

 سالم مادرجون.  -

ننه چشمانش پر شد و در چشمانش هیخر خوانده 

! گویا بیش از حد  نمیشد. نه خوشحایل و نه ناراحبر

 تصورم تعجب کرده بود. 

به خودش که آمد، مردد نگاهم کرد که با لبخند رسی 

تکان دادم. دهان ننه از آن باز تر نمیشد. در آن گت  و دار 

 ام گرفته بود.  از دیدن قیافه اش خنده

یسنا خودمونه؟ پس چرا قیافش این طوریه؟ من از اون  -

 موقع فکر کردم خواهر محمده. 

 یسنا لبخندی زد و دستانش را گرفت. 

 این قصه رس دراز داره مادرجون.  -
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ه  ننه هر لحظه عمیق تر نگاهش میکرد، جوری به او خت 

شده بود که هر لحظه امکان میدادم در نگاهش حل 

 . شود 

 در یک لحظه عصبابن شد و رو به من کرد. 

ه اینجا چیکار میکنه؟  -  این دختر

ون کشید و او محکم  دست هایش را از دست یسنا بت 

 چشم بست. 

 بهش بگو بره.  -

 به سمت ننه رفتم و شانه هایش را که میلرزید گرفتم. 

 آروم باش ننه. آروم.  -

 عصبی نگاهش را به یسنا دوخت. 

این اینجا چیکار میکنه؟ شوهرش کو؟ چرا  آروم باشم؟ -

اومده دوباره هواییت کنه و بره؟ دو تا دو تا مرد تور 

 میک... 

 ننه!  -

با صدای عصبی هشداری ام، با ناراحبر روی برگرداند و 

ن افتاده از ما دور شد.   یسنا با رسی پایی 
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به سمت ننه رفتم و آرام از شانه اش تا روی انگشت 

 هایش دست کشیدم. 

ننه. من باهاش صحبت کردم. از شوهرش جدا شده.  -

اگه خوشحالیم رو میخوای از من نرونش. نذار دوباره 

م.   بره. نذار دوباره در به در بشم. من بدون اون میمت 

د.  ه ام شد و رسش را فشر  ننه با چشمان اشیک خت 

 آخ خدا. کرمت رو شکر.  -

دست از روی رسش برداشت و به طرف یسنا برگشت. 

 مضطرب نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت: 

 بیا اینجا کبوترم.  -

 اش به رسعت 
ی

یسنا با صدای ننه و همان تشبیه همیشیک

رس بلند کرد. جوری که حس کردم گردنش رگ به رگ 

 ه آمد. شد. آرام از روی صندیل بلند شد و به سمت نن

 ؟ مادرجونهنوزم کبوتر جلدت هستم  -

 بغض ننه شکست و او را در آغوش کشید. 

-  .  هسبر عزیزم، هسبر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 391 of 446 

یسنا لب گزید تا اشک هایش نریزد. پشت ننه را نوازش 

ه شد. چشمیک زدم که با خجالت رسش  کرد و به من خت 

 و گلدار ننه مخقن کرد. 
ی

 را در چادر رنیک

باعث شد تا یسنا در آغوش ننه صدای جیغ مادر محمد 

 بلرزد و ننه با تعجب نگاهشان کند. 

ن افتاده با آنها صحبت یم کرد و مادرش دکتر با رسی پایی 

 با گریه به دیوار تکیه داده بود. 

پاهایم شل شد و هر چه فکر بد بود به ذهنم آمد. دست 

ن افتادم.   به دیوار زدم و روی زمی 

 نشست.  احمد رسی    ع به سمتم آمد و جلویم

ی نشده که! نباز خودت رو پش. فقط  - ن آروم باش، چت 

 سکته کرده. 

ی نشده پس  ن دلم میخواست رسش فریاد بکشم اگه چت 

ار  ن ما اینجا چه غلیط میکنم! دیگر از فضای بیمارستان بت 

 بودم. 

با صدای شیون مادر محمد چشمانم گشاد شدند و 

ی وحشت زده به سمتش برگشتم. جلوی ایستگاه پرستار 

د.  ن ن و ضجه مت   نشسته بود روی زمی 
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 یا امام رضا خودت بچم رو بهم برگردون.  -

ننه و یسنا سیع داشتند آرامش کنند ویل حال خودشان 

 هم تعریقن نداشت! 

 _ یا فاطمه زهرا... پشم رو بهم برگردون. 

هراسان احمد را کنار زدم و به قدمهای سستم رسعت 

 بخشیدم. 

لب باز کردم صدای دکتر از پشت کنار ننه ایستادم و تا 

 رسم بلند شد. 

 ببخشید.  -

اش با عجله به سمتش برگشتیم، همه به رسعت دوره

 کردیم. دکتر با لحن آرایم پرسید: 

 ایشون متاهل هستند؟  -

 مادرش با گریه جواب داد: 

-  .  نخت  خانم دکتر

 دکتر رسی تکان داد و پرسید: 

 باید با پدرشون صحبت کنم االن کجا هستند؟  -
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قبل از جواب دادن بقیه، پدرش صدایش را کیم باال برد و 

 گفت: 

ن جا.  -  همی 

نگاه دکتر روی صورت چروکیده اش زوم شد و کیم دقیق 

 شد. 

یف بیارید اتاق  - بفرمایید. باید باهاتون صحبت کنم، تشر

 من. 

 خی با صدای دکتر به خودم آمدم و با گی

 اش شدت گرفت و گفت: نگاهش کردم. مادر محمد گریه

؟ منم باید بدونم چه بالبی رس پشم  -
چر شده خانم دکتر

 اومده. 

 دکتر لبخند آرامش بخیسر زد و زیرلب گفت: 

 نگران نباشید.  -

ننه به طرف مادر محمد رفت و سیع کرد آرامش کند. 

 دکتر به سمبر اشاره کرد و رو به پدرش گفت: 

 بفرمایید.  -
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با عجله سمتش رفته و پشت رسش راه افتادم. آخر راهرو 

 دکتر در اتافر را باز و به داخل اشاره کرد: 

 بفرمائید.  -

 در سکوت داخل شدیم که دکتر رو به من پرسید: 

 شما چه نسببر با بیمار دارید؟  -

دوستشون هستم... منم باید هر حرفن درباره ی  -

م چون وضعیت رفیقم هست رو  ون هم نمت  بشنوم. بت 

هر اتفافر که برای محمد افتاده یک رسش تقصت  منه. 

اون فقط به خاطر من احمق تا مشهد اومد و این بال 

 رسش اومد... شما بفرمائید.  

اش را پنهان دکتر متعجب و در سکوت نگاهم کرد. خنده

 کرد و روی صندیل اش نشست. 

شکری.  صبا . بسیار خب. مشکیل نیست. شکری هستم -

 متخصص مغز و اعصاب. 

دم و منتظر ماندم تا  عصبی دسته مبل را درون دستم فشر

خودش از وضعیت محمد صحبت کند. من بیشتر از پنج 

 روز منتظر این صحبت ها بودم! 
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انتظارم زیاد طوالبن نشد و به حرف آمد. دستانش را 

ن قفل کرد.    روی مت 

های خوبی برای  -  شما ندارم. متاسفم ویل ختی

ه شدم. با  تنم یخ بست و با ترس به دهنش خت 

خونشدی و آرامش به چهره های مضطرب من و آقای 

 رضابی نیم نگایه انداخت و ادامه داد: 

بیمار وضعیت خوبی نداره. بر اثر انفجار از ناحیه  -

ستون فقرات و گردن آسیب دیده که احتماال موقع 

ن توی قفسه  انفجار ایشون پرتاب شدن به خاطر  همی 

سینه و شکم خونریزی داخیل داشت که خوشبختانه ما 

اقدامات الزم رو انجام دادیم و از این بابت دیگه جای 

به ای هم که به رسش وارد شده  نگرابن نیست. در اثر ضن

اش خون لخته شده که ما این رو در یط توی جمجمه

 عمل قبیل رفع مشکل کردیم.  

ه بود؛ با بی قراری شقیقه تمام تنم از عرق خیس شد

دم و ترس به دلم چنگ انداخت ن دستانم فشر  هایم را بی 

آقای رضابی دست روی قلبش گذاشت، محکم آن را  

د و اچن از عمق جانش بر آمد و از رسش گذشت.  فشر
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ن جلوی پایم انداختم و دستانم را مشت  ن تمت  نگایه به مت 

 کردم. صدای دکتر توی رسم پیچید: 

. من و همکارانم تمام تالش  - آروم باشید آقای رضابی

 . میدیمخودمون رو انجام 

را باال آوردم و نگاهم را به چشمان آبی با غضب رسم 

 آسمابن اش دوختم. بی اختیار داد زدم: 

آره که بعدش هم به یک جمله متاسفم غم آخرتون  -

 باشه ختم بشه! 

انتظار این رفتار را حداقل از جانب من نداشت و جا 

چرمش جا به جا شد و سیع کرد  خورد، روی صندیل

 آرامش 

رتم نگاه کرد و زمزمه وار خودش را حفظ کند. به صو 

 گفت: 

اینطور نیست. ما همه وسیله هستیم و هرچر اون باال  -

 رسی بخواد همون میشه. 

بان قلبم باالتر رفت. تابلو  بدنم روی مبل شل شد و ضن

های سفید رنگ اتاق دور رسم میچرخید. دانه های عرق 
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روی پیشابن و صورتم راه گرفته بودند. رسم را به پشبر 

اهنم را باز کردم. مبل   چسباندم و دکمه ی سوم پت 

 صدای دکتر لرزه به تنم انداخت. 

ن آماده  - باید رسیعا عمل بشه و در حال حاضن همه چت 

 است و ایشون توی اتاق عمله، 

ویل بخاطر ریسک باالبی که از عمل قبلیشون داشتیم 

قبلش حتما باید با خانواده مصدوم صحبت میکردم. 

یل یک بار قلبشون ایستاد و بعد از ایشون یط عمل قب

عمل هم دو بار سکته کردن. با وحشبر که درون دلم 

ه شدم.   افتاده بود به او خت 

آقای رضابی زودتر از من به خودش آمد و با تریس که به 

 خوبی درون صدایش موج یم زد، پرسید: 

ون  - ریسکش اونقدر باال هست که زنده از اتاق عمل بت 

 نیاد؟! 

بان نداره! مات ماندم به چهره ی حس یم   کردم قلبم ضن

 دکتر که صدایش مثل پتک روی رسم فرود آمد. 

ی رو از شما پنهان کنم و وظیفه دارم  - ن من نمیتونم چت 

خب عمیل که من ازش حرف  آگایه الزم رو بهتون بدم. 
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نم ریسکش اونقدر باال هست که بیمار برای همیشه  ن مت 

نش و اینکه خون فلج بشه. بخاطر ضعیف بودن بد

 زیادی تا رسیدن به بیمارستان از دست داده... 

 مکب  کرد و ادامه حرفش دنیا را روی رسم خراب کرد. 

نم ویل امکانش زیاده که  - ن متاسفم که این حرف رو مت 

 نتونه زیر تیغ جراچ دووم بیاره. 

گلویم خشک شده بود و حرکت دانه های عرق را روی 

 حس میکردم.  پوست رسد و مرطوب بدنم

رسمای عجیبی درون تنم رخنه کرده و رسی    ع و سطخ 

ن در ذهنم جوالن میداد"  نفس میکشیدم. فقط یک چت 

ن   ه! این امکان نداره" دلم میخواست به تمام دنیا بگویم 

 من میخوابم، هروقت یک روز خوب آمد بیدارم کنید. 

صورتش مقابل چشمانم نقش بست. لبخند زد و با 

 یک هدیه از دوستیمون" شیطنت گفت"

اهنم و برای وارد و خارج کردن  چنگ انداختم به یقه پت 

قشنگیش به اینه که اگه  "هوا به ریه هایم تالش کردم. 

؛  طرف توی اشتباه بود ولش نکبن بری... کنارش بموبن

کمکش کبن تا با خودش و خدای خودش آشبر کنه. الزم 

! دوست د ن و بود بزبن تو دهنش ویل درستش کبن اشیر
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موندن با کیس که هیچ عیب و ایرادی نداره که هتن 

" صدایش به حدی رسا نیست! حبر رفاقت هم نیست! 

ن حاال او در حال  درون گوشم پژواک میشد که انگار همی 

 حرف زدن است. 

 صدای خانم دکتر را شنیدم که با نگرابن پرسید: 

 چر شد؟  -

پریده پدرش رس باال آوردم و نگاهم را به چهره رنگ 

هایش را محکم در دوختم. به رسعت کنارش رفتم و شانه

دست گرفته و تکانش دادم. دست راستش را مشت کرد و 

ن کشیده شدند. کوبید روی سینه  اش و پاهایش روی زمی 

آمد و لبانش روی هم قفل شده بودند؛ نفسش باال نیم

تند و بی وقفه نفس یم کشید ویل گویا هوابی وارد ریه 

 ش نیم شد! های

ن بخوابونش.   -  شوک بهش وارد شده زود باش روی زمی 

دستپاچه شده و خودم را کامال باخته بودم. به گلویش 

چنگ انداخت و سیع کرد، نفس بکشد. از روی مبل 

ن به   بعد روی زمی 
 بلندش کردیم و لحظابر

 حالت طاق باز درازش کردیم. 
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 وحشت زده داد زدم: 

 خانم دکتر بدنش رسده! رنگشم پریده.  -

ن رسش را باال کشیدم و او همانطور که پاهایش رو  ی زمی 

ون امد.   یم سایید صدا های خفه ای از گلویش بت 

خس افتاده بود که خانم دکتر کنار بدنش زانو زد به خس

اهنش را باز کرد. از رسمای گویسر  و تندتند دکمه های پت 

 پزشیک اش که روی سینه اش نشست به خود لرزید. 

اش را اش چانهرسش را به عقب خم کرد و با دست دیگه

دهانش کیم باز شد. دو انگشت نشانه و میابن  باال آورد،

خانم دکتر روی گردنش نشست. کف دستش را روی 

د و رسش را دوباره به طرف باال کشیده پیشوبن  اش فشر

شد. به رسعت از جایش بلند شد و به سمت گوشه اتاق 

رفت. در کمد را باز کرد و از داخل آن ماسک و کیسه 

ون کشید. به سمت آ قای رضابی آمد و چانه هوابی را بت 

اش را با انگشت شصتش به طرف جلو کشید و لب 

ن داد؛ دهانش را کیم باز کرد و ماسک  زیرینش را پایی 

ن  ر  اکست 

اش قرار داد. وحشت زده نگاهش را روی دهان و بیبن 

اش کردم که با دست محکم ماسک و روی دهان و بیبن 
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د نگه داشت و کیسه هوابی که درون دست دیگه اش بو 

د.   را فشر

ن با رسعت زیادی وارد ریه های آقای رضابی شد،  ر اکست 

 هایش را با درد بست. قفسه سینه اش باال امد و پلک

ن شل شد و دست دکتر روی گردنش  بدنش روی زمی 

ن بار نبضش را گرفت. خانم  نشست و برای چندمی 

 شکری آرام بازویش را تکان داد. 

؟ صدام رو میشنوید؟ آق - ؟ آقای رضابی  ای رضابی

چشمانش را تا نیمه باز کرد و گیج و منگ نگاهش کرد. 

 لبخندی روی لبش نشست و ادامه داد: 

 شما که حسابی ما رو ترسوندی آقا! االن خوبید؟  -

ه مانند را روی سینه اش بچسباند خواست چند دایره گت 

که با بی حایل دستش را باال آورد و سیع کرد ماسک 

ن را از روی صو  ر رتش بردارد که دکتر شکری با اکست 

 تعجب لب زد: 

 چیکار میکنید؟!  -
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ن آن  ابروهایش در هم گره خوردند. دوباره برای برداشیر

ماسک تالش کرد که دکتر مانع شد و آن را محکم روی 

 صورتش نگه داشت. با اخم ادامه داد: 

 تازه راه تنفستون باز شده لطفا آروم باشید.  -

ب و ناراحبر ماسک را از روی صورتش برداشت و  با ضن

 با ناراحبر و صدای ضعیقن نالید: 

...االن ...میخوام...ببینم ...ش.  - ن باید...ببینمش...همی 

 پشم رو. 

دکتر لبخندی زد و دوباره ماسک را روی دهانش 

 گذاشت.  

االن که نمیشه! خود شما هم تا چند لحظه ی پیش  -

خوب نشده  ممکن بود ایست قلبی کنید و هنوز حالتون

که بتونید رسپا شید... نهایت تا بیست و چهارساعت 

 آینده باید تحت نظر باشید. 

تمام جابن که درون تنش مانده بود را درون دستانش 

د.  ن فشر  ریخت و روی زمی 

خانم دکتر عقب کشید که با رسگیجه ای که داشت روی 

اهنش و مشغول  ن نشست. چنگ انداخت به پت  زمی 
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ن دکمه هایش  شد. نفس هایش کشدار شده بودند و بسیر

اش راه گرفته بودند روی دانه های عرق از کنار شقیقه

 صورتش. 

اهنش را میبست، نفس نفس همانطور که دکمه های پت 

 زنان لب زد: 

 کجا رو باید امضا کنم؟    -

خواست بلند شود که چشمانش سیایه رفتند و دوباره 

 رسجایش نشست. 

اش رسی    ع بلند شدم و کمک کردم تا او هم بلند شود. تکیه

را به من داد و خسته چشم بست. دکتر به سمت تلفن 

د. به محض جواب  رفت و چند تا از دکمه هایش را فشر

 دادن شخص پشت تلفن خانم شکری گفت: 

مل رو بیارید آقای رضابی امضا فرم رضایت نامه ع -

 کنند. 

تلفن را قطع کرد و روی صندیل اش نشست. گلویم 

خشک شده بود، نفس های آقای رضابی هنوز هم 

نامنظم بودند و قلبش انقدر محکم به دیواره سینه یم 

کوبید که هر لحظه امکان میدادم از حرکت بایستد. 

مبل  آقای رضابی را روی مبل نشاندم و خودم به پشبر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 404 of 446 

تکیه دادم و در حایل که بریده بریده نفس میکشیدم با 

 دست چپ رسم را ماساژ دادم. 

با بی حایل به صورت دکتر نگاه کردم. حالم بد بود. خییل 

آمد. بد. داغان بودم. انقدر داغان بودم که نفسم باال نیم

لب خشک شده ام را با زبان تر کردم. پرستاری داخل شد 

ن گذاشت و دوباره خارج شد. و پرونده ای را ر   وی نت 

دکتر رسش را به طرف پرونده گرفت و کاغذی را از 

ش اشاره کرد.  ن  داخلش برداشت. به کاغذ روی مت 

 لطفا امضاش کنید.  -

آقای رضابی دسبر به صورتش کشید و با یک دم و بازدم 

 عمیق از روی مبل بلند شد. با بی حایل جلو رفت. 

ن ایستاد و بدو  ن رضایت نامه ای جلوی مت  ن خواندن میر

که باید امضا یم کرد خودکار را برداشت و محکم درون 

د و پای برگه را امضا کرد.   دست فشر

ن گذاشت و به سمت دکتر خم شد.    خودکار را روی مت 

ه... من و مادرش طاقتش رو نداریم. تو  - نذارید پشم بمت 

 رو به امام رضا نجاتش بدید.  
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ن   غمگی 
شد! چرا دیگه لبخند نیم زد!؟ چرا این نگاه دکتر

 ماند؟اطمینان را به او نمیداد که محمد زنده یم

 نشیبن کرد و به سمت در رفت. آقای رضابی عقب

قرار نیست ما مردا همیشه مثل یک کوه باشیم. پشم  -

 بره من کمرم میشکنه! 

ون  منتظر حرفن از جانبش نماند و به رسعت از اتاق بت 

 زد. 

 خداحافظ.  فعال  -

ون رفتم و پشت در اتاق ایستادم. کالفه  پشت رسش بت 

به اطرافم نگاه کردم که مادر محمد زود تر از همه به 

 خودش آمد و جلویم را گرفت. 

 چر شد سهیل جان؟ حال پشم خوبه؟ -

ن خوردنم  زانوهایم خم شدند ویل با سماجت مانع از زمی 

 شدم. 

 باید دوباره عمل بشه.  -

نگایه گذرا به پرستاری که به رسعت از کنارم رد شد 

 انداختم. 

 یا فاطمه زهرا.  -
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ن رسد  دست روی رسش کوبید و جلوی پاهایم روی زمی 

 نشست.  

ون  ن شده روی سینه ام را به سخبر بت  نفس سنگی 

فرستادم. برانکاردی را با عجله به طرف اتاق عمل بردند. 

نداخته بود نگایه به چهره شخض که روی تخت ا

 انداختم و به رسعت چشم بستم. تمام صورتش سوخته

و ابدا مشخص نمیشد که چه جنسیبر دارد! به طرف 

اش، بغض مرا هم خانم رضابی برگشتم. صدای گریه

 کرد. صدای ضعیقن از گلویم خارج شد: تجدید یم

-  .  من مطمئنم خوب میشه خانم رضابی

ر سکوت به طرف رمق از تنم رفته بود. عقب کشیدم و د

در خروچی رفتم؛ صدای داد و فریاد از هر طرف به گوش 

رسید! ییک از غم دوری و دیگری از غم دردی که یم

کرد. مضطرب به راه افتاده و چشم بستم. چند تحمل یم

قدم بیشتر با اون در شیشه ای فاصله نداشتم که یسنا 

 در حایل که دنبالم یم دوید صدایم زد. 

 .. صتی کن. سهیل، سهیل.  -

خودم را به سمت دیوار کشیدم و به آن تکیه دادم. رس 

. دلم میخواست گریه کنم. دلم  ن خوردم روی زمی 
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میخواست بیخیال غرور مردانه ام شوم و از ته دل گریه 

کنم. رسم را به دیوار چسباندم و چشمانم بسته شدند. 

 یسنا کنارم قرار گرفت و لب زد: 

؟  -  چر شد؟ چر گفت؟ چرا انقدر بهم ریخبر

با پلک های بسته کف دستم را روی قلبم گذاشتم و 

دروم دستم مشتش کردم. مردم با عجله از کنارمان 

 گذشتند و هر کیس داغن در دل داشت. یم

 خوب نیست یسنا.  -

مشت گره شده ام را از روی قلبم برداشتم و با بی حایل 

 چشمانم را باز کردم. 

 آروم و قرار ندارم یسنا.  -

ن نشستم و دست روی زانویم گذاشتم. بغضم  روی زمی 

ترکید و او با غم نگاهم کرد. چقدر دلم برای محرمیتمان 

 تنگ شده! 

ه کمرم راه گرفت و یخ بستم!  عرق رسدی روی تت 

صداهای نگران یسنا و ننه که با هم در آمیخته شده بود 

 را درست نمیشنیدم. 
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نشده بود که محمد را به اتاق عمل  هنوز نیم ساعت

ه زده بودیم.   برده و تمایم ما پشت اتاقش چنتی

رس درد و رسگیجه امانم را بریده بود. گذر زمان از دستم 

دانم چند ساعت پیش در منتظر بودیم که در رفت. نیم

ی به او گفت.  ن باالخره احمد به سمت یسنا رفت و چت 

ه چهره من انداخت. یسنا رسی تکان داد و نگایه گذرا ب

لبخندی زد اما درمانده تر از آن بودم که جوابی دهم. 

پشت رس احمد از بیمارستان خارج شد. رسم را به دیوار 

کایسر شده تکیه دادم و غرق در فکری بودم که 

 دانستم چیست. نیم

 سهیل!  -

ن چهار  ن نگاهش کردم. روی زمی  پلک هایم لرزید و غمگی 

 را سمتم گرفت و لب زد: زانو نشست و پالستییک 

 بخور، چند ساعته هیخر نخوردی.  -

بدون نگاه کردن به محتواب پالستیک آن را پس زدم و 

 روی شلوارش گذاشتم. 

 اشتها ندارم.  -

د و گفت:   پالستیک را بیشتر سمتم فشر
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 بگت  دیگه.  -

 نمیخوام احمد. پیله نکن -

ن  ی دلشوره امانم را بریده بود و از من میخواست چت 

 بخورم؟ کوفت میخوردم بهتر بود! 

درمانده پوفن کشید و از جایش بلند شد و به یسنابی که 

 کرد تنها رسش را منقن تکان داد. نگران نگاهش یم

د و روی صندیل دوباره نشست.   یسنا لب فشر

پرستار ها و دکتر ها مدام در رفت و آمد بودند و شلوغن 

 خته بود. و رس و صدای آنجا روانم را به هم ری

دلهره ای که مادر محمد داشت به قدری زیاد بود که 

 حس میکردم کمرش خم و پت  تر شده است. 

ساعت بزرگ روی دیوار گویای گذر زمان بود و هر چه 

 گذشت، نگرابن ها تشدید تر میشد. بیشتر یم

دم و با استیصال  با نگرابن و ناراحبر دستانم را در هم فشر

 اطراف را نگریستم. 

ادر محمد کماکان گریه میکرد. نگایه به پدرش که رسش م

را به دیوار چسبانده بود و ذکر میگفت، انداختم. روی 

ن نشستم و ساعدم را روی پیشابن گذاشتم.   زمی 
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چند ساعبر به همان منوال گذشت که دکتر شکری از 

ون آمد. رسی    ع از جا بلند شدیم به سمتش  اتاق عمل بت 

 قدم برداشتیم. 

 نگایه به ما انداخت و پرونده را در دست گرفت. 

ن بود. حاال فقط باید  - خوشبختانه عمل موفقیت آمت 

 دعا کنيد. 

دسبر به موهای پریشانم کشیدم و نفیس عمیق از عمق 

جانم برآمد و از رسم گذشت. خیالم راحت گشته بود، 

ن یم گذاشتم. الاقل امشب را با خیایل راحت رس به بالی 

مدام قرآن به دست داشت و بی وقفه سوره مادر محمد 

خواند! گوبی برای سالمبر فرزندش ختم قرآن ها را یم

 برداشته بود. 

یسنا نگایه گذرا به من انداخت و به سمت ننه رفت. 

ی درون گوشش گفت و ننه آرام به سمتم قدم  ن چت 

 برداشت. 

 پاشو مادر، پاشو بریم هتل یک امشبه رو.  -

ته بود و نیم خواستم حبر با بغض بدی در گلویم نشس

ی بگم و قلبم اشک  ن کیس هم کالم بشم. یم ترسیدم چت 

 شوقم نابودم کند. 
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دسبر که روی بازویم نشست، باعث شد یکه ای خورده 

و چشم از ننه گرفتم و به احمدی که با دقت نگاهم 

 میکرد، دوختم. 

وقبر چشم در چشم شدیم، چند لحظه ای به چهره 

ه شد   و به ارایم زمزمه کرد:  خسته ام خت 

بیا بریم، یکم نگاهت رو به اوبن بده که داره دل دل یم  -

، منتظرتم.   زنه نگاهش کبن

ه  ی نگفتم، فقط رسی تکان دادم و به یسنابی خت  ن چت 

 کرد. چه باید یم گفتم؟شدم که نگران نگاهم یم

خواستم مخالفت کنم و بگویم تا وقبر حال محمد خوب 

آیم اما یسنا کنار احمد قرار گرفت و با ناراحبر نیمنشود 

نگاهم کرد. آرام از جا بلند شدم و باشه ای زیر لب گفتم. 

آمد چگونه با پدر و مادر محمد خداحافیطن یادم نیم

کردیم. چگونه یسنا را به هتل خودشان رساندیم، فقط 

صدای "سالم برسون مادر" ننه را که شنیدم لحظه ای 

ره گرفتم و رو به یسنا لبخند زدم که با لبخند چشم از پنج

آید چگونه راه بیمارستان نگرابن جوابم را داد. یادم نیم

جواد االئمه را تا هتل یط کردیم، فقط آرام شدنم در 

 تخت را احساس کردم و لحظه ای بعد به خواب رفتم. 
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*** 

ون آمدم صدای ضجه مادر محمد  از آسانسور که بت 

د. با عجله دویدم و رو به پدرش که نفسم را بند آور 

 عصبی جلوی در آی یس یو رژه یم رفت پرسیدم: 

 چر شده؟!  -

ایستاد و قبل از اینکه جوابم را بدهد دو تا پرستار با 

 عجله به داخل آی یس یو دویدند. 

میگن حالش دوباره بد شده! صبح بهوش اومد و  -

ری دوساعت بعدش دوباره حالش بد شد. خانم دکتر شک

ن االن با عجله رفت داخل.   همی 

 چشمانم گشاد شدند. او که حالش خوب شده بود! 

وحشت زده پدرش را از رس راهم کنار زدم و دویدم داخل 

راهروی بخش مراقبت های ویژه. با ترس پشت شیشه 

ن  مستطییل شکل اتاق محمد ایستادم و پاهایم به زمی 

 چسبیدند. 

م را روی شیشه رسد نتوانستم قدم از قدم بردارم. دست

مقابلم گذاشتم و با ناباوری به داخل اتاق نگاه کردم. 

بدری شده دکتر که  مردمک چشمانم روی دست های ضن
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ن میشد لغزید و فشار  روی سینه محمد با فشار باال و پایی 

 شد. پرستار تندتند کیسه هوابی که 
دستم به شیشه بیشتر

شار میداد به لوله داخل دهان محمد وصل شده بود را ف

 و نگاهشان به ییک از مانیتور ها زوم شده بود. 

ام رد نگاهشان را دنبال کرد و زل زد به نگاه مبهوت مانده

خط ممتد و صاف روی مانیتور. نفسم درون سینه گت  

کرد. وحشت زده چشم چرخاندم و به دکتر که حاال 

داشت به تن بی جان محمد شوک میداد نگاه کردم. هیچ 

 ر 
ی

 وی صفحه ایجاد نشد! همان خط مبتد بود. شکستیک

 دوباره، سه باره و چهار باره! 

فت و قلب محمد  خط صاف مانیتور روی مغزم رژه مت 

وع کرد به ماساژ  بان نداشت. دکتر دوباره رسر باز هم ضن

. دستم روی شیشه جلویم کشیده شد و کنار بدنم  قلبی

 افتاد، رد انگشتانم روی شیشه ماند. 

چسباندم به شیشه و چشمانم را روی هم  پیشابن ام را 

دم. لحظه ای با ترس رسم را بلند کردم و به محض  فشر

اینکه نگاهم زوم محمد شد با شویک که به تن بی جانش 

وارد شد خط صاف شده روی مانیتور شکست و نفس 
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ون آمد و قفسه ی سینه  حبس شده درون سینه اش بت 

 اش به سخبر باال رفت و با مکث 

ن آمد. نسبتا    کیم پایی 

ب رها کردم. رسم را به شیشه چسباندم.  نفسم را به ضن

 دست راستم را روی سینه ام گذاشتم و نفس 

کشیدم. نمیدانم چقدر در همان حالت ماندم که دکتر 

ون   شکری از اتاق بت 

 آمد. نگاهش روی من میخ شد و مقابلم ایستاد. 

ون.   -  شما اینجا چیکار یم کنید؟! بفرمایید بت 

 بی توجه با صدای مرتعش و ضعیقن نالیدم: 

 حالش خوبه؟  -

 اخمش غلیظ تر شد و به آرایم گفت: 

 بریم اتاق من حرف بزنیم.  -

 با دلهره پرسیدم: 

 چر شده مگه؟  -

 گویسر پزشیک اش را دور گردنش  انداخت. 

یف -  بیارید اتاقم.  عرض میکنم خدمتتون... تشر
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دنبالش راه افتادم. با پاهابی که انگار مال خودم نبودند! 

ون که  یل روی قدم هایم نداشتم! از در بخش بت  کنتر

زدیم، همه سد راهمون شدند. من اما با نگرابن و تریس 

که درون وجودم رخنه کرده بود راه اتاق خانم دکتر را 

بودم و پیش گرفتم. پشت در اتاقش منتظر ایستاده 

عصبی قدم رو یم رفتم که خانم دکتر رس رسید و پشت 

 رسش پدرش هم آمد. 

ش  ن به محض اینکه وارد اتاق شدیم روی مبل کنار مت 

 نشستم و مضطرب گفتم: 

؟  -  چر شده خانم دکتر

ن را دور زد و روی صندیل چرخ دارش قرار گرفت و  مت 

کامال از حالت چهره اش پیدا بود که ختی خوبی برای 

ن ندارد. گ  فیر

ن به هم قالب کرد و گفت:   خانم دکتر دستانش را روی مت 

 با خداست پس شما نباید  -
ی

میدونید که مرگ و زندیک

خودتون رو ببازید...هر اتفافر که بیوفته شما باید به 

 خانواده هاتون دلداری بدید. 

 دست هایم را مشت کردم که پدر محمد لب زد: 
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 رو بگید.  حاشیه نرید خانم. اصل مطلب -

 نفس عمیقر کشید و روی صندیل اش جا به جا شد. 

عمل هابی که روی آقای رضابی انجام شدند خییل  -

یب  ن بودند...تا چند ساعت پیش هم ضن موفقیت آمت 

هوشیاریشون باال اومده بود؛ ویل متاسفانه به دلیل 

ن به مغز در اثر ایست قلبی ناگهابن که  ر نرسیدن اکست 

یب هوش ن اومده. داشتند ضن  یاریشون پایی 

ده شد.   مکب  کرد که دسته مبل درون دست من فشر

یب هوشیاری سه اغمای کامل یا همون  - متاسفم ویل ضن

کماست. یعبن اینکه در همه حالت چشم فرد بسته است 

اییط قادر به صحبت کردن نیست و به  و تحت هیچ رسر

 هیچ نوع تحریک دردآور هم پاسخ نشون نمیده. 

ن آمد و زمزمه وار گفت:  تن صدایش  پایی 

ان هوشیاری هست و  - ن ین مت 
یب هوشیاری سه کمتر ضن

ایط بیمار به مرگ نزدیک تره.   رسر

ون زده   از حدقه بت 
بدنم روی مبل شل شد و با چشمابن

ه ماندم.  دکتر به   خت 
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ب گرفت و با ناراحبر  ن ضن با خودکار آبی اش روی مت 

 ادامه داد: 

ن چند روز تا چند سال طول بکشه  - ممکنه این حالت بی 

و با توجه به اینکه چه مدت طول بکشه هرچقدر که به 

ن فرد بیشتر طول بکشه احتمال برگشت از کما  کما رفیر

 کمتر میشه. 

بهت زده نگاهش کردم! نفس کشیدن از یادم رفت. 

چشمانم را به لب های او دوختم و منتظر ماندم ادامه 

 جمله اش را بگوید. 

افرادی که دچار اغما میشند چند حالت پیش رو دارند  -

 یا ممکنه از دنیا برن یا ممکنه کامال خوب بشن. 

ه کمرم عرق رسد  خودکارش را در دست چرخاند. روی تت 

 شست. سکوتش طوالبن نشد. ن

ن این دو حالت هم حالبر وجود داره که اغما  - اما بی 

حافظه و  یادگارهابی برای فرد بافر میذاره مانند اختالل

اختالل حرکبر و حالت دیگری هم وجود داره و اونم 

ون نمیاد و یک حالت  اینکه بیمار هیچ گاه از حالت کما بت 

ها طول بکشه؛ به این نبابر پیدا یم کنه که ممکنه سال

 حالت شبه اغما میگن. 
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 رسم را به تکیه گاه مبل چسباندم. 

براش دعا میکنم. اگر پش منه که مطمئنم به خاطر دل  -

ون.   من و مادرش سالم میاد بت 

ن اصال  با بی حایل از روی مبل بلند شدم. موقع راه رفیر

 تعادل نداشتم. 

ن انداختم و از کنارشان گذش تم. وارد راهروی رسم را پایی 

گشت و من به باریک و مسکوت بیمارستان شدم. او بریم

 این امر اطمینان داشتم! 

*** 

وارد بیمارستان شدم. دست جلو بردم و در اتاق محمد را 

ن انداختم و بدون باز کردم. ساک خاک آلودم را روی زمی 

جان حس و بی توجه به گردی که رویش نشسته بود، بی 

محمد افتادم. انگار هر چه توان داشتم روی صندیل کنار 

را در این چند وقت جا گذاشتم و برگشتم. تا وقبر چشم 

 جسم بی کرد نه قلبم آرام یمباز نیم
قرارم شد و نه حبر

 گرفت. سامان یم

؟ سه سال گذشته پش خوب.  - ؟ چقدر میخوابی خوبی

. دل بکن از این  دست خرس قطبی رو از پشت بسبر

. دلم  برای چشم های هفت رنگت برای تخت کوفبر
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صدات و لبخندت تنگ شده. میدوبن که اگه ده سال هم 

 بگذره من منتظر میمونم. 

ن هیچ واکنیسر نشان نداد و من ادامه  زیر ماسک اکسی 

 دادم: 

 اومدم بهت بگم باالخره تونستم پدر یسنا رو راضن کنم.  -

اومدم بهت بگم که تا بگم دوباره محرمم شده.  اومدم

ن که دارم همه ر  و مدیون توام. پس بیدار شو و ببی 

 سازم. خوشبختیم رو یم

همان لبخندی زدم و یاد چند روز پیش دلم را لرزاند. 

 وقبر که محرمم شد و تنها ماندیم. 

 نکن سهیل.  -

و قبل از  رساندمهایم را به قاصدک پشت گوشش لب

 : گفتمبوسیدنش  

جا از این بهم بگو چرا قاصدک؟ چرا پشت گوشت؟ بیا  -

وع کنحرف زدن که دلم برای حرف زدنت   هات رو رسر

 . توی آغوشم تنگ شده

د که غریدم: لبخندی زد و   خواست کیم فاصله بگت 

-  .  توی قلمروئت صحبت کن. ازش فاصله نگت 
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 پشت چشیم نازک کرد و دوباره درون آغوشم خزید 

ها و از دست رفتهآرزوهامه... یه جورابی نماد  -

کال قاصدک رو دوست دارم. از قصد گذاشتم ...  ها نرفته

نندازمشون.  جا تا همیشه یادم بمونه پشت گوشاون

 بدم. بذار ییک از آرزوهام رو بهت نشون 

اش هایش را داخل موهای من که چانه روی شانهپنجه

هایش گوش و با تمام وجود به حرف بودم گذاشته

و  کرد ، فرو  میدادم ن دادن نفسش آن هم با و همراه با بت 

 : داد صدای بلند ادامه 

 . ییک از آرزوهام این بود که دستم برسه به موهات -

 وای خییل خوبه!  . بهش رسیدم. تمام تالشم رو کردم

بخش انگشتانش که میان موهایم از حرکت نرم و آرامش

هایم را به قاصدک که و لب بستچشمانم را  میچرخید 

 رساندمانگار جادوهایش شامل حال من هم شده است، 

 . بوسیدمو آن را 

ساعت از هفت شب گذشته بود و من کماکان با محمد 

 کردم. صحبت یم

دستم را روی صورتش کشیدم. سال ها در تارییک به رس 

بردم. نه خدا را را باور داشتم و نه ایمان و عشق را، اما 
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ای محمد گام به گام و با محبتش، حمایتش مرا به جاده

کشاند که گرچه پایانش مشخص نبود، اما سفر را لذت 

 کرد. بخش یم

 انتهای این راه هر چه که بود مهم نبود. 

دم. دلم دست  از صورتش جدا و دستش را گرفتم و فشر

نیم خواست دستم را از دستش جدا کنم. احساس یم 

ن در دنیا را لمس میکنم. چون او  کردم مقدس ترین چت 

ف به حرم کرد.   بود که مرا مشر

او بود که باعث شد قرآن بخوانم و نماز او بود که باعث 

ن االن هم بخاطرش گریه کنم  ! شد گریه کنم و همی 

قدر خسته بودم که به محض اینکه رسم را روی آن

 دستش گذاشتم، خوابم برد. 

با صدای گریه بیدار شدم. رساسیمه روی تخت نشستم 

ن کردم.   و گوش تت 

چقدر میخوابی پشم بلند شو دیگه. میدوبن که تا بیدار  -

ه.   نیسر و شفا پیدا نکبن دلم آروم و قرار نمیگت 

د و بغض آلود اد  امه داد: دستش را فشر
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. از همون  - یسر دل بکن از این تخبر که سه ساله است 

ن تو کما یم  موبن به بابات گفتم تا از امامروزی که گفیر

م، یم م نمت  رضا من رو نا  دونم که امامرضا شفات رو نگت 

 رونه. ش نیمامید از خونه

 مادر محمد هم در فراق او میسوخت. 

کشیدم. یا عیل گفته هایم را مشت کردم و خودم را  دست

 و نشستم. 

 سالم.  -

نگاهش را از محمد جدا کرد و چادرش با لبخند جلو 

د و با کشید. با دست راستش دست محمد را یم فشر

 اش کشید. دست چپش دسبر زیر چشمان اشیک

-  . . ببخشید تو هم اذیت مییسر  سالم پشم. خسته نبایسر

که از زخم از جایم بلند شدم و نگاهم را به اوبی دوختم  

ی پدیدار نبود.  ن  های صورتش دیگر چت 

 این چه حرفیه؟ محمد خییل به گردن من حق داره.  -

چشمان قهوه ای و اشیک اش را به محمد دوخت. ماندن 

را جایز ندانستم پس در جیب کردم و به سمت در اتاق 

 رفتم. 
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 با اجازه.  -

ن رها کرده بودم ساک همیشه خدا لک شده ام را روی زمی 

بی اعتنا به آن از اتاق خارج شدم تا مادرش کیم با او و 

ن بیمارستان، سمت پذیرش  خلوت کند. به سمت پایی 

 رفتم. 

ون آوردم و به سمت کیوسک تلفن  سکه ای از جیبم بت 

 اش را گرفتم. رفتم. داخل آلونک زرد رنگش شدم و شماره

 بله؟ -

صدایش که درون تلفن پیچید، لبخندم عمق گرفت. 

 به گوشم چسباندم.  تلفن را 

 سالم. حال قشنگت چطوره؟ -

 با خجالت خندید و جوابم را داد. 

؟ -  سالم. خوبم. تو خوبی

 نگایه به هیاهو بیمارستان انداختم و جواب دادم. 

ی نکرده یسنا.  -  بد نیستم. اوضاع محمد هیچ تغیت 

 آیه کشید و احساس کردم تلفن را جا به جا کرده است. 
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شاهللا هر چر رسی    ع تر خوب ناراحتم براش. انچقدر  -

 بشه. 

شاهللا را زیر لب زمزمه کردم. سکوبر بینمان شکل ان

ن آن نداشتیم.  گرفت. هیچ کدام عالقه ای به شکسیر

چندی نفس هایش را شمردم که آخر رس طاقت نیاورد و 

 لب زد. 

 یک میای؟  -

نفس عمیقر کشیدم، دستم روی صورت و چشم هایم به 

 در آمد. گردش 

میام. خییل زود میام. آخر این هفته اونجام و میام  -

 خونتون. 

 هایش تا آخرین حد ممکن باز شد. احساس کردم چشم

؟ -  یعبن چر

 بعد از مدت ها خندیدم. از ته دل! 

یعبن جونم برات بگه که کل ایل و طایفه دارن میان  -

.  اونجا  ن  برای اینکه تاری    خ عرویس رو مشخص کین

آشفته و گیج شد. تلفن را جا به جا کرد و با صدابی که 

 میلرزید، لب زد: 
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 من... من چیکارکنم؟ -

دم و چشم ریز کردم.   دست در جیب فشر

، مثل یک خانم متشخص منتظر بمون تا بیام  - هیخر

مت!   بتی

دست به طور ناگهابن و زود ختی و اینشد بی باورش نیم

 کار شوم. 

از بعد  سهیل!... با بابا صحبت کردی؟ چر گفت؟ -

محرمیت مون باهام حرف نزده و قهر کرده. سه روزه که 

دیگه خودمم نگاهش نمیکنم از نگاه ناراحتش خجالت 

 میکشم. 

با لذت و شادی لبخند زدم و رسم را تکان دادم. انگار او 

 میدید! 

ن  -  که چر توی خجالت نکش بانو، نگاهش کن و ببی 

 نگاهش میگذره. 

 بهت زده گفت: 

... یعبن با بابام حرف زدی؟  -  یعبن

اره چند روز پیش، قبل اینکه بیام مشهد رضایتش رو  -

 گرفتم. 
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*** 

اخِم چشمانش با لبخنِد چشمانم در تضاد بود. سکوت 

ه شده بود.   کرده بود و با نگاه نافذی به من خت 

ش  اش را کشید با دست کیم یقه شیخن  ن و از پشت مت 

 بلند شد. رو به رویم نشست. 

دانستم برای چه تعلل سنگیبن نگاهش، کمرشکن بود و یم

 کرده است. 

- ، م رو گرفبر ؟  تو که دیگه دختر  پس چرا اینجابی

ی  ن تسبیح کربالی دور مچ دستش بیش از هر چت 

 کرد. خودنمابی یم

درسته. گرفتمش اما اگه االن اینجام به خاطر دل یسنا  

تاب یک نگاه از جانب شما ست. بی قرار یک ست که بی 

م  محبت پدرانه ست. اومدم که رضایت دیل تون رو بگت 

 .  نه زبوبن

دیگر مثل دفعه گذشته نبود، حداقل زیر تیغ نگاهش، 

ن  نکوبیدم دست و پایم را گم نکردم، دیگر پاهایم را به زمی 

 جا نمیکردم. و مردمک چشم هایم را با بی قراری جابه
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ام نگاهش یم کردم.  من بزرگ شده بودم! با لبخند و احتر

پا روی پا انداختم و دسبر روی پاهایم کشیدم. برای قمار 

م که  اینجا نبودم، آمده بودم رضایت پدر کیس را بگت 

 دوستش دارم. 

-   . م رو بزبن  گفته بودم قید دختر

امم را کاهش  صاف تر نشستم و سیع کردم حالت احتر

 ندم. لبخند ارایم زدم و با صداقت گفتم: 

گایه دل انسان رسکش میشه نمیشه رسکوبش کرد -

 .  حاچی

وت و شکوه این مرد، بی اندازه بود. هر حرکتش  جتی

ی نفس کشیدنش هم ادم را به  حساب شده بود و حبر

 چالش یم کشید. 

ار برابر بیشتر کرده بود. موهای سپیدش، ابهتش را هز 

 دست هایش را مشت کرد و خییل بی پرده گفت: 

. این رو قبل ها ثابت کردی.  - تو مناسب دختر من نیسبر

نمیدونم با چه عقبی رضایت دادم محرمش بیسر که حاال 

 غصه روز عروسیتون رو بخورم. 

 بی تعلل دست هایم را در هم مشت کرده و جواب دادم: 
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این موضوع اما منم دیگه اون سهیل شک ندارم توی  -

 چند سال پیش نیستم. 

لبخند از روی صورتم پاک نشد اما خودم را روی صندیل 

 جلوتر کشیدم و صادقانه گفتم: 

به این حرفتون مطمئنم. من ادم کامیل نیستم، نمیگم  -

کامل میشم اما برای یسنا هرکاری یم کنم. اینجا پای دلم 

تون خواست دل مه و پای دلم که وسط وسطه و دختر

 باشه، من هرکاری یم کنم. 

ه اش عمیق تر شد و حس کردم قصد دارد به  نگاه خت 

 عمق مغزم نفوذ کند. قاطع گفت: 

من حقیقتش حاال که تا اینجا اومدی راستش رو میگم.  -

میتوبن درست نیست. اصال از نظرم این ازدواج  مخالفم،

!؟  م رو بزبن  قید دختر

ظه ای نگاهم روی موزائیک های محل تبسیم کردم و لح

کارش گردش کرد. دستایم را در هم قفل کردم و به جای 

ان شد:   من، قلبم سختن

من فرهاد کوه کن نیستم، من مجنون نیستم که جلوی  -

ی توی دنیا  ن ه بزنم. باالتر از جون ادم چت  در خونتون چنتی

فم رو گرو یم ذارم که بخاطر  نیست، من اینجا جون و رسر
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ن دختر شما برای عز  یز کرده شما، هرکاری بکنم. خواسیر

من، خواسته بزرگیه اما درستیه تموم زندگیمه. هرچر 

قید دلم رو بزنم و برای  اما نمیتونمبگید گوش میدم، 

 خوشبخبر اون هر کاری میکنم. 

ذره ای از جدیت نگاهش کم نشد اما از روی مبل بلند 

ه به خیابان  شلوغ بود و شد و سمت پنجره رفت. خت 

وت او را بیشتر آفتابی که رویش نور افشابن یم کرد، جتی

ن او استفاده کردم و نگاهم را به مکابن  کرده بود. از برگشیر

ی در آن ایجاد نشده بود. همان  دوختم که هیچ تغیت 

 که از 
ی

تابلو وان یکاد و آیت الکریس. همان تسبیح بزریک

کردند. با تحکم مکه با خود آورده بود، هنوز خودنمابی یم

 گفت: 

 دختر من به خاطر تو سخبر زیاد کشیده.  -

لبخندم پاک نشد، من تالشم را میکردم. خواستم از روی 

صندیل محل کارش بلند شوم که جمله آخرش آچمزم 

 کرد. 

م رو دیدم. اتفاقابر که در  - اما من بی قراری های دختر

م رو یم شناسم، ت و نبودت افتاد رو هم دیدم. دختر

. ما با خانواده  دلم شاید منتظریم. بیاید. خواسته اوبن
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م رو با جون و دل بهت اما باهات زیاد صاف نباشه  دختر

راضن ام. با جون و دل. امیدوارم از رضایتم سو سپارم. یم

 استفاده نشه و راضیم نگه داری. 

*** 

 متعجب پرسید: 

! عجبا!   - ن ی به من نگفیر ن  کجا دیدیش؟ چرا چت 

 خندیدم و دسبر روی لبم کشیدم. 

 بماند... یسنا؟  -

کردم روزی اشتیافر برای دیدن دوباره خانه فکرش را نیم

آنها داشته باشم. اما در آن لحظه هر چه غصه و غم 

ده شده بود.   بود، شسته شده و به باد ستر

 جانم؟ -

هایم جان لبخند نبود، لذت آرامش عمیق بود که به لب

 داد. نگایه به اطراف انداختم و آرام لب زدم: یم

؟ روز بشم، خورشیدش  من آسمون بشم، - ماهش مییسر

ش  ؟ برف بشم، چتر ن بشم، بارونش مییسر ؟ پایت  مییسر

؟   مییسر
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صدای سکوت آن طرف خط بیش از حد طوالبن شد. 

 دم های عمیقر که گرفت را از این طرف خط حس کردم. 

 آقا گرگه چرب زبون.  -

زمزمه آرامش را به سخبر شنیدم و تبسیم روی لب 

دانست پس این را هم حتما گ یماگر او مرا گر  نشاندم. 

دانست که این گرگ عالقه شدیدی به دریدن بره اش یم

 دارد! 

انه و  چندی بعد با صدای آرامش، همان صدای دختر

 ملویس که من عاشقش بودم، گفت: 

توی یک شب مهتابی تا خود طلوع خورشید کنارت  -

 ، ت میشم. تو هر چر بایسر میمونم. بارون که بیاد چتر

شم. چون تو مجنون هم بایسر من لیلیت عاشقت می

 میشم. 

یک روز هیچ وقت فکر نمیکردم از دیدن چشم های یک 

نفر قلبم به تالطم بیافتد اما چشم های این دختر دهن 

قلب و منطقم را ییک کرده بود. من تمنای بوسیدن و به 

اغوش کشیدن یک زن را هیچ وقت نداشتم اما حاال 

م تا بتوانم  مش. حاضن بودم بمت   در اغوشم بگت 
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، درد بشم، دختر حاچی من دلتنگ بشم، چاره - اش توبی

. تو دوستم داشته باش کیس که خرابت  درمونش توبی

 میشه منم. 

 برای من 
ی

 نیم کردم، چون زندیک
ی

من قبل از او اصال زندیک

وع شد که او چشمانش را به من دوخت و  از لحظه ای رسر

 شده است. من فهمیدم این چشم ها دار و ندار من 

- ، ت میشم توبی توبی که اگه  تو کنارم باش من دلتی

، بن  بست منم... سهیل؟ نبایسر

 سبک شدم. قلبم ماالمال از عشق شد و لبخندی زدم. 

 جانم؟  -

 بی تعلل پاسخ داد: 

باور نمیشه تو این همه جلوی چشمم بودی و من  -

 نمیدیدمت! 

خنده ام گرفت، دسبر گوشه لبم کشیدم و آرام زمزمه 

 کردم: 

 شاید شما درست نمیدیدی خانم.  -

خندید و گویسر را جا به جا کرد. انگار یک جا نشست که 

ن آن یسر تا این جا آمد.  ن رفیر  صدای پایی 
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میشه به چشمت بیام ویل قول میدم از این به بعد ه -

 یسنا بانو. 

اهنم کشیدم و کیم جا به جا این بار او خندید. دسبر به پت 

 شدم. 

 تو فقط باش آقای برفرازی.  -

 گویسر را به لبم چسباندم و آرام لب زدم: 

 هستم در خدمتتون.  -

سکوت بینمان زیاد طوالبن نشد چون کیس که آن را 

 شکست یسنا بود. 

ی! گذشته.  - ن  یک چت 

گذشته ها که دیگه گذشته. من و تو داریم راجب آینده   -

 زنیم. حرف یم

در کشی از ثانیه بغض کرد و آرام و با صدای خشداری 

 لب زد: 

 نمیخوام ماجرای او...  -

اضم باعث شد تا سکوت کند. گویا در حال  صدای اعتر

 پاک کردن اشک هایش بود. 
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ن همون  - طور بشه که تو میخوای قول میدم همه چت 

 یسنا. 

همهمه بیمارستان و گریه و زاری ها به هیچ  صدای

تراژدی و عاشقانه ای شبیه نبود! ملت زیر باران با یک 

کردند و ما... حرف زدنش هم خنده چتر ابراز عالقه یم

 دار بود. 

منم قول میدم. نمیدونم میتونم زن خوب و ایده آیل  -

 برات باشم اما قول مید... 

آخ خدا! این دختر قصد کرده بود مرا با حرف هایش 

د. آرام دست رویش گذاشتم و  ن نابود کند. قلبم تند مت 

 محکم گفتم: 

-  .  قول بده همیشه بایسر

 کرد. صدای بلند مادرش به گوشم رسید که صدایش یم

. مامان سهیلمهستم عزیزم. هستم تا همیشه. من برم  -

 کارم داره. 

 کردم. باشه ای زیر لب زمزمه  

 خداحافظ، منتظرم باش خانم برفرازی.  -
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از پشت تلفن لبخند و لپ های گل انداخته اش را حس 

م خداحافیطن کرد و تلفن را گذاشت.   کردم. با رسر

 به سمت نیمکت ها رفتم و روی آنها نشستم. 

یسنا آمده بود، سالنه سالنه آمده و بدون اجازه وارد 

ند نسییم مالیم قلبم شده بود و هیچ گاه خارج نشد مان

بر روحم وزید و مرا در دستان خود، همانند عروسک 

 خیمه شب بازی هدایت کرد. 

ی کرد و با صدای لرزانش، قلبم را  با نگاه خیسش دلتی

لرزاند. تنها او بود و چشمان رنگینش، چشمانم برای بقیه 

 کور شده بود و تنها او را میدید. 

کرد. عاشق عقل از رسم پریده بود و قلبم حکمرابن یم

شده بودم؛ عاشقر که کور و کر شده بود و ندیدم، 

نخواستم که ببینم. رسد شده بود، تلخ شده بود، 

نامهربان شده بود، سونایم شد و تا به خود آمدم دیدم 

 که ای وای! 

آن عطر خوش در مسجد آن عطر خوش در تپه و سالم 

کار خودش را کرده و ای دل غافل. من دو بار، عاشق یک 

 نفر شدم و خود را میان خرابه های احساساتم دیدم. 
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آیه کشیدم و دوباره وارد بیمارستان شدم. به سمت 

اتاقش رفتم. پشت در اتاق نفس عمیقر کشیدم و وارد 

 شدم. 

 مادرش نبود!  

 «هللا اکتی هللا اکتی » 

 با شنیدن صدای اذان دلیل نبودش را فهمیدم. 

ش برداشتم ن ن  مهر را از پاتخبر کنار مت  و بدون انداخیر

ون  ن نمازم را خواندم. قرآنم را از ساک بت  ی روی زمی  ن چت 

 کشیدم و سوره حشر را پیدا کردم. 
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اش از خدا بی قرار و پر نیاز قرآن را زمزمه کردم و با هر ایه

شفاعت او را در خواست کردم. به آیه آخر که رسیدم از 

یل که جایم بلند شدم و بدون اینکه توجیه به صند

بخاطر ما کنار تختش گذاشته بودند بکنم باالی رسش 

 ایستادم و دست روی رسش گذاشتم. 

َو  -
ُ
ِه ه

َ
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َّ
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َ
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 صدق هللا علیه و العظیم. 

قرآن را بوسیدم و روی پاتخبر سفید گذاشتم. با پشت 

 اش را لمس کردم. دست گونه

میدوبن محمد یک روایبر از پیامتی خوندم که گفته  -

ه حشر دست روی بودند هنگام قرائت سه ایه آخر سور 

رس بیمار بذارید و آیه ها رو قرائت کنید که این دستور 
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ئیله از جانب خدا و این عمل شفای همه بیماری  جتی

 هاست به جز مرگ. 

بغضم ترکید. همانطور که گونه اش را نوازش یم کردم با 

 صدای دورگه ای لب زدم: 

ی مگه نه؟ میخوای برگردی!  - تو که نمیخوای بمت 

 مادر و پدرت. بخاطر من. 

دسبر به چشمان اشیک ام کشیدم و آن ها را پاک کردم 

 سپس دست روی دست رسم زده اش گذاشتم و گفتم: 

 میخوای برات یک قصه بگم؟ هوم؟ میخوای؟ -

د. دستش را آرام  ن وزه اش در دستم برق مت   فت 
انگشتر

دم و لب زدم:   فشر

آشنا ییک بود ییک نبود. زیر گنبد کبود دو تا پش با هم  -

شدن. محمد قصه ما پشی حایم و مذهبی و زیبابی بود. 

خواست با خفه کردن سهیل قصه هم یک فرد الت که یم

ه.  ن بتی  خودش توی کوفت و زهر مار یاد خدا رو از بی 

رسم را خم کردم و دستم روی پوست دستش که کنار 

 بدنش افتاده 

 بود، کشیدم. کنار گوشش نجوا کردم: 
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تا با هم آشنا شدن و قرار شد یط یک باالخره این دو  -

یط پاتوق خودشون رو نشون هم دیگه بدن و توی  رسر

ط محمد برد.   این رسر

چشمانم را بستم. دستم به انگشتانش فشار خفیقن وارد  

 کرد و بغض صدایم شدت گرفت. 

 این سهیل بود که  -
ً
شاید در ظاهر محمد برده بود اما ذاتا

ن به دست آورد. همشش رو  ، خداش رو، همه چت 

اعتاقادتش رو اما با همه اینها محمد خوابید. یک خواب 

. اونقدر زیاد که دوستش داره ازدواج میکنه و اون  طوالبن

هنوز خوابه. خوابید و دوستش تمام کار هابی که اون 

داد رو انجام داد. همون پول هابی که یک روز انجام یم

فت از بقیه یم رفت و گرفت و به فقرا میداد رو گمت 

بینشون تقسیم کرد. محمد خوابه و نمیخواد ببینه که 

چیکار کرده. چر ساخته. کیس که رو به روش نشسته 

 چقدر مدیونشه. 

قد راست کردم و رسم را روی سینه اش گذاشتم. قفسه 

ن شد! به رسعت  ی سینه اش زیر رسم تندتند باال و پایی 

عقب کشیدم و نگاهش کردم. انگشت دستش تکان خورد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 محدثه کمالی                                                     شید خونین شده خور

EXCHANGE GROUP 440 of 446 

به زد. هل شدم و با عجله به سمت  و  به کف دستم ضن

 در اتاق دویدم و  رو به پرستار داد زدم: 

 انگار میخواد چشماش رو باز کنه.  -

ون دوید. دسبر  پرستار به رسعت از پشت پیشخوان بت 

از کنارم  به روپوش سفیدش کشید و به طرفم آمد. 

جا در  گذشت و داخل اتاق شد. کالفه و مضطرب همان

ها را ارچوب درب ایستادم. پرستار همانطور که دستگاهچ

 چک یم کرد به سمتم برگشت.  

ن خاض بهش گفتید؟ -  چت 

 با صدای گرفته ای زمزمه کردم: 

 داستان خودمون رو براش تعریف کردم.  -

هایش نشسته بود  پرستار در حایل که لبخند روی لب

 چشمان او را باز کرد و آن ها را معاینه کرد. 

 به صداتون واکنش نشون داده.  -

 با عجله به طرف در اتاق دوید و ادامه داد: 

ش اطالع بدم.  -  باید به دکتر

ه شدم و  از پشت پرده اشک به نگاه بی روح محمد خت 

 با صدای ضعیقن نجوا کردم:  روی صورتش خم شده و 
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 باالخره چشمات رو باز کردی برادر؟  -

نگاهش روی چشمانم لغزید. بغضم را فرو فرستادم و 

 همانطور که به چشمانش زل زده بودم نالیدم: 

میدوبن چقدر دعا کردم یک بار دیگه چشم های  -

؟   خوشگلت رو باز کبن و نگاهم کبن

ن چ کید و تا نزدیک قطره اشیک از گوشه چشمش پایی 

اش با آن خال گوشش کشیده شد. لباس سفید و نخن 

 آمد. های آبی بسیار به رنگ چشمانش یم

 دلم برای نگاه هفت رنگت تنگ شده بود رفیق.   -

قد راست کردم و قطره اشک دیگری مست  قبیل را تا 

 نزدییک گوشش یط کرد. 

 صدای پرستار را از پشت رسم شنیدم: 

ن حاال راه  خانم دکتر خییل - خوشحال شدند و همی 

یف  ه شما هم فعال تشر افتادند به طرف بیمارستان. بهتر

ون. اینبار مطمئنم که دوستتون رو توی بخش  ید بت  بتی

 مالقات میکنید.  

لبخند تلخن روی لبم نشست و بدون اینکه برگردم عقب 

 و به پرستار نگایه بندازم، کنار گوشش زمزمه کردم: 
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 دوباره به من و خانوادت بخشید اومدنت یک زن -
ی

دیک

  !  آقای بسیخی

ون زدم. لبخند لحظه ای از روی  دیگر نماندم و از انجا بت 

ون رفتم که نگاهم به  لبانم پاک نمیشد. از در بخش بت 

 اش را در دست گرفته بود و 
ی

مادر محمد خورد. چادر رنیک

ن افتاده به سمت اتاق پشش حرکت یم  کرد. با رسی پایی 

یبن نگاهم را که حس کرد، رس باال آورد و به صورت سنگ

ه شد.   خندانم خت 

 هیجان زده گفتم: 

 بهوش اومد!  -

بهتش بیشتر شد و با رسعت به سمتم آمد و با ناباوری 

 نگاهم کرد. عمق لبخندم 

بیشتر شد. صداقت را که از نگاهم خواند، پشت دستش 

دانه روی را روی دهانش گذاشت و اشک هایش دانه 

 اش  غلتیدند. رسش را باال گرفت و لب زد: گونه

 خدایا شکرت.  -

واقعا خدایا شکرت! حالم خوب بود. خییل خوب. 

برخالف دقایقر پیش حاال در دلم عرویس بود! خدایا 
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شکرت. شکرت که یک فرصت دیگر برای با هم 

بودنمان، برای دوسبر و رفاقت دوباره مان، برای خنده 

 ادی. های زیبایش د

 خدایا هزار مرتبه شکرت. 

لحظه ای چشم بستم که چهره یسنا در ذهنم پدیدار 

شد! یاد جمله هایم قبل از رفتنش افتادم. همان روزی 

که با دقت و ریز بیبن تمام زوایای صورتش را از نظر 

گذراندم. آن روز یم خواستم تعداد ابروهایش را، مژه 

سمت صورتش هایش را، خط های کنار چشمش را، هر ق

 را حفظ کنم که لبخندی زد و با کنجکاوی گفت: 

؟  -  چرا داری اینجوری نگام میکبن

دستانم را در هم قالب کردم و فاصله صورتمان فقط 

 گفتم: 
ی

 چند نفس بود که با دلتنیک

یک وقتابی که نیسبر شدیدا احتیاج به انرژی دارم،  -

صورتت احتیاج دارم که وقبر چشمام رو یم بندم، تصویر 

ه یم کنم  بیاد جلوی چشمم بنابراین االنم دارم انرژی ذخت 

 برای رسپا شدن. 

فکر کنم آن روز توقع این جمله را نداشت چون به 

 رسعت لبخندش بسیط تر و چشمانش ستاره باران شد. 
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ن ما است   حاال دوری، فاصله و فضا بی 

و او این را نشان داد، ثابت کرد که نزدیک، دور، هر جابی 

 تواند برای او بتپد. که هست، من باور یم کنم، قلب یم

 خدایا یک بار دیگر درب دل مرا باز کن

 و دوباره در قلب من باش... 

 . دهم ما تا ابد با هم خواهیم ماند قول یم

تو در قلب من، در کنار من باش. قلب من برای تو 

 واهد تپید و خواهد تپید و خواهد تپید. خ

 حرف آخر:

را در فرهنگ لغت جستجو کنید! به « دوست»واژه 

شما میگوید ضد دشمن! یکی مانند محمود! حال 

را جستجو کنید و این بار به شما « رفیق»واژه 

میگوید همراه! یکی مانند محمد! میخواهم بگویم 

اندازه  واژه ها خودشان عالمی دارند. هر کدام به

کفایت، راه و چاه را به ما نشان میدهند! دوست، در 

لحظه پیدا میشود و در لحظه ای هم ناپدید. رفیق 
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اما فرق دارد، زمانی که می آید به ماندنش بیشتر 

دل میبندی تا اینکه منتظر رفتنش باشی! زندگی 

هرکدام از ما آمیخته ای از دوست و دشمن ها 

رفیق ها همدیگر را  است، اما کم پیش می آید که

پیدا کنند! رفاقت های پایدار از وفاداری می آیند و 

دوستی های فراوان از چرب زبانی! انتخاب کنید که 

میخواهید کدام باشید، یک وفادار یا یک تملق گو؟! 

دوست را رها کنید و خودتان را به دست رفیق 

 بسپارید مطمئنأ اشتباه نخواهید کرد. 

 *پایان*

 ین شدهخورشید خون

 محدثه کمالی

 دقیقه بامداد 4:08

 ۱۴۰۰خرداد  ۱۹
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آدرس اینستاگرام: 

@mohadeseh_kamali_official 
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