
 

[Date] 

 

  

 ئاکام

 کی)رامش(شم نویسنده: رُز

DONYAIEMAMNOE 

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

1 

      ئاکام     

 

 بهت ساواش!  لعنت آخ-

 ساواش رو با پا شوت کردم کنار و سمت در رفتم .  یشونه 

کفشم رو در آوردم و پا کردم و با قفل کردن در از    یجا کفش  از

 خونه خارج شدم .

کنار دخترِمد  یتو نگاهِ خ  ستادمیا  آپارتمانرِیآسانسور  به   رهیو 

 اش با اخم نگاه کردم ! 

پارک  ندیرس  اب ماش  نگیبه  دانشگاه    نمیسوارِ  به سمت  و  شدم 

 روندم! 

 م. مجبور شدم بخاطر گندِ ساواش کالس رو کنسل کن روزید

از ماش  نگیپارک  یتو پارک کردم و  شدم که    ادهیپ   نیدانشگاه 

پارک شد    نم یساواش با سرعت کنار ماش  نیهمزمان با من ماش

با چشم بعد  لحظه  چند  ها  یهاو  اخم  و  لم  مقاب  درهم  یسرخ 

 !ستادیا
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 ؛بگو خب؟ خوامیآقا باال سر نم-

 شونه ام کج کردم .  یباال انداختم و سرم رو رو یی ابرو تاک

ن- تو  مثل  نم  ستمیمن  تختم   یدانشجوها  تونمی،  به  و  لوندم 

 کارام دخالت نکن ئاکام !  یدعوت نکنم ،تو

 کرد .  یباز راهنشیپ  یقهیرفت و با  شیاش پ  قهیسمت  دستم

 زدم:لب  ومآر

تو   یبه جا منبهت بفهمونم که اون دخترا گناه دارن؟ یچجور-

 عذاب وجدان گرفتم داداش!

  دم یکشیپوف و با پرخاش پس زد و به سمت  دانشگاه رفت.  دستم

 و به سمت کالسم رفتم . 

 دچار بشه!منکه به اشتباهِ  دمیترسیم من

کَر  معصوم گوش هاش رو   یدختر  یها  غیج ِعمر کابوس  ک ی  که

عذکن و  وجده  برنداره!اب  سرش  از  دست    ی چشمها  هنوزان 

پدرش با اشک و التماس به    یلگد ها   ریکه ز  یدختر  خوشرنگِ

 ! ادمهیبود رو  رهیمن خ

 !آه
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 !کالس شدم و فکرِ عذاب آور اون سالها رو از ذهنم دور کردم  وارد

 کردم !   یگذاشتم و شروع به خوندن اسام  زیم یرو رو فمیک 

 حاضر بودن ! هیر بقجز دونف به

 بُرد رفتم !   تیروباز کردم و به سمت وا کتاب

که به    یتقه ا  یاز شروع کالس گذشته بود که صدا  ی ساعت  مین

دختر   بعد  و  کرد  معطوف  خودش  به  رو  حواسم  خورد  در 

 در آستانه در ظاهر شد!   نینمک یلبخند بایبلندقد

 توجه بهش لب زدم !  یب

 بله؟-

 زد: و لب  دیبه مقنعه اش کش یدست

 کردم! ریباز د ی ول دم یجد ی من انتقال-

 باال انداختم که لب زد:  یی ابرو تاک

 نم؟یبش شهیم-

 بهش انداختم و با حرص لب زدم :  یهیعاقل اندر سف نگاه 
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در رو هم پشت سرت    ی کنیزحمت و کم م  یکه دار  ینطوریهم-

 جلسه بعد هم  ؛ازیببند خانمِ انتقال

 ! ایسروقت ب 

حوصله     ی کردم و ب  لیبچه ها کالس رو تعطتراضِ  با اع   باالخره

 زدم. رونیرو برداشتم و از کالس ب فمیک

  دندیجلفِ کالس بهم  نچسپ  ی خوب بود که امروز دخترا  چقدر

 به بهونه درس !

خورد که نگاهش    دیجد  یپله ها چشمهام به همون دانشجو  ارکن

 پراز خشم بود!

پله رو   چندشدم !  ریا سرازبهش انداختم و از پله ه  یتفاوت   یب ِنگاه

 هنوز نگذشته بودم که صداش،متوقفم کرد! 

 سرکالس! نمیبش یزاشتیاگه م شدیازت کم نم یزیچ-

مفرد    هم و نگاهش کردم .  دمیباال رفته سمتش چرخ  ی ابروها  با 

 مقابلِ استادش؟ شدیو هم پررو م کردیجمله اش رو ادا م

 

 لب زدم :  هیزدم و با کنا یپوزخند
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 شما!  یچه شجاع -

 رو پر کرد و لب زد :  نمونیب یپله فاصله کیزد  یشخندین

 فلک؟ودولک؟اچرخ هنوزم؛اَلَک نمیبب-

بز  خواستم تَشَر  که صدابهش  سرِ  ینم  از  ساواش   رتِیحسوتِ 

 هم بسابم .  یدندون هام رو رو ضیباعث شد با غ 

 ،یمن عالمه دَهر واسهکه کلک! یپَریعههه؛با خوشگالم م-

 ادامه داد: یحنِ کش داربا ل ه زد ودختره اشار به

 دولک؟ اَلک ایبعضواسه-

تا بهش بتوپم    دمیبهش رفتم و سمت دخترک چرخ  یغره ا  چشم

 سُرخ بدون نگاه کردن به من لب زد :  یکه با چهره ا

 برم !  د یمن با  دیببخش-

پا   و ها  پله  از  و   شد  رد  کنارم  از  !  نییفوراً  از    دستمرفت  رو 

و    تیعصبان کردم  پشتمشت  بهم چفت شدم    یها  دندون  از 

 :  دمیغر

 نیمن نبند ساواش؛ا  شیرو به ر  خورهیکه گوه م  یهر ننه قمر-

 هزار بار ! 
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 نثارم کرد و رفت !   ییبروبابا 

 که آدمش کنم .  شدینم کردمیتالش م هرچقدر

 رفتم .  نییو از پله ها پا دم یکش یپوف

 م . شد نمیرفتم و سوار ماش نگیسمت پارک به

 انداختم و  داخل رفتم .  دیکل  دمیخونه که رس به

برا  حوصله و  نداشتم  خوردن  کردن    نیهم  یغذا  عوض  بدون 

 تخت ولو شدم !  یلباسم رو

 م احساس کردم تآل  یرو رو  یبودم که دست   یداریخواب و ب  یتو

خمارِ خوابم رو باز کردم و به محسن نگاه کردم که از    یچشمها

 .  دیکشیم مترو به آلشلوار داشت لبهاش  یرو

فوراً از جا     تمیکردم بخوابم که با درک کردن موقع  ی سع  دوباره 

 و نگاه متعجبم رو به محسن دوختم.    دمیپر

 ؟ یکنیم یچه غلط یدار-

 حلقه زد و با حرص لب زد :چشماش  یتو اشک

 !خوادتیدلم م-
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 :  دم یلب  غر ریو ز دمیموهام کش یتو یدست

 خونه! وونهیاست؛دنه خو وونهید نجایمن ا یخدا-

 .  رونیخشم بازوش رو چنگ زدم و از اتاق پرتش کردم ب با

 محسن! ستمیصدبار بهت گفتم من همجنسگرا ن-

 تو خونه! یپاتو بزار زارمیبعد نم دفعه

 . رو داخلش چرخوندم  دیو کل دم یاتاق رو به هم کوب درِ

 ! خواستیگرفته بودم و دلم سکوت و خواب م یبد سردرد

 .  دادیر مج داشت شلوارم رو گ شدمت بزرآل

 از کمد برداشتم و لباسم رو عوض کردم .  ییراحت لباس

 بود .  دهیکردم بخوابم اما انگار خواب هم از سرم پر یسع  دوباره

و من کارِ    گشتیبود که دنبال کار م  یی از دانشجوها  یکیمحسن؛

 خونه رو بهش سپرده بودم . 

رو  کم کم خودش    نکهیتا اداشت    یموقرانه ا  یلیرفتار خ  لیاوا

 کرد.  کیبه من نزد
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  هست و به من احساس   یرفتارش تونستم متوجه بشم که گ  از

ب  یهرکارکرده .   دایپ  فکر    الیخیببشه اما نشد .  المیخیکردم تا 

 .رو برداشتم  فمیکردن به محسن شدم و ک

 یتقه ا بااز کتاب ها رو در آوردم و ازش سوال طرح کردم . یکی

پشت    محسناز کردم . در رو ب   ند شدم و رد از جام بلکه به در خو

 ی نجور یهم  شهیهمد .انداخته بو  نییبود و سرش رو پا  ستادهیدر ا

و    ومد یم  یمعذرت خواه  یافتاد برا  یبود،شهوت که  از سرش م

 رفتارش بود که تا االن اخراجش نکرده بودم   نیبخاطر هم  دیشا

 زدم و خودم گفتم :  یلبخند

 دونم؛ یم-

و هنوزم آرزو   ادهیز  یلین خبه م  ،عشقتینبودخودت  حال    تو

تقد  یکنیم با  اما  بودم  همجنسگرا  هم  من  کاش   شه ینم  ریکه 

 !یخوا یو حاال فقط معذرت م دیجنگ

 رو باال گرفت و لب زد:  سرش

ادامه بدم ،هرروز حسم    خوامینم   گه یدرسته اما ،من د  نا یهمه ا-

 . رمیگخودم رو ب یتونم جلو یو نم شهیم تریبه شما قو
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 .   امینم نجایه اکار ب یبرا گهی و د دم یم یانتقالدرخواست  فردا

 !خدانگدار

نشست و آروم    شدیم  نییگلوش که باال و پا  بکیس  ی رو  نگاهم

عقب رفت اما  باز به سرعت سمتم اومد و    ی قدمسر تکون دادم.

 صورت هردر.دادم راحت باشه    اجازهلبهام گذاشت.  یلبهاش رو رو

 .  ومدیوشم نمبود هرچند من خ ییجدابوسهِ  کی نیا

 نشستم . زیکالس شدم  و پشت م وارد

 !  ی رو برداشتم و شروع کردم به خوندن اسام دیجد ستیل

 سماواتایمه-

 ی رودکمحمد

 یاحمدایلع

 رهنمون! ئاال

 نیتمام اکه اسمش   دیچرخ  یشخص   یکردم و نگاهم رو  یمکث

 ود . سالها کابوس شبهام شده ب

 از نگاهش جدا کردم .  دهانم رو قورت دادم و نگاهم رو آب
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  یرحم  یود که من با ب ب  یساله ا  ۹دختر ،همون دختربچه    نیا

 بهش تجاوز کردم . 

 .  میآوارگ لیدل

 ترسهام .  لیدل

 سال رهام نکرد.  ۱۰ نیا یکه هرگز تو  ی عذاب وجدان لیدل و

رو از اول  س یکه تدر ییبرعکس تمام روزها یخوندن اسام بعداز

وقت رو آزاد   دادمینمون استراحت  دادم و بهش  ی تا آخر انجام م

 ئاال رو نگاه کردم .  رهیاعالم کردم و نگاهِ خ

تو  ینفرت د  یکه  م  شدیم  ده یچشمهاش  راحت   تونستمیرو 

 بدم .  صیتشخ

 ؟   ستیبود که رنگ چشمهاش چرا مثل گذشته ن  نجایسوال ا  اما

  تیبود که فرصت رو غنم  یکس  نیدخترِ نچسپِ کالس اول  عسل

 کرد !  فیرو رد شیشخص یهاشِمُرد و سوال 

  دیشا  یباز  نیا  قیداشتم که از طر  ییامروز من هم سوال ها   اما

 کرد!  دایپ  یبراش جواب شدیم

  ؟یاستاد شما دوست دختر دار-
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 سوال جواب بده !  دی سوال کنه با یهرک - 

 داختم . به ئاال ان یتوجه  نگاهِ کنجکاو ی کرد و من ب قبول

ا  یدختر فکر  نیکه کل  بهش  تو  سالها  و  کابوس هام    یکردم 

واقع اشتباهم     تیبرعکس  جبران  به  و  گرفتم  رو  دستش  هربار 

 کردم . تیازش حما

 دوست دختر ندارم! -

 پروا لب زدم :   یزدم و ب یپوزخندتو جواب بده،  حاال

 ؟یباکره ا-

 فت ! بهم ر یکبود شد و چشم غره ا هیاز ثان یدر کسر صورتش

 بچه ها نگاه کردم .   یاختم و به خنده ها باال اند یا شونه

 اش رو شکار کردم نهیئاال نشست نگاهِ پراز ک یکه رو  نگاهم

 نبود . نطوریزدم بهش اما ا هیکه کنا کردیم  فکردیشا

که منتظرشم    یسوال  دی عسل رو خفه کنم تا شا  خواستمیم  فقط

 رو بپرسه !

 نه !  ای پرسهیمستم دون ینم هرچند
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رو چنگ زد و از جاش   فشیبودم بهش که با حرص ک  رهی خ  هنوز

 بلند شد . 

 به سنگ خورد . رمیت

 ! دیبلکه کنارم کش دیتنها نپرس نه

که    یاسم اون دختر  یهنوزم نشناختمش و حت  کردیفکر م  د یشا

 ! ادینم  ادمی رو هم  دم یکش یرو به نابود شیزندگ

 خانم رهنمون؟کجا-

 

 رو به من دوخت و لب زد :  تشینگاهِ سرخ از عصبان ستادیا

 کالس مسخرتون شرکت کنم!  یدلم بخواد تو کنمیمفکر ن-

 گردنم خم کردم .  یختم و سرم رو روباال اندا یی ابرو تاک

 شده نگاهش کردم و لب زدم :  زیر یچشم ها با

  ن یکالس مسخره ام حضور داشته باش  یتو  خوادیاما من دلم م-

 ! نیکالس رو بزن  نیا د یق د یصورت با نیا ریو در غ 

 ست .و سرجاش نش بهم انداخت  یبد نگاه 
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هم در    شترینه تنها پنهان نکردم بلکه ب  دشیرو از د  شخندمین

 قرار دادم .   دشیمعرض د

 ومد؛یخوشم م داشت

  ی که تنها پل باق   یکه شروع کرده بودم البته به شرط  ی باز  نیا  از

 کردم .  یوار نمکارها  آ ن یمانده پشتِ سرم رو با ا

انجام بدم    باهِ گذشتمجبران اشت  یبرا  تونستمیکه م   یکار  تنها

کنم تا مبادا مجبور بشه کار    تشیحما  ی لحاظ مال  بود که از  نیا

 انجام بده !  یستیناشا

 بهش دست نزده باشه !  یاگر تا االن جز من کس البته

ده سال چه   نیا  یدونم که تو  ینم  یسال گذشته و من حت  ده

 که آرزوهاش رو ازش گرفته بودم .  یکرده ،دختر  یزندگ یجور 

 هاشِ!  یمثل بچگ  قا ینگاهش دق یختاگس

بخاطر اشتباهم    ی که اون سالها دوستش داشتم ول  کنمیم  اقرار

 !ارنیسرم ب یی که بال دمیترس

ها  به و    یسوال  دادم  جواب  درست   کیدانشجوها  بعد  ساعت 

 شدم .  دیکه از حرف زدنش نا ام یوقت
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 کردم .  لیتعطو ر کالس

،ک  بالفاصله کردن کالس  تموم  از  از   فش یبعد  و   زد  رو چنگ 

 زد .  ونریکالس ب

 و کتم از کالس خارج شدم .  فیو  با برداشتن ک دم یکش یپوف

سواالتِ مثال در موردِ درس دانشجوها جواب دادم و سپت اتاق   به

 راه افتادم .  دیاسات

رو کنسل کرده  و امروز هم کالسش    ومدیخونه ن  شبیساواش؛د

 بود.

خورده و سردرد    ایمارسخت نبود که دوباره از اون زهر  حدسش

 ه نداده به کالسش برسه !اجاز

 رهیو به محوطه پر رفت و آمد دانشگاه خ  ستادم یپنجره ا  پشت

 شدم . 

  داشیپ   یدختر چادر  هینگاهم دنبالش گشتم تا باالخره کنار    با

 کردم . 

 داد یبلندشون نشون م  یو خنده هان نبود  کالس م  یبچه ها  از

 هستن . یمیکه صم
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ده سال سر    نیا  یتو  ییم که ازش خطان بودمطمع  ی حدود  تا

لجباز و تخس   شهیهم  اوننه !  ایمنو شناخته بود    دونمینمنزده !

به هم ا  نیبود  د  نیخاطر هم  دل  روزیکه  قانع    لِیبحثمون شد 

 . ستیمنو شناخته ن نکهیا یبرا یکننده ا

 کردم .  رییتغ یلیاون موقع ده سال گذشته و من خ از

 کرده بود. رییکه اون تغ همونطور

 کردم.  شونیهمراه  جاشون بلند شدن و من تا بوفه با نگاهم از

 که خارج شدند از پنجره فاصله گرفتم و   دمید از

 گرفتم.  یمبل چرم جا یرو

  ام انداختم و وارد بحث نه چندان جذابِ   گهید  یپا  یو رو  پام 

 شدم .  دیاسات

 روندم .  مارستانیزدم و به سمت ب  رونیدانشگاه ب از

 .   رفتمیم دی اونده بود و با شیپ  یفور ملع  هی

دانشگاه شدم به عنوان استاد و    نیوارد ا  سیعالقم به تدر  بخاطر

 لطمه نزنه ! مارستانیب یواحد رو برداشتم تا به کارم تو هیفقط 
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ب  دنیرس  با به   نی؛ماش  نستاماریبه  رو دست نگهبان سپردم و 

 سرعت وارد بخش شدم . 

پرستارها  یکی  ییموال دوووج  یاز  سمتم  به  بخش  و    دینِ 

 : لب زد کردیم میمن تنظ یهمونطور که قدم هاش رو با قدم ها

به    کیداره و محل جراحت نزد  دیشد  یزیچاقو خورده ؛خونر-

 سمت چپه!  هیکل

 زباله انداختم .  یستکش ها رو توتم و درو شس دستهام

خارج گفتند و از اتاق    دیخسته نباش  ی ک ی  ی کیاتاق عمل    کادر

 شدند . 

 شدم . رهیبه خودم خ نهیآ  یبه دست و صورتم زدم و تو یآب

 شده بود .  دیهنوز جوون بودم اما چند تار موهام سف نکهیا با

 نشستم .  زیاتاقم شدم و پشت م وارد

 تلگرام . یتو  تم و رفتمرو برداش میگوش

و خ  امیپ  باز کردم  رو  پ   رهیساواش  متنِ  به  برام    ی امی شدم  که 

 پوزخندش! یِبود و اِموجفرستاده 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

17 

  ستیوسط ن  یدختره خوشم اومده ؛اگه حس  نیمن از ا  گم یم"

 "دعوتش کنم تختم

 کردم.  زینثارِ م یحرص پلکهام رو بهم فشردم و مشت با

 کردم:  پیتا

  نیبچه؛دست بردار از ا  ی منو حرص بد  یاخویم دونمیمن که م"

 "کارت 

ج  اتاق خار ازگذاشتم و پالتوم رو برداشتم . بمیج یرو تو یگوش

و س بشدم  ب  رونیمت  .  مارستانیاز  نگهبان    چییسورفتم  از  رو 

ماش سمت  و  .   نیگرفتم  رفتم  ام  شده  از   باپارک  سرعت  

 خارج شدم و به سمت خونه رفتم . مارستانیب

 الودش دوختم .  به نگاهِ اخمپاش ترمز زدم ،و نگاهم رو   مقابل

حدقه چرخوند و چند قدم از   یاش رو تو شده  شیآرا  یچشمها

  نیسخت نبود که ا  صشیاون فاصله تشخ  ازفاصله گرفت .  نیشما

و هنوزم رنگ چشمهاش    ستی ن  ش یب  یرنگ لنز  یآب  یچشمها

  ی رو رو  دستمخوشمزه!  ؛خوشرنگِیشکالت_یفندق  همونهمونه!

 !کنهینم ی،اما توجه زنمیو چندتا بوق ممتد م زارمیبوق م
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ماش  با از  ،مقابل  ادهیپ   نیحرص  رفتم  چند قدم جلو  و  ش  شدم 

 .و به نگاه اخمالودش دل دادم ستادمیا

 !نیتو ماش نیار؛بشیدر ن یبچه باز-

 . دمشیکش  نینداد که بازوش رو چنگ زدم و به سپت ماش  یجواب

و نگاه سرخِ من    دیکش  رونیدستام ب    نیازبرو با خشم    بازوش

 درحال حرکتش سُر خورد! یلبها یرو

 دست از سرم بردار!-

.  رو حفظ  میکردم خونسرد  یسع با خونسرد  آرومکنم  لب   یو 

 زدم:

دار  ن؛منیبب- حرف  باهم  دو  هر  تو  دار  تو.  میو  من   یگله  و 

بزن  نیبش  ایب!ییدلجو ا  یراه   هی،حتما    میحرف  که    نیهست 

خسته ام از به دوش    منرو از ذهنمون پاک کنه !  یلعنتگذشته  

 تاوانِ اشتباهم!  دنیکش

و در سمت   دمیکش  یراحت  نفسرفت .  نیگرفت و سمت ماش  آروم

  د ی دادم تا شا  نییرو پا  نیماش  شه یشراننده رو باز کردم و نشستم .

 عوض بشه . نیخفقان آور داخل ماش یهوا
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ا  نیماش خونه  به سمت  نرو  و  روندم   مقابل  سا   میم  بعد   عت 

 .  ستادمیآپارتمان ا

و هرلحظه   کردیبهش انداختم که با اخم به اطراف نگاه م  ینگاه 

 .   شدیاش در هم تر مچشمهاش تنگ تر و اخم ه

 لب زد:  یو با لحنِ بد ستاد یمن ا ینگاهش رو باالخره

 !ریقحط نبود تو مس شاپ ی کافخونت که؟  ام یب یتوقع ندار-

عممش  رو  دستم نفس  و  کردم  من    یهرچ.  دمیکش  یقیت 

م برخورد  م  نیا  کردمیخونسردتر  تر    گهیم  طونِیش.  شد یپررو 

تو دهنش تا    زمیبر  عذاب وجدان بشم و بزنم دندوناشو  الیخیب

 حرف نزنه .  نطوریبا من ا گهید

 !ستین  یمناسب یشاپ اصال جا ی کاف یموضوع  نیدرباره چن-

 :  د یاما تُخس غرا حرص اش بهشد دی کل یپشت دندون ها از

 به درک! -

  نیتوجه به نگاهِ تخسش از ماش  یبهش انداختم و ب  ینگاهِ بد 

 !نیماش یدم تودادم و خم ش هیرو به در تک دستمشدم .  اده یپ 
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کار رو بکنم اما خودش خواسته بود و من هم   نی.خواستم  اینم

 به دلخور شدنش لب زدم: تیاهم یب

 ! یکالم؛اُوپن  خلَصِمزت! گرفتم انترس؛قبال  یاگه نگران َپردَت-

از ماش  هیاز ثان  یدر کسر  صورتش لبو شد و با حرص    نیرنگ 

سمت آپارتمان   تیاهم  یکه ب  دیرو بهم کوب  نیماش  درشد .  اده یپ 

د  نگهبانرفتم. سرم   یدست  دنمیبا  تکون  با  که  کرد  بلند  برام 

 ی رو دادم و با حرص سمت عقب برگشتم و پنجه هامو تو  جوابش

 !دمشیکردم و به سمت آسانسور کشاش قفل  پنجه ه

 هوووشَهَ-

تو  هلش آسانسور     یدادم  درِ  بسته شدن  به محض  و  آسانسور 

 دستام گرفتم.  نیتنش خم شدم و چونه اش رو ب یرو

ا  یصدا  با از پشت دندون ها  یدو رگه  بود  از سر خشم    ی که 

 : دم یام غر شده دیکل

حرفامون وگرنه   نیا تموم شه اکن ت  غالف  زتویساعت زبونِ ت  هی-

 دهنت بذارم!  یدندون سالم تو  هیکه  دمیقول نم

 .   ستادمیول کردم و پشت بهش ا یاش رو با فشار جونه
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 ر یآورد،ز  یفتاد که داشت ادامو در مر بهش اآسانسو  نهیاز آ  نگاهم

 "تُخس"که نشنوه لب زدم یلب جور

سمت    دمش یکشدوباره دستش رو گرفتم و  آسانسور    دنیرس  با

 آپارتمانم. 

باز کردم و سمت آال برگشتم که همون لحظه  در    دیرو با کل  در

گِرد شده    ی باز شد و دختر نچسپشون با نگاه  هیآپارتمان همسا

 بهم گِره خوردمون زل زد . یه ما و دستهاو متعجب ب

 !  یسانس بد

 ؟  یچ یعنی یروز ازم بپرسن بدشانس هی اگه

با نگاهِ فوضولش   ایآدم دن  نیلق تردهن    یعن ی  یبدشانس"گمیم

 "بکنه  دیرو شکار کنه که نبا یزیچ

 جلوتر گذاشت! یرو تنگ کرد و قدم نگاهش

دستش  رم کف  و بزا  ارمیچشمهاش رو از حدقه درب  خواستیم  دلم

 تا انقدر مارموزانه نگاهم نکنه ! 

 هم بود!   غویج  غیدختر نه تنها دهن لق و فضول بود که ج  نیا  اما

 :لب زدم  یساختگ  یبا خوشحال  زدم و با حرص تواَم   یکزور  لبخند
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 بهار؟  یچطور-

رو به   ونشیدر م یک ی یزد و بعد همونطور که دندونا یشخندین

 لب زد :  ذاشتیم  شینما

 شد؟   یچکه بهار کوتوله بودم؟  زوریتا د-

 شدم .  رهیروبروم  خ یساله  ۱۳زدم و به دختر  یشخندین

  "تپلش باعث شده بود من و ساواش اسمش رو کل یو ه قدکوتاه

 . میمواقع کوتوله صداش کن شتریو ب میبزار "گامبالو

  گفت؟یم ینجوریازم گرفته که ا یی کرده بود مثال بد آتو فکر

 که بها بده !  هیک  یبود ول گرفته

آوردم    کردیبه دست آال که در سکوت به من و بهار نگاه م  یفشار

آوردم که بره   یو به پشت کمرش فشارو دستش رو رها کردم  

 داخل !

 

در رو مقابل  به گامبالو رفتم و    یکه داخل رفت ،چشم غره ا  آال

 منتظرش  بستم .  یچشمها

 د . آال ش انگرِیو نگاهم قفل نگاهِ عص دمیچرخ 
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  ۱۰  تینگاهش همون معصوم  تیوجودِ لنز اما باز هم معصوم  با

 بود.   شیسال پ 

 .  کردیم منگاه  رهیو خ نهیبه س دست

 آشپزخونه رفتم و از همونجا صدام رو بلند کردم :  سمت

 !   امیآال االن م نیبش-

 رفتم .  ییرایو به سمت پذ ختمیقهوه ر  دوتا

اگم رو  و خودم م گذاشتم    یعسل  یقهوه اش رو مقابلش رو  ماگِ 

 دل دادم .  قِشیعم  یاه یدستم گرفتم و به س یتو

 لب زدم : به بخار در حال خارج شدن از ماگ  رهیخ

 . میلحظه برس نیکه به ا دمی دو روزه در به در دنبالت دو-

 کردم و نگاهم رو سمت چشمهاش سُر دادم :  یمکث

که   یساله  منم و کابوس زجر۱۰بدون که    ی روز ول دو    گم یم-

 دادم!  بهت

سالها    د یبود که شا  یگلوش نشون از بغض  بکیخوردنِ س  تکون

 کرده بود .  ریگلوش گ یتو
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فر  یلعنت  یغده   نیا  دیشا با   ییها  ادیهمون  سرم    دیباشه که 

 من نبودم که بزنه !   یول زدیم

پا  دیشا ا  ی اگر  خ  ستاده یاشتباهم  حاال   رییتغ  زها یچ  یلیبودم 

 !کردیم

 . بار در گلو شکست  نیا شیصدا

 گذشته هست؛  یروزها یِمن..تمام تن..تنم زخم-

 ؟  یچ  ینعی یبچگ یرها شدن تو یحاال فکر کرد تا

که فقط    یشد و ماگ قهوه ا  ل یتبد   ادیپراز بغضش به فر  یصدا

ا نوش  یجرعه  در کسر  دهیازش  ثان  یبود  سنگفرش    یرو  هیاز 

 آپارتمان پخش شد .  یها

 جا بلند شد و باز هم داد زد :  از

  منشد؟ یچ  یآبروش کرد  یرو که ب   یدختر بچه ا  یفکر کرد-

 ی نکرد  فکرگتر بود!سال از من بزر  ۵۶که    یرمردیو دادن دست پ 

 به سرم اومد !  یچ

تزر  یرگها  دردرد؛ شدم.  قیقلبم  بلند  جا  از  و    یرو  دستمشد 

 زد: غیعقب رفت و ج ی بازوش نشست که به سرعت قدم
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آبروش    یکه ب   یبه درک دختر  کهباخودت ؟  یفکر کرد  یچ-

 کردم نه؟

بود و  باز هم    دهیکه کش  یچشمهام حلقه زد از زجر  یتو  اشک

 : زد  غیج  کیستریجلو رفتم که ه  یقدم   دنشیکش  درآغوش  یبرا

 !ای،سمت من ن  یعوض ا یسمتِ من ن-

 دستام چنگ زدم   و لب زدم :  موهام و با 

رو درست   زیکه همه چ  نجامی ،ا  نجامیآروم باش ؛آروم آال من ا-

 کنم! 

 زد:  غیپرت کرد و باز ج واریرو به سمت د زیم یرو ونگلد

همه   یترسیم  فقط !یستیم نو حاال  یهمه مدت نبود  نی؛ایستین-

 یعوض یسرم آورد ییبفهمن چه بال

     

که هر    یچند روز داشت و نه به طوفان  نیا  یکه تو  یبه آرامش  نه

طغ درحال  هم  انگاربود.  انیلحظه  بود  که ضرب  نیشده  المثل 

و    آرامشش"از طوفانقبلمشِآرا"گهیم بود  بدل شده  به طوفان 

از دستم    یکار.شکوندیرو م  ییرایپذخل  دا  یمتیق  لیداشت وسا
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  یماجرا  دمیفهمیو م  کردمیرو حفظ م  میخونسرد  د یبا .  ومدیبرنم

 ! هیچ رمردیاون پ 

 اش به خس خس افتاد .   نهیگلوش چنگ شد و  س  یرو  تشسد

 !   آالچت شد؟ -

دو   دنید  با سمتش  حلقه    دمیحالش  کمرش  دور  رو  دستم  و 

 .کردم

 دختر؟نفس بِکِش !  شد  یچ-

ک  به ک  فشیسمت  سرعت سمت  به  کرد،   و    فشیاشاره  رفتم 

  ش یتنفس  یاسپر  دنید  با .کردم    یپارکت  خال   یرو رو  لشیوسا

آغوشم افتاد و من با    یحال تو  یببرداشتمش و سمتش رفتم .

 زدم . یهول اسپر

آسم    یکِ   از.  دیکش  یقینفس عم  باز شد و  شیراه تنفس  باالخره

 داشت؟

شدم به باال    رهیخ!  ش دمیآغوشم کش  ی نشستم و تو  نیزم  یرو

 اش ! نهیقفسه س   عیشدن سر نییو پا 
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در باعث شد به سرعت نگاهم رو به    یتو  دیکل  دنیچرخ  یصدا

. در آستانه در قرار گرفت و پشت    ساواشاون سمت بچرخونم 

 بودن !  دهیرو شن ال آ یها غیج یکه صدا یی ها هیسرش همسا

 لب فقط زمزمه کردم:  ریز

 من !  یِخدا یوا-

 .  دیکش رونیچنگ زد و خودش رو از آغوشم ب راهنمیبه پ  آال

و    دش یشونه هاش افتاده بود ،باسرعت باال کش  یاش رو  مقنعه

 موهاش و پوشوند .  یرو

 حرص از جام بلند شدم و به سمت در رفتم .  با

 .  دمی ها توپ   هیرو کنار زدم و به همسا ساواش

 . نمیخونه هاتون بب  نیبر   نیهمتون جمع شد  ستیکه ن  ش ینما-

 بلند شد:  یاسد یصدا

  یاریسر دختر مردم م  یدار  ییچه بال   ستیمحترم معلوم ن  یآقا-

 ؟ یخونیبعد اُرد هم م زدیم غیج ینجور یکه ا

 شروع کرد به حرف زدن!  یکمال   یبعداز اسد بالفاصله
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 مجرد داخلش باشه !   دینباساختمون  نیصدبار گفتم ا-

 ردم و  با خشم لب زدم : حرص دندون هام رو بهم فش با

 دارم . ارشوی،خونمه اخت کهی مرت یزنیزر م ستمیمستاجر که ن-

 خونت!  گمشو

ساواش که    دنیهمانا و د   دنمی و چرخ  دمیرو محکم بهم کوب  در

چشمهام رو گرفته بود اما    یجلو  خونآال رو گرفته همانا!  یبازو

 کنم .  یکار تونستمینم

  ی با قدم ها  اف نشده بود ! هنوز دلِ خود آال هم باهام ص   چون

و   نهیمبل بش ی کمک کرد آال رو ساواشمحکم سمتشون رفتم .

 رو به من لب زد : 

 چه خبره؟  نجایا یبگ یخوایم-

 

 

 گذاشتم .   یعسل یمبل ولو شدم و پاهام رو رو یرو

رو  دستم انگشت    یرو  با  و  گذاشتم  اشاره   چشمهام  و  شصت 

 !  دمشونیمال
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 م . واش کنارم رو حس کردرو بستم و نشستن سا پلکهام

 برم! خوامیمن م-

ن  به مقابل    زیخ  میسرعت  چندبار  رو  ام  اشاره  انگشت  و  شدم 

 چشماش  تکون دادم :

 هنوز حرفامون تموم نشده! -

شده بود و   اه یلرزونش انداختم که دورش س یبه چشمها ی نگاه 

 بود . هختیر ششیتمام آرا

 تر ادامه دادم :  مصمم

 نشده !  ز حلهنو-

 

 

  زیچ  چیتوجه به ساواش که از ه  یکه خش گرفته بود ب   یی باصدا

 شت حرص زد :خبر ندا

 ! شهیشدهِ من درست نم رونیو  یِ ،زندگ شهیحل نم یزیچ-

 :  دم یمبل کوب یرو مشت کردم و با حرص به پشت  دستم
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 بشه!  دی با-

 لب زد:  ی،مصمم و جد نگ زدرو چ فش یجاش بلند شد و ک از

 ! ریبخ روز! شهیدرست نم زیچ چیهدکتر!  ینه آقا-

وقت  مات و   کردم  کوب  ینگاهش  بهم  متوجه    دهیدر  تازه  شد 

 رفتنش شدم . 

 بود گرفتم و از جا بلند شدم .  ستادهیکه ا ییرو از جا نگاهم

 .   ادی خدمتکار ب زدمیزنگ م دی بد بود و با یلیخونه  خ اوضاع

ساکت به نشسته بود و    نهیاش  که دست به ساوس  یرو  نگاهم

 زده بود نشست .  من زل

شونه ام کج   یپشت سرم زدم و گردنم رو رو  یبه موها  یچنگ

 کردم : 

 ساواش! ستیاالن وقتش ن-

رو شکر کردم که درک کرد و من و به حال خودم گذاشت   خدا

 از جا بلند شدم و وارد اتاق شدم . 

شرکت    یگوش  به  و  برداشتم  ،حاال   یخدمات رو  زدم  که  زنگ   

 .  کردمیاستخدام م د یآدم جد هی د یبا ومدینم گهی محسن هم د
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مبل لم داده    یرو  ساواشرو چنگ زدم و از اتاق خارج شدم .  کتم

  هیکه با    کنم یفکر م  یگاه .  کردیتماشا م   یو  یبود  و داشت ت 

! لجبازه  و  تُخس  که  شدم  همخونه  ساله    یموهاپسربچه شش 

ا اخم به صفحه   ودب  ختهیر   شیشونیپ   ی رنگش رو  یقهوه  با  و 

حرف سمت    ی با تاسف تکون دادم و ب  یسر.  کردینگاه م  ونیزیتلو

رو برداشتم   نیماش  چییو سو  دمیهام رو پوش  کفش درِ خونه رفتم .

. 

 . ارمیبه خودم فشار ن گهیآال بشم و د الیخیگرفته بودم ب میتصم

خودم من به    پس چرا  میگذشته رو حل کن  خوادیکه اون نم  حاال

 ؟   ارمیبفشار 

و من    "  یرو نابود کرد  ش یتو،زندگ"که    زدیم ادیدرونم فر  یحس

ا م  نیهربار  رو سرکوب  رو    کردمیحس  وجدانم  دوباره  مبادا  تا 

پاهام له کنم بخاطر    ریکنه و من مجبور باشم غرورم رو ز  داریب

 اون !

 سانسور خارج شدم .آ از

تکون   یحوصله سر  یفقط ب   کرد و من  ییسالم بلند باال   نگهبان

 دادم  و  از ساختمون خارج شدم .
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 .نبرده بودم  نگیپارک  یرو تو  نیاز مطب برگشته بودم و ماش  تازه

کوچه  پارکش کرده بودم و رفته بودم خونه تا قبل از   طرفاون 

 .  رمیرفتن به دانشگاه دوش بگ

 !  د یوزیبود و باد م  یابر ی،کم هوا

 . رول نشستم کردم و پشترو باز  نیماش 

 پدال گاز فشردم .  یزدم و پام رو رو رتاستا

و من تمام حواسم رو   دیچیفضا پ   یمورد عالقم صداش تو  آهنگِ

 آرامش بخشِ خواننده دادم .  یبه صدا

  اده یپ   نیرو پارک کردم و از ماش  نیدانشگاه ماش  نگِیپارک  یتو

 شدم . 

 خارج شدم . نگیدستم فشردم و از پارک یرو تو فمیک

باال کش  یرورو    کت رو  نگاهم  و  انداختم  نگاهم    دمیدستم  که 

 آال نشست . یرو

باال   نیاز ماش  داشت جوون  شدیم  ادهیپ   ییمدل  پسرِ  در رو    یو 

 براش باز کرده بود. 
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که انگار صدساله   زدند یهم م یبرا  ییمَکُش مرگ ما یلبخندها

 عاشق و معشوقند . 

اون دن  گر  دستهام مُشت شد و دلم شکستن  یچرا ول  دونم ینم

 پسرک رو طلب کرد . 

حرص ازش چشم گرفتم و به سمت ساختمون دانشکده رفتم   با 

. 

 داشت .  یبه من چه ربط اصال

 هاش ادامه بده !  یبه هرزه باز بزار

  د یگناه دخترِ مردُم رو نشور ئاکام ،شا"درونم تَشَر زد    ی مذهب  مردِ

 "شوهرش باشه 

 من حرص زدم :  و

 ! ،حلقه نداره ستیشوهرش ن-

 

چه  "لب زد    طنتیرو پس زد و با ش  ی؛ئاکامِ مذهب   طانیش  کامِ ئا

 "یریازش کام بگ ی تونیبهتر بازم م
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کردم خودم رو خونسرد جلوه بدم   یبهشون نکردم و سع یتوجه

. 

  ششیتونستم با حرفام حداقل نبا من کالس نداشت و نم  امروز

 بزنم تا دلم خُنَک بشه .

 

 کالس شدم .  وارد

تا شروع کالس مونده بود و دانشجوها در رفت    قهیپنج دق  هنوز

 و آمد بودند . 

 محسن گره خورد .  یخال ی به جا نگاهم

انجام شده    شیانتقال  یکارها"خودش زنگ زد و گفت که   روزید

 حالش سوخت . یبُغض کرد و من دلم برا "نمشیبینم گهیو د

  ید توممت  یبوق ها  یکرد و صدا  یخداحافظ  یمکث کوتاه  بعداز

 .  دیچیپ  یوشگ

 

کنه   دایرو پ   یوار بودم که بتونه من رو فراموش کنه و مِرد  دیام

 که بخوادش! 
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سوء استفاده    یاز مَرد ها برا  یل یروزها خ  نیبخوادِش چون ا  گمیم

ما هم مثل تو  "  گنی،م  زنندیدَم از خواست م  ییپسرها  نیاز چن

هست تو  "  میهمجنسگرا  آشغال  مثل  درآخر  زبالهِ   یو  سطلِ 

 !کننیدفنت م شونیزندگ

نگاه کردم    یبه پسر  تیپرت کردم و با عصبان  زیم  یرو رو  کیماژ

 . خوردیکه تلفنش زنگ م

 رو خاموش کرد.  یکرد و گوش جکتیترس به سرعت ر با

 انداخت و لب زد :  نیینگاهش کردم و اون سرش رو پا   بازهم

 د!استا دیببخش-

 

 دم . و دوباره مشغول درس دادن ش دمیکش یاز حرصپر نفس

 درست تمرکز کنم .   ستمتونیآال بود و نم ریدرگ فکرم

دانشگاه فکر من رو   نیا  یکه پا گذاشت تو  یدختر از روز  نیا

م تالش  هرچقدر  من  و  کرد  خودش  از   تونمینم  کنمیمشغولِ 

 .  امیب رونیفکرش ب
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از تموم شدن تا  م ین  قا یدق  دیخسته نباش  هی  با   م یساعت زودتر 

 .  دارمیرو برم فمیو ک کنم یم لیکالس ،کالس رو تعط

 . شنیدورم جمع م ی کی ی کیسرها پ  و دخترا

و حوصله سر و کله زدن باهاشون رو   کنهیبه شدت درد م  سرم

  نکه یا یو برا کنمیندارم اما به ناچار مشکل چندتاشون رو حل م

 : گمیاز دستشون خالص شم م

 برم .  دی االن با کنمیرو جلسه بعد حل م هیا مشکل بقهبچه-

 .  رمیکده مدانش اطیو به سمت ح گذرمیم نشونیب از

 مارستانیب  نکهیکالس رو فقط داشتم و با توجه به ا  نیهم  امروز

 . استراحت کنم  ی کم تونستمیندارم م  فتیهم ش

 شدم .  نیرفتم و سوار ماش نگیسمت پارک 

خارج شدم    نگیپدال گاز گذاشتم و با سرعت از پارک  یرو رو  پام

. 

اونطرف    یمکه آال رو آورده بود با حرص ک  ینیشهمون ما  دنی د  با

خ بب  ابونیتر گوشه  تا   نشستم  منتظر  و  کردم  کجا    نمیپارک 

 باهم !  رنیم
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 ستاده؟یساعت قبل تا االن منتظرش ا ۲از  یعنی

از دوستِ چادر  آال   دنی ساعت بعد با د  مین   ی خداحافظ  ش یکه 

ماش سمت  و  ماش  نیکرد  رفت   و   نیپسره  کردم  روشن  رو 

 شون راه افتادم . دنبال

 ن و وارد باغ شدن . باغ بزرگ متوقف شدخونه هیمقابل  باالخره

 نثارش کردم .  یا"هرزه " رلبیمشت شد و ز دستم

 . رو  حرکت دادم و به سمت خونه روندم  نیماش

 .  دادمیهرزه و فحش م گفتم یلب بهش م ریز یه

 "تتخت  ادیچه بهتر خرش کن ب":   گفتیم  یدرونم ه  طانِیش ِئاکام

 .  دمیکش یقیزدم و  نفس عم پسش

بودند    یها  وارهیدکه    ییسلولها  ونیم  یی کجای قلبم رو ساخته 

 .  کردیدرد م

هم    یسلولهام تو  رنشیگیرارت مح  یکه رو  کیپالست  کی  مثلِ

 .   شدندیو آب م خوردندیگره م

 داره کارهاش ؟  تیچرا انقدر برام اهم دونستم ینم من
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ساله رو دوست دارم     ۹دختر    کی  نکهیسال قبل  با علمِ به ا۱۰

  شیشکل زندگ  نیکردم به بدتر  یزیرام رو با اون برنامه    ندهیو آ

 رو نابود کردم و از بخاطر رفتارِ خانوادش از شهرم فرار کردم .

ها    یها و دلخور  یاون دختر مقابل من بود با تمام لجباز  حاال

 اون هرزه بود .  یول خواستمشیم

 دم . مقصرش من بو د یشا هرچند

 بخوامش !  گهید  تونستمینم اما

 از آال !  دمیکش دست

دوست پسرِ    دنی گاه و من با دگذشت از ورودش به دانش  کماهی

که قلبم رو از   ی داشتنِ کس  یجبرانِ گذشته،برا   یپولدارش برا

 .  دمینجنگ نداختیبه تپش م یجوون

 گذشت .  کماهی

ذشتم  ساواش گ  یها  تیتفادت از کنار احمق  یماه که من ب   کی

 لب غر زدم :  ریو ز

فقط توانِ دست    د یباتالقِ من شا  هیخوش    ا یدن نیبه من چه؟ ا"

 "خودم رو داشته باشم . یو پا زدن برا
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اتفاق    کیفقط    شدمیمدت که من سرد تر و سرد تر م  نیا  یتو

 خوب افتاد !

 یاز همکارام از خارج برگشت و به دانشگاه ما برا یکی الرا؛دختر

 د . اوم لیادامه تحص

با ح  نکهیا  با انقدر  اما  بود  رفته  آرو  ایفرنگ  باعث  و  بود که   م 

 .حسرت بخورم  شذیم

 به الرا نداشت .   یشباهت چیآال ه نکهیا حسرتِ

 که الرا ساکت و آروم بود ،آال تُخس و زبون دراز بود .  همونقدر

 و پررو بود.  ایح یو خانم بود ،آال ب نیالرا مت هرچقدر

م  یبرا  نهایا  همه نبمن  مهم  کاش  اما   ستمیوا  تونستمیود 

 مقابلش؛و بگم : 

 "دانشگاه ! یایهرروز با دوست پسرت ب یحق ندار"

 گوشش بزنم و بگم :  یتو

 "اتیاز هرزگ خورهیحالم بهم م"

 من عذاب کنه !  یجمله برا  کیبا  تونستیرو م نهایهمه ا اما
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 "یخودت باعثش شد"

  یبحث کنم تو  جمله هر زمان که  باهاش  نیکه ا  دونستمیم  من

 !  شهیم دهیصورتم کوب

 از قلبم ؛  یساکت بمونم و گوشه ا دادم یم حیترج پس

 معصومش رو دفن کنم .   یِشکالت_ی و نگاهِ فندق اون

 رو پارک کردم .  نیماش

دوست    یخارج شدم و بازم هم نگاهم مثل هربار رو  نگیپارک  از

 زد .  یپسرش قفل

 . دادند یورتش مزده بود و دخترها داشتن ق هیتک نیماش به

مدل   نیگرون و ماش ینداشت اما بخاطر لباس ها یآنچنان افهیق

 .  رفتنیاز دختر ها سمتش م یلیپاش بود  خ ریکه ز یی باال

سمت     دادندیبها مکه بهش    یاحمق  یاون و دخترها  الیخیب

 ساختمون دانشگاه رفتم . 

،نگاه  از وارد کالس شدم  و  رفتم  باال  ها  بچه   یاجمال  ی پله  به 

کالس بودند انداختم و  با درآوردن کتم  رو بهشون   یکه تو  ییها

 گفتم : 
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رهنمون  براتون ه لطف خانمِ  ،جلسه قبل ب  میدار  زییامروز کو-

 گذاشتم .  زییکو

 

انداختم و    ی نگاه  شخندین   با از حرصش  به صورت سرخ شده 

 صداش زدم :

 د؟ یبرگه ها رو خودتون پخش کن دیکنیخانم رهنمون،لطف م-

 

 جا بلند شد و با حرص سمتم اومد .  از

 دستش گذاشتم .  یو تو  دمیکش رونیب فمیها رو از ک برگه

 

ا  چشم ب   یغره  و  رفت  ها  یبهم  بچه  سمت  به  که    ییحرف 

 رفت . زدنیم یهرکدوم  سرش غر

 

 به ساعتم انداختم و گفتم:  ینگاه 
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 دیجواب بد نیوقت دار قهیدق  ستیو ب ستی ن شتریپنج سوال ب-

 ...! بعد از اون

خونِ کالس سپردم  و  دخترِ درس یمیرو از ساعت به رح نگاهم

 ادامه دادم : 

 ارن یم فیون تشررائه اشدادن ا یبرا یمیخانم رح-

 .  زدمیسر بچه ها دور م یباال

ه  دونستمیم ه  چکدومیکه  من  چون  عادت  چینخوندن    وقت 

 .  رمیبگ زییکونداشتم  

  ی بچه هام که  گرفت  میآال تصم  یها  یقبل با زبون دراز  جلسه

کنم همونقدر که من حرص   ی اش بشورم و کار  هیکالس رو عل

 خوردم اونم حرص بخوره !

 .  ستادمیسر الرا ا یباال

،تند درحال نوشتن جواب ها بود و متوجع حضور من نشده    تند

 بود . 

 گذشتم .  زدم و از کنارش یلبخند

 .  دادمیپسرا رو نم  یها یمزه پرون جواب
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چشمهام   یحرص سرش رو باال گرفت و توا  ب  دمیآال که رس  به

 شد .  رهیخ

 :  دیشده غر دیکل یمنقبض شده و از پشت دندان ها  یفک  با

 باش استاد!  ی منتظر تالف-

 گفت که خنده ام گرفت .  دهیرو رو کش 'استاد' یجور 

 بلند گفتم:  شخندیبا ن   ختم واندا دیبه برگه سف ینگاه 

  د یکن  یترم داره پس سع   انِی پا  یرو  یادیز  ریتاث  زییکو  نینمره ا-

 ! دیریبگ ینمره خوب

 

 ی بهش نگاه کردم که داشت ادا  یچشم  ریکنارش گذشتم  و ز  از

 رفتند .  یم سهیر شی آورد و چند نفر کنار یمن و در م

 

 به ساعتم انداختم و گفتم :  ینگاه 

 تان! وقت تمومه دوس-

 !  دیجمع کن رهنمون برگه ها رو خانم
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 گفت :  ییپرروبهم رفت و با   یغره ا چشم

 بود استاااد؟  اهینوکر باباتون س-

 زدم و لب زدم :  شخندین

 کرد!  اهش یس ومینبود اما سوالر-

 

خنده بچه ها بلند شد و آال با حرص شروع به جمع کردن   یصدا

 برگه ها کرد . 

اگر جواب   ی کرده بود ول  بایو زو برنزه  پوستش ر  ومیسوالر  نکهیا  با

 .  شدیسوار سَرَم مدادم  بعداً   یرو نم شییپررو

رو  برگه رو  من پشت کرد و سمت جا  دیکوب  زیم  یها  به    یو 

 خودش رفت .

 گفتم :  یمینگاهم رو ازش گرفتم و به خانم رح 

 د؟ ی اَتون آماده اارائه  یخانم شما برا-



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

45 

از  کالس بعد  ارائه   رو  شدن  و    لیتعط  یمیرح  یتموم  کردم 

کالس خارج    مشکالت  چندتا از  بچه ها رو هم  حل کردم و از

 شدم. 

بود و من تمام تالشم رو    شهیتر از هم   الیخیها بروز    نیا  ساواش

 .  رمیهاش رو بگ یخودسر  یکه جلو کردمیم

 به حالش بکنه!  یتا فکر رفتمیسراغ پدرش م د یبا

 !   یکه نشد زندگ نیا

 

هم بدون رفتن به  نیهم یرفتن به مطب عجله داشتم ،برا یبرا

اسات پارک  دیدفترِ  تند کردم و سوار ماش  نگیبه سمت   نمیقدم 

 شدم . 

 سرعت سمت مطب روندم .  به

ماش  دنیرس  با  مطبم  ساختمونِ  تو  نیبه  کردم  پارک    یرو 

 و وارد آسانسور شدم.  نگیپارک

به طبقه   کردیکه اعالم م  ی زن  ی چهارم رو زدم و با صدا  طبقه

 از آسانسور خارج شدم .   میدیچهارم رس
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 درب مطب رو باز کردم .  

 کرد .  "م سال"از جاش بلند شد و  دنمیبا د یمنش

 براش تکون دادم و لب زدم :  یسر

 داخل!  دشونیکه اومدن بفرست مارها یب -

 

 نشستم .  زیاتاق شدم و پشت م وارد

 

******** 

 گفتم :  یرو برداشتم و به منش تلفن

 هم مونده ؟   یا گهیکس د-

 

 لب زد :  یپراز عشوه ا  یصدا با

 داخل! فرستمیموندن االن م گهی د ماریب هیبله -
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که داخل    یپسر جوون  دنیدر اتاق باز شد و با دبعد    لحظه  چند

 بلند شدم .   ی صندل  یگِرد  از رو  یاتاق اومد  با تعجب و چشمها

  ی صندل  یگفت و رو  یا  یلب  ری ز"سالم"  د یمتعجبم رو که د  نگاهِ 

 نشست.

 نشستم . م یصندل یخودم اومدم و رو به

 و لب زدم : رو بهش دوختم  نگاهم

 ه؟یچ قایدق د،مشکلتونیخوش آمد یلیخ-

 

 رنگش رو بهم دوخت و لب زد: یآب نگاهِ 

معرف- من  به  رو  شما  رهگذر  برا   یدکتر  ،خودشون    ی کردن 

خاطر گفتن تا موقع برگشتشون   نیبه هم  هیرفتن ترک  ناریسم

 خدمت شما !  امیب

 شده !  لیمیا ستمتونیس یرو میپزشک پرونده 

 . لبم نوار ق نمینم،ایا

بهش   یاز درِ دوست دی ،با شناختمشیمن م یول شناختینم منو

 !هیشم تا بفهمم رابطه اش با آال چ کینزد
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آوردش دانشگاه و    یهرروز مهمون دوست پسرِ آال بود که    نیا

 آال تموم بشه! یتا کالس ها نشستیم

 

ا  سمت و همونطور که  رفتم  م  لیمیلبتاپ  رو چک    کردم یهام 

 گفتم : 

 ه؟ یچ اسمتون -

 

 جابجا کرد و لب زد:  یصندل یخودش رو رو یکم

 هستم! یرستمریمن ام-

 رو باز کردم .  رخانیام دکتر رهگذر شدم و پروندهِ  لیمیا وارد

  یی خوندنش متوجه شدم که عملِ قلب باز داشته و قرص ها  زبعدا

 !هیکنه چ ی که داره استفاده م

 ه اش !شدم به چهر رهیرو از صفحه لپتاب گرفتم و خ نگاهم

 .  کردیصبح فرق م یبا لباس ها  یلیتنش خ یها لباس
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جل  صبح پ  ینفت  یآبقهیلباسش  شلوار   دیسف  راهنیو  به همراه 

 !  یالجِ آب کتان چسپون بود و کفشِ ک 

گُشاد    یکه کم  یکرم رنگ  راهنیکمرنگ و پ   یآب  یحاال؛شلوارِ ل  اما

 بود.

پوش  تضاد دق  ادیز  یاونقدر  دنشیلباس  چند  که  ت  ما  قهیبود 

 راندازش کردم .ب

 

 بهش انداختم :  یبود رو برداشتم و نگاه  زیم یقلبش که رو نوار

ه و برات سمّ  یچرب  یدونیاله فقط همونطور که منوار قلبت نرم-

 !   یکن ت یرعا د یبا

  ه؟یچ کارت

 

 ! ستیدکتر کارم سخت ن یمن راننده ام آقا-

 

 . بهش انداختم  یا رهی باال انداختم و  نگاهِ خ یی ابرو تاک
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 رو گول زده بود!  پس،آال

کردم    شیگرفت رو براش نوشتم و  راه  ی م  دی که با  یی ها  قرص

 بره ! 

با    خودم مطب  از  سرش  پشت  و  زدم  چنگ  رو  کتم    ه یهم 

 خارج شدم .  یاز منش یلب ریز یخداحافظ

پارک  با  طبقه  دوم  رس  نگیآسانسور  بعداز  و  زدم  به    دنیرو 

 رفتم .   نیبه سرعت سمت ماش نگیکپار

 چه خبره! نجایا دمیفهمیم د یبا

از   تونستمیدر هر صورت از چشم من افتاده بود اما حداقل م  آال

 کنم .  یریخوردنش جلوگ یباز

ازش نخواستم کنارِ من باشه   یحت  نکهیهم لج کرده بودم؛باا  دیشا

 !ستیبهش ثابت کنم بهتر از من براش ن خواستمیم یول

 حرکت کردم .  نشیاشم پشت

فکرم    یتو  شتریخورده بود ب  ی که  آال باز  قتیحق  نیذره ا  ذره

 گرفت .  یجون م

 رو قفل کرد.  نیتهران  توقف کرد و ماش نییپا  یمحله  یتو
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انداخت و    دی رفت و کل  اهیس  یبا درب آهن   یمیقد  یخونه   سمت

 داخل شد . 

 

 بره ؟   گهید یممکنه جا نمیموندم تا بب همونجا

 

اومدنش و به   نوریاز ب  شدمیم د یگذشت ،داشتم نا ام  عتچندسا

  رونیصبحش ب  یاز خونه با لباس هاشدت خوابم گرفته بود که  

 اومد . 

 

 . کردم  بشیرفت و سوار شد،شروع به تعق نیماش سمت

معما رو    خوامیکه م  س یپل  هیخالفکار روبرومه و من    هیکه    انگار

دستش    کردمیکه فکر م  یحل کنم دنبالش کردم و درست وقت

 رو خوندم.

  نیکه از همون باغ خارج شد و با لبخند شمت ماش  دم ی رو د  آال

 رفت . 

 !  رهیغولتَشَن کجا م  نیبا ا یصفه شبمن ،ن یخدا



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

52 

 

آال بود و نگرانش بودم خون،خونم رو    ریهنوزم فکرم درگ  نکهیا  از

 . خوردیم

ساله  نداشت ۹  یبه آال  یشباهت  چیکه حاال ه  یاز دختر  دی با  من

 . دمیکشیدست م

چشم من    یهم داده بود تا آال توه دست  دست ب  ی همه چ  انگار

 خراب بشه !شکل ممکن  نیبه افتضاح تر

  ادم دیبند زدن قلبِ شکست خوردم بهش نشون م  یبرا  د یبا   فقط

 !  رِیرانندهِ فق کی قتیمعشوقِ ثروتمندش در حق

 باز هم دنبالشون رفتم .  نشونیبا حرکت کردنِ ماش 

 . شدیکم کم آشنا م رهایمس

 !رفتیما م تانرسمایبه سمت ب داشت

فشارش    ی کم  ام گذاشتم و  قهی شق  یاشاره و وسطم رو رو  انگشت

 دادم . 

سر  نیا  یخواب  یب باعث  اذمدت  داشت  و  بود  شده    تمیدردم 

 . کردیم
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ماش  با  ب  نیتوقفِ  پ   مارستانیمقابل  رو    اده ی و  نگاهم  آال   شدنِ 

 چرخوندم اطراف !

 خوب نبود؟ حالش

 !  دیرسیر مسوار شد که خوب به نظ یوقت یول

 خم شد ،  یشکمش گذاشت و کم یرو رو دستش

کمرش رو حصار و  دیچیدور بازوش پ  ریامعد دست لحظه ب چند

 .  دیگرفت و باالتر کش

و ورودشون به اورژانس     یگهبانبعداز رد شدنشون از ن  باالفاصله

 شدم و دنبالشون رفتم .  اده یپ  نیاز ماش

 نگران ! یشده بودم ،و از طرف جیگ

و من    انداختیکه قلبم رو به تپش م  یحال دختر  یان،برنگرا

 کنارش باشم .  تونستمیبدش نم  یلحظه ها یتو یحت

 بودم؛ نگران

از من ادا  شیزندگ  یتو  ییجا  که نباشه و تنفرش  پ برام   دا یمه 

 کنه !
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باهاش دست و پنجه نرم    یبود تا تو  ومده ین  کاش کابوس هام 

و اشکهاش رو از   رمیبگدستش رو    اهامیرو یکنم ،تا هرلحظه تو

 یا  سهیتا قد  گشتیگونه اش پاک کنم ،کاش هرگز برنم  یرو

 .  شدیذهن داشتم خراب نم یکه ازش تو

  ی ز حضور بنگهبان که ا  یبرا  یشدم ،سر  تانمارسیمحوطه ب  وارد

 موقعم تعجب کرده بود تکون دادم و داحل اورژانس شدم . 

جد  دمش؛قامتید با  و  بود  کرده  ب  ت یراست  از    یک یا  داشت 

 .   زدیپرستارها حرف م

  د یرسیحالش بد به نظر م  یلیکه خ  مارستانیاز ب  رونیب  برعکسِ

بود و داشت  ستادهیا شیشگیپرستار با حالِ هم نیمقابلِ ا نجایا

 .   درکینُطق م

 

هم براش تکون داد و برگشت    یرو دست پرستار داد ،سر ی پاکت

 اومد.  یو به سمت خروج

 ردم،و صبر کردم تا بِرَن ! ان کپنه واریرو پشت د خودم

 کاسه بود !  مین ریز یا کاسه
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قد  یروبرو باغِ  دست  ستاد یا  یمیخونهِ  تکون  با  آال  ازش    یو 

 کرد ،  یخداحافظ

 خونهِ باغ شد و درب رو بست . داخل

 !   جیبرداشتم ،خسته بودم و گ ریکردن ام بیاز تعق دست

م  یاتفاقات نم  وفتادیداشت  وتونستم    یکه   ه یلِ  مث  بفهممش 

 .  کردمیحلش م دیبا نیجورچ

 رو حرکت دادم و سمتِ خونه روندم، نیماش 

پارک کردم و خسته و کوفته داخل آسانسور شدم   نگیپارک  یتو

. 

ها  کردمیم  خداروشکر ساختمون  مثل  آسانسور   گهید  یکه 

 .  رفتم یاز پله ها باال م دی هرروز خراب نبود وگرنه با

 رفتم . خودم  و سمت واحد آسانسور خارج شدم از

بود که   نیا  یایگو  ونیزیتلو  یانداختم و داخل شدم،صدا  دیکل

 .  لمیو درحال نگاه کردنِ ف دارهیساواش هنوز ب

ود  ب  لم ی،اونقدر غرق ف  ستادمیکه روش لم داده بود ا  ی مبل  پشت

 که متوجه حضورم نشده بود. 
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لبِ  لب تو یشدم که صحنه  رهی خ ونیزیپوزخند به صفحه تلو با

 . دادیاتاق خواب نشون م یرو تو یپسر ختر ود

  نه یترسناک و صحنه دار رو بب  یلمهایف  نیداشت هرشب ا  عادت

! 

 !  لمهاشیاز ف یبرخ یاز صحنه ها یوا و

 ریمبل گذاشتم و ز  یپشت  یمبل و آرنجم رو رو  یخم شدم رو 

 گوشش لب زدم : 

 پاشو بخواب!-

 

دم و با  سش سر داتر  از  یو من قهقه ا  دی هاش از ترس پر  شونه

 ته مانده خنده لب زدم : 

   ؟ینیبیم لمارویف نیچرا ا یترسیتو که مثلِ سَگ م-

ادامه    یطونیفت که از رو نرفتم و با لحن شم ربه  یغره ا  چشم

 دادم : 

 !بودسوپرشتر یترسناک نبود،ب نکهیتازه ا-



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

57 

حرص   وشدهمراهلمیفدختر  ِت یشخصغیجباحرفمانی پا با  ساواش 

 کرد، به سمتم حمله

 بهم وارد اتاقم شدم و در رو قفل کردم .  دنشیاز رس قبل

بلندش به    یو صدا  د یکوبکتم رو از تنم خارج کردم که به در   

 :  دیگوشم رس

 !  ترسمیمن م ی دونیتو که م یچرا در و قفل کرد یعوض-

 

کل  یسر رفتم   در  سمت  و  دادم  تکون  براش  تاسف  رو    د یبا 

 چرخوندم و در رو باز کردم . 

و از ترس به   کردیترسناک نگاه م   لمیبود ف  نیکارش هم  شهیهم

 دخترها!  نیع  اوردیمن پناه م

 شد به من ،  رهیو خ ستادیا آستانه در در

رو باز کردم و از تن خارجش کردم ،دستم    راهنمیپ   یها  دکمه

  یی باال  بلند《جووووووون》بندم نشست که ساواش  کمر  یرو

 گفت و لب زد : 

 دلش برات رفته باشه ! دمیاصال به محسن حق م-
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 گفتم :  تیبهش رفتم و با عصبان یغره ا چشم

ون بچه مشکل داشت ،حق رو از حد نگذرون ساواش ا  یشوخ-

 ! شیریبهت به سُخره بگ دمینم

 

 یم رو با شلوار راحتتوجه بهش شلوار  یرو باز کردم و ب   کمربند

 عوض کردم . 

رو  یت   دنیپوش  بدون ز  یشرت  و  شدم  ولو   یچشم  ریتخت 

 نگاهش کردم . 

هم    یتُخس و لجباز و مغرور ،گاه  یدخترا بود ،گاه  نیع   اخالقش

 !  مثل االن حساس و شکننده

 

تخت زدم و با    یکنار خودم رو  یخال   یجا  یدستم رو رو  کَف

 لب زدم :  ییدلجو

 اُستاد !  نمیبب  نجایا ایب-
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شد و    رهیتخت اومد و مثل من ولو شد روش ،به سقف خ  سمت

 و لب زدم :  دمیخوابلو په یمن سمتش رو

 قبات بر خورده! پیبهت پا نداده به تر یباز کدوم دختر-

 

 ع کرد به حرف زدن :شروو  دیکش  یظیغل آهِ

 !گرده؛همونیدختره هست با اون دختر پولداره م نیا-

 

  ی اما من  زنهیحرف م  یباشم که در مورد ک  دهیداشت فهم  توقع

که    دمیفهمیم   د یجا بانخِ آال بودم از ک  یروزها فقط تو  نیکه ا

 !   گهیکدوم دختر رو م

 

 

گفت و من    یمتنوع م  یبا دخترا   دش یجد  یاز ماجراها  ساواش

  ی روزها هرلحظه چهره اش جلو  نیبود که ا  یدختر  شیحواسم پ 

 که دلم رو لرزونده !   کردیم یادآوری و  ومدیچشمام م
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هم افتاد و به خواب  یچشم هام رو  یکه از خستگ  دینکش  یطول

 . رفتم  یقیعم

هم    باز

بودساخته یبیعجرنگومخلوط ییگردورنگباکهاهشیسی چشمها

  یکه م   ییو از سر کتک ها  بوداشک،برِقزدبرق ذهنمیکیتاری تو

در نگاهش    کیشده بودم و از سوراخ کوچ   م یپشت در قا  خورد بود 

اونجام و نگاهِ معصومش رو به در دوخته بود   دونستیمکردم ،   یم

 کنه نجاتش بدم .  اهشچشمهاش خوتا با 

با    گفته ها  زن  بودم  منه،گفته  زنِ  اون  و  عاشقش هستم  بودم 

 لب زده بود:    یکنن و اون با خوشحال  ی کارها رو م  نیشوهرشون ا

بشه  بگم    ی شوهرت ک    یاگه عمه گفت تو دوست دار  یعنی》

  《تو!؟

ب  دهیخند ب  شینیبود و نوک  بودم  نی رو  با    انگشتهام فشرده  و 

 بت جواب داده بودم : مح

 《بگو من  آره》

 بود چشمهاش! باتالق
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که من رو دَرِش غرق کرد و همون لحظه دلم رو لرزوند    یباتالق 

! 

صدا  یتو م  یکابوسم  پخش  عالقم  مورد  من    شدیآهنگِ  و 

  یلگد ها  ریاز ز  شدمیاون دَر خارج م  از پشتِ  تیبرعکسِ واقع

با پنا   کردمیپدرش خارجش م اون شدن،من  ،ضربه کمربند و  هِ 

 .  دادمیو نجاتش م خوردمیم

 . من بودم  شیکه باعث و بان  یاز مشکالت دادمی م نجاتش

 

      افسار یچاوش محسن آهنگ متن     

 نه نباریا ی ول رمیمیتو م یبودم ب گفته

 انگار نه ی ول یعاشقم هست یبود گفته

 ست یدوستت دارم به جز تکرار ن ییچه گو هر

 وار نه یوطار طتکر نیبه ا رمیگ ینم خو

 مرا یرانیم شیکه پابندت شوم از خو تا

 سربار نه یدارم همدمت باشم ول دوست
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 بمان  می تا باز هم گو یرفتن کرده ا قصد

 اصرار نه  یکنم خواهش ول   یم  گرید بار

 یکشی م شم یگه باز پ  یزنیمرا پس م گه

 ام نامش دل است افسار نه دستت داده آنچه

 د سردرو کر ا یگرهد دن یاور آسمون

 رو کرد سرد ا یگرهد دن یاور آسمون

 همه برد نیا یش کنم الچطور دل خو مو

♫♫♫ 

♫♫♫ 

 ز یعز یدان یاما خودت هم خوب م یرویم 

 انکار نه یفراموشم ول  یگاه  یکن  یم

 همه از دست تو  نیبه من با ا یریگیم سخت

 زار نه  ی ب نینازن دیشا ریدلگ شومیم

 یکشی م شم یگه باز پ  یزنیمرا پس م گه

 دستت داده ام نامش دل است افسار نه! چهنآ
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م  نیماش  یافض  یتو  آهنگ   دم یکش  ی و من درد م  شدیپخش 

عاشقم    یگفته بود"  خونهیآالست که داره م  ن یا  کردمی،حس م 

 "انگار نه ی ول یهست

 .  خوردیکه ساخته بودم بِهَم م یاز خودم و گذشته ا حالم

 : " ایزهرا ارجمند ن "قول به

چهلم    شیدفن کنند...برا  ییکجایرا    شانیها  ردد  دیها با   آدم》

 《نکنند ! هیسرش گر یباال گریش؛دبعدو  رندیبگ

 اما؛  من

ها  دفن کنم،    توانستمینم  کردمیرا هرچه م  می گذشته و درد 

بود که قلبم    میزندگ در یگذشته حضور دختر نیچرا که ثمرهِ ا

 خبر بود .  یانداخت و خودش ب  ی را به تپش م

گفتنِ    یمنتظرِ آمدنش برا  نباری،ا  ستادمیا  نگیپارک  یورود  مقابلِ

 ! قتیحق
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تعق  شبیکه د  یقتیحق با خبر    بِیبا  از آن  دوست پسر جانش 

پسرک دروغگو    ن یبا گفتنش او را از ا  خواستمیشده بودم و م 

 دور کنم . 

قفل کنم و    میپنجه ها  انیبهانه دستش را م  یتا ب   شدیم  کاش

 بکشم:   ادیفر

اِسارتِ    یهمان لحظه ا  ،ازیتو؛مالِ من هست  》 که تَنت را به 

 《!دمیتَنَم کش

 ! شد ینم اما

 

من راهش را کج    دنِیکه با د   ییآال چرخاندم،آال  یرا رو  نگاهم

 . ترف یم یگریکرده بود و به سمت د

و به دنبالش حرکت کردم که نگاهِ    دم یاز سر حرص کش  ی پوف 

 دم . ار کرخودم شک یدوست پسرجانش را رو "ریام"شده  زیر

نثارش کردم که چشمهاش گرد    یزدم و چشمک  یبرا  یشخندین

 شد . 
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تو  یب رو  دستهاش  ماش  بیج  یتفاوت  به  و  بُرد  که    نشیفرو 

 زد .  هیمقابل دانشکده پارک بود تک ابونیاونطرف خ

خلوتِ پشتِ   ریرو ازش گرفتم و دنبال آال رفتم  وارد مس  نگاهم

 فتم . دنبالش ر یشتریشد  و من هم با سرعت ب یونی

بهش که برگشت و من    دنیبود که تا رس  ی قدم فاصله باق  چند

شده بودم بهش برخورد کردم ،چندقدم عقب رفت و   ریکه غافلگ

مالش داد و غر زد  ام خورده بود را    نهیس  یکوچکش که تو  ینیب

: 

   ؟یدنبالِ من راه افتاد یخوایم ی باز چ-

 

 نگاهِ لنزدارش کردم و لب زدم :  خِیرا م نگاهم

 است؟  کاره یچ یایو م یریکه باهاش م یاکهیمرت  نیا یدون یم-

 زد و با تمسخر لب زد : شخندین

 داً؟ یجد یریگیآمار م -

 

 رو ُپر کردم و حِرص زدم :  فاصله
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 ! رمیگیماز تو؛آره،آمار-

به انگشتم که به سمتش   رهیقدم عقب رفت و خ  کیخورده    جا

 نشانه رفته بود لب زد: 

 تو رو سَنَنَ؟  -

 

 ش یه به زبون  درازتوج  یو ب  دمی هم ساب  یهام  رو رو  وندند

 ادامه دادم : 

 احمق !  دهیم  تیداره باز-

 

شمردم   تی،فرصت رو غنم  ستادیگرد شد و سر  جاش ا  نگاهش

 و ادامه دادم : 

 راننده است فقط،نه بچه پولداره و نه عاشق تو !  هی-

  که خندهزل زدم    ییاش،به هوا رفت و من متعجب به او  قهقه

 !  کردیم یهم دلبر ش یها

 زهرآلود لب زد :  یشخندیخنده و ن یها هیته ما با
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 آره،راننده اَمه ! -

 

درحال حرکتش چشم    یگرد شد و متعجب به لبها  م ی ها  چشم

 دوختم . 

 اُستاد؟   یکشف کرد  یچ گهید-

 

  ش یبه چشمها رهیگرفته بود و من خ نهیرنگ نفرت و ک نگاهش 

 لب زدم : 

 که...!  من فکر کردم-

و مثل خودم انگشتش را به سمتم نشانه رفت    دی حرفم پر  انیم

 و با حرص لب  زد : 

 که منم مثل خودتم ؟   ؟یفکر کرد یچ-

 فلک؟ ودولک؛چرخمنم اَلَک که
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فکر را درموردش   نیهم  قای،من دق  گفت یکردم ،راست م  سکوت

 کرده بودم و هرزه خوانده بودمش !

سرعت ازم   کنارم زد و با  شفیبا ک  نثارم کرد و  یپراز نفرت  نگاهِ

 دور شد . 

 

 کردم .  کنار پام زدم و عقبگرد زهیبه سنگر ی حرص لگد با

سال قبل ۱۰که    یباشه در صورتممکن بود که رانندش    ورچط

 خراب بود؟   یلیخانوادش خ ی مال تیوضع

 تر شدم ،  جیبودم و گ جیگ

دق  وارد کردم که ده  نگاه  ،به ساعتم  رو   ریتاخ  قهیکالس شدم 

 .زدیم  ادیفر

 

  کهیترم نزد  انی رو شروع کردم و در آخر اعالم کردم که پا  سیتدر

 بدن !  لیرو هرچه زودتر تحو ی قاتیتحق یو پروژه ها
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گفتنم ،آال با سرعت از کالس    "دیخسته نباش"بعد از    بالفاصله

م من  و  پسرها  ونیخارج شد  و  به دست   ییدخترها  جزوه  که 

 افتادم .  ریگ ومدنیسمتم م

برداشتن   ی ب  ی ک ی  یکی با  حوصله مشکالتشون رو حل کردم و 

 و کتم از کالس خارج شدم    فیک

 شدم.  نی سوار ماش ورفتم  نگیپارک سمت

************ 

 شدم .  مارستانیرو پارک کردم و وارد ب نیماش

د  ینگاهم رو  متعجب پرستارِ    ی نشست که به جا  یشبیهمون 

 به سمتم اومد و گفت :  ییموال

 سالم دکتر ! -

 

 کردم و لب زدم :  شاه نگ

 کجاست؟   یی سالم،موال-
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 تفاوت لب زد:  یدستش و ب   یبرگه ها یرو فرو کرد تو سرش

 نو با من عوض کردن ! وشجا-

 

  یپرحرف  یتو  شهیبخش بره چون هم  نیاز ا  یینداشت موال  امکان

  وفتادیم  یروزها اتفاقات  نیبخشه، ا  نیشق اکه عا  گفتیهاش م

 ن یآال و ا  شبِید  دارید  نی همحضمش کنم مثال  تونستمیکه نم

 اومده !  ییموال یکه جا یپرستار

و از اتفاقات    دیچرخیمدت هول و هوش آال م   نیا  یفکرم تو  تمام

 . آوردمیمشکوک اطرافم سر در نم

آال داره چه    دمیفهمیو م  کردمیخودم رو جمع و جور م  د یبا

 !  کنهیم  یغلط

و طعنه زد   ستاد یابلم اراه پله مق یکه تو یروز نیاول یادآوری  با

ر رو  مشکوک  زیچشمهام  نگاه  و  و    یکردم  خونسرد  پرستاره  به 

 انداختم .  د یساکتِ جد

 نباشه!  ی تصادف داری د  نیامکان وجود داشت که  ا نیا
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 سر زدم .   ها ماریپراز فکر وارد بخش شدم و به تک تک ب  یسر  با

از    دادی انجام م  دی که با  یی از کارها  یسر  هیگوشزد کردن    بعداز

 پرستار جدا شدم  

 سمت اتاقم رفتم تا استراحت کنم .   و

 

گوش  زیم  پشت که  ،سرکالس    دیلرز  بمیج  یتو  مینشستم 

 . کنم  رفته بود صداش رو درست ادمیکرده بودم و  صداشیب

حفه درحال تماس دادم  خارجش کردم و نگاهم رو به ص  بمیاز ج 

رو،انگشت   رو  ام  کش  کونیآ  یاشاره  رو  دم یسبز  دگو  لنب  یو 

 قرارش دادم .

سالها تنها   نیگوش سپردم که ا  ییصبرانه و دلتنگ به صدا  یب

 آرامشم بود .  لیدل

 

 معرفت!   یدل نگرانتم ب-

  دنش ی ،ماه ها بود که به د دادمیبود صداش و بهش حق م دلخور

 نرفته بودم . 
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  کماهی  یرا هم به هفته ا  شیصدا  دنیشن  کباری  یهمان روز  و

 کرده بودم .  لیتبد

 و تشنه لب زدم : صیحر

از پسِ ُغر ،ُغر هات    ین،به نفس نفس که افتاده کگل  یتونیتا م -

 !صِتیحر   یها  دنینفس کش  ی از صدا  شمیم  رابیمنم که س  نیا

 

و با حرص  لب زد    دیچیپ   یگوش  یتو  قشیعم ینفس ها  یصدا

: 

 بارم باشه پسرهِ خر!  نیُغر زدم که حاال دوم  یمن ک -

 

 

 پس چه بود؟  ُغر زدن نبود نیا اگر

 خنده جوابش را دادم :   یها  هیته ماته دل وبا  دم،ازیخند

 جان! عشقگردهیبه خودت برم ی کنیها که م نیتوه نیا-
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 شدم و با تحکم ادامه دادم :  یجد

 ! یکن نیخودتم به خودت توه یحت یحق ندار-

 

 

 گفت :   غیو با ج دیکش یحرص دار نفس

 به من دستور نده بچه پررو-

 

ا  شیصدا  دنِیشن فکرم،طن  نیدر  و  قلب  نابسامان    نِیاوضاع 

 آرامش بود ! 

 دلخور لب زد: یآرام تر و با لحن دی سکوتم را د یوقت

   دنم؟ ی د یاینم-

 

د  دیبا حصار  دمیکشیم  رفتم،درآغوششیم   دنشیبه  که   یو 

 .  کردمیبودم را با حضورم جبران م ده یماه دورش کش دنیچند

 آرامش لب زدم :  با
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قرصِ   کیتا چند روز کنارِ خودم مثل    ودارمتیبرمام،یمامشب-

 !دارمی آرامش بخش نگهت م

 

روز قطع شدن    کیکه    یمن  یبود برا  نیدلنش  شینفس ها  یصدا

 بودم .  ده یرا به چشم د ش یانفس ه 

عز  یم  راست تا  که  چشمها  یزیگفتند  مقابل  دست   تیرا  از 

 ! یدانیرا نم ،قدرشی نده

و تا    ستادم یایم   وی  ی س  یاتاقش در آ   شهیروزها پشت ش  آن

 .  شدمیم رهیساعتها به چهره اش خ

 بهتر شدنِ حالش اما؛  بعداز

 من دل کند !  از

آرامشِ    یآرامشِ من گاه   یقط براکنجِ همان اتاق النه کرد و ف  در

  یبرا دادیهم اجازه م  یو گاه  کردیم قیرا به جانم تزر شیصدا

 بروم!  دنش ید
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مثل االن مقابل خواسته ام  ا  ت  کردمینگرانش مدل  شهیهم  کاش

حضورش را به نامِ خودِ   تِیچند روز مالک  یسکوت کند و من برا

 خودخواهم بزنم . 

 

به آن روزها فکر کردم    دیسپ  وارِیبه د  رهیکرد و من خ  یخداحافظ

. 

 دادم، یکه داشتم از دستش م یی روزها همان

را به حرکت   نیخارج شدم و ماش  مارستانیاز ب  فتمیش  انیپ   با

شاگرد مغازه    یبرا  یو تک بوق  ستادم یا  یفروشبل گلدرآوردم ،مقا

 زدم .

اش گذاشت و تا کمر،چاپلوسانه    نهیس  یدستش را رو  دنمی د  با

 خم شد . 

ام را   یشگیتکان دادم و منتظر ماندم تا سفارش هم  شیبرا  یسر

 .   اوردیبا خودش ب

ا  قهیدق  چند تقه  ش  یبعد   ش  شهیبه  من  و  پا  شهیزد   ن ییرا 

 ادم. فرست
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 دکتر !   یآقا د ییبفرما-

گذاشتم و    میپا  یرا رو  دیو سپ  اهیس  یرزها   یبیگل ترک  دسته

 گذاشتم .  ش یدستها انیم یتراول

راست به سمت خانه اش    کی کردم و    ی خداحافظ   ی با تک بوق 

 راندم . 

 رنگارنگ و خوش بو! یکه پربود از گل ها یا خانه

 !  اه یبود پراز گل و گ یبهشتدش خو یبرا آنجا

 وجود اما؛   نیا با

  دی قاپ یرا با ذوق از دستانم م  بردمیم   شیکه برا  یکیگلِ  ش  دسته

م آغوشش  در  گلدان  دشیی بویم  گرفتیو  در   ی ا  شهیش  یو 

 !   گذاشتشیم

 ی و ساقه ها را تو  کردیاز من ،ساقه گلها را  کوتاه م  ییرایپذ  بعداز

 ! نشاند یخاک م

 بودند!  دهییساقه ها رو نیآن خانه از هم یاگله نصف

 

 . دستانم فشردم انِیخانه اش توقف کردم،و دسته گل را م مقابل
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،محله   دیچیخانه پ   اطیاش در ح  ی بلبل  یخانه را زدم و صدا  زنگ

 . و امنش را؛دوست داشتم ی میقد

 ن یطن  اطیدر ح  شی تق تق قابِ کفش ها  یکه صدا  دینکش  یطول

 یا رونش رروش  یبعد در آستانه درب نگاهِ آب  یانداخت و لحظات

 . ام چرخاندصورتِ ذوق زده

بر"سالم"لبریزوزدم لبخند کش  یادادم،دلم  آغوش  پر    دنشیبه 

گرفتم و دستانش    دسته گل را مقابلش  شهیاما مثلِ هم  دیکشیم

 حصار شدن دورِ کمرم ،دورِ دسته گل حصار شد .  یبجا

به من رحم    یبود که از آغوشش محروم بودم  و او ذره ا  سالها

 . کردینم

 گذشته؛

محبتِ مادرانه اش را هم در قبالِ تنها پسرش مسموم کرده   یحت

 بود!

 مقابل در کنار رفت و من داخل شدم .  از

و من نفسِ    دیچیو گلدان ها در مشامم پ   داخل باغچه  یرزها  یبو

 .  دمیکش یقیعم
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هم افتاده بود را باز کردم و نگاهِ براقم را به او    یکه رو  میچشمها

 دوختم . 

 گلها و رقصِ شاپرک ها بود !   نیناب ا یبو  لِیدل ،کهییاو

   م؟ یبر یآماده ا-

 

 زد و در جوابم گفت :  لبخند

 !   امیصبر کن االن م-

 

  هیخودم ،قول داده بودم که امشب بعداز سالها آغوشش را هد به

 !  رمیبگ

 تنش را نفس بکشم ،دستش را ببوسم ! یبو

 

 خانه خارج شد و درب را بست .  از



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

79 

جوان تر از سنش مانده   نشیو دلنش ی گلها و خانه نقل ن یا نایم

 بود . 

چروک   ینشده بود و دور چشمش هم حتوک  چر  شیها  دست

 بود !  وفتادهین

 

 رو مقابلش گرفتم و او دستش را دورش حلقه کرد .  میبازو

پاش  نیا از هم  اما؛درمواقع  دهیرابطه هرچقدر هم که  که    ی بود 

و    میانداختیزباله م  را در سطلِآن گذشته    م،همهِیدلتنگ بود

مقابلمان    کی  یِنقاش   یبرا  د یسپ  یکاغذ قشنگ  و  ناب  لحظه 

 . میگذاشتیم

کمک راننده را در مقابلش باز کردم و    م،دربیخانه خارج شد  از

 ت .گرف یجا ی صندل یبا لبخند رو

اِشان  نگاهم  را دور زدم و سوار شدم،بعداز خروج از محله  نیماش

 خاندم و لب زدم:ش چررُخ مین یرا رو

 حالِ دلبرم چطوره؟ -
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از زخمِ    ماندهیباق  یرا کامال چرخاند و نگاهِ من قفلِ جا  سرش

 آن روزها شد . 

 ست؟ ی،اما؛تو انگار حالت خوب نخوبممن-

 

 دادم و لب زدم :   وق س یگریرا به سمتِ د نگاهم

 ! یتو کنارم ،چونمیاتفاقا عال-

 

 نداشت! ی،تمام   میها  دنیخر ناز

 : زدیو لب م دی خندیم دمیخرینازش را م  یادیکه ز یگاه 

 《!شهی موونتی،دئاکامزنت خوشبحال》

 

  رمیبه کار بگ  توانستمیآال  م  یکردن ها را برا   وانهید  نیاز ا  کاش

 . شد یاما نم
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  نجا یبود که اورا به ا  بار  نیستادم،اولیا  میشگیهم  یِنتباغِ س  مقابلِ 

  رون یبود که اجازه داده بود ب  یبار  نی،اول  میو بهتر بگو  آوردمیم

 از آن خانه کنارش باشم ! 

 

  ک یقفل کردم و به سمت تخت نزد  م یپنجه ها  انیرا م  دستش

 و من دلتنگ نگاهش کردم.   میتخت نشست  ی دمش،رویآبشار کش

 نشاند و لب زد:  ش یلبها یرو یگرم لبخند

   ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا-

 ا دادم : مکث جوابش ر  یو بهم لبخند زدم  من

 تم !چون دلتنگ-

 

و ادامه   دمیدر مقابل نگاهِ منتظرش کش  یقیکردم ،نفس عم  مکث

 دادم:

 من تموم شده !  هیبگو که تنب-
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 در نگاهش رسوخ کرد .  تیو جد  دیپر کش لبخندش

ئاکام بلکه؛    ستین  هیکارِ من تنب  ن ی،ا  یرو نابود کرد  یزندگ   هیتو-

 لطفِ در حقِ خودت ! کی

  یشرمندگ  نیا  یشیم  رهیهربار که به من خ  امخویفقط نم  من

 چشمهات موج بزنه !  یتو

  اد یاگر هرروز کنارت باشم تو هر لحظه اون گذشته رو به    من

 !  یاریم

 

 حرص گفتم :  با

 که اون گندآب هم نخورده باشه؟   ی دونیاز کجا م-

 رو ُپر کرده!  مشامم یاون گندآب تو یحاال بو نیهم  دیشا

 

ر  رتیح را  دستش  با  یوزده  و  گذاشت    یی چشمها  دهانش 

 لب زد:  دهیترس

 افتاده؟   یچه اتفاق-
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 نبود!  لیدل ی ب هامینگراندل پس

 

 و در دل ناسزا به جد و آبادِ آال گفتم.  دم یکش یپوف

سند خوردنِ قلبم به    ؛ینامش را اتفاق گذاشت ول  شدیم   کاش

 که از من متنفر بود،اتفاق نبود؛ ینامِ دختر

 بود!  حادثه

 !  نیکره زم شهاب سنگ  به کیورد برخ مثل

 بود   دهیصاعقه قلبم را به آتش کش کی مثل

 

را سمتم کش  دیرا که د  سکوتم را رو  دی،خودش   یو دستانش 

 انم گذاشت تا نشان دهد که منتظر و نگران است. ستد

 باز کردم و گفتم :  لب

 عاشق شدم ! من-

  ییاو همان لحظه صد  دمیرا از چشمانِ پراز شوقش دزد  نگاهم

 ما را متوجه خود کرد!



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

84 

 عه اُستاد!؟ -

 خودش بود. یصدا

 آخر!  کردیرستوران چه م نیدر ا نجایا

مانش باز هم لنز بود و  سرم را چرخاندم و نگاهش کردم،در چش 

دختر همسن    کیخودش را پنهان کرده بود و    یرایگ  یچشمها

از شال   ختهیر رونیب ی چسپان و موها ییو سال خودش با مانتو

 بود.   ستادهیش اکنار

ن  اون و  به  مادرم که  اخم در هم    یرو  شخندینگاهِ  افتاد  لبش 

 و من با تعصب لب زدم :  دیکش

   ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 

که مشخص بود از قصد در   یرا غنچه کرد و با ناز خاص   شیهالب

 لب زد:  بردیمقابل مادرم به کار م 

 آاام،قرار دارم! -

ه حضور مادرم بدون توجه بمُشت شد و    میکنار پا    می ها  دست

 : دمیغر



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

85 

 !یکه قرار دار یکنیتو غلط م-

اعصابِ نداشته ام خط    یدوستِ جلفش رو  یاز خودش ،صدا  قبل

 :  دیکش

  ما؟یس شهیم یرتیاستادت انقدر برات غ  هیعی،طبواا-

 !؟مایس

 !  مایرا به دوستش گفته بود س اسمش

 کرد!؟   ی م یچه غلط داشت

 

و    د یپر  د،رنگش ید  یو سوال  دهی باال پر  یتاک ابرو  را که با  نگاهم

 زرد شد.

لب    شدیو همانطور که دور م دیبا عجله دستِ دوستش را کش  و

 زد:

 د ! استا فعال م یبر گهیخب ما د-
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به تخت مورد نظرشان،تند،تند  قدم برداشت و دست   دنیرس  تا

 . دیدوستش را هم کش

اِشان کردم و بعد سنگاهم،مشکوکانه بدرق  با به  ر چرخانده  م تا 

 باال رفته اش دل بدهم.  یشده و تاک ابرو زینگاهِ ر

 حرف بکشد !  ی کیبلد بود از من  ادرم؛خوبم

و از من و آنچه   کردیدلم را ترجمه م  یاز چشمانم ،حرفها  انگار

 و چاپ کرده بود .  هیته یکتاب  گذشتیدر دلم م 

 

 رف آمد : او خودش به ح نثارش کردم و یدست پاچه ا لبخند

م   یدختر  ،عاشقِیشدعاشق- صدات  ناز  با  و    کنهیکه  استاد 

 ! ماستیاسمش س

   درسته؟

 

دلم    یاست که لحظه ا  نیریش  یو نگاهِ متعصبش آنقدر  تشیجد

 ! رودیم شیبرا
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و با حرص در    کندیپدرم از آن باال با اخم نگاهم م کنمیم  حس

 : دی گویدل م

 《دقه زنِ من نرو!خر انقدر قربون ص پسرهِ》

 دهم    ی و من جوابش را م  کندیرا پرتِ خودش م  ش،حواسمیصدا

 و ...!  ارمیکارهاش سر در نم ست،ازین مایاسمش س-

 

  دوزمیتخت م   یدست بافت رو  یرا به قال  ،نگاهمکنمیم  سکوت

 : زندیلب م یو نگران  یاو با کنجکاو و

 !؟هیپس ک ستیدختر ن نیدلم،اگه ا زِیعز یچ-

 

 : زنم ی،تند لب م آورم و تند یسرم را باال م عت سر به

 !ستین مایاسمش س  یدختره ول نینه،نه خودشه ،هم-

ا  ی گفتنش،برا  یبرا  شومیم  دلدو قفلِ صندوقچه    ی باز کردنِ 

 . خوردیحالمان از خاطرات درونش بِهَم م مانیکه هردو
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  نیکه در ا  ییصندوقچه را با تمام خاک ها  یوجود اما؛رو  نیا  با

اش    یمیرا در قفل قد  دشیکنم،کلینشانده فوت م  شیسالها رو

 : زنمیو لب م چرخانمیم

 آالست؛آال رهنمون!-

با چشمان  جا و  م  گرد  ی خورده  به    کندینگاهم  و سرش چنان 

 شکسته باشد !  کنمیکه حسم چرخدیسمت تخت آنها م

که از    ی ماه  کی،مثل    شوندیاز هم وا و دوباره بسته م   شیلبها

 !ندیبیم   تُنگ،سراببه آبِ درونِ رهیافتاده و خ رونیتُنگ ب

ا  قبل ب  نکهیاز  خودش  د  د یا یبه  شوک  هم  روحِ    یگری باز  به 

 ! کنمیدردمندش وارد م

 ،اون؛پارهِ تنِ توعه! درسته -

  شود یدر نگاهِ من قفل م  خورد؛نگاهشیتکان م  شیگلو  بکیس

 ! داردیاز فرطِ اشک،مرا به سکوت وا م شیو برِق چشمها
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رو  کشدینم  یطول  اشکش  منه  گو  یکه  ب  چکدیاش  من    ی و 

 . کنمی؛در آغوشم،تَنگ حصارش مطاقت

 

      میکن یدور ا یهنگ باران ،بآ متن     

 از احساس  رهیدلم سر م یی وقتا هی یگاه  نیبب

   داستیمن پ  یچشما نیاز ا دارمینه ب خوابمیم نه

 دل به تو بستم   یادیمحتاج گرماتِ ز تنم

 ه ام  ستخ یزندگ نیمن از ا ستیحد ن نیدر ا یدرد چیه

 از حد! شیب شهیتنگ ماز حد،دلم شیب شهیتنگ م دلم

                         

 

کرده بود و من دردش را با جانم    فیتعر  میرا برا  شیروزها  آن

 . کردمیحس م

 بود!  مانیگذشته ها یبرا ی کلمه مناسب د یطلسم؛شا

 طلسم شده بود !  مانیها گذشته



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

90 

 

 نرفت!  نییهم پا مانیهردو ی،از گلو شام

 اش!  یآال بودم و او،درحال رفع دلتنگ ر عشقِغرق د من

تخت آنها سُر خورد و با    ینگاهم رو  میکه بلند شد   مانیجا  از

 . که کنارشان بودند نگاه کردم  یی رهااخم به پس

 آال را به دستم بدهد.  ارِیبودم تا اخت ده یا وسط کشمادرم ر یِپا

بگذارد  دستانم    انیافسارَش را م  توانستیبود که م  یکس  او،تنها

 کنار من نگَهَش دارد .  و

  د ی خورده بود اما؛با  ی ادیز  یهرچند در گذشته از من زخمها  آال

ببرد   ی تا به عالقه ام پ   کردیم  یرا زندگ  م یدر کنارِ من ،حس ها

 دل ببندد!  و به من

 خودش کرده بود!  ریکه قلبم را درگ حاال

 که تَنَش به دست من فتح شده بود!  حاال

 از من فرار کند .  ش یها  یسرکشا ب  دادمینم اجازه

 هم که منجالب بود،در همان گذشته مانده بود!   گذشته،هرچقدر
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گذشته مُتَعَفِن    کی ینه برا دمیجنگیعشق م  یاما؛من برا روزام

 شهر دفن شده بود. که در همان 

ب  از نفس کش  یم،بوی آمد  رونیباغ که  را  رو    دمیباران  و دستم 

 کردم .   تشیهدا نیدورش حلقه کردم و به سمت ماش 

 . را روشن کردم تا مبادا سردش شود  یو بخار  میشد  نیماش  سوار

 نبود !  نجایش اروح و فکر انگار

 

         (ئاال)آال زبان از      

 انگار خوب نبود. احوالشان

در    زدمیمحدسکهزن آن وداشتبغضمغرورسنگِ  باشد  مادرش 

 ! ختیریآغوشش اشک م

 

خورد،باوجو  نگاهمان گره  بهم  پشتِ  که  بازهم  بدش  حالِ  د 

 دادم .  ا ینازک کردم و نگاهم را به سان شیبرا یچشم

ح  دنید   با مزخرفش  و  حرکت  خورد  بهم  لغزالم     دنیاحساس 

 باعث شد خودم را عقب بکشم .  م یپا یدست راشا رو
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 خواستم یمن نبودند چه م  هِیکه اصال شب  ییآدمها  انیم  نجایمن،ا

 ؟  

 او؟  ا یخودم لج کرده بودم؟   با

 

جمع عذاب آورمان را تاب آوردم و بالفاصله بعداز رفتنِ    یسخت  به

 بلند شدم و لب زدم: می آنها من هم از جا

 برم!  د یمن با-

 و آرش لب زد: دیصورت من چرخ یبا تعجب رو  نگاهشان

 !خونمون ببرمتون خواستمیم-

 

 نثارش کردم و لب زدم :  یچشم غره ا شییپررو از

 الزم نکرده! -

 لب زدم :  کردم و   ایبه سان رو

 چ؛یهومدینکهخوشم پسرخالتازبگومامانتبه-
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کیمنگاهم،خونسردهشدز یریچشمهاباسکوت درکهراشا بهرانگاهم

 : دادمادامه ودادمرد

 حالمم بهم خورد!-

 

شا  تنها مشترکمان  گذاشتن   یخونسرد  نید،هم ینقطه  و 

 زمان درستش بود.  یبرا"ی تالف"

 دم . تختشان دور ش از

 سه تا نچسپ نتونستم غذا بخورم . نیبودم اما بخاطر ا گرسنه

 

را   رس خانه باغگرفتم و آد  یزدم تاکس  رونیباغ رستوران که ب  از

که به    ییفکر کردم ، نقشه ها  میبه نقشه ها  یدادم و در تاکس

 ! افتادیداشت در زمان خودش اتفاق م  بیترت

 بود.  شانیاه  یچند که ئاکام در حال خراب کردن بعض هر
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م و دوشم انداخت  یرا رو  فمیروزها ک  نیو رنجور از همه ا  خسته 

 به سمت خانه باغ رفتم . 

بزرگ  هرنه یو ک   شدیدر گوشم نجوا م  صداها تر لحظه در دلم 

 . شدیم

ا  ۹دختر آن  پ   یساله  خانهِ  به  پا  کفتا  یخرفتریکه  آن  ر  چون 

 ودم. گذاشت من ب

و پوزخندم،تلخ تر از زهرمار    شد یپدرم،در گوشم نجوا م  یصدا

 بود.

 《بچه است. یلیدخترم باش اسداهلل خان هنوز خ مواظب》

برا  نگران ندانسته در    یدختر  یبود  زنانگ  ی سالگ  ۹که  به    ی پا 

 گذاشته بود ! 

 به کفتارها نَسپُرَد  نگران بود.  توانستیکه م یدختر یبرا پدرم

و  ی کی،یک یها    صحنه درآمدند  رقص  به  چشمانم  منِ    مقابل 

نبات لباس  با  را  بلند  ی خندان  دور     یرنگِ  زدن  در حال چرخ 

 گذاشتند.   شیباغ به نماخودم در 
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اما؛بازهم    یپدرم،فردا بودم  ناراحت  رفتنش  رفت،از  همان شب 

  یاسداهلل خان  نطوریباغ سرسبز و خدم و حشم و هم  دنیبخاطر د

م راست  م  تفریکه  م   داد ینازم  چپ  درآغوشم    رفتیو 

 نکردم،نگفتم مرا هم ببر،نخواستم که بماند!  هید،گریکشیم

که بماند چون اسداهلل خان گفته بود پدرم که برود،تنها    نخواستم

 بدهد!  هیبه من هد بایز زیچ کی  خواهدیم،میکه بشو

 . نبودکردمیکه من فکر م یزیاش اما؛آن چ هیهد

  م یکه برا  یخدمتکار  یبرا  یده بودم،با تُخسکر  را  م یها  یگوشیباز

ز  اخم بود  س  یی پا  ریکرده  و  بودم  ر  ینیگرفته  را    خته یغذاها 

در استخر بزرگ خانه باغ هم افتاده بودم و چون شنا   یبود،حت

برا اسداهلل  نبودم  و    یبلد  بود  انداخته  آب  در  را  نجاتم خودش 

 بود:  گوشم لب زده ریلبه استخر درازم داده بود ز یوقت

 واتیطونیش-

حکومتیاومدکهبفهمون همه،بهیتمارع نیمردِا ِصاحب توبکن،آره

 ! یکن

بچگ  در از شن  یاوج  قلبم  اوج گرفته   دنِیهم،  بودن  او  صاحبِ 

 بود،اما؛نه از عشق بلکه از صاحبِ صاحبِ آن ثروت بودن!
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خدمتکارِ مسن    یرا با اشتها خورده بودم،زبانم را تا ته برا  شامم

 ه بودم. نازک کرد شیبرا یعمارت در آورده بودم و پشت چشم

  ی ز خوب،روام  هیبه زمان گرفتن هد  دنیقبل از رس  د،تا یروز شا  آن

 داشتم . 

  ی که با چشمان  ییرا که زدند..من ماندم و او  یکه شد،خاموش  شب

 . کردیپراز برق نگاهم م

 یگرگ  هی را شب  اوروشنش ِیبرق نگاهِ عسل  ییرایپذ   یِکیآن تار  در

 . دادیکه طعمه اش را در چنگال گرفته نشان م

 حلقه کرده بود.  م یپا ریرا دور کمرم و ز دستش

دستانم را دور گردنش حلقه کرده  بودنِ کارش    یگهان خنده از نا  با

 که ناخواسته در لحنم نشسته بود لب زده بودم:  یبودم و با ناز

 ! نیعههه بزارم زم-

 خفه ام کرده بود.  شیبلکه با لبهابه حرفم که نکرده بود یتوجه

پوستم    ریخون را ز  یملتهبش،داغ   یتوسط لبها  میلمسِ لب ها  از

 حس کرده بود. 
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 ی ساله ا   ۱۵آن نوجوانِ    یلبها  یداغ   یادآوریشرم نبود؛از    زنه،ا

 . پدرم تا مرز جان دادن بروم یلگدها ریبود که باعث شده بود ز

و نگاهِ لرزانم را در چشمانِ خمارش   ده یخودم را عقب کش  دهیترس

 بودم.  دهیکوب

از باال نگاهم کرده بود،برعکس    ی گاهپوزخند و ن  با پراز شهوت 

بودم که اون توانسته بود    یارزش  یب  زِیمن چ  رحرف صبحش انگا

 . اوردیبه دستم ب یبه راحت

ها  تضادِ حرف  و  برا  شینگاهش  لحظه  شده    میهمان  مشخص 

  ی آن مرد نبودم بلکه طعمهِ گرگصاحبِ  گر یبود،من آن لحظه د

 بود.مهم  دنیفقط در شیبودم که برا

بود  از باال رفته  اتاق خودش رو  میپله ها  در  ازم  تختش در  یو 

آوردن    ادیبود،لرز به تنم نشسته بود نه از سرما بلکه از به    داده

 ! ی مهربان نیاتفاقات با متجاوزم با تفاوتِ ا نیهمه ا

 متجاوزم اما؛انگار معصوم تر از نگاهِ محرمم بود.  نگاهِ 

باز هم طعمه کرده بود و من  ا  ر  میزده بودم لبها مهیتنم خ  یرو

 که ...!  شدچطور دانمینم
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  یرو  نهیدر آ  شد،چشمانم را  فی...زبانم قفل کرد،تنم لرزشش خف

 شد و من ،تشنج کردم. دیکه سف دمید وارید

ا  یصدا  با لبه  که  کوتاهم  پا  واق    وانیسگ  واق  و  بود  نشسته 

 شدم.  دهیکش رونیاز خاطرات ب  کردیم

 . کردمیسگ پر م نیا با را میها یی من،تنها

و من    دارندیسگ نگه م  شانیی ها بخاطر تنها  ییاروپا   گفتندیم

 . کردمیرا م  نکاریهم مثل آنها ا

 رنگش زدم .  یبه چشمانِ آب یاز پله ها باال رفتم  و لبخند 

که با   دمیسرش کش  یدو زانو نشستم و کف دستم را رو  یرو

 کرد !  سیزبان دستم را خ

 .  ستادمیش و اآغوشم گرفتم در

فرو رفته بود کردم و  وارد خانه    ی کیبه باغ که در تار  یی گذرا  نگاهِ 

 شدم . 

 را! یکیخدمتکاران را مرخص کرده بودم،جز  همه
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اخمالودش وقت  شِینما ب  نیلاو  ینگاهِ  را  زبانم  آوردم و   رونیبار 

به    رهیو خ  ندیبنش  میلبها  یرو  ینشانش دادم باعث شد تلخند

 .کنم 《سالم》  کرد یکه با لبخند نگاهم مش  ا  دهیصورت چروک

 ؟ یباش رونیب د یموقع شب نبا نیتو دختر،ا یکجا بود-

 

 گوش سپردم و بعد آرام لب زدم:  ش یحوصله به غر ،غر  ها با

او  یدونیم- افرکه  دردسر  تهین  چه  کرده   ی خانم  درست  برام 

  نه؟یتهم  یه  یپرسیم گه،چراید

 

گذاشت و    یچوب لباس  یرورا که دستش داده بودم     میپالتو

 لب زد : 

وارث اسداهلل خان    دی نکنه،تا د  کارشیمادر ،خدا بگم چ  دونمیم-

 برات تور پهن کرد.  یشد

 

 لب زدم: بار مقابلِ چشمش با تَشَر نیاول یکردم،برا رَم
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 نیخان،نگو..نگو خان انقدر خان بهش گفته بود  یگیم  یچرا ه-

 برا خودش! هیکه باور کرده بود کس

 

غر کنان  را پس زدم از پله ها باال رفتم و غر  کردم و بغضم   تپش

 ادامه دادم:

 خوب شد مُرد وگرنه من خودم... -

 

 : ادامه دادم ستاده یرا باال بردم و انگار که مقابلم ا میدستها

 ! کردمیو خفه اش م گرفتمیدستام م ونیگردنش رو م-

 حرص زدم: شتریو ب دمیرا شن گفتنش《استغفراهلل》 یصدا

 ! نهیتهم  شدمیخودم قاتلش م-

نبوداگه تو  خود  با     ی..اگه  رو  موش  مرگ  اون  شب  همون 

 .  شدیو سَقَّط  م خوردیخورشتش م
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بلند بود و به گوشش    میرا باال رفته بودم ،صدا  چیمارپ   یها  پله

ادامه حرص خوردنم درِ اتاقم را باز کردم  و   الیخیاما ب دیرسیم

مانتو را   ی،دکمه ها  پرت کردم  یارا به گوشه    فمیداخل شدم ،ک

 تخت پرتش کردم .  یباز کردم و از تن خارج و رو  یکی،  یکی

سال  ۱۰ نیبه خودم نگاه کردم ،به خود رنجورم که در ا نهیآ در

 بودم .  دهیچقدر رنج کش

گرگ    کیبودم و حاال علنن    دهیگرگ قد کش  کی  یهیسا  ریز

 بودم.

ه بود و  اطرافش خورد  یاز کفتار ها  یادیز  یکه زخم ها  یگرگ

 .   کردیم زیرا ت ش یهمان کفتار ها  پنجه ها دنیدر یبرا حاال

 

تخت لم دادم و نگاهم را به   یرا داخل کمد گذاشتم ،رو  مانتو

 سقف دوختم . 

. 

. 
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. 

. 

قدم    رونیبلند شدم و به سمت ب  میرا که خوردم از جا  صبحانه

 برداشتم .

  گر یمُرد دکه اسداهلل  یگذشته نبود،از روز یبه سرسبز گری د باغ

و   زیو باغ  کم کم وهم انگ اوردمیبه باغ ن یسدگیر یرا برا یکس

 فناکتر شد . خو

ماندم تا با    نجایا  ییرا مرخص کردم و خودم به تنها  خدمتکاران

 تر کنم یسال خودم را قو ۱۰ نیمرور ا

را نفس    ی سردِ صبحگاه  یو هوا  دمیکش  م یرا در مشت ها   شنلم

 .  دمیکش

خ  قیآالچ  در و  ها  رهی نشستم  گل  که   یبه  باغچه  طراوت  پر 

  بودمیم   نده یبه فکر آ  د یفکر کردم ،با  ندهیکاشته بود به  آ  نهیتهم

  توانستمیانتقام از ئاکام بروم و نم  یقرار نبود در پ   شهی،من هم

 خانه باغ تنها بمانم.  نیتا ابد در ا

 بلند شدم و  سمت عمارت رفتم.  میجا از
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. 

. 

. 

  یو خط چشم ساده ا  دمیکش م ی لب ها  ی م را رونگر  ی کالباس  رژ

را چنگ زدم و  از اتاق خارج شدم،    فمی،ک  دمیپشت چشمانم کش

ا  یرو  ریام ها  نرده    اده تسیپله  به  را  براقش  کفش  نوک  و  بود 

به اطراف انداخت   یسرش را باال گرفت نگاه  دنمید  ،بادیکوبیم

 گفت:و   زد یچشمک بعد ها باشد و  طرفنیا نهیتا مبادا تهم

 ! دهیترم اون تاوان پس م انیآماده است،تا قبل از  پا  زیهمه چ-

  ش رد شده از کنار  یداد و با خوشحال  نتیرا ز  م یلبها  یرو  لبخند

  کردم یرفتم ،حضورش را پشت سرم احساس م  نییو  به سمت پا 

 و بخاطر قابل اعتماد بودنش خوشحال!

 : بلند گفتم رفتمیکه به سمت درب خانه م  همانطور

 !  رونمیناهار هم ب رونیب رمیمن دارم م نهیتهم-

 نشدم و از خانه خارج شدم .  یجواب منتظر
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اما    نیسمت ماش  به مرفتم  ام  مانیراه ،پش  انهیدر   ریبه سمت 

 برگشتم و لب زدم : 

 .  میخودم بر نِیبا ماش ا یب گمیاوم..م-

هم پا تند کرد    ریسمت راست خانه باغ رفتم و ام  نگیپارک  سمت

 قدم با من شد . و هم

   ؟یبش نی ماش نیسوار ا یخوایم یمطمعن-

 انداختم ! نیبه او و ماش ینگاه  دی ترد با

 هم افتاد.  یاز دردِ قلبم رو می قرمزش چشمم را زد و پلکها رنگ

 پشتِ پلکم اما؛  از

 . دیجان گرفت و  تنم را به آتش کش گذشته

دست  اسداهلل که  کیبودم و  منکیپشت پلکم،   یکیتار انیم در

  ی اش گذاشته بود و با غرور خاص  نهیس  ی* روپایرا چل  ش یها

 . کردینگاهم م 

 قول خودش: به

گرون گرفتم   یکردم و با وجود ناقص بودنت برات کادو  لطف》

 《!شیزندگ  یکه نگن زنش کم داشت تو
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  میدستها  ستخوایلحظه ،از حرف مردم متنفر بودم و دلم م  آن

مار که    ک یدرست مثلِ  و خفه اش کنم،   چمیرا دور گردنش بپ

 . کندیطعمه اش را خفه م

 

و    دم یکش  ی قیسوخت و ناچار بازش کردم،نفس عم  م یها   چشم

 را باز کردم .  نیدرِ ماش

  ر یبه اماز سالها پشت فرمان نشستم و منتظر نگاهم را    خودم،بعد

 . کردیدوختم که با تعجب نگاهم م 

را خم بکشم و مقابلِ دردش سرم    رونی گذشته ب  تم،ازاسخویم

 سال فکر کرده بودم .   ۱۰ نیه به انکنم،بَست  بود هرچ

 سال فکر کرده بودم . ۱۰ نیسال را به ا ۱۰ من

 

 

 شدن(*  نهی:استعاره از همان دست به س پای)چل

 

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

106 

 

پارک  یکنارم جا  ریام از  با    نگیگرفت و من  را  خارج شدم ،در 

سرعت  موتیر با  و  کردم  ز  یباز  ب  ادینچندان  کوچه  خارج  از  اغ 

 . مشد

 !نیماش نیا یبود برا نیسنگ یادیاما؛ ز سکوتمان

که هنوز بعداز    یفلش  یو رو  دیچرخ  نیضبط ماش  ینگاهم رو 

 آن بود ثابت شد!  یچندسال رو

دکمه ضبط نشست تا   یزد و دستم رو  شیبه چشمانم ن  اشک

 کند !  یخاطرات را پل

 چرخاندم .  ریام یچراغ قرمز توقف کردم  و نگاهم را رو پشت

 به گذشته! دمیکه زد ،پر کش لبخند

 《رانندته!  نیا》

جذاب    یو لبخند  دهیژول  یله با موهاسا  ۱۹  یپسر  یرو  چشمم

  ینشسته بود  و با تعجب به اسداهلل خان نگاه کرده بودم که برا

 جوان گرفته بود. یهمسر جوانش راننده ا
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ما؛تازه به  بود،چند روز بعد ا  دهیخر  یفرار  میسالم بود و برا  ۱۶

  نامهیگواه  یبلدم و نه سنم برا  ی بود که نه رانندگ  دهیرسفکرش  

 است !مناسب 

 اما؛نه!   میلبها  یاز ذهنم جان گرفته بود،رو  یگوشه ا  پوزخندم،در

بودم،دست به کمر شده    ستادهی مقابلش ا  التم یاز تخ  یگوشه ا  در

 بودم و با تمسخر لب زده بودم: 

  نیهم  ینکیکه سن نوه ات رو داره عقد م  یدختر  یریم  یوقت》

 《کفتار خان! شهیم

قتلش را در سر پرورانده  عوض اما ؛سکوت کرده بودم و نقشه  در

 بودم.

 بود! نگونهیا ریبا ام مییآشنا یماجرا

شدم ،نگاهم را   دهیکش  نرویممتد از گذشته ب  یبوق ها یصدا  با

 به مقابلم دادم و حرکت کردم . 

 لب زدم: ریترمز زدم و رو به ام مارستانیب مقابل

 خودم تنها برم ؟  ای  یایتو م-
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 لب گفت : ریرا زد و ز نشیدلنش لبخندِ

 برو ! -

 

شدم   مارستانی دور شدم ، وارد محوطه ب  نیکوتاه  از ماش  یمکث  با

 آوردم تا به پرستار زنگ بزنم .  رونیب فمیرا از ک لمیو موبا

به صدا   کریدر و پ  ی بشهرِ نیرا در کل ا شییَطبل رسوا یبزود 

 کاشته! یرا در دل چه کس "نهیک"بفهمد م تا  آورد یدر م

باز نگاهم    مه یکه از پشت درِ ن  ی ده سال را،از آن لحظه ا  نیا  تمام

 کردم .   یحاال به قصد انتقام زندگ نینشست تا هم شیرو

 بود!  ی سگ یادیز میَزندگ

 

 :دیچیپ یدر گوش شی از دو بوق صدا بعد

 الو؟-

 

 لب زدم: یو به سرد دمیکش  یقیعم نفسِ
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 ! یشگیهم مکتین یمارستانم،رویب اطیتو ح -

 

 نشستم . مکتین یمنتظر جواب ماندن رو بدون

 بود؛مثل حسِ من !  سرد

را در ج  چند فرمش فرو    بیلحظه بعد کنارم نشست،دستانش 

 زد: برد و لب 

 !  کنمی،شروع م رمیپول رو بگ-

 

ب  فمیک داخلش  از  را  پول  پراز  پاکتِ  و  زدم  چنگ   رونیرا 

 خودمان گذاشتم و لب زدم:  نیب را  دم،پاکتیکش

 تمومش کن !  نقصیب-

 

به چشمان پراز برقش انداختم و ادامه    ی بلند شدم و نگاه  میجا  از

 دادم:

 آماده ان؟   رتیغ  ی اون دوتا ب-
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  ی کرد و من خونسرد نگاهش کردم،از نظر من همه مردها ب  اخم

 پدرم !   یبودند حت رتیغ 

و قبل از انجامش بهتون    شهیآماده اند،نقشه بدون نقص انجام م-

 ! نینیتا خودتون با چشمهاتون بب دمیخبر م

 

 رفتم.  نمیپاشنه پا چرخ زدم و به سمت ماش یرو

  ی و پراز لذت که رو  نیریانتقام ش  کیشروعش بود،شروع    تازه

 ! کردیو آرامم م ختیریام آب م نهیآتش ک

  "ستیکه در بخشش هست در انتقام ن  یلذت"گفته بودند    شهیهم

 : میگویاما؛برعکسش را م من

لذت  در》 ه  ی انتقام  که  است  ب  یبخشش  چیخفته  را    دار یآن 

 《!کندینم

  یغنچه زد و نگاهم رو  میلبها  یکه شدم ،لبخند رو  نیماش  سوار

 نشست ! رینگاهِ منتظرِ ام

 !  رهیم ش یپ  ی داره عال زیهمه چ-

 ! مینقشه دومم آماده بش یبرا  دیرو آماده کن با  مدارک
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که نگاهش را از    دم یتکان خورد و  د   ش یگلو  بکیکردم،س  حس

 ! دیمن دزد

   ؟یرو بکن نکاریا یخوایکه م یمطمعن-

 براش زجره؟  نیکه ا یمطمعن

 

 انتقام آماده شده بودم .  یسالها برا دم،من یفهمیرا نم دشیترد

 !  کردیحس م  ش یحقارت را در تک به تک لحظه ها د یبا

 که من ده سال حسش کرده بودم .  یزیچ

 را به حرکت در آوردم و به سمت رستوران راندم. نیشام

   ؟یازدواج کن یخوایتو نم ریام-

 

رُخم حس کردم و از گوشه چشم   مین  ینگاهش را رو  یرگیخ

 نگاهش کردم: 
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سالته وقت ازدواج کردنت    ۲۲  گهیخب ؟ تو د  یکنیچرا اخم م-

 !دهیرس

 

سمت    شتریب را  ،نگاهش  من  به  کردن  نگاه  بدون  و  کرد  اخم 

 فرستاد و لب زد:  یگرید

 ! دهیوقت ازدواجم رس یگیراست م-

 

ب  شیصدا با  اما؛باعث نشد رحم کنم و  بود  لب    ی دیق  ی دلخور 

 زدم:

 !هی ،به نظرم دختر خوب گم یرو م ایدختره هست،ثر نیا-

خورده نگاهم کرد و با    کّهیِد،یبه سرعت سمت من چرخ  سرش

 لب زد:  یناباور

 شکش یپ   یراحت  نیمنو به هم  ی رکه دا  شهینم  شه؛باورمینمباورم-

 ! گهید ی کیبه  یکنیم

 

 لب زدم: یو با خونسرد دمیکش  یقیعم نفسِ
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به تو دادم    شنهادیپ   هیفقط    ینکردم به کس  شکشیمن تو رو پ -

. 

 

 با ضرب  فرود آمد .  ش ی پا  یمشت شد و رو شیدستها

 از تو !  خوامینم  شنهادیمن پ -

 

با حرص   م و شد  لیچراغ قرمز متوقف شدم به سمتش ما  پشت

 لب زدم:

پراز   شیو تمام زندگ  که شوهر داره  یعشقِ زن  یِبه پا  یخوایم-

 ؟ ی کِ ؟تاینیاست بش نهینفرت و ک

 

به    یرا با لرزش خاص  شیشده باشد صدا  یهم انگار که عصب  او

 گوشم رساند: 

 !  یتا برگرد نمیبش یتوعهِ لعنت یپا خوامیم-

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

114 

 

صدا  نیچند  میلبها و  شد  باز  هم  از  خارج    انشانی مز  ا  ییبار 

گذاشت و    میگلو  ریچاقو را ز  ز یمن،نوک ت  کینشد..در سرم اما؛ 

 زد:  ادیگوشم فر ریز

  ک یمثل    ستادنیا  ی انتقام گرفتن،به جا  ی باش و به جا  زن》

 《کن! هیمرد ،تک

 نگرفته بودم.   ادیکردن را  هیمن،تک

ق  ادی اما؛عوض    در هر  به  را  حقم  بودم  چنگالِ    یمتیگرفته  از 

 ! اورمیطرافم دَر بالشخورانِ ا

کنده شد و    کردیسبز شد،نگاهم از او که با غم نگاهم م  چراغ

 پدال گاز فشرده!  یرو م یپا

مقابلِ نگاهم    شتریگذشته ب  ریرفت،تصویسرعتم باال تر م  هرچه

 ! گرفتیجان م

 《نه؟ی تهم نه؟یتهم》
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با ترس صدا م  نهیکه تهمبودم    دهید   انی،دستش که م  زدیرا 

 ینشسته بود را حس کرده بودم ،و برا شده امچِفت  یدندان ها

 اَم یکس یب

 دل،غصه خورده بودم.  در

  ی سرم آورده بودند،بهوش که آمده بودم ،دست رو  یباالرا    دکتر

 بود:  دهیبود و نازم را خر ده یاَم  کش یبلوط یموها

 ؟   زمیعزیخوب-

 کمرم فرود آمده بود.  یچوب بود و با ضرب رو زمش،انگاریعز

  

که در لباس   ییبودم،با ترس از او  دهیتخت باال کش  یروا  ر  خودم

  ن یتر  یرده بودم و در گوشه افرو رفته بود خودم را دور ک   شیم

 تخت خودم را مچاله کرده بودم. یجا

 

جوان  نهیتهم ،ترس  یبا مردِ  بودند  آمده  اتاق  را   دهیداخل  خودم 

 در تنم افتاده بود.  یفیمچاله کرده بودم و لرز خف شتریب
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ده بود و بعد  تخت نشسته بود ،نبضم را چک کر  ی کنارم رو  تردک

بوده که بهش وارد    یتشنج شوک  لیا و دل  دهیترس  》بود کهگفته 

 《شده 

  رونیز اتاق ب،اخم کرده بود و ا  یبود چه شوک  دهیکه نفهم  نهیتهم

دستم رو در دستش گرفته بود   ریزده بود در عوض اما؛آن کفتارِ پ 

  ده یرا بوس  م ی موها  یو همانطور که رو  ود ب  ده ی،مرا به آغوشش کش

 ه بود: لب زدبود 

 《؟یخوب بود یلیکه خ  شبیشد عروسکم،د یچ آخه》

 افتاده بود.  ی که چه اتفاق دیفهمیهم نم د یبا

بود و از اتاق خارج   دهیام را بوس  ی شان یکه کرده بودم ،پ   سکوت

 شده بود! 

 . کردیخوبِ من، داشت غروب م  یها روز

 

  یو به حال و سرعت باال  دیکش  رونمیبذشته  از گ  ریام   یصدا

 برگشتم .  نمیشما
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رستوران توقف کردم  نیتر کینزد یرا کم کردم و روبرو سرعتم

  یو بعد من به مغازه ها سر بزنم و او برا  میتا ناهار را باهم بخور

 آماده کردن مدارک چمدان ببندد! 

به    یلیو م  ستیجوجه بود و او با اخم گفت که گرسنه ن  سفارشم

 غذا ندارد . 

 اب غذا !قهر  کرده بود و اعتص انگار

 ! ریام یتو قبال با درک تر بود-

 

 و با حرص لب زد:  د یر نگاهم کوبرا د نگاهش

 ! یقبال دل دادهِ تو نبودم لعنت-

 

زدن    ادی هربار گفتن حسش حالت تهوع گرفته بودم و دلم فر  از

 ! خواستیبر سرش را م

  یخواه  یهم نه وارث  یازدواج کنکه اگر با من    یدونیتو خوب م-

 خوب! ییرابطه زناشو کیداشت و نه 

 نگرفته بودم! ادیبودن را  من،زن
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   پاساژ   رفت تا چمدان ببندد و من به سمت  م،او یهم که جدا شد   از

 رفتم . 

اَش  پاساژِ آن   هخامنش همه  بود و حاال من وارثِ  اسداهلل  مال 

 بودم . 

نفر    کیکه    یی و سود مغازه ها  زدمیبه پاساژ سر م  رفتمیم  د یبا

 .  دمی دیاستخدام کرده بودم را م شیرا به عنوان فروشنده برا

را پارک کردم و وارد پاساژ شدم ،مثل    نیپاساژ ماش نگیپارک  در

 آمده بودند .  دیرخ یکه برا  ییپاساژ پر بود از آدمها شهیهم

  ه ستادیها ا  نیتریو  نیبا شوق پشت ا  ی بار کِ  نیآخر  آمدینم   ادمی

 انتخاب کرده بودم .  یعروسک  ا یخودم لباس  یبودم و برا

 نگرفته بودم !   ادی،زن بودن را  من

لوس شد،ناز کرد و  با شوق پشت   د یبا   ی نگرفته بودم که گاه ادی

 لباس محشر انتخاب کرد . کیخود  یمغازه ها برا نیتریو
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که دوستش    یکس  یبا شوق برا  د ینگرفته بودم که  با  اد ی ،  من

  اد ینگرفته بودم عطرِ تلخش را ببلعم،  ادی ا درست کنم ،دارم غذ

 نگرفته بودم عاشق باشم! 

 نگرفته بودم.  ادی  چکسیکردن را از ه ی من،زندگ

 

 .  زدم یسَش ما؛ِپام  زدیچنگ م میبغض به گلو 

عالمت ورود عشق ممنوع زده بودم و بزرگ   اَمیشانیپ   یرو  انگار

 ته بودم:در روزنامه نوش یجنجال تریت کی،همانند 

 "دارد! یقانون  گردیقلب من پ  د؛لمسِیبه قلب من دست نزن"

،غرورم و جسمم به تاراج رفته بود، در عوض قلبم را به    روحم

مبادا     تا  داشتمیتَنَم محفوظش م  یدبودم و در انفرا  دهیحصار کش

سرِ قلبم دست بکشد و با نوازش کردنش    ید،رویاینفر از راه ب  کی

 آن لمس شدن بلرزد! یو برا وفتد یپش بباعث شود قلبم به ت
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  ی به تک مغازه ها را سَر زدم ،سود ها را حساب کردم و ب  تک

  رونیبه آن همه لباس،عروسک و طال و جواهر،از پاساژ ب  تیاهم

 چهارراه رفتم . یزدم و قدم زنان به سمت پارک باال 

به    نمیماش  چییسو اع ا  ی کیرا  قابلِ  دارانِ  مغازه  و  ز  دادم  تماد 

 شدن پاساژ به باغ ببرد .  لیعداز تعطاستم که بخو

 بود!  یامروز مثلِ دلِ من ابر یهوا

با احتمال   یابر"  شنیمینشسته بودم و ان  ونیزیها مقابل تلو  قبال

 را نگاه کرده بودم .  " دیبارش اس

نامِ    لم یف  کیاما؛خودم    حال به  احتمال    یقلب"بودم  بارِش  با 

 "نفرت

 کاشت .   میلبها یرو یبخندت  و لم را شُسباران؛غ  نَم

 را تجربه کرده بودم !  من،عشق

 بود!   شیبنده ها یاشک خدا؛برا عشق،بارِش

 بود .  یهمان بارانِ رحمت اله عشق
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  یو مردم برا  گرفتیپارک شدم،باران کم کم داشت شدت م   وارد

 ! رفتند یطرف و آن طرف م نیجُستن سرپناه ا

مر  کردم،من یم  حس ناز جنسِ  برعکس  که من  ،چرا    ستمیدم 

درخت توت،نشسته بودم و باران   ریسبز رنگ،ز  مکتین  یهمه رو

 !خوردمیم

 کنم !  ی زنانگ کباریداشتم ،و دلم هوس کرده بود  بغض

دَر   می هااشک  باران  قطرات  و شوربا  رو  یهَم شد    میلبها  یاَش 

 طعم گرفت ! 

 ! دادیخون م عمِط

 "خونِ دل"

 : ایقول زهرا ارجمند ن به

 باران؛》

 《!دمیباریم م یتَن بغض ها یرو یم،وقت ودب من
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  دهمیغ را م آدرس خانه با  وکنمیدست بلند م  ی تاکس  نیاول  یبرا

! 

 !دهیشده و به تنم چسپ سیخ میلباسها

م  خودم بغلم  پ   کنم یرا  ش  ی شانیو  به  را  ماش  شهِیام   ن یسردِ 

 ! چسپانمیم

 ! خوردیبِهَم م  شیو دردها  یزندگ  نیا حالم،از

دوشم بردارد و    یرا از رو  م یها و غصه ها د،دردی ایبنفر    کی  کاش

 شانهِ خودش بگذارد! یرو

ب  کی تک  دی اینفر  غ   هیکه  باشد،که  بشود،کاش    رتیگاه  سَرَش 

 ! دیایخودش ب

را    م یها و درد ها  فرستاد،غصهیم  نییپا   نیخودش را ا  د یخدا؛با

و بعد وقتش   شدیرا مرهم م م یها گذاشت،زخمیدوشش م یرو

 ! بردیو با خودش م بستیچمدانم را م  خودش،دیرسیکه م

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

123 

خسته   یی دم هارا دادم، وارد باغ شدم و  با ق   ی راننده تاکس  پولِ

 به سمت خانه رفتم . 

  ی گونه اش زد و با مهربان  یسمتم آمد با دست رو  دنم ی با د  نهیتهم

 اش لب زد: یزات

 سیدختر؟ پس چرا خ  ینرفت  نیخدا مرگم بده تو مگه با ماش-

 سات؟  بال یهمه

 

 : دمینال

 !  شمیکَس تر م ی بشه من ب تیزیچ نه؛تویخدا نکنه تهم-

 

را گرفت تا کمکم کند    میبازو  ریو ز در چشمانش حلقه زد اشک

 باال بروم . 

  ی،تب کرد  شهیحالت بهتر م  ر یدوش آب گرم بگ  هیخانم جون  -

 شدنت!  سیبخاطر خ
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ب  دوش آ  ریز  م ی راست داخل حمام شدم و با همان لباس ها  کی

 کند!  تیدر تنم سرا"جان"تا  ستادمیاگرم 

 بود!  اَمیکس  یاز دردِ ب شهیقلبم هم یآرامنا

 بار هم کاش عشق را تجربه کرده بودم .  کی

  دنش یتپیصدا کردم،یم نهیبا ترس قلبم را قرنط  دیبا  گری د حاال

قلبم شود    دنِیوابستهِ آهنگِ تپ  ی تا مبادا کس کردمیم  ا دصیرا  ب

! 

 ! کردمیم  ی؛مرگ را زندگ ه انگارسال ۱۹ منِ

  یخارج کردم ،آب سرد را کامال بستم و کناررا از تنم    م یها  لباس

 !ردیمقابلم رنگِ مِه بگ یقد نهیتا آ ستادمیا

عر  دنِید آ  انم یتَنِ  مقاب  م یَزندگ  ی تباه  یِها  نه،لحظهیدر  ل  را 

 ! رقصاندیم چشمانم

 

پ   بخارِ سخت   ی کم  م یبرا  دنیکش  د،نفسیچیآب در کل حمام 

 ! کردیشُرِّه* م سمیخ یآب از موها  یشده بود و قطره ها
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 ختمیرا درونش ر  میخوشبو  یرا پر کردم از آب ولرم و شامپو   وان

. 

 و چشمانم را بَستَم !  دمیداخلش دراز کش 

 

کاف  کردم یم  یسبک  احساس فقط  ساعت    کیبود    ی ،انگار 

 ! رمیرا ببندم و دراز بکشم تا آرام بگ میچشمها

. 

. 

. 

سردم شده    ی ،کم  دمیتخت با حوله  دراز کش  یکوفته رو  یبدن   اب

انقدر خسته بودم که نم  دمیلرزیبود و در خود م  توانستم یاما 

 بروم !  یبخار یکردن دما شتریب یبرا

   یقیاب عمکه در خو  دینکش  یو طول  دمیخودم کش  یرا رو  پتو

 قدم گذاشتم. 

    ئاکام زبان از   
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 . نشستم زیم  را تن زدم و پشت دمیسف روپوش

اجازه  "دییبفرما"  کیه در خورد و من با  ب  یبعد تقه ا  چندلحظه

 ورود دادم ! 

 وارد شد و درب را پشت سرش بست !، دیجد ؛پرستارِیسهراب

داده بود   هی به در تک  نهیدوختم که دست به س  ییرا به او  نگاهم

 ! کردیو نگاهم م

زد و    یشخندیتکان دادم که ن  "هیچ"  یبه معنا  یتعجب سر  با

 ! آمد  زمیخاص سمت م یوه ابا عش

دکمه را باز    نینشست و اول   دشیدکمه روپوش سف  یرو  دستش

 گرد نگاهش کردم !  یکرد که با چشم ها

 فشینشست و مچم را بادستان ظر  زیم  یبلند شدم که رو  میجا  از

 قاب گرفت ! 

 پوزخند لب زد:  با

 دکتر ! سوزهیدلم برات م-

 هیهمسا  یذاه به غ بود ک  یه اگرب  ینگاهش مثلِ  چشمها  رنگ

 .   کندیهم رحم نم 
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 کل اتاق را پر کرد!  غشیج یمچم را آزاد کنم که صدا  خواستم

 کمکم کنه !  یکیکممممممممک ،-

که در حال    یروان ک ی دنی ،مثلِ د  کردمیشده نگاهش م خشک

 زدن به خودش باشد .  بیآس

 د یکش  قهیاز    یزد و روپوشش را طور  غی را چنگ زد،ج  صورتش

 د! افتا نیزم یاش رودو دکمه ه ک

راهرو پرت شدم ،دورم پراز آدم    یچه شد؛ از اتاق تو  دمینفهم

و    شخندین  یدو مرد فقط نگاهم رو  یمشت و لگدها  ریشد  و ز

 قفل شد!   ییزده آشنا خینگاهِ 

 

    ( ئاال)آال زبان از   

 

 !  دندیدو یو آن طرف م نطرفیبخش ا یها پرستار

  ی اند و سهرابسرعت خود را رس  جدا کردنشان به  یحراست،برا 

مورد تجاوز  بزور    خواستهیدکتر م  کیرا که    ینقش زن   یبه خوب

 ! کردیم یه رو بازقرارش بد
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 زده ام را قفلِ نگاهِ متجاوزگرم کرده بودم!  خ یاما؛نگاهِ  من

من    یگردانو کار  یسندگیبه نو  یباز  نیبود که ا  دهیاالن فهم  تا

 است!

پدرم را بغل گرفته بود    یپا  د،خواهرمیکشیم  غیروز ؛مادرم ج  آن

 : کردیو التماس م

 《! یکُشت ومیولش کن آج بابا،بابا 》

 

 و دردم را در نگاهش قفل کرده بودم !  نهیپراز کگاهِ من ن  و

 عوض شده بود!   گاهمانیامروز؛جا

م  من نگاهش  دور  ج  کردمیاز  و    دند یکشیم  غی،پرستاران 

م ز  کردیحراست تالش  از  بدرانِبرا  یپا  ریتا  پرستار   رتیغ   ی 

 نجاتش دهند! 

رفته بود و قسم خورده بودم    ش یرا خورده بود،آبرو  شی ها  کتک

 !رمیرا گرفت بگ زمیکه همه چ ییرا از او زشیمه چکه ه
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محکم  در راهرو قدم برداشتم    یی قدم ها  دم،بایپاشنه پا چرخ  یرو

ا  نیو آخر با    ینگاهِ دردمندش را گوشه  از قلبم قاب گرفتم تا 

 ! رمیدر کنج قلبم ،لذت بب  دنشی بار دهر

 

س  را لم  ریشماره ام  یرا برداشتم و رو  لمیشدم ،موبا  نیاشم  سوار

 !کردم

 لحظه نشسته بود! نیمن در انتظار ا یِ به پا  پا

 لب زد:  تیو با جد دیچی پ   یدر گوش ش یبوق ،صدا نیاول با

ها ُپست    جیتمام پ   یحاال تو  نیو هم  دیها به دستم رس  لمیف-

 شد!

 ی دکتر و پرستار  کیکتک خوردن    لم یف  ریمختلف ز  یها  تگهش

و    کردیمیدزنزد،خویم  غیاش ج  یرفتنِ پاک  نیکه از ترس از ب

 تگ شد!  زدندیبرادرانش  دکتر را تا حد مرگ م

  "هوسبازدکتر"

 ")...(مارستانِیبپرستارودکترنامشروعرابطه "

 "بُرد سوال ریرحم نجابتِ  پرستارِ بخش را ز ی دکترِ ب"
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زده   لمیف  ریروزنامه ز  تریمختلف مثلِ ت  یها  جیها در پ   هشتگ

 نشسته بودم . یکالنتر یروبرو نمیماش یو من تو شدندیم

  زدیلَنگ م  ش یکه پا  ی در حال  یخون  یبه دست با صورت  دستبند

 ش، هم او را، هم پرستار و برادرانش را!بودند آورده یبه کالنتر

بگو  هشانیوجت که  بودم  آمده    یبرا  د نیکرده  خواهرشان  بُردنِ 

  یمرخص  یبرا  یبودند چون قرار بوده که به مشهد بروند و سهراب

 رفتن به سراغ ئاکام رفته بوده! گ

پ   شانیها  چمدان ا  کانِیپشت  بل  یگوجه  در    شانیها  طیبود و 

 ! مارستانیدر ب یسهرابجامانده از  فِیک

و    فکرِ بودم  گرفته  را  بودم،انتقامم  کرده  را  جا  را   شیآبروهمه 

 بودم . ختهیر

دختر  نحالیا  با همان  من  هم  تحق  یاما؛هنوز  که    ر یبودم 

 ! دیقد کش  ریکفتارِ پ   کیرا از دست داد،و در خانه    شد،خانواده اش

 

نشستم و  وانیا یِپله ها یرا حرکت دادم،در خانه باغ رو نیماش

 . دمیو خنکِ عصر را نفس کش یابر یهوا
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نشست،  نه،بایتهم کنارم  روسر  یدستلبخند  اَش    یشمال  یبه 

 و لب زد:  دیکش

 انگار حالتون بهتره خانم جون!-

 

 نقش بست!   میلبها ی و لبخند،رو دمیکش  یقیعم نفس

 م! بهتر شهیهم نه،ازیخوبم تهم-

 

مانتو را تکاندم و همونطور که از    یبلند شدم ،خاک رو  م یجا  از

 لب زدم:  رفتمیپله ها باال م 

رکدوم سرکار نرفتن برگردن  و هبگ  یقبل  یزنگ بزن خدمتکارا-

 ! نجایهم

 

 فربهَش را به من رساند !  کلیو ه  دیسرعت پله ها را باال دو  به

   ن؟یدوست ندارعمارت شلوغ    نیگفتیشما که م  ان؟ی واقعا بگم ب-
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و    دمیپاشنه پا چرخ  یستادم،رویا  ییرایپذ   یدرب  ورود  یجلو

 لب زدم:

 باشن!  چندتا نگهبان هم استخدام کن،قابل اعتماد -

 

از بازداشتگاه    بود بعداز آزاد شدنش داشتم که بترسم،ممکن  حق

مشت    ریکه ز  ی چرا که با حضورم درست زمان  د یایبه سراغ من ب

  کین، یاعالم کرده بودم که ا  دادیآن دو داشت جان م  یو لگدها

 انتقام است!

 تخت لم دادم! یاتاق شدم  و رو وارد

و حواسم را     دیچیاتاق پ  یتلفنم در فضا یکه صدا  دینکش یطول

 ود کرد.پرتِ خ

  ر یرا ز  یسبز را لمس کردم و گوش  کونی،آ  ریشماره ام  دنید  با

 گوشم گذاشتم: 

 سالم! -

 :دیرا پاسخ نداد و فقط عربده کش سالمم

 ؟ یییییکجا-
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 قلبم گذاشتم و با حرص گفتم :  یرا رو دستم

 خونه ام! ی زنیچرا داد م-

 

  ی حنِ پراز خشمش توپس لو س  دمیرا شن  قشینفس عم  یصدا

 : دیچیگوشم پ 

 پرته تو! یآزاد شده ،حواست به چ-

 

 دم:لب ز یو با ناباور دیکش ریت سرم

 بهت گفته؟  نویا ی ک ریامکان نداره ،امکان نداره ام-

 

 !  دیلرزیاز فرط خشم م  شیصدا

داشته آال،هر سه تاشون    نیامکان داره،چون طرف تو اتاقش دورب-

 ! یدهنشون و ببند دی اه،باو انداختن بازداشتگ
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 کردم! هیو به تاج تخت تک دم یکش ینیده،هیترس

 یتو  کردیرا به آرامش دعوت مکه م  یبا لحن  نباری،ا  ریام  یصدا

 : دیچیپ  یگوش

بچه  - تا  بده  پول  بهش  و  مادرشون  سراغ  برو  نترس،فقط  اصال 

 هاش رو خفه کنه!

 

 لرزان لب زدم: ییصدا با

 ! مریاالن م نی..همباشه االن-

 

از خانه   یرا که رو  شالم افتاده بود چنگ زدم به سرعت  تخت 

اِشان    یسهراب  یها  امیخارج شدم و در پ  به دنبال آدرس خانه 

 گشتم ! 

پا   نیماش  سوار سرعت  به  و  رو  میشدم  فشردم    یرا  گاز  پدال 

 رفتم .  یسهراب یاز جا کنده شد و من سمت خانه نی،ماش

  ی ه هابودم که نگا  یحله او من در م  رفتمیم  یرو به تارک  هوا

 کردند!   یقرمزم را رَصَد م یفرار نِیماش رهیخ
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از آن عبور   نیکه ماش  ی کیاِشان توقف کردم ،کوچه بارخانه  مقابل

 بَست خانه اِشان بود. ،کوچهِ بُن کردینم

که مثلِ    ی چخماق  لیسب  ی به مردها  ی شدم ،نگاه  اده ی پ   نیماش  از

ن داشتند من و  با نگاهشابودند و    دهیلباس پوش  می قد  یالت ها

انداختم و وارد کوچه بُن بَست    دادندیرا درسته قورت م  نیماش

 شدم ! 

 

  یِو با کف دست چند ضربه به درِ فلز  ستادمیدرِ خانه ا  یوروبر

 سبز رنگ زدم !

و بعد خش،خشِ    دمیگفت مادرشان را شن  "اومدم مادر"  یصدا

 !را اطیراه رفتنش در ح

و کمرِ    دهیچروک  یبا صورت  یزن شد و  باز    میدر مقابل چشمها 

 در آستانه در ظاهر شد!  دهیخم

نبود که بشود   یکسان  هیبش  دم،اصالیخجالت کش  یکم  دنشید  از

 !  ردیرا بگ شیحرف زدن بچه ها یبا پول قانعش کرد تا جلو

 را صاف کردم و لب زدم:  میحال اما؛صدا نیا با
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 رتون هستم !تان دختاز دوس ی کیسالم ،من -

 

 کردم و سپس با بستن چشمانم ادامه دادم:  مکث

من رو بهشون    غامیپ   دنشونید  نیبگم که اگه رفت  خواستمیم-

 !دیبرسون

را باز کردم ،نگاهم را به نگاهِ کِدِرَش دوختم و لب زدم   میچشمها

: 

اگر ساکت بمونن سه برابر قرارمون رو به دستشون    نیبهشون بگ-

 !رسونمیم

 

 بزند!  یلیگوشم س یتو یحت  ا یکند و بزند،گله   ی تا حرف  نماندم

 .  دمیکش  یقیکوچه بُن بَست خارج شدم و نفس عم از

سر    یهمان الت ها  یبرداشتم که نگاهم رو  نیسمت ماش  یقدم 

ماش به  نفرشان  و دو    هیتک  نیکوچه نشست که دو  بودند  داده 

 !   ندکردیو نگاهش م زدندیدور م نینفرشان هم اطراف ماش
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طو  یهمان   یروبرو م  یرکه  مقابلش    کردینگاهم  لُخت  انگار 

 و لب زدم:  ستادمیستم ،اه

 برم !  خوامیکنار،م نیبر شهیم-

 

 خانم خوشگله؟ یزود نیکجا به ا-

 

 تنها آمده بودم؟   چرا

 لب زدم: ینلرزد و با خونسرد می کردم صدا یسع

 محترم!  یکنار گفتم  آقا نیبر-

ستش،پشت  داد و د  نتیرا ز  شی قدم جلو آمد ،پوزخند لبها  کی

 !  د یکوب نیو مرا به ماش دیکمرم خز

 *ه*وت  لب زد: از شپر  ییگوشم با صدا ریبه من ز دهیچسپ

 رو عروسک! باش بعد دِ در نجایا کم یحاال-

 

 زده بودم!  یقفل
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ا  حالم م  نیاز  بهم  دستها  خوردیاحوالم  را   یکه  تنم  نجسش 

 زده  بود!  یانگار قفل م یو من لبها کرد یلمس م

به تنم افتاد و    رفت،لرزینفر م  کیکه تَنَم در حصارِ    شهیهم  مثل

 د! م خارج شاز دهان ییهرچه کردم صدا

انگار جز صدا  دیچرخیسرم م  شب؛دور   کی  یها  ادیفر  یو من 

  دمیشنینم  زیچ  چیه  زدیزن ،در اعماق وجودم که خدا را صدا م

! 

 زد :  اد ینفر فر کی

 《!نیکن ولش》

 کرده بودم!  شیکه با عجز صدا ییاز طرف خدا  دیبود،شا   یناج  او

 !  دادمینم صشیتشخ یآشنا بود ول  شیصدا

ماش  زیالو الت ها گ  با بود و من عقب ،عقب سمت درِ   نیشده 

 !  رفتمیم

را    شیو درها  نیبش  نیکه داخل ماش  دادیداشت فرمان م  مغزم

 قفل کن ! 
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را    نیماشو دستم درِ    یآجر  واریبود به همان د   رهیخ  میچشمها

 ! دکریباز م

مچاله    ینشستم قفل کودکش را زدم و در صندل  نیماش  داخل

 شدم ! 

 مادند! ک آکم ینفر برا چند

 نشسته بود؟  چرا

نجاتم آمده    یکه آن مرد برا  گفتم یو نم  دمیکشینم  ادیفر  چرا

 بود؟  

 چند تقه زد!  نیماش شهیبه ش یکی

  یو نگاهم رو  دمیکش  غیتازه از شوک خارج شده باشم ج  انگار

از پشت ش  یصورت خون بود و   شه یئاکام نشست که خم شده 

 ردکیام را نگاه م دهیچهرهِ رنگ پر

 !دمیحالش را شن یب  یِو صدا  فرستادم نییرا پا شهیش

 قفل رو باز کن سوار شم! -

  یمواقع  نیده بود در چنث شباع بود که    یهمان متجاوزگر  میَناج

 !چدی هم در فضا نپ غمیج یصدا یحت
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که هم    یگرفت و با لحن  یکنارم جا  یصندل   یرا زدم و او رو  قفل

 و هم دردآلود لب زد: دیرسیبه نظر م  یعصب

 حرکت کن! -

 

 کردم و از آن محله نحس خارج شدم! حرکت

حرفش طره   یبرا  یکه حت  ییکردم،اما نه بخاطر حرف او  حرکت

نم  هم ز  کردمیخورد  محلهِ  آن  در  بودن  ترسِ  از   ی ادیبلکه 

 وحشتناک !

 

 که لب زد:  میبودز خارج نشده آن محله هنو از

 بشه!  یضد عفون  دیبا  مارستان؛زخمامیو ببر بمن-

 

  آش و   ی ادیظهر و االن ز  یکه بخاطر دعوا یبه صورت  ی نگاه  مین

  ان مارستیحرف به سمت ب  یانداختم و ب  دیرسیالش به نظر م

 خودشان رفتم!
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پرستاران   نکهیبود که بخاطر ا  نیدور بود اما بهتر از ا  رشیمس

  ی که او خودش دکتر است مرا مجبور به ماندن و همراه  دانندینم

 کردنش کنند ! 

ئاکام گذشت    قیدردآلود و عم  ی در سکون و نفس ها  ریمس  نصف

 اما انگار طاقتش طاق شده باشد با حرص لب زد:

 آال !  مرایپدرت رو در م-

 

 شروع شد و من آب دهانم را قورت دادم!  شیها   دیتحد

 حرف ها را نداشت! نیکتک خوردن که ا کی

 بودنم،انگار به مادرم رفته بود ،سرنوشتم هم !  پررو

 انداخت:  نیطن  نیاشم   یاما؛با عربده در فضا  نباریا  شی هم صدا  باز

 تووو؟  ی خواستیم یچ یتو اون قبرستون-

 هاان؟

 دختره احمق! یچ دمیسریم رید اگه
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 او چه؟  به

چ  که چه  قبرستا  یزیمن  خودش  قول  به  محلهِ  آن     ی ندر 

 !خواستمیم

 بودم،شجاع اما؛نه!  پررو

 

توقف کردم ،نگاهش کردم که نشسته بود و از    مارستانیب  مقابل

 !خوردیتکان نم شیجا

 ! 《دیبا 》م،یباهم حرف بزن دی با-

 

و آن    دیرسینم  یمن به دست سهراب  غامیقطعا پ   گفتیم  راست

 .  آوردیاحمق نامم را بر زبان م 

تن  گرف  شیبا دست پ ش مدارا کنم و  بود که با خود  نیراه ا  تنها

 گهگاه خودم را مُحِق بدانم !  یاه

 لب زد:  شدیم  ادهیپ  نیتکان دادم ، و او همانطور که از ماش سر

 و تماشا کن!  نیجون ،بش دختردمیها برات دخواب -
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اعصابم بهم    کردمیسر خم م  دی با  شیها دیتحد  یجلو  نکهیا  از

 بود.  ختهیر

 !  رگشت و نگاهم کردرا دور زد اما ب نیماش

 فرستادم و لب زدم:  نییسمت خودم را پا شهیحرص ش با

 هست؟   یدیبازم تحد -

 

،لبخند  از باشد  برده  لذت  انگار  حرصم  پراز  با    یلحنِ  و  زد 

 لب زد:  یخونسرد

از سر    یتونیخودمون م  مارستانیب  یو آوردفکر نکن چون من-

 کردنم رو!   یهمراه یخودت وا کن

 

محکم    پشت سرش را چنگ بزنم و سرش را  یشد؛موهایم   کاش

 دلم خُنَک شود !  دیبزنم ،شا  نیماش شهیدر ش
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 شدم و قفلش کردم !  ه ادیپ  نیماش از

را رو  یی پررو  با وزنش  انداخت و کُلِ  ام  را دور شانه    یدستش 

 من انداخت !  کلِیه

تا نزنم شَلُ و َپلَش    دمیسابیهم م   یرا با حرص رو  می ها  دندان

 کنم ! 

 

ابخ  وارد شدش  که  و    م یورژانس  آمدند  سمتمان  پرستار  چند 

 ! کردندیم یابراز ناراحت کیهر

 کردم؟ یخطابشان م  "دهیترش"داشت اگر در دل  یاشکال

 !   شدندیم که ناراحت مکنن نه،فکر

کردن زخم    یضدعفون یتخت درازش دادم و دو پرستار برا یرو

 سرش رفتند!  یها باال

ب  یصندل  یرو و  نشستم  تخت  داخل   ی کنار  را  سرم  حوصله 

 فرو بُردم !  میگوش

 ! ومدیم ریبود که ازطرف ام امیباز کردن تلگرام موج پ  با

 خوندمشون!  ی کی ی کیکردم و  بازشون
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 (؟یکرد رکای)چ

 )قبول کرد؟(

 خونه هنوز؟( ی)برنگشت

 ( ؟یستی)چرا در دسترس ن

 تهرانم!(  گهیساعت د  هی)تا 

 )نگرانتم آال خبر بده از خودت!(

 سراغت که؟ (  ومدهین ی)اون عوض

 

ئاکام که چشمها  ینگاه  با    میکرده بود و به گوش  زیرا ر  شیبه 

برا  رهیخ  یفضول عمد  از  و  انداختم  بود   ص حر  شتریب  یشده 

 فرستادم:  سی ادنش وُد

 《خونه ام!  گهیساعت د  هیتا    رجانیام  دیکارم طول کش  کمی》

 

 ئاکام بلند شد:  یحرص یکه ارسال شد  صدا نیهم

 !یامشب خونه من کهینده به اون مرت یقول الک-
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 ی و با ابرو به پرستاران کنجکاو  دمیکش  می دندان ها  انیرا م  میلبها

 ره کردم ! با پوزخند اشا  کردندیکه نگاهم م

ا  حواسش بودم و حاال هم  امروز بدنامش کرده   نگونهینبود که 

 !   کردیرفتار م

شان بد شد  چشم آن دو دختر هرزه بودم انگار ،حالم از نگاه  در

  را فرستاده ریام س یفرو بردم که وُ   میو با حرص سرم را در گوش

 بود ! 

 : دیچیپ یدر گوش شیکردم و صدا بازش

 《رت باشم ،حالم بده!ناک خوامیآال م ایب زود》

رو  سرم و  آمد  باال  سرعت  ئاکام    یبه  شده  کبود  چهره 

مسئو  دهینشست،فهم احساس  که  به   یدیشد  تیلبودم  نسبت 

هم از نگاهِ    نیهم  یبرا  کندیسرم خرج م  رتیغ   یلیخمن دارد و  

 جمع کردم .  یو خودم را در صندل دمیسُرخش ترس

 لب حرص زدم : ریز

 ! ریگَندِت بزنن ام-
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 زدم . یلبخندرا خونسرد نشان دادم و  ظاهرم

 انداختم !  فمیک یرا قفل کردم و تو یگوش

ح  واض  تیهم از سر عصبان  یرو  ش یاشدن دندان ه   دهیساب  یصدا

و    ت یعصبان  دن یسرش با د  یباال   ید،پرستارهایرسیگوش م  به

  یی درهمش به سرعت فرار کردند و من،نگاهم را هرجا ی اخم ها

 ! چرخاندمیاو م یجز چشمها

 انداخت: نیدر گوشم طن د یلرزیکه از خشم م شیصدا

 ! سررهیکن دختره خو نگاهمن-

 

و بعد    مدیکش  یقیهم گذاشتم ،نفس عم  یورا محکم ر  میچشمها

 باز کردم!  ش،چشمیدر چشمها

 

 و برادراش لوت دادن! پرستارکردم،اون تیازت شکا-

 

 دهانم را قورت دادم و با ترس لب زدم:  د،آبیلرز نگاهم
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 !ی.تَ..تَجاوز کردکنم،بِهم یم  تیمنم ازت شکا-

 

 در گوشم نجوا شد :  صانهیحر ش یبرق زد و صدا  شیهاچشم

 ! یاثبات کن یتونینم-

 : دمیشده ام غر د یکل  یها دندانپشت  از

 ! ی کن تیازم شکا یکنیغلط م-

صورتش    یشدم و رو  کیبلند شدم ،به تختش نزد  یصندل  یرو   از

بودم   ختهیر  میصدا  یکه تو  یو ناز خاص  یخم شدم و با دلخور

 لب زدم:

 

 !نکاریا یمن مُحِق بودم برا-

 

رو  نگاهش  دور  چند  ها  یرا  داد،ن  م یچشم  و    زیخ  م یتاب  شد 

 را به گوشم چسپاند:  ش یاهلب

 !  میتوافق کن  میتونیم-
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  د یگوشم نفسم را به بند کش  ریز  قا یهم دق  ش،آنی نفس ها  یگرما

 و با فرو فرستادن صدا دارِ بُزاقِ دهانم ،آهسته لب زدم: 

 ! دمینم  باج-

ها  تمیکه حساس  انگار نفس  را   یبه خوردن  گوشم  در  گرمش 

 باشد،سِمِج تر لب زد:  دهیفهم

 زندان! تندازمیم-

 

م  را از گوش  ش یشانه ام خم کردم تا مجبور شود لبها  یرا رو  سرم

تخت   یاش فشردم تا رو  نهیس   ید و کف دستم را روفاصله ده

 !وفتدیب

 تخت نشستم و با حرص لب زدم: گوشه

 ؟یلعنت یخوایم یچ-

 

کف دستش گذاشت   یداد،سرش را رو  هیرا به بالشت تک  آرنجش

 لب زد: یطنتی پراز شو با لحن   دیو به پهلو چرخ
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 زنم شو! -

 

  م یحرص از جا  نگاهش کردم و با درک کردن حرفش با   شوکه

 بلند شدم و لب زدم: 

 ! ینیو ببخوابش-

 

چنگ زدم و به طرف درِ خروج از اورژانس   یدلصن  یرا از رو  فمیک

 رفتم ! 

بود و به من اشاره    ستادهیا  سی که کنار دو پل  یپرستار  دنی د  با

 ! دمینفس بُر  زد و خشکم م یسرجا کردیم

 《لعنتت کنه ئاکام خدا》

 !   دمیقدم عقب رفتم و به سرعت سمت تختش دو چند

  یی با تاک ابرو  گردمیو برم  شومیم  مانیپش  دانستیکه م   انگار

 نگاهم کرد و لب زد:  درآر حرص  یشخندیباال انداخته و ن

 اومدن؟  سایپل-
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 خبرشان کرده بود؟   خودش

 فطرت! پست

ر  خودم را خونسرد جلوه دادم و  و آن دو مامو  آمدنِ پرستار  با

 گذاشتم !  یصندل یرا رو فمیک

 صورت جلسه ضرب و شتم! یاومدن برا ونیآقا نیدکتر ا یآقا-

 

ا شکر کردم که دادم و  در دل خدا ر  رونیب  یرا با آسودگ  نفسم

 بودند!  امده یمن ن یریدستگ یبرا

من بلند   اخمو بود خطاب به  یکه چهره اش کم   یستوان یصدا

 شد : 

 خانوم همراهتون هستن؟ نیا-

 

 سر تکان داد و ستوان خطاب به من لب زد:  ئاکام 

 اونجا؟   نیشما  هم حضور داشت-
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 من دعواشون شد !بله حضور داشتم ،اصال بخاطر خودِ -

 

 را امضاء کرد !  تیکرد و ئاکام هم شکا ادداشتیرا  م یها حرف

ئاکام    یدامن هم بروم که صرا برداشتم تا    فمیبعداز رفتنشان  ک 

 متوقفم کرد: 

 کجا؟  -

 و با حرص لب زدم: دمیپاشنه پا چرخ یرو

 خونه ام !  گردمینصفه شب شد،برم-

 تخت بلند شد و  فاصله را به حداقل رساند:  یرو از

 ! یخونه منه امشب گفتم ک-

 !ستمیمن هرزه ن-

 رونیب  یزد و با سرانگشتانش همانطور که چند تار مو  پوزخند

 لب زد:  فرستادیا پشت گوشم م ز شال ره ازد

 ! ی زنِ من یول-
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ابرو  پوزخند تاک  باعث شد  دارم   ب  ییصدا  با    ندازدیباال  من  و 

 لب بزنم:  هیکنا

 شناسنامته؟   یاسمم؛مگه تو-

فل  ق  میرا در پنجه ها  شیرا با آرامش گرفت و بعد پنجه ها  دستم

 کرد!

 ! کردیم میآرامشش؛عصب

 :یواهو خودخ تیکپراز مال ی زد با لحن لب

 به نامِ منه!  تت،امایزن-

 و  لب زدم!  دمیکش شی پنجه ها نیرا با حرص از ب دستم

 !  ینکن که چقدر پست و رذل یادآوری نویا ی ه-

 

 و لب زد: دیصورتش کش یتو یدست

 جبران کنم! خوامیم-

رو  کف را  عقب    نهیس  یدستم  به  که  همانطور  و  گذاشتم  اش 

 لب زدم: یبا حرص خفته ا  دادمیهلش م
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 عمرم!  یتباه شهیم ر؛جبرانیبم -

لب    شد یساتع م  میکه از چشمها  ییخورده از نفرت و سرما  جا

 زد:

 آال!  کشهینم  رونیب  یکه ساخت  یمرگ من تو رو از منجالب   ی ول-

 

 !گفتیم راست

م  مرگ شادمان  مرا  نه  ن  کردیاون  تنها و  پا  مییه  به    ان یرا 

 ! رساندیم

تنم نقش زده بود    یروه  ک  ییزخم ها انتقام هم دردِ    یحت  انگار

 که نه،کم هم نکرده بود  نیرا از ب

دنبال    دستانش گرفت و مرا به  نیدستم را ب  د یرا که د  سکوتم

 !دیخودش کش

 ! دانستمیآوردن را ننگ مکم که ی؛ من بودمآوردهکم

را گرفته و   میکه دستها  یمرد  نیها که از نفرتم به همشب   چه

روز برگردد،مقابلم    ک ینکرده بودم که    دعا کشد،یدنبال خودش م

که عذاب وجدان نگرفته است؛خوشبخت و آرام    د یو بگو  ستدیبا
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و در    رم،برومیمُشتم بگ  انیورده ام را ماست و من قلبِ زخم خ

عشق مهم    شانیبرا  که  ییشناسد،جایمرا نم  چکسیکه ه  ییجا

 ؛ یباکرگ کیاست و نه 

  د،قلبم یاینفر که ب  کیر  ،در انتظا  نمیبنش  بیشهر غر  کیج  کن  در

 قلبم !  همانیرا نوازش کند و عشق را م

ب  دیشا آن  م  یماریاگر  بود؛ه  همانی را  نکرده  ه ب  چوقتیروانم 

 !  دمیکشیهمه زجر نم نیهرگز ا د یو شا رفتمیدنبال انتقام نم

 !  دمیبخشیبود و دَم نزد را نه،نم ده ی که د یی کتک ها آن

ران دل فتارِ هوسبه همان کنبود،من    یماریاگر آن ب  دی شا  یول

 !شدیانقدر سخت نم م یو زندگ بستمیم

لب  را با کف دستانش قاب گرفت و    ستاد،صورتمیا  نیماش  مقابل

 زد:

حرف   ی،بدون دلخور  یخونه من ،بدون لجباز  ا یفقط امشب؛ب-

 !میبزن

 سرم را تکان دادم!  کردم و نگاهش

 ،نه! نباریا یاز دست دادن داشتم ول  یبرا یزیدفعه قبل چ دیشا
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اذ  نباریا م  م یماریب  کردیم  تمیاگر  نشان  را  و   دادیخودش 

 ! کردیم  مانشیپش

 

 را حرکت دادم! نیفرمان نشستم و ماش پشت

 آغوش که از هوس نباشد!  کیو  خواستیآرام م ی جا کی دلم

 پارک کردم ! ا ر نیخانه اش توقف کردم و ماش  مقابل

 ! ستادمیور اانسآس یسرش وارد آپارتمان شدم و روبرو پشت

و همانطور که داخل آسانسور   دمیکش  رونیب  فمیرا از ک  لمیموبا

تهم  شدمیم نگاه  نهیشماره  و  گرفتم  آ  یرا  خودم   نهیدر  به 

 انداختم!

 : دیچیپ  ینگرانش در گوش یچند بوق صدا بعداز

 وقته! ریدخترم ،د یی کجا-

بگو  دم یکشیم  خجالت نم  میکه  فکر ها   م یآیشب    ی منف  یو 

لب    یقیلب وا کردم  و با نفس عم  ید اما به سختام بکن  درباره

 زدم:
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  ریاگر ام  مونمیاز دوستام م  یکیجان من امشب خونه    نهیتهم-

 ! دنشید رمیاونجاست بگو بره فردا م

  ر یام  یِعاص  یپشت خط برقرار شد و چند لحظه بعد صدا  سکوت

 :  دیچیپ  یدر گوش

  یی ؛بگو کجا  یندار  یدوست  چیآال تو ه  یگ یچرا چرت و پرت م-

 دنبالت؟  امیب

 

 انداختم و لب زدم:  کردیبه ئاکام که موشکافانه نگاهم م ینگاه 

 !نمتیبی،فردا م امیگفتم که شب نم-

 

  سکیتوانستم ر  ی ،نم  شد یبا حرف زدن حل م   د ی مشکل؛شا  نیا

  تیشکا  شیدرست کردن براکنم و اجازه دهم از من بابت پاپوش  

 کند! 

  

پشت  ستادنیا  با  از  آسانسور  ئاکام  و     سر  شدم  خارج  آسانسور 

 تا بازش کند !  ستادمیمقابل درِ خانه ا
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 تا من اول داخل شوم!  ستادیرا باز کرد و کنار ا در

 وارد خانه اش شدم.  دیجانم رخنه کرد و با ترد استرس،به

 که بلند گفت: دمیشن را یاستاد رضوان یدرب را که بست صدا 

 ن!اکام جووانگار ئ  ی فرما شد فیباالخره تشر-

 

خودش  از اتاق خارج شد و در آستانه در    ش یپشت بندِ صدا  و

 و با تعجب به من و ئاکام نگاه کرد !  ستادیا

 انداختم و لب زدم: نییرا با خجالت پا  سرم

 سالم  -

 

مرا   یکالمش شده بودم و هر دوبار به شکلبه حال دوبار هم  تا

هم    م،حاالکردیبود که به عنوان دوست دختر ئاکام جلوه م   ده ید

ح استادم نصفه شب به بار با دوستش و به اصطال  نیسوم  یبرا

 نه اش آمده بودم ! خا

 ! خواندمشیم گرانی در نگاهِ د دمیترسیهرچه م از
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 نگاهش !  دی دیاالن که مرا هرزه م  نیهم مثلِ

 سالمم را داد و رو به ئاکام گفت: جواب

 !نیبرم خونه بابام راحت باش ی گفتیم-

 

 تمام حرفش با سر به من اشاره کرد. از ابعد و

به    نکهیاز ا  آمد یاز خانه اش فرار کنم من ،بدم م  تخواسیم  دلم

 شوم!  دهیهرزه د کیچشم 

 

 انداختم که لب زد:  کردیبه ئاکام که با اخم نگاهش م ینگاه 

 کنم داداش! ش یاتفاقا آوردمش به تو معرف-

 

اشارهتعج  با به من  با دست  کردم که  نگاهش  به    ب  رو  و  کرد 

 ساواش گفت : 

 ! ندمیر آهمس یآال نامزدم و بزود-
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 !  کردیم ی پروا مرا نامزدش معرف یتعجب نگاهش کردم که ب  با

استادم را نسبت به من عوض   تِیخوشحال شدم که ذهن  یطرف  از

 تکرار زنِ او بودنش! نیاز ا  دمیترسیهم م ی کرد و از طرف

 کنم!  من،قرار نبود با متجاوزم ازدواج آخر

فعال مارو تنها    شهیم  خوابم؛فقطیساواش من امشب اتاق تو م-

 ! میحرف بزن دی؟بایبزار

 

 گذاشت و ئاکام رو به من لب زد:  مانیحرف تنها یب

 !  میرشام بخو میبر  ایب-

 

شام   نکهیا  یادآوریسمت آشپزخانه رفت و من هم که تازه با    به

شپزخانه کردم ،پشت سرش وارد آ  ینخورده ام  احساس گرسنگ

 شدم ! 

 زیخودش هم پشت م  گذاشت و  زیم  یدرست کرد و رو  مروین

 نشست و شروع به خوردن کرد.
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پاپوش درست کردن    یبرا  یآدمات اعتراف کردن که تو پول داد-

 من! واسه

 

 و ادامه داد:  د یرا باال کش نگاهش

 موضوع! نیکنم بخاطر هم تیدارم شکا  میمنم تصم-

 

 مشت کردم !  زیم یرا رو  می حرص نگاهش کردم و دستها با

 مزخرفش باشد !  شنهادِیپ  خواستیم شیحرفها نیهمهِ ا آخرِ

 نکنم!  تیراه وجود داره که ازت شکا هیفقط -

 

 و حرص زدم: دمی حرفش پر انیم

 اونم ازدواج با توعه حتما؟  -

 

 تکان داد و لب زد: یالیخیرا با ب سرش

 آره!-
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 بلند شدم و لب زدم: زیحرص از پشت م با

 خونه ام !  گردمیمن بر م-

 

بروم که مچ دستم را    رونیکنارش رد شدم تا از آشپزخانه ب  از

 دستانش کرد و با خشم لب زد: ریاس

 !نیبش-

 

 رفتم و لب زدم:  فشردیرا مبه دستش که مچم   یغره ا چشم

 تو گوش کنم!  ی به چرت و پرت ها خوامیمن نم-

 

در    یصندل  یرو  از و  بلند شد  کماش  من   خ،رُیفاصله  رُخ  در 

 و لب زد:  ستادیا

 زندان؟   یوفتیکه ب ستین نیبهتر از ا یازدواج تواقف هی-

 

 ! رمیکه نتوانستم بگ  ی بخاطر انتقام  شدم یم  رانیدرون داشتم و   از
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 خودم را هم به دردسر انداخته بودم!  چ،من یکه ه انتقام

 ولم کن ! -

 

 زد: لب و  ستادیه اآشپزخان یرا آزاد کرد اما مقابل خروج دستم

سراغت   اد یم  سیکه پل  گهیاتاقم و نشونت بدم ،تا سه روز د  ایب-

 !یفکر کن شنهادمیدرباره پ  یوقت دار

 

 اتاقش رها کرد !  یو روبرو دیرا کش دستم

 خونه ات!  یبرگرد یتونیاتاق منه برو بخواب،فردا هم م نیا-

 

  اه ینگ سبه ر  یی وارهایبا د  یاتاقش شدم و در را بستم،اتاق   وارد

به آن داده    ی جلوه خاص  ش یرز قرمز بزرگ بر رو  یگلهاطرح  که  

 بود.

فکر    ش یبود نشستم  و به حرفها  ییتختش که رنگ آلبالو  یرو

 دم.کر
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  دا یخر کردنش پ   یبرا  ی راه  دی ،من با  م یام که بگذر  ی بدشانس  از

 کند !  ت یتا مبادا شکا کردمیم

 

 !  اتاق دادمتخت لم دادم و نگاهم را به سقفِ رنگِ شبِ یرو

بودنش    کیش  نیبودم ،در ع   دهی رنگ از اتاق را ند  نیبه حال ا  تا

 مرموز و ترسناک بود!  یادیز

 

    ئاکام زبان از   

 

 دختره واقعا نامزدته؟ نیا-

 

گُل کرده بود نشست   شیفضول  یساواش که نصف شب  یرو  نگاهم 

 دست برداشتم!  شنهادمیو از فکر کردن به پ 

 بار!چه با اجخودش و  تیچه با رضا خواستمشی،م  من

 .سپردمیم  لمیدرباره اش به وک قیتحق یفردا برا د یبا
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ا  دمیفهمیم  دیبا در  پا   نیکه  از  رفتارش دست  برعکس  سالها 

 خطا نکرده است! 

ا  دم یفهمیم  دی من،با به اصطالح راننده اش   رِیام  یِآقا   ن ینقشِ 

 !زدمی و خودم با حضورم اورا از دور آال خط م  ستیچ  شیدر زندگ

و عشق را ذره،ذره در    شد یم  ده یتَنِ من کش  د،حصاری با  دورش

 ! کردیقلبش احساس م

  گذاشتم یدر آن قدم م  یبه هرسخت  دی بود که با  یراهِ طوالن  کی

 .  کردمیو سپس تنفرش را به عشق بدل م 

 یشیبه بعد داداشش محسوب م  نیساواش اون نامزدمه،تو از ا-

 عشق من و داشته باش! یِ،هوا

************* 

افتاده بود و    نییشدم،ساواش از تخت پا  داریکه از خواب ب  حبص

 بود!ق را برداشته خُروُپفش اتا یصدا

بعد از   دانستمیم  نشست چرا که  میلبها  یحال،لبخند رو  نیا  با

کابوس ها شّر  از  و هم  است هم خوشبخت شوم  قرار    م یسالها 

 خالص شوم!
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آشپزخانه    میجا   از به  و  شستم  را  شدم،صورتم  تا بلند  رفتم 

 صبحانه آماده کنم! 

  ی دیسپکاغذ    یکنم که نگاهم رو  دارشیاتاقم رفتم تا ب  سمت

 ماند!  رهیدر خ یرو

  دم یو خبرش رو م  کنمیرفتم خونه خودم؛فکر هام رو م  من》

 《بهت! 

 

رو  وا از  را  کاغذ  م  یرفته  با حرص  و  جدا کردم  دستم    انیدر 

 مچاله اش کردم ! 

   رفت؟یو بعد م خوردیرا م اشماند،صبحانهیم  شدنم

 

 را جمع کردم ! زیام را با حرص خوردم و م صبحانه

 . دمیکش رونیب یباساتاقم شدم و از داخلِ کمد ل وارد

ا  قم ربرا  ی مشک  راهنِیشدم،پ یرفتن به دانشگاه آماده م   یبرا  د یبا

  فمیرنگ تَن زدم و با برداشتن ک  یقهوه ابه همراه کت و شلوار 

 دانشگاه شدم !  یراه
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با سرعت به سمت دانشگاه  خارج کردم و  نگیرا از پارک  نیماش

 راندم ! 

خارجش کردم و با   بمیاز ج  دیچیپ   نیتلفنم که در ماش  یصدا

 نگاه کردم !  یگوش یتعجب به اسم محسن رو

از من دور خواهد ماند تا نه    شهی هم  یکه برا  بار گفته بود   نیآخر

 شوم و نه خودش !  تیمن اذ

سبز را    کونیهم آ  نیهم  یکردم حتما کارش مهم است برا  فکر

چندثان از  بعد  و  کردم  گوشخش  یصدا  هیلمس  در    ی دارش 

 :دیچیپ 

 سالم! -

 و لب زدم: دمیچیسمت راست پ  به

 شده؟   یزیسالم محسن جان ،چ-

بود   نیاش خارج شد نشان از ا  نهیکه از س  یقیو آهِ عم  کردمکث

 سخت است حرف زدن! شیکه برا

 ! کردمیدرک م   دید،با یرا شا حالش

 دارم استاد!  اجیبه کمکتون احت-
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 لب زدم: نگران،

 کرده؟   تتیاذ یشده؟کس یزیچ-

 نی،ف  نیف  یو صدا  دیباشد بغضش ترکم درست  که حدس  انگار

 ! دیچیپ  یاش در گوش هیگر

اگر    یِگراهمجنس  کی  او که  بود  زودرنج  و  حساس  العاده  فوق 

بر سرش داد بزند    داد یاجازه نم  تشیمظلوم  کردیم   تش یاذ  یکس

 تا مبادا از تنش سوء استفاده کنند!  ستدیمقابلش با  ای

  نمتون؟یبب شهیم-

 هم فشردم و لب زدم:  یرو یرا با خستگ م یپلکها

دانشگاه   یبعداز تموم شدنش جلو  ؟یدون یکالسم رو که م  می تا-

 !نمتیبیم

 :  دیچیهولَش در گوشم پ  یصدا

 ! نمتونیبیباشه..باشه پس م-

دانشگاه پارک کردم    نگیرا در پاک  نیرا قطع کردم و ماش  یگوش

! 
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،نگاه  ادهیپ   نیماش  از شدم  دانشگاه  محوطه  وارد  و  به    ی شدم 

از خودش و راننده   ینه که اثر  ایآال آمده    نمیاطراف انداختم تا بب

باشد و    امدهیزدم که نخاطر هم حدس    نیو به هم  افتمیاش ن

 باشد.  شنهادمیدرحال فکر کردن به پ 

زود آمده    ی ساعت مانده بود و من کم  م یتا شروع کالس ن  هنوز

  ی رفتم و بعداز سالم کوتاه  دی هم به اتاق اسات  نیهم  یبودم برا

زدم و نگاهم را    هیار پنجرهِ اتاق  تککن  واریاستادها  به د  هیبه بق

 چرخاندم !  اطیدر ح

بودند ،حسِ    یسرزنده که هرکدام مشغول کار  ی وهانشجدا  دنید

م زنده  من  در  را  را   شهیهم هم  نیهم  یبرا   کردینشاط  وقتم 

 ! کردمیم  دنشانیصرف د

انداختم که پنج م  ینگاه  کالسم را نشان    میبه تا  نیبه ساعتم 

 را برداشتم  و از اتاق خارج شدم .  فم یداد،کیم

ب  چند بودم که صدا  شتریقدم  با  یینرفته  به    ستمیباعث شد  و 

 عقب برگردم ! 

 استاد!؟ -
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نگاهش    ی بود و وقت ب زدهبر ل  یکردم که لبخند محجوب نگاهش

 انداخت ! ریکردم سرش را ز

 بله ؟ -

 

 دش یشن  شدیآهسته که بزور م  ییرا باال آورد و با صدا  سرش

 :لب زد

 یاز استادها،گفتن شما از استاد رضوان  دمیمن پرس  ی ول  دیببخش-

 !دیخبر دار

 کرد و بعد آرام تر لب زد:  مکث

   د؟یآدرس خونه اش رو بهم بد  شهیم-

ب نگاهم  کش را صدا زدم که با تعجزبانم در رفت و اسم کوچ  از

 کرد!

 الرا؟  یدار کارشیچ-

 صدا زدن اسم کوچکش بود لب زد: بخاطر    گرد که  یی چشم ها  با

 نگم؟   شهیراستش..راستش،م-
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به ساعتم که  نشاند    ی قه گرداندم،دوباره نگاهرا در حد  میچشمها

کالسم است را نگاه کردم و بعد همانطور که با خباثت    میتا   دادیم

 لب زدم:  رفتمیو به سمت کالسم م گرداندمیبرم رو

 ! دمیپس آدرس نم-

است که از ساواش به من   یمصر ی ضیمر کی ال،احتمایکنجکاو

 کرده! تیسرا

 . کردمینم تیرا اذ یکس میمن هرگز بخاطر فضول وگرنه

 و با التماس لب زد:  دمیپشت سرم دو الرا

 تو رو خدا استاد..بخدا کارم مهمه!-

 

 لب زدم :  ش یهاالتماس  توجه به یب

مِ رو پخش کنم خانو  د یآدرس اسات  ل یدل  یب   تونم یمن که نم-

 محترم!
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  لشیدل یکنجکاو کیو فقط  افت یالرا،به خانومِ محترم ارتقاء  از

 بود!

 استاد بالکم کرده! -

اش نگاه    یمتعجب به چهره شرم زده از حرص  ینگاه   ستادم،بایا

 کردم! یکردم و بعد،حرفش را حالج

دختر   نیداشتند که بالکش کرده باشد و ا  یبا هم رابطه ا  مگر

 به دنبالش برود! 

م  میتا  از داشت  دوست    یرهاماجو    گذشتیکالس  و  ساواش 

 بود !  ایکار دن نیتر ریدخترانش وقتگ

 باهات حرف بزنه! خوامیازش م برو سر کالست  ایب-

 

  یهم کم  لیدل  نیاز فرط خشمم دو رگه شده بود و به هم  میصدا

 و به سرعت وارد کالس شد !  دیترس

سرِ آال    یهمان بود که محجوب بودنش را هر بار در ذهنم تو  نیا

 م! بود دهیکوب

 و بعد وارد کالس شدم !  دمیکش  یقیعم نفس
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از هما  یپران  مزه ورودم  ها  لحظه  و من  ن  توجه   یبشروع شد 

 گذاشتم و رو به همه گفتم :  زیم یرا رو فمیک

 تا اسم ها رو بخونم و درس رو شروع کنم!  نیساکت باش-

************ 

 و گفت :  دی کالس خارج شدم که الرا دوباره دنبالم دو از

 الرا گفت غلط کردم! نیبگاستاد بهش  -

 

 ! زدیف منداشت انگار،چه راحت از رابطه اش با استادش حر ایح

 

پا  ریز  یا"باشه" پله ها  از  تا هرچه زودتر    نیلب گفتم و  رفتم 

 محسن بروم !  دنید یبرا

 مشکلش را !  کردمیمهم بود چرا که درک م میبرا ححالش

خدا    یل به همجنسش باشد و  ششیکه گرا  خواستیخودش نم  او

 بود! دهیآفر نگونهیاحساسش را ا
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 خارج شدم !  نگیشدم و از پارک نمیماش سوار

 ماندم تا جواب دهد: م و منتظر تماس گرفت لش یموبا با

 الو!-

 زدم: لب

 سراغت؟   ام یب یی کجا-

 که ُپر بود از استرس لب زد: یی صدابعد با کرد و  مکث

 خونه ام؟  نیایم-

 

به خانه اش بروم چرا که هنوز   خواست یکردم،اصال دلم نم  سکوت

بتوانم    یهم نسبت به من ضعف داشت و مشخص نبود من تا ک 

  نیهم  یدستش ندهم برا  یشوم و کار  ال یخیرو ب  ش ی هاپا دادن  

 لب زدم:  یحوصلگ یبا ب 

   گه؟ید  یرو بلد یماه  کافهرم آدرس وقت ندا  ادینه ز-

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

175 

 گفت و لب زد:  ی"اهوووم"

 !  میخونه خودم تا راحت حرف بزن ن یایکاش ب ی آره ،ول-

برا  دمیلب کش  ریز  یپوف اصرار ها  نکهیا  یو  خالص   شیاز شر 

 شوم لب زدم:

 بفرست!آدرست رو -

 

بلند    میگوش  امکِ یپ   یرا قطع کردم و چند لحظه بعد  صدا  تماس

 ش را خواندم ! شد و آدرس

 

نزد  به راندم و    یکیسرعت سمت خانه اش که در  بود  دانشگاه 

که خانه اش در طبقه دومش بود    یمقابل آپارتمان دو طبقه ا

  "یرا فشردم و در با صدا  شدم ،زنگ  اده یپ   نیو از ماش  ستادمیا

 باز شد .  "یکیت
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برا  یآسانسور خبر   از تا    نی هم  ینبود  باال رفتم  را  پله ها  هم  

 !  دمیبازش را د مهیدرِ ن    و دمیباالخره  به واحدش رس

 : در خانه  صدا زدم  یکس  دنیخانه شدم اما؛با ند وارد

 ؟ ییمحسن؟ ..محسن جان کجا -

که آخر راهرو بود به گوشم    یداد مانندش  از داخل اتاق   یصدا

 :دیرس

 !نجای ا نیاریب فیاتاقم تشر یاستاد تو-

 

را لخت رو  به باز کردم که محسن  را  در  اتاق رفتم و   ی سمت 

و با ورودم نگاهِ    کردیرا نوازش م  ش یکه بدن بدون مو  دم ید  تخت

 هِ متعجبم کرده بود! خمارش را قفلِ نگا

رفت و رو برگرداندم و حرص زدم   یاز حرص رو به کبود صورتم

: 

 نبود!  نیمحسن ،قرارمون ا یشورش رو در آورد-
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باز کردم تا بروم که خودش را به سرعت به من رساند  اتاق را  درِ

دست روو  را  عصبان  م یبازو  یش  ب  میبازو  تیگذاشت،با    رونیرا 

 و داد زدم :  دمیکش

 چقدر نگرانت شدم؟   یدون یم-

 

 و گفت:  دیکرد و لب برچ بغض

 طعمت رو بچشم! نباریبزار ا-

 

م  انگار را  اش  چانه  باشند  انداخته  جانم  به  آتش  فشار    انِیکه 

 : دم یانگشتانم فشردم و غر

کنم و  ازت سوء استفاده  یکاغذ  دستمال  هیمثلِ    خوادیدلت م-

 سطل آشغال؟  یبندازمت تو

 ! میامتحانش کن ا ی،ب باشه

محکم  چانه هُلِ  با  همراه  را  اشاره    یاش  تخت  به  و  کردم  رها 

 کردم:

 اون تخت بخواب تا بهت طعمم رو بچشونم! یبرو،برو رو-
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  ده یند  ینجوریتخت نشست و نگاهم کرد،تا به حال ا  یترس رو  با

برا منو  کم  نیهم  یبود  داشت    دهیترس  ی هم  بدنش  و  بود 

 !  دیلرزیم

 !رو باز کردم و شلوار رو با حرص از تنم در آوردم کمربندم

گلوش بخاطر قورت   بکیلختم نشست و س  ی پاها  یرو  نگاهش

 تکون خورد!دادن صدا دار آب دهانش 

اش زدم    نهیتخت رفتم و کف دستم رو با ضرب تخت س  سمت

 زدم! مهیتخت افتاد و من هم بالفاصله روش خ یکه رو

لب   ریز  یکه آخ  دمیلبهام کردم و با خشم مک  ریرو اس  لبهاش

 دمشون یو مک  دمیدندون هام کش  نیگفت،خشن تر لبهاش رو ب

 لم بده! کرد به عقب ه یام نشست و سع نهیس یکه دستش رو

  یبا مرد  یبشه از همخوابگ  مونیخودش پش  خواستمی،من م  آره

 نداره !  ی لیتما چ یکه بهش ه

از م  لبهاش آزاد کردم و به چشمهاش که     زمیت  ی دندونا  ونیو 

 اشک توش جمع شده بود نگاه کردم ! 
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بود    ن یکرده بودم درد گرفته بود و بدتر ا  تشیاذ  نکهیاز ا  قلبم

 !خوردیبود و به  بدنِ لختش مکه آ*ل*ت*م هم بزرگ شده 

تخت نشستم و بعد اون و    یله گرفتم و  اول خودم روفاص  ازش

 بغلم حصار کردم !  یو تو  دمیپاهام کش نیحالت نشسته ب

 نکن خب!  هیگر-

  د که سرش رو تکون اونقدر مظلوم بو  یگفته بودم ول  یدستور

 ! دیبغلم خز یداد و تو

 ! رفتمیو بعد م   کردمیآرومش م د یبا

 نیاجازه بدم که از ا  تونستمیو شهوت هم نم  تیاوج عصبان  رد

 پسر سوء استفاده کنم ! 

و قطعا او در قلب    کردیمن هم همجنسگرا بودم،اوضاع فرق م   اگر

ن در  و  من  جانِ  پ   ازِیمن،در  سهم    ؛حاالاما    کردیم   دایمن 

 را بکنم! نکاریا توانستمینم

فقط    شازیه باشد و نکه دوستش داشت  افتی ینفر را م  کی  د یبا  او

او باشد و هم با دخترها  تواندیکه هم م  ی او باشد نه کس   ی با 

 رنگارنگ دور و اطرافش! 
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سُر دادم  و او خودش    انشیکمر عر  یرا نوازش وار رو  نمگشتاسران

 را در آغوشم مچاله تر کرد! 

باز    شیآغوش را برا  نیپسر بچه که اگر هم  کیبود مثلِ    شده

تباهش  از کار اش  یدادیم  هیو محبت را به قلبش هد  یکردیم

 !  داشتیبرمدست 

 دادم و حرص زدم: هیرا به تاجِ تخت تک سرم

 

ولت    ترسمی،م  یخوریلحظه از کنار من جُم نم  هید  بع  به  نیاز ا-

 ! یکنم و کار دست خودت بد

 

انگار دروازه قلبم    ی کیمهم شده بود اما؛  میچرا انقدر برا  دانمینم

 د!گذاشته بورا باز کرده بود و مِهرَش را در قلبم

 و لب زدم: دمشیکش رونیآغوشم ب از

 ! کنمیم  تیاازت حم  هستم و  دارم،مراقبتیم نگهت مکنارِ خود-
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م   در پاک نگه  نفر    کیکه    یتا زمان  یداریعوض،تو خودت رو 

اون و بخوا تو  تا  یباشه که  ،اونوقت م  دشییو من    ی تونیکنم 

و تا    یداره بِخز  یشیگرا  نیکه مثل خودت چن  یآغوشِ کس  یتو

 ! یکن  یراحت زندگ الید با خاب

ر باال و  هم گذاشت و سرش را چندبا  ینَم دارش را رو   یها  مژه

بلند    میو بعد از جا  دمیرا بوس  اشیشان یکرد که خم شدم،پ   نییپا

 شدم و شلوارم را تَن زدم!

 

بَستم خ  یوقت  تا را  التماس    رهی که کمربندم  بعد  و  نگاهم کرد 

 گونه لب زد:

 ؟  امشب یبمون شمیپ  شهیم-

 

رو  نگاهش را  سرش  که  با    شانه  یکردم  و  بود  کرده  خم  اش 

 . کردیمنگاهم  یخاص تیمعصوم

اتاقش    یسر از  به نشانه موافقت تکان دادم و بعد همانطور که 

 بلند گفتم:  رفتمیم رونیب
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 به من محسن جان! یناهار بد یخواینم-

 

،از    دم یرا شن  د یدویرا که پشت سرم م   عشیسر  ی قدم ها  یصدا

 کنارم به سرعت رد شد و همانطور لب زد: 

 ! کشمیاالن غذا رو م-

موج    که خنده دَرِش  ی تکان دادم و با لحن  ش یبرا  یتاسف سر  با

 لب زدم:  زدیم

 لباساتو بپوش بچه ! -

من که    ییچشمها  برگشت،با به  اول  به    دمیخندیمگرد  بعد  و 

انداخت و کف دستش را محکم    ی خودش که کامال لخت بود نگاه

 !  د یاش کوب یشانیپ  یرو

 

 شانه اش گذاشتم و لب زدم:  یشدم و دستم را رو کشینزد

 و لباساتو بپوش!رو تحمل کنم بچه،بر یگشنگ  تونمیز مهنو-

 تکان داد و من داخل آشپزخانه رفتم!  یسر
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روشن   یکم  یلیشعله خ   رشیبود که ز  یگاز قابلمه برنج  یرو

 لب گفتم :  رینشست و ز  میلبها یرو یبود ،لبخند

 المصب ! هیواسه خودش آشپز-

 نمیپرسم و ببنرفتنش از تهران را ب  هیکه  قض  بودیم   ادمی  د یبا

 دانشگاه را چکار کرده! 

 گرفته و رفته !  یکه انتقال  گفتندیکه استادان م چرا

 !  د یایماندم تا ب نشستم و منتظرش زیم پشت

آب   قهیدق  چند گرمکن  با  آشپزخانه    یرنگ  ینفت  یِبعد  داخل 

برا  یشد،لبخند بشقاب  که  همانطور  و  م  یزد  سَرِ    ز یآوردن 

 لب زد:   داشتیبرم

کردم   تتونیاذ  که  دونمیواقعا ممنونم که حواستون بهم هست،م-

 ! ادیز یلیخ

 

رو به   را اش ختهیبِهَم ر یزدم و نگاهش کردم که موها یلبخند

ت بود و  را    کیالعاده شکه فوق   یرنگ   ی آب  پِیباال شانه زده  بود 

 بخاطر حضور من تَن زده بود! 
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و    نمیبب  یرا گاه  شفیشده بود که حالت ضع  یعاد  میبرا  دبگر

و    دیایآقا منشانه سراغم ببعد که حالش بهتر شد آنقدر مودب و  

 کند که از کارم خوشحال شوم . یمعذرت خواه

ام را از    رهیاهِ خبه خوردن،نگ  م ی نشست و شروع کرد  زیم  پشت

 برداشتم تا معذب نشود! شیرو

ر  یبرا  یآب  وانیل اهماو    ختمی خودم  جرعه  که  آب   ینطور 

 لب زدم:  دمینوشیم

 از تهران!؟ یرفت یگفته بود-

 لب باز کرد:  ی را باال آورد،نگاهم کرد و بعداز مکث کوتاه سرش

نگران بودم  یراستش نتونستم استاد،دوباره برگشتم دانشگاه ول-

  یاز دستم عصبان   ا ی  نیکن  یز شم و باهام بدرفتارکه جلوتون سب

 !نیبش

 

د  یسرلبخند    با قاشق  و  دادم  تکون  غذا  یا  گهیبراش   یاز 

 دهانم گذاشتم !  یتوخوشمزه اش رو 

 خوشمزه بود! یلیدستت درد نکنه،خ-
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 نکیس  یبلند شدم و تو  زیرو برداشتم،از پشت م  وانمیو ل  بشقاب

 گذاشتمش! ییشوظرف

 

من و حرکاتم دو،دو    یبه محسن که چشمهاش همش رو یاه گن

 !  شتیپ  ام یو ب رمیتماس بگ هی انداختم و لب زدم:من زدیم

 را گرفتم !  یرا برداشتم و شماره اصغر لم یموبا

 الو!-

 لب زدم :  یمیصم یبا لحن دیچیپ  یکه در گوش شیصدا

 جان، حالت خوبه؟   لیسالم وک-

 : دیچیم پ در گوش ش یکوتاه صدا ی از مکث بعد

   ؟یسالم ئاکام جان من خوبم شما خوب-

 که!  یاء کنرو امض  نامهتیشکا یومدین هنوز

 

 نشست و لب زدم: میلبها یرو شیریگیاز پ  یلبخند

 !شهینم رید تیدارم برات فعال،اون شکا یکار مهم تر-
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 لب زد:  کنجکاو

 کردنه؟   یکه با آبروت باز یی مهم تر از کسا یچه کار-

 گوشم و لب زدم:   یکردم رو بجا جا یرا کم یگوش

کجا  ل تا االن  ده سال قب  ،ازیکن  قینفر تحق  هیدرباره    خوامیم-

،چ ،چ  کاریرفته  و کال هرچ  یکرده  م  یخورده  ازش   یتونیکه 

 ! یاریبدست ب

 

 کنجکاوتر شد و گفت:  شیصدا

  ه؟یاسم چ-

 لب زدم:  یقیهم گذاشتم و همراه با نفسِ عم یرا رو میچشمها

 ون!آال،آال رهنم-

 

کارها  یمختصر  حیتوض  بعداز با   یی درباره  بدهد،    د یکه  انجام 

از محسن   یثرتماس را قطع کردم و به سمت آشپزخانه رفتم اما؛ا

 در آنجا نبود و به  ناچار سمت اتاق ها رو برگرداندم ! 
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تخت نشسته بود   یدرِ اتاقش زدم و واردِ اتاق شدم،روه  ب  یتقه ا 

که با ورود من سرش را باال آورد   رفتیور م  شیو داشت با گوش

 زد: یو لبخند

 تموم شد تماستون؟-

 تکون دادم و لب زدم: یسر

 م؟  کدوم اتاق بخواب یتو-

شروع به زنگ خوردن کرد و به    لم یبزند که موبا  یحرف  خواست

 ساکت شد !  ناچار

انداختم و   ینگاه  به شماره ناشناس که در حال زنگ زدن بود 

 سبز را لمس کردم !  کونیآ

 الو؟-

 : دیچیپ  یبا مکث در گوش شیصدا

 قبوله!-

 

 گرد کردم و از اتاق خارج شدم! کردم،عقب زیرا ر م یها چشم
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   ؟یرو کردفکرات -

 لب زد: نانیپراز اطم ی و با لحن دمیکش  یقیعم نفس

 !   میکنآره،باهم ازدواج -

 

 لب زدم: یگرفت و با خوشحال یجا میلبها یرو لبخند

 نمت؟یفردا بب-

 

 برقرار شد و بعد آرام لب زد: سکوت

 ! یو مکان رو برام بفرست،با نمت،ساعتیبیباشه م -

 

که محسن را پشت سرم،با  را قطع کردم و به عقب برگشتم    تماس

 ! دمی درهم د یاخم ها

دستم  قدم برداشتم و  کش آمد وسمتش    می لب ها  یرو  لبخندم

 گذاشتم!  شیبازو یرا رو
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 ! نمیاتاِق منو نشون بده بب ا یپس؟ب یکنیم کاریچ نجایا-

 

راهرو    خودمبا    همقدم در  که  بُردمش  ها  اتاق  سمت  به 

 لب زد: صالیبرگشت و با است ستاد،سمتمیا

  ن؟یبخواب خودمشیپ  لطفاشهیم-

 

تا مبادا    دمیکش  یقیهم فشردم و نفس عم  یرا محکم رو  م یپلکها

 شوم .  یعصبان

 !شهینه نم-

 

 پراز خواهش لب زد:  ی دستانش گرفت و با نگاه انیرا م دستم

 ب! لطفا،فقط امش-
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شدم و بعد    رهیبه سقف خ  یحوصلگ   یو با ب   دم یرا باال کش  سرم

 خسته لب زدم: 

 ! میبر ا یباشه ب-

 

 !دمیتخت کنارش دراز کش یداخل اتاق شدم و رو همراهش

را    میچشمها  دکریم  ینیسنگ  میکه رو  یا  رهیتوجه به نگاهِ خ  یب

 کردم بخوابم!  ی بستم و سع

شبِ وَهم آلود را    نیا  ستتوانیبود که م  یچاره ا  راهخواب؛تنها 

 برساند!  انی به پا

پراز ذوق محسن چشم    یشدم،در چشمها  داریکه از خواب ب  صبح

 من بود! یبرا یپر انرژ یریباز کردم و نگاهِ براقش صبح بخ

 !ریصبح بخ-

 شدیم  زیخ  میتخت ن  یکه از رو  کش آمد و همانطور  لبخندش

 لب زد:

 استاد! ریصبح شمام بخ-
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از اتاق   رونیو رفتنش به سمت ب دمیدراز کشتخت به کمر  یرو

آمد که محل قرار   ادمی که از اتاق خارج شد    یرا نگاه کردم وقت

برا نفرستادم و به هم  یرا  را چنگ زدم و   یخاطر گوش  نیآال 

  گذاشتم یرا آنجا م  میقرارهاکه همهِ    یا  ،کافهیآدرس کافه ماه

اتاق    م و ازگذاشت  بمیج  داخلرا   یفرستادم و بعد گوش  شیرا برا

 زدم! رونیب

چ  زیم- را  چا  دهیصبحانه  داشت  و  م  یبود  وارد    کردیدَم  که 

 آشپزخانه شدم و لب زدم: 

 صبحانه قرار دارم زحمت نکش! یمحسن جان من برا-

 

 د: سمتم برگشت،نگاهش را تنگ کرد و لب ز به

 با همون دختره؟ -

 

رو  یی ابرو  تاک  و  انداختم  م  یصندل  ی باال   ی خورغذا  زیپشت 

 نشستم و مشکوکانه لب زدم: 

 کدوم دختر؟  -
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شد و نگاهش را از من گرفت و خودش را با درست کردن    هول

 سرگرم کرد که  با خشم لب زدم: یچا

 جواب بده،کدوم دختر؟  -

 

بُرد و با    هقیلرزان،سرش را تا    یبه سمتم برگشت با نگاه   فرو 

 لب زد:  دیلرزیکه م  ییصدا

 ! کنهیگفت باهات ازدواج م شبیهمون که د-

 

که اشک دَرِش نشسته   یو او با نگاه   دمیرا درهم کش  میاخمها

 ! شد رهیسرخم خ یبود به چشمها

 بلند گو گذاشته بوده باشم!  یو رو میفکر نکنم گوش-

  یبا لجباز  دکرینگاهم م  نهیشد و همزمان که دست به س  تُخس

 لب زد:

 ! کشمیکنه رو مثل سگ بو م  دیو تهد   گاهمی که جا یهرچ-

 ص لب زدم: وش کرد و با حرگوشه لبم جا خ پوزخند
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   گاهت؟یجا-

 زش محافظت کنم؟  پسربچه که الزمه ا هیجز  هیتو چ گاهِ یجا

 ها به گوشت خورده؟  یبو تلیل یدد یماجرا

ع   فمونیتکل  ما  ا  نیاالن  با  هاست  من    ن یهمون  که  تفاوت 

 بزنم بچه جان! بیبهت آس  خوامینم

 

 !  دیبلند شدم که با ترس به اوپن چسپ میجا از

خم شدم و   دشیصورتِ ترس  یرو  رفتمیکه سمتش م  رنطوهما

 با خشم لب زدم: 

دفاع که من به عنوان   یب  یبچه کوچولو  هینه،یا  قایدق  گاهتیجا-

 و اون؛  کنمیبزرگتر ازش محافظت م هی

صورتش با    یو محکم و ُغرّا تو  دمیدستام کش  نیاش رو ب  چونه

 تحکم لب زدم: 

کنه    یبزرگترش فوضول  یکارها  یکه تو  ده یبه خودش اجازه نم-

 شد؟   رفهمی،ش
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که با    ر خورداش سُ  قهیشق  یاز گوشه چشمش رو  یاشک  قطره

 تند رفتم و چونه اش رو رها کردم .  یادیز دمیفهم دنش ید

 لب زدم:   یوبا خشمِ تصنع ومدم ین نییموضِعَم اما؛پا از

 !ارشیبرو ب  کنم؟ینم  داشیکه پ   یگذاشت  یمنو کدوم گور  فیک-

 

که    ی و قلب  یاشک  یدستم فرار کرد و با چشم ها  ریسرعت از ز  به

 ! د یها دواز اتاق  ی کیبه سمت  دیتپیتند م

رو خودم براش   یو چا  دمیرنگم کش  یطلوب  یموها  یتو  یدست 

اما؛االن وقتش نبود،الزم    ماوردی بعدا از دلش در م  د یآماده کردم ،با

 ببره !   یو به اشتباهش پ   ارهیب اد یبود که اولتماتومم رو به 

دخالت کنه   م یزندگ  یتو  یکس  دادم یوجه اجازه نم  چ یبه ه  من

! 

و   دمیهم کشرو مقابلم گرفت،اخمهام رو در فمیبعد ک چندلحظه

رفتم که   یسمت درِ خروج  یرو چنگ زدم ،بدون خداحافظ  فیک

 متوقفم کرد:  شلرزون یصدا

 استاد! خوامیمعذرت م-
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که به رحم اومده بود لب    ییسمتش برگشتم و با صدا  ستادم،بهیا

 زدم:

 ! کنم ینم یاز خطاهات چشم پوش شهیباشه که هم  ادتی-

 

برا  بدون موندن  ط  یالعملعکس  یمنتظر  ساز  در  رفش  مت 

 شدم ! ریو بازش کردم و از پله ها سراز دمیچرخ

رو    امم یمطمئن بشم پ   نکهیا  یکردم و  برا  رهیآال رو ذخ  شماره

 شماره اش رو لمس کردم و منتظر موندم تا جواب بدع! دهید

 : دیچیپ  یگوش یتو شیحرص یسه بوق صدا بعداز

 ! یقرار انتخاب نکرد یبرا یاصال وقت مناسب-

 : دمیگرفت و پرس یجا میلبها یرو یشخندین

 چرا خوشگلم؟ -

 زد: حرص

که خوشگلم،خوشگلم    ادیمخوشم  ازت    یلیخوشگلم و درد،خ-

 برا من! یندازیراه م
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 تر لب زد:  یکرد و بعد جد مکث

 

،فقط باعث    کنهی رو عوض نم  زی چ  چیازدواج ه  نیحواست باشه ا-

و   تف یخواب خفه ات کنم و خونِ کث  یراحت تر بتونم تو  شهیم

 !زمیبر

 

سر مست شدم و با تمسخُر لب   خوردیحرص م  نقدریا  نکهیا  از

 زدم:

 ! گهید یزیبر یتون ی که خونم و نم یام کن فهخ-

 را از گوشم فاصله دادم:  یزد و من گوش غیج

 استاد! یازت متنفرم آقا-

لب   شدمیرا حرکت دادم و همانطور که از کوچه خارج م  نیماش

 زدم:

 دل به دل راه داره خوشگلم ! -
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گوش خراش عادت  یها غیج  نیبه ا دی زد و انگار با غیهم ج باز

 ! کردمیم

 ت؟  دنبال  امیب یآماده ا-

 

 کرد و بعد با حرص گفت:  سکوت

 الزم نکرده خودم راننده دارم!-

 

 : دمیتواَم با حرص غر یشمبا خمن  نباریا

سر حواست   رهِیفکرت بزرگ شده خ  یتو   یادیاون راننده ات ز-

 !  یباشه با راننده،راننده کردنت خونش و حالل نکن

 

شد و من با حرص   شهیتر از هم  یکرد ،سکوتش طوالن  سکوت

 زدم:لب 

 همون خونه باغ منتظرتم!  یجلو-
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  یرا رو می و بعد پادم کر  یرا قطع کردم آهنگ افسار را ِپل تماس

باغ  پ   یپدال گاز فشردم و سمت همان خانه  بارها  اش    ادهیکه 

 کرده بود راندم ! 

 

رنگِ    اهیساعت مقابل خانه اش ترمز کردم و به درب س  مین  بعداز

 دم ! خانه باغ زل ز

و بعد در خانه خودم عشق را در   دمش یکشیم  رونیخانه ب  نیا  از

 کاشتم !   یقلبش  م یِبُتِ سنگ

 

       (آال)ئاال  زبان از      

 

 

 !  ریبحث نکن با من ام-
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 ! منزیم رونیو از اتاق ب زنمیرا چنگ م فمیحرص ک با

ئاکام را   شنهادیکه پ   خواندیگوشم م  ریز  زیرکیصبح تا االن    از

 بردارم ! ی دشمن نیقبول نکنم و دست از ا

چرا که بدون قبول کردن    توانستمیهم نم  خواستمیاما؛اگر م  من

 ! شدم یتمام دفن م  مهیانتقامِ ن  ک یرِ  کستخا  ریز  د ی با  شنهادیپ   نیا

 

را  به    گرشیو دست د  روایدستش را به د  کیکنارم رد شد    از

 پله زد و راهم را سد کرد: ینرده ها

 

 !قهیدق هیبه من گوش کن آال ،فقط  قهیدق هی-

 

ب   رونیب  با نگاهِ  بازدمم  چشمها  حوصله  یفرستادن  به  را    یِام 

 ملتمسش دوختم و لب زدم: 

 ؟ بگو!-
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 را از نرده جدا کرد و مقابلم حرکت داد:  دستش

بکنه با    تمیو اون شکا   یول نکنرو قب  شنهادشیتو اگه پ   نیبب-

  ؟یمتوجه یشیآزاد م مهیدادن جر

 

 زده از شالم را داخل زدم و حرص زدم: رونیب ی حرص موها با

   ؟ یلیتو وک-

   ؟یلیتو؛وک

 

 مکث ادامه دادم :  با

م  یپس چرا طور  یستین- از    یزنی حرف  و  قانون  کُل  انگار  که 

  ؟یبَر

 

 کردم و حرص زدم:  بود،همان را هم پر نمانیقدم فاصله ب کی

 مگه قرار نبود مجبورش کنم باهام ازدواج کنه؟ -
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نم  مگه خودم  غ   خواستمیمن  با  شوهرم  عنوان    یباز  رتشیبه 

 کنم؟  

 

 و  غر زد:  را بست شیچشمها

  یدونیم  یلعنت  ،توعه  که تو  کنهیم  وونهیداره من و د  نیدِ هم-

  یاون عوض  لیتحو   ی،دست  یخودت و دست   یخوایو م  رتهیدلم گ

   یبد

 ب زدم :صورتش و ل یشدم رو خم

 

 یبردار از احساس  ؛دستیعشق کوره لعنت  نیصدبار بهت گفتم  ا-

 !  هیوابستگ ستیعشق ن  نیا ر،یاست امفه طر هیکه 

پا  نهیتهم  ینگاه  م  نییکه  لب  ها  ب  د یگزیپله  را  تلفن    نیو 

 حرص زدم:  ریانداختم و رو به ام فشردیم  شیدستها

 بره منو !   ادت یمدت برو مسافرت    هیبرو؛ -
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درحال حرکتم خشک شد و من باز هم    یِلبها  یناباور رو  نگاهش

 ادامه دادم:

 ! بشه  یتا نقشه ام عمل  کنمیالزم رو م  یمدت کارها  نیمنم تو ا-

  کیکه انگار درد    یه بود و با حالحال کنارش افتاد  یب  شیدستها

 بود !  رهیکرده باشند به من خ قیعالم را در تَنش تزر

 نه یتهم   یبرا  یرفتم و دست  نیی ا پاکنارش رد شدم ،از پله ه  از

 کرد! قفم متو شیبه نشانه خداحافظ باال بُردم که صدا

 خانم!؟ -

سوال  یرو  و  برگشتم  سمتش  به  پا  که    یپنجه  کردم  نگاهش 

 ،مِن کنان لب زد: مِن

 را..راستش..اَ..االن تماس گرفتن باهام! -

 

 حوصله لب زدم :  یرا در حدقه چرخاندم و ب م یها چشم

   ؟ یک-
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 لب زد:  دهیترس

 تهران!  انیدارن م مورخانیت-

 

لبها  وارفته وا ماز  ه  ینگاهش کردم؛و  ام تکان خوردند  م  انده 

قطره    یکه تُنگَش شکسته باشد و له،له بزند برا  ی ماه  کی،مثل  

 آب ! یا

و سورمه لقح  میهادر چشم  اشک ماتم گرفت  رنگِ  زد؛نگاهم  ه 

ز  ییها بودند  زده  چشمم  به  س  ریکه  را  تا    یاهیچشمم  بَست 

 عذادار شود!

داشتند سَر    یک ی،  یکیقلب بودم با هزاران زخمِ کهنه که    کیمن؛

م مثل    کردندیباز  مرا   یهااژده  کی  مثل، وید  کیو  سر  دو 

 ! دندیبلعیم

خون  زخممکه    یی حاال  نیهم  قا یحاال،دق  نیهم  من   ی زیربه 

 افتاده بود! 

م  کی را  م  د،مرای ایب  خواستم،کهینفر  و  بِکشَد  آغوشش    ان یبه 

 راز؛پنهانم کند!  کی نیاش درست ع  نهیس
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 که جانم را از کف برده بود!  یبودم در درد غرق 

اسمِ نحسِ همسر   یو نگاهم رو  دیکش  رونمیب  لمیزنگ موبا  یصدا

 ام خشک شد !  ندهیآ

 

  ل یسبز رنگ لمس کردم و موبا  کونیآ  یرا رو  زده ام  خی  دستانِ

 گوشم گذاشتم!  یرا رو

 !   ره یبانو،د رهید-

 تو ؟   ییباشم کجا  مارستانیظهر ب دی با من

 

 تکان خورد و لب زدم: میگلو بکیس

 !یشیکه درمون نم یدرد هیتو؛-

آت  ؛ازیمونیمب  ت  نیع  ب  ی زنیم  ش یدرون  از    یسرما  رونیو 

 !یخالص

 !  یزمستون نیتو؛ع  ئاکام 
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 انگار! دکریم انیطغ میدرد؛ازصدا

 جوابش تماس را قطع کردم!  یمنتظر ماندن برا بدون

با ترس رو  ه  ک   یریتوجه به ام  یب حرکات و رفتارم   ینگاهش 

 گذاشتم !  اطینشسته بود  از در گذشتم و پا به ح

 

  م یکردم،در را باز کردم و چشمها  ی خانه تا درِ باغ را ط  یطوالن  راهِ

ماش  یرو به  که  و    هیتک  نشیئاکام  بود  را    شیآفتاب  نکیع زده 

 نشست! کردیبرچشم زده بود و به من نگاه م

 دوانده بود! شهی؛ردر قلب  یی جا انگار

 اطرافم!  یمردها یاز تمام  کردیکه مرا متنفر م یحس

پاشنه بلندم در کوچه بُن    یباغ خارج شدم ،تق،تق کفش ها  از

 رخنه کرد! می در قدم ها یو طناز دیچیبست پ 

 فکرش تجاوز کنم ! قلبش،روحش و عهد بسته بود که به  من

زن    کی"یِلشود  جمله جنجا  ی خبر  تریهمه جا ت  کردمیم  یکار

 "به همسرش تجاوز کرد
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هم  تجاوز نبا  شهیکه  جسم  قلب   شودیم  یباشد،گاه  دیبه  به 

 !  د یتجاوز کرد و  پوزه اِشان را به خاک مال گرانید

  ی هاانبوه مو انیاش م یشانیپ یرا باال نکشیستادم،ع یا مقابلش

 در هم گذراند!   یی را با اخم ها  م یخوشرنگش گذاشت و از سر تا پا

 ! ی کنینگاه م ینجور یا ه؛چرایچ-

 

 اشاره زد و حرص زد: می سر به چشم ها با

 از مالِ من شدنت !  کننیم یچشمات دارن عذادار-

 زدم:  ش یجا خوش کرد و ن میگوشه لبها پوزخند

 که مالِت باشم !  ستمیمن ملک ن-

برا  با نازک کردن  میتاسف  با پشت چشم    ی سر تکان داد و من 

 را  شی دور زد و سوار شد،پا  را  نیشدم ،اوهم ماش  نشیسوار ماش

 : دیپدال گاز گذاشت و  همزمان غر یرو

 !  ش یآزما میریفردا صبح صبحانه نخور م-

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

207 

و    یاخمها  یرو  نگاهم خورد  سُر  منقبضش  فک  و  همش  در 

 را تنگ کردم! میچشمها

 انگار !  یعجله دار یلیخ-

 و لب زد:  د یدر نگاهش رقص  طنتید،شیمن چرخ یرو نگاهش

 رو بازم! بِچِشَم؛طعمت  خوامیم-

 

 زد:  شیپروا ن  ید و او ب م افتابه تن لرز

لبهام مزه،    ونیجونت رو به لبت برسونم و شهدش رو م  خوامیم-

 مزه کنم ! 

 

گس  نگاهِ  وحش  ختهیافسار  نگاهِ  از  را  سمت    یام  و  گرفتم  اش 

 اغواگرانه لب زد: یمخالف دادم اما باز هم با لحن

 یزمستون  ن یا  ینیبِکِشَمت  تا بب  ش یتبا لمس تَنِت به آ  خوامیم-

  خیبرزخِ    هی  هیشب  رونیجهنمِ که از ب  هی  ی زنیکه ازش حرف م

 !شهیم دهیزده د
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رو  میپلکها توقف   یرا  قرمز  چراغ  پشت  او  و  گذاشتم  هم 

 گوشم پچ زد:  ریکرد و ز لیکرد،خودش را سمتم ما

دردونه   یریآغوشِ من گُر بگ  یکوالک کنم که فقط تو  خوامیم-

! 

 

ها  از نفس  بهم    یخوردن  حالم  گردنم  و  گوش  به  گرمش 

  بوسدشان یم یکیکه    یچهارده ساله ا  یدخترها  نیخت،ع یریم

اتفاق پشت سرهم   نیا   ندخواهی که م   شودی م  یو حالشان طور

 !وفتدیب

  ی را از رو  میاشانه ام کج کردم و او در عوض موه  یرا رو  سرم

 و لب زد:  دیبو کش قیشال عم

 !یزمستون یبرفا ونی؛میدینرگس م یبو-

را حرکت    ن یو ماش  د یهم فشردم و او عقب کش  ی را رو  م یپلکها

 داد!
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ه بود  ردک  یکرده کار  یزیرخون   یجمله،از سَرِ دردِ زخم ها  کی

  م ی عاشقانه اش گوش ها  یبا حرف ها  دنمانیکه تمام مدت تا رس

 را کر کند! 

بود و داخلش اصال    اهیس  شیها  شهیکه ش  ستادیا  یمقابل کافه ا 

 !   شدینم  دهید

 آمدن بود! یمناسب دونفر  یِاز آن محل ها انگار

باشد    یشکل  نیکه انتخاب کرده ا  یهم نداشت که محل  یتعجب  و

! 

در نگاهِ پراز تنفرم با ابرو به کافه اشاره   رهیرد و خرا کج ک سرش

 کرد و لب زد: 

 مادام !  میدیرس-

 

شدم    ادهیپ   نیبه لفظِ پر تمسخرش رفتم و از ماش  یغره ا  چشم

! 

 رقصاندم !  میرا در قدم ها  یو طناز دمیکش  یقیعم نفس
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بود    انگار راه   یکوالک  انیممن؛در  کیقرار  به  بود  قرار  که 

 کنم! یگرندازد،اغوایب

باز کرده بود زدم و در    میکه در را برا  ییبه او  یلبخند  یدلبر  با

 نیدر ا  خواهدیه مم تا هرچقدر کدرونم دل داد  طانِیدل به ش

 بتازاند!  یباز

 طاقت لب زد:  ینشست و ب نشستم و او هم مقابلم زیم پشت

   ؟یداشته باشه، دوست دار اطیکه ح رمیگیخونه م هی-

  مانی،هردو  کردمیت را درک نمازدواج داش  نیا  یکه برا  یشوق

  ی که او از سر عذاب وجدانش مرا به ازدواج مجبور م  میدانستیم

 ندارد!  یکند و حس

 لب زدم: سرد

 خونه باغ هست! -

را در خانهِ شوهرِ ثابقم به چالش    دم ی باغ بود و من همسرِ جد  خانه

 ! دمیکشیم

 

 در هم شد و لب زد:  شیاخمها
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 ! ادیاز اون خونه باغ بدم م-

 تفاوت لب زدم:  یب

 ! یبهم تجاوز کرد-

 را با حرص بهم فشرد و لب زد:  شیچشمها

   ؟ یکنیم  یرادآوی ی تا کِ-

 

 ! کردیم تمیزده بود انگار و  لنز داشت اذ خی میچشمها

 وز!م نشده هنحرفم تمو-

 

 منقبض شد و حرص زد:  فکش

  نیاز ا  مونم یتا کجا زنده م   نمیبه جونم بب  زیخب درد بر  لیخ-

 نگاهت !  یسرما

 زمستونه؟  ئاکام 

 زد:  شیکرد و بعد ن مکث
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به   یکنیم قیما تزرسر و  یشی سرم آوار م ی؛رویبَهمن هیتو شب-

 رگ هام! 

 ندادم به جوابهاش و ادامه حرفم رو گفتم:  بها

 تَنِت مِهره منه! م؛نصفیعادالنه حرف بزن میاگه بخوا-

 نگاهم کرد و بعد لب زد:  شوکه

   ؟ یگیکه نم یجد-

طنزِ خنده دار باشد قهقه سر دادم و بعد با    کیکه  نگاهش    رانگا

 تمسخر لب زدم: 

 د؟  بو یتجاوزت شوخ-

 

کبود    یو با صورت  دیکوب  زیم  یدستش را مشت کرد و رو  یعصب

 حرص زد: شد یکه بهم فشرده م یی شده و دندان ها

 !یتجاوز رو تو صورتِ من نکوب لعنت نیا ی ه-
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ش در فضا  کوبشِ مشت  یصداو    دیاش کوب  نهیرا در س  مشتش

پراز   یاو ول  دینگاه ها سمتمان چرخ  یکه تمام  یبه گونه ا  دیچیپ 

ما    یکه رو  یی توجه به نگاه ها و گوش ها  یب   تیو عصبان  حرص

 زووم بود حرص زد:

 ؟ یخوایتَن و م نیا-

 تو!  مالِ

 نه،وجب به وجبش مال تو ملکه عذابِ من!  نصفش

 

 فت! فرو ر  میمانتو قهیو سرم در   دیدر نگاهم رقص شرم

که بحث   دندیو بلند بود که همه شن  نیخشمگ  شیصدا  آنقدر

اشتباه    ستیچ ها   دند یفهماما  آدم  در چشم  باز هم  من    ی و 

 هرزه خوانده شدم!  یگرید

 

آدمها  تازه به   م   یی نگاهش  نگاهمان  با    ی کید،کردنیکه 

 افتاد  و تشر زد:  فی کث یکیبا تمسخر و   یکیتاسف،

 ن؟یکنینگاه م یبه چ-
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افتاده    ادم ی و من انگار تازه    دند ی نگاهشان را از ترس دزد  ک ی  هر

خواهد بود،سرم    یرگ بزضعفِ  ی باز  نیدر ا  میشم که خجالت،برابا

 و در نگاه سرخش تُخس لب زدم:  دم یرا باال کش

 ! پس نصف بدنت مِهرِ من-

 

را با حرص چند بار تکان داد و بعد با دست به گارسون   سرش

 !   دیایسفارش گرفتن ب یاشاره کرد تا برا

زرشک  یپوشخوش   گارسون فُرمِ  و    یرنگ  یکه   داشت  تن  به 

را    راهنِیپ   یها  نیآست بوجذبش  زده  آمد  تا  سمتمان  به  د  

که در دستش بود را مقابلمان گذاشتم و   ی رنگ یمشک   ی،منوها

ادفتر ج  یچه  ب  بیاز   رنگش  کرم  کتان  تا    د یکش  رونیشلوار 

 کند!  ادداشتیسفارشمان را 

هنگام لبخندش معطوف شده بود   شی بایز  یبه چالِ گونه نگاهم

 را لگد کرد!  میپا  زیم ریئاکام با حرص از زکه 
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انداخته بود از فرطِ    نییکرده نگاهم را از او که سرش را پا  هول

و    کردیدر هم نگاهم م یا اخم هاادم که ب ئاکام د  ام،بهرهینگاهِ خ

 داد !  یبدون نگاه گرفتن از من سفارش غذا م  ضیبا غ 

   ردیشم را بگتا سفار  دیسمت من چرخ  چارهیهم  گارسونِ ب  یوقت

 حرص زد: یادو رگه یبا صدا تیبا عصبان

 !  نیاریدو پرس ب نایاز هم-

زده سمت چپش    نهیس  ینامش را رو  کتیکه ات  چارهیب  گارسونِ

  ب یلب زد و غ   "ییالساعه آقا"پاچه  نام داشت ،دست  رضا یعل  بود و 

 شد ! 

نم   خنده ،هرکس  بود  گرفته  مرا    کرد یمفکر  دانستیام  چقدر 

 ! دهدیبه خرج م رتیغ  نگونهیدوست دارد که ا

 شده بود!    یابر م،هوایزد رونیکافه که ب از

 بود !  ریدلگ مانیروزها نی آسمان هم به خاطر  حالِ ا انگار

او بود و جبرانِ   کیو    گرفتمیم   دیکه با  یانتقام  من بودم و  کی

 بکند!  توانستیکه هرگز نم یخسارت

 شدم و  باالفاصله بعداز حرکت کردنش  لب زدم:  نشیاشم سوار
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 رو برام بفرست! شگاه یآدرس آزما امیفردا خودم م-

 

 حس لب زد:  یکرد و ب  ینگاه  مین

ن- راه  سر  از  رو  خودش    ووردمیآبروم  بخواد  زنم  بکه    اد یتنها 

 ! ام یخون بده و منم خودم تنها ب شیآزما

 

 د: لب ز و او  شیرا کج و مَعوَج کردم برا میلبها

 !نهیعروسش و بب  ادیمامانمم فردا م-

 

  یشند  نگاهم مات روکرده با  ی سرم خال   یرو  خ یسطل آب    انگار

 و مِن لب زدم: سردش نشست و با مِن  یچهره 

 ؟ یمگ..مگه..به مامانت گفت-

دستش    کیشد و    لیسمتم متما  دیکش  ابانیرا کنار خ  نیماش 

را دارد    دنمیبوسکه انگار قصد    یفرستاد طور  میرا پشت صندل

در چشمانم لب    رهیانداخت و بعد خ  می به لبها   یا  ره یاول نگاهِ خ

 زد:



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

217 

 نه؟   یگرفت یازدواج رو شوخ نیتو،انگار ا-

کله   یتو  نویبهتره ا  یتو رو مجبور به ازدواج کرده باشم ول   دیشا

 ! یپوکت فرو کن 

ام    قهیشق  یفرمان نشسته بود را رو  یکه رو  یاشاره دست  انگشت

 بعد محکم تر حرص زد:ضرب داد و دوبار 

 ه یهمونطور که بق  یشی،تو زنِ من م  مینکرد  یازدواج توافق  هیما  -

   ؟ی،اوک شنیزن و شوهر م

 

  ی عقب افتاده ذهن کیلب زد که انگار من    دهیرا چنان کش  یاوک

 !   کنمیرا درک نم شی هاو حرفم ا

 

و بعد با حرص قدم    دمیشدم ، درش را بهم کوب  ادهیپ   نشیماش  از

 ه باغ تند کردم!سمت خانرا به  م یها

 !  رمیگلوله خالصش کنم و انتقام بگ  کیبود که با  نیا نظرم

اش با    افهیراحت تر بود تا تحمل ق  نکار یا  کردمیکر مچه ف  هر

 ن یزم  یمسخره اش که قسم خورده بودم مثل آب رو  یآن آبرو



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

218 

ا  زمشیبر بب  هیتک   واریبه د  یو  گوشه  و    ی چگونه رو  نمیبزنم 

 را جمع کند!  شیقطره از آبرو کی  کند یم  یو سعزانو زده    نیزم

ه  خان  یورود  ی پله ها  یاز رو  دنمیبا د   ریخانه باغ شدم که ام  وارد

 بلند شد و سمتم قدم برداشت !

 نداشتم!  گریرا د یکی نیا حوصله

 سالم! -

 دوشم انداختم و لب زدم:  یرا رو فمیخسته،ک 

   ؟یینجایهنوز که ا-

 

 لب زد:  هیبا کنازده باشم   یکه حرف بد انگار

 باشم؟   دی نبا-

 

 پله ها باال رفتم ،درخانه را باز کردم و لب زدم:  از

 مادرت! شیخونه پ  یم برکرد فکر-
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منقبض   یوارد خانه شدم و او پا تند کرد و راهم را سد کرد،با فک  

 : دی شده غر

   ؟یبش یمادرم که تو راحت زنِ اون عوض ش یپ  نمیبرم بش-

 

 حوصله لب زدم :  یو من ب میگشتهم به خانه اول بر باز

 کردم   یبحث رو ببند ،خسته شدم انقدر که به تو حال  نیا  ریام-

 شم ینشم ،زنِ توعم نم  یگر زن اون به قول تو عوضمن ا

 

رج حرص نگاهش را از من گرفت و سمت در رفت اما قبل از خا  با

 حرص زد: یبلند بایتقر یشدن با صدا

همون   د یبا  یبرس  نجایمنه که از اول کمکت کردم به ا  رهیتقص-

پ  کفتاره  اون  که  ت  ریموقع  به  م   گفتمی م  موریمُرد  عقدت    ی و 

 کردم!
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 زِ یم یرو  یا  شهیکوچک و ش  دانحرص گل و و با دیجوش خونم

خورد   یاکّهیسمتش پرت کردم که    غیرا برداشتم و با ج  کمینزد

 داد!  یو جا خال 

  ه؟یک موریت-

  ه؟ی چ موریت

برام   تونهیجز خودم نم  یاحدالناس  چیزنِ مطلقه ام که ه  هی  من

 ؟ یدیفهم رهیبگ میتصم

 

با    چند و  کرد  حفظ  را  خودش  رفت،موضِعِ  عقب  زدن  قدم 

 ! دیمسخره بر لبانش ،برگشت و در را  بهم کوب یپوزخند

 

از پله ها باال رفتم و در اتاقم    نهیتوجه به نگاه متعجبِ تهم  یب

 ! دمیچپ

 سمت لپتابم رفتم و روشنش کردم !   

 تخت   یگذاشته بودم را باز کردم و رو  که نامش را زخم   یاپوشه 

 گذاشتم! میزانوها ینشستم و لپتاب را رو
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از ته دلشان   ینگاه کردم،به خنده ها  یک ی  یکیرا    شانیها  سعک

ن گرفته بودند،به  نفره اشاهارمن در جمع چ  ی که ب  یی ،به تولد ها

رفته بودند،من به همه آنها     حیکه باهم  به تفر  ییبدر ها  زدهیس

 ! گفتمیزخم م

که هرگز   یزیکردم،چیحس م  انشانیام را م  یخال  یجا  چون

 دند! خودشان حس نکرده بو

 چیجمع چهارنفره بود  و ه  کیام  انگار از همان اول ها     خانواده

 نداده بود!  یجا در خودش "من" کیوقت 

 

    ئاکام زبان از       

 

 گه؟ید نمتیبیپس م-

 

 ب زد: کرد و  بعد ل" ی اهووم" یپشت گوش از

 ! کنمیئاکام جان من دستم بنده  فعال قطع م-
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لب گفتم و تماس را قطع کردم ،از آسانسور  خارج   ریز  یا"باشه  "

  ی رفتم  از آستانه در گذشتم که منش  یشدم و سمت دفترِ  اصغر

 بلند شد و لب زد:  ش یبا لبخند از جا دنم ی با د

 

 ،داخل اتاق منتظرتونن! نیخوش اومد-

 

به در وارد     یرفتم و با زدن تقه او سمت اتاق  تکان دادم    یسر

 شدم ! 

بلند شدم و همانطور   زشیهول شده از پشت م دنمیبا د  یاصغر 

 لب زد:  شد یکه دوال م

 ! یسر زد ر،فقرای سالم ئاکام جان چه عجب به فق-

 رفتم  و دستِ دراز شده اش را فشردم و لب زدم:  سمتش

 ! میهمش مزاحمِ توع  گهیکه د،بابا ما زیجان عز یاصغرسالم-

 کرد:  فیرا رد ش یهنداوانه ها 

 ئاکام جان! فمهیوظ هیحرفها چ نیا-
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  ی به در خورد و منش  ینثارش کردم که تقه ا  یمصنوع   یلبخند

 با دو فنجان قهوه وارد شد! 

خارج شد و من   یاصغر   یشتن قهوه ها از اتاق با اشارهذاگ  بعداز

 لب زدم:   انداختمیم  ستمرا  یپا یچپم را رو ی همانطور که پا

 !  یکن قیکه گفتم تحق یقرار بود راجب اون دختر -

 و لب زد: دیقهوه اش را نوش از یکم

 بخونم! خواستمیاالن م نیدرسته اتفاقا پرونده اش رو هم-

  

رنگ را از مقابلش برداشت و به سمتم گرفت  ینارنج یپرونده ا 

 و لب زد: 

 ! دییبفرما-

 

 و بازش کردم !  گرفتمش

عکس    ی اخمالود بود که  در تمام  یرمردیو پ   از او عکس    نیچند

 ه او! و  مرد با اخم بنگاه کرده بود  نیها  آال با نفرت به دورب
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 ی و بعد عکس هارا کنار زدم و برگه ا  دمیرا در هم کش  میها  اخم

 را خواندم !  یخط یکه پربود از نوشته ها

 رهنمون؛  آال》

د  یسالگ  ۹سن    در و  گرفته  قرار  تجاوز  عقد  مورد  به  بعد  وماه 

 《در آمده!  یکاووس به نام اسداهلل یرمردیپ 

 ادامه نوشته ها تنگ تر !  یشد و نگاهم رومشت  میدستها

 یپزشکنظر روان  ریکه به تهران آمد تحت درمان ز  یروز  از》

روزها هم در هفته   نینام آور قرار گرفته و  تا همبه نام  ساره

 ! کندیدوبار به پزشکش مراجعه م

ثروتش بخاطر    ی مرده و تمام  یهمسرش بر اثر سکته قلب  یتازگ  به

 《!آال رهنمون شده و وارث به نام   نامه تینداشتن وص

 

 را خواندم! قاتشیو   ادامه تحق  دیباال پر م یابرو تاک
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تا قبل از مرگش  از  خانوادهِ دو    یمجاز  یدر فضا  همسرش》

عاشقانه    نامیزندگ"  نکهیبر ا  یمنتشر کرده مبن   ینفره اشان عکس

 "میکنیاست و به داشتن فرزند فکر نم 

 شان یماریشد ب  پزشکش انجامروان   یکه ازمنش  یقاتی تحق  طبق

نشده    لیدر مطبِ دکتر تشک  یپرونده ا  چیاست و ه  یکامال مخف

 《!یاسداهلل کاووس یاست به خواست آقا

 

 

بلند شدم    می گذاشتم و از جا  فم یپرونده را  بستم و  داخلِ ک  

 و لب زد:  ستادیکه فورا  ا

 ! نیاتون رو نخوردقهوه-

 

 لب زدم: ی کردم و بعد با قدردان نگاهش

 برم، نوش جان !  دیبا  قیبابت  تحقممنون -

 مشتم فشردمش !   انیزدم پرونده را لوله کردم و م رونیاتاق ب از
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 شدم!  نمیج شدم و سوار ماشان خارساختم از

فکر کردم که ممکن است   نیسمت خانه حرکت کردم و به ا  به

 داشته باشد!  ییماریچه ب

 !  دمیفهمیم  دی که با  دانستمیرا نم زها یچ یلیانگار خ 

به صفحه اش   ینگاه   لیم  ی از فکر خارجم کرد و ب  لم یموبا  یصدا

  ی پوف دیخش ردیصفحه م یاسم محسن که رو دنیانداختم ،با د

آ  دمیکش گوش  کونیو  و  کردم  لمس  را  رو  یسبز  بلندگو    یرا 

 گذاشتم! 

 بله محسن جان!-

 

 : دیچیپ   نیدر  ماش  ش یمکث صدا  یکم بعداز

 ن؟یسالم استاد خوب-

 

 ؟ ی،  کار داشتآره خوبم-
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 لب زد: عیسر

 !  نکهینه نه،فقط خواستم حالتون رو بپرسم و ا-

 لب زد:  د یکرد و بعد با ترد مکث

 خونه؟ نیای م امش-

 

 خونه؟   امی شام م-

 خونه تو که ،خودم خونه دارم!  امیمن هرشب نم محسن

 

 خش گرفته لب زد:  ییشد با صداکه بغض کرده با انگار

 ن؟یایب شهینم-

 دلم براتون تنگ شده! من

 

کالفه به نظر    کردمیم  یکه سع  یا لحنرا بهم فشردم و ب  م یپلکها

 نرسد لب زدم : 

 خب؟   مونمینم رم،شبیو بعد م امیشام م یفقط برا-
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بزند    یباز هم حرف  نکهیقبل از ا  عیگفت و من سر  یآرام  "باشه"

 لب زدم:

 ! فعالپس -

 

ب  تماس را  و سرعتم  ،  ماش  شتریرا قطع کردم  را در   نیکردم 

 سانسور رفتم!پارک کردم  و به سمت آ نگیپارک

. 

. 

. 

  ی بلند  زن  یخنده ها  یخانه را باز کردم و داخل شدم که صدا  درِ

و  با تعجب   سمت اتاقِ ساواش که خنده ها از آنجا   دمینش   را

 بود رفتم ! 

 

  وترش یدار کامپچرخ  یصندل  یگ رو رمز رنتاپ ق  ک یبا    یدختر

گو بزله  به  و  بود  نشسته    ی،موها  د یخندیم  شیها  ییبرعکس 
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لختش را    یو  قسمت ها  دیرس  یکمرش م   ریرنگش تا ز  یاقهوه

 از پشت پوشانده بود ! 

 اوردیرا به خانه خودمان ب  یبودم ساواش دختر  دهی ل ندبه حا  تا

  ی مکانِ پارت   یاتاق ها  و در همان  بردشانیم   یبه پارت  شهی،هم

 ! بردیلذتشان را م

 

در    ش یبه در زدم که فورا با ترس به عقب برگشت و موها   یا  تقه

 هوا تاب خورد !

لرزان   یداشت و با نگاه   یمحو  شیصورت الرا که آرا  ی رو  نگاهم

 زده بود  افتاد ! ه من زل ب

 اُس..اُستاد!؟ -

 

ا  تخت بلند شد و سمت الرا که ب  یاز رو  یبا خونسرد  ساواش

ا لخت  ستادهیهول  و  سع  یبود  را  و    کردیم  یبدنش  موها  با 

رو دو و دستش  رفت  بپوشاند  و  دستانش  ر شکمش حلقه کرد 

 شانه الرا گذاشت !  یچانه اش را رو
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 ! خوردیدختران بهم م  یکم داشت حالم از هرزگ کم

 بودم !    دهیسرِ آال کوب یدختر را تو نیبودنِ ا ایبا ح چقدر

 بودند ! مثل هم  اِشانهمه

 سروپا !  یو ب  هرزه

 

 ب زد: با لبخند ل ساواش

  کنه؟یگفته بودم  که قبولم نم  ادتهی-

 

دختر پولدار    کیکه با    زدیحرف م  یبود که از دختر  ادمیبود،  ادمی

 ! دهدیو پا نم  گرددیم

 آن دختر الرا بود!  پس

 لب زدم:  هیبا کنا 

 !؟یرفته بود بگم که تماساشو جواب بد ادم ی-

 

 لب زدم:  م وشد یجد



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

231 

 نره ساواش !  ادتیخونه رو  نیدر هرحال قانون ا-

 پنهون کنه! بده روابطش رو اد یضمن بهش  در

 

ماندن  از اتاق فاصله گرفتم و وارد اتاق خودم   حیمنتظر توض  بدون

 شدم ! 

را  در دستانم چرخاندم و    لمیگزاشتم و موبا  زیم  یرا رو  فمیک

 کنم!  دایاش را پ  یزمجا یرا باز کردم تا فضا نستاگرامیا

 شوهرش بود! رمردیپ  آن

 

 چک کردم !  یکی  یکیرا  شی کردم و  عکس ها  دایرا پ  جشیپ 

ها  عکس  ینبود و تمام  جشیدر پ   یعکس  چیخرفت ه  ریپ آن    از

خودش و    عکس ها هم   یزن مسن و در برخ  کیمال خودش،  

دستم رو مشت    شدیبود و آن نگاهِ عاشقانه اش که باعث م   ریام

 کنم و دلم شکستن گردنش را طلب کند ! 

 

 ادم ! تخت لم د یپرت کردم و  رو کنسولزیم یرا رو یگوش
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 ی بانو هم برا  یدم و قرار بود پرگ کرده بورا هماهن  شگاهیآزما

 !  د یایعروسش به همانجا ب   دنید

 

انجام    ا یو    دادمیانجام  م  د یکه با  ییمرور کارها  انیم  م یها  چشم

دوباره  مغزم را احاطه   م یهم افتاد و کابوس ها   یداده بودم  رو

 کردند ! 

  میمعصوم آال که به اشک نشسته بود مقابل چشمها  یچشمها

جگر    کردیمادرش که التماس م  ی ها  غیها و ج  هید و گرظاهر ش

 کرد ! را کر  می گوشه اش را کتک نزند  گوش ها 

 کابوس ها خواب را حرامم کرده بودند!   نیا

***************** 

  می شدم ،دست و رو  داریبه هشت شب بود که از خواب ب  کینزد

اق خارج شدم ،ساواش در آشپزخانه نشسته بود را شستم و از ات

را درهم    شیمن اخمها  دنیخورد که با د  یمش را مو داشت  شا

 و غر زد:  دیکش

 ؟  یبود گفت یچرت و پرتا چ نیا-
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 باهاش رفتار نکن!  ینجوریفرق داره ئاکام لطفا ا ا یبا اون قبل الرا

 

در چشمان سرخش پنجه   رهینشستم و خ  زیتفاوت پشت م  یب

 : لب زدم  دادم و   هیرا درهم قفل کردم و چانه ام را به آنها تک  م یها

 ؟ یچه فرق  قایدق-

 با تاپ؟  ی کی نیو ا  نشستنیلخت جلوت م ایقبل اون

 

و با طعنه    دمیقب کشخودم را ع   برداشت که  زیحرص سمتم خ  با

 لب زدم:

 ه؟یچ-

 چرا؟ یکنیم رَم

 

 ب زد:حرص دستش را مشت کرد و ل  با

 ! خوامشیکنه،میفرق م گم یم-
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 وار لب زدم:  هیزدم و کنا پوزخند

 ! زنهیداره از خواستن حرف م ی ک نیبب-

 

 ی را تنگ کردم و با تمسخر سوال  م یها  ز،چشمیم  یشدم رو  خم

 لب زدم:

  ؟یخواستیمنسترن و ن-

 رو چطور؟  الیل

 را چنگ زد و گفت : شیموها  یعصب

 اونا هرزه بودن! -

 

 را باال انداختم و حرص زدم: م یابرو تاک

 ست؟ین  یکی نیا-

  ست؟ یو هرهر کنه هرزه ن  نهیکه با تاپ دوبنده  جلوت بش  یدختر

 و ناله وار  لب زد:  دیکف دستاش کش ونیصورتش رو م 

 کنم پس؟   کاریچ-
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 با همه فرق داره کمکم کن!   یکی  نیئاکام ا هشریگ دلم

 

 سمتش خم شدم و لب زدم:  شتریتعجب ب با

 ش؟یخوایم واقعا  تو،تو-

 

 د: کرد و لب ز  نییرا باال و پا سرش

 مگه من دل ندارم؟ -

   کرد؟ یم فیچقدر ازش تعر ادتهی اکامِ یاستاد ن دختر

 دم یفهم  نکهیتا ا  زدمیباهاش حرف م  نستایا  یهمون موقع تو  از

 خودمه! یو دانشجو رانیبرگشته ا

 دورش رو خط بکشم !  خواستمیاولش م -

مثل من که   یکید  به دربود    ی که اونقدر آروم و خجالت  یدختر

 !خوردیبا صدها نفر رل بودم نم

شده    رانینش به اشترگکه باعث ب  یکه پسر  د یفهم  ی وقت  یول

 ! کردیاون فاصله رو پر م شدمیمن دورتر م یمن بودم ،هرچ
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 صورتم چرخاند و لب زد: یراتو نگاهش

بدم اگر بفهمه دخترش رو دلداده خودم    یرو چ  اکامیجواب ن-

 نه رهاش کردم؟    ایپاکه  دونستم ینم نکهیر اکردم و بخاط

 

 م: زدب و  ل ختمیخودم ر یبرا یچایشدم ،فنجان  بلند

 ی کن ازش مطمعن بش  یسع  یساواش ،ول   ستیمن نگفتم پاک ن-

 گَند نخوره ! تیتا زندگ

 

 ؟ یشناسیتو اون دختره رو م-

 

 بود!  دهیمن رس   عیآال بود،انگار حاال بحث به ازدواج سر  منظورش

 ! خوردیوگرنه حالش از من بهم م دانستیرا نم گذشته

 دور مادرمه!  یها لیآال از فام-
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 ی بانوست نفس  یراحت شده باشد که انتخاب پر  الشیکه خ  انگار

 و لب زد:  دیآسوده کش

 شد آخه ! ییهوی یلیخ-

 

 زدم و لب زدم:  یلبخند

 نشد که زودتر بگم ! -

 

 ب زدم: گذاشتم و ل ییشوظرف نکیس یرا تو یخال فنجان

 خونه! ی کارها یدوباره برگرده برا  گمیبه محسن م-

 

 لب زد:   یسوال را با تعجب به سمتم چرخاند و سرش

 مگه نرفته بود؟  -

 

 زدم و با حرص لب زدم:  پوزخند

 بره؟  تونهیمگه م -
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 کرد و لب زد:    نگاهم

 مگه نه؟   گهیمشکلش باشه د یبرا ی درمان دی با-

 

 تکان دادم و لب زدم:  سر

دکتر..اگه    هی  شیپ   برمشیازدواجم تموم بشه ،م    یبزار کار ها-

اشه که اشته بآال د یتو با من داره رو جلو یکه جلو یرفتار نیا

 !  رمیبه فنا م

 

 بلند شد و به نشانه موافقت سر تکان داد و لب زد:  زیپشت م زا

 !  یتو همجنسباز کنهیفورا فکر م نهیآره اگه بب-

سمت من   طنتیگذاشت و با ش  نکیرا داخل س  فشیکث  بشقاب

 نگاهش را چرخاند و لب زد: 

 همزمان با هردوتاشون...!   ستا،مثالیالبته بدم ن-

 و حرص زدم:  دم یحرفش پر طوس
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 ساواش ! نجایهم  دم یخودت و جر م یادامه بد-

 

فرو    یسرش برد و  با خنده ا  ی باال  میتسل  را به نشانه  دستانش

 خورده لب زد:

 

 که با هر دوتاشون...!    نهی،منظورم ا گم ینم  یبد  زیبابا من که چ-

 

برداشتم که  با خنده فورا از آشپزخانه خارج شد و    زیخ  سمتش

 سمت اتاقش رفت. 

تکان دادم و  سمت اتاق رفتم تا آماده شوم    ش یبا تاسف برا  یسر

 نه محسن بروم ! به خاشام  یو برا

 

    (ئاال)آال زبان از     
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پسند کرده    می برااسداهلل  را که  دمیسپ  یرا شانه زدم،مانتو  م یموها

روح و خسته از اتاق    ی باشم،ب  ده یبود را تن زدم و انگار کفن پوش

 زدم! رونیب

 عروس بودم!  من

 بود!  ده یکش یرا به تباه  می زندگ که یمرد عروسِ

پا  از ها  امفتر  ن ییپله  و  د   ر یم  برا  دنم یبا  را  شانسش   یدوباره 

 منصرف کردنم امتحان کرد: 

 کار ! نیو دست بردار از ا ای،بنشده آال  ریهنوزم د-

 

بود که در دل هر بار که    یمزخرف  یِآن روزها  یحوال  روحم،در

 ! رمیبگ  شیَبانوتاوانش را از باعث  خوردمی،قسم م   دمیکشی زجر م

  ی بود و زندگ   ییایده سال انگار مومه  ک  یبسته بود تنِ رنجور  خی

 نکرد!

که مقابلم    یآنقر  ریاش توجه نکردم و از ز  یتکرار  یهابه حرف 

 کوتاه رد شدم !   یگرفته شده بود بعداز بوسه ا

 دل صاحبش را صدا زدم و طلب کردم:  در
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 "آنجاست! یسو دهد که خوشبخت یرا  به سمت میزندگ " 

 

 زدم! رونیه باز خان   یسرسر یخداحافظ کی با

را    شانیچشم دوخته بود که برف رو  ییبه درخت ها  اطیح  در

 پوشانده بود ! 

به   یاکه عالقه  آمدمیدر م  یبه عقد مرد  یروز برف  کی  من،در

 من نداشت ! 

  ی صورت ب دنی و با د دیسمتم چرخ م یقدم ها  یصدا دنیبا شن 

 !  دیرا درهم کش شی هااخم  شمیآرا

  ش یم کالفه شده باشد صداحس بودنروح و  یهمه ب نیاز ا انگار

 پراز حرص در گوشم نشست:

 ه؟یچه وضع نیا-

 :حوصله لب زدم ی ب  

 وضعم مگه چشه ؟  -
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 را سمت صورتم گرفت و غر زد: دستش

 زنهیدورت چرخ م  وزیپاف  کهیکه اون مرت   یی زدنات وقتا  ک یمات-

 خوبه نه؟   زنهیتو گوشت عر م ی و ه

 

ب  کی فاصله  ر  نمانیقدم  همان  کردبود  پر  هم  م  ا  سوزِ   انی و 

و همانطور   دیدستانش کش  انیفکم را م  یبرف زمستان   یسرما

 : دی غر دشفشریکه م

  یی اتاق تو،تو یوز عقد من پاش و گذاشت تور یتو ی اون عوض-

 !   یمن ،زنِیکه مالِ من

 هست؟  حواست

 

و مثل خودش    امدمیدستانش درد گرفته بود اما کوتاه ن  انیم  فکم

 حرص زدم:

   ؟یفهمیزنم م وهیب ه یستم،یشرف ن یه ب لِ توع من ما-
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  ی با فشار محکم باشم  فکم را  دهیکه مغزش را به آتش کش انگار

برف ها افتادم و او    یرها کرد و به عقب هلم داد که  با کمر رو

کرد،کنارم نشست،ع   شیزانو  کی که قصد سر    ی قاتل  نیرا خم 

  د ی شد و تهد  رهیخ  کرد و در نگاهِ لرزانم  ریدارد گردنم را اس  دنیبر

 وارانه لب زد:

و    نیشرف ،بش  یکجاست ب   قایدق  گاهم یکه جا  کنم یم   تیحال-

 ن اشا کتم

 

دستش پشت   کید، یکش  ش یمشت ها  انی را م  دم یسپ  یمانتو  قهِی

 بلندم کردم! نیزم یو از رو دیکمرم خز

را تکاند و    میمانتو  یرو  یحال برف ها  نیبود اما با ا  یعصب  هنوز

 رفت!  نشیحرف به سمت ماش یب

حلقه زده در چشمانم را با باال گرفتن سرم به سمت آسمان    اشک

 را درست کردم!  زانمیآو یپس زدم و لبها

که گر  من بود  بود که    می ها  هیسالها  بودم،حاال وقتش  را کرده 

 !  اورمیک او را در باش
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رنگم را چنگ زدم و بعد آرام و آهسته به   یگلبه  فیکشدم، خم

 رفتم !  نیسمت ماش

 

مثل    نبار یعاشقانه بارم نکرد،ا  طنتیباز نکرد،با ش  م یدر را برا  نباریا

 یو رو  د یش نکشتاندس  انیدستم را م  م یرفت  ش یکه به آزما  یوقت

 دنده نگذاشت! 

رد،کل راه را تا محضر زمزمه  لب با حرص زمزمه ک  ریعوض ز  در

ند  و  آ  د یکرد  در  تاکس  کینه،یکه  از  چهارنفره    اده یپ   ی خانوادهِ 

 شدند و سمت خانهِ من رفتند! 

بود که در جانم رخنه کرده بود و نه    ی دیاما اشکم نه از ترد  من

 نداشت !  تیاهم یذره ا شی که توجه ها یکس یتوجهیاز ب

م  من را  ها  میچشمها  همانیاشک  لبخند  چون  آن    یکردم 

 نبود!  یمصنوع خانواده مثل من  

نم  مور،هرگزیت  کاش مادرم  بطن  ا  کاشتیمرا در    یِزندگ   نیتا 

 نباشد !  رمیبانگیگر یلعنت
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ا  مقابلِ که  چرخ   ستادیمحضر  به   دیسمتم  کردن  نگاه  ،بدون 

خ  کش  سم،بدونیصورت  ها  یرو  دنیدست  پاک    یبرا  میگونه 

که از فرط    ییانعطاف ،باصدا  ی ره اذ  یحت  م،بدونیکردن اشکها

 د: رگه شده بود لب ز خشم دو

 شد !  رید  نییپا  ایب-

 

پر  ادهیپ   نیماش  از اسم    یورود  یبود روبرو  یشدم،مادرش که 

سمتم آمد،درآغوشم   یبا خوشحال  دنم ی بود و با د  ادهتسیمحضر ا

 که ئاکام نشنود پچ زد:  یگوشم طور ریو ز دیکش

 

 نکن! یدور زم،ازشیدوستت داره عز یلیپسرم خ-

 

 !  میکه ما هر دو از هم متنفر دانستینم

 نکند!  یورد توانستیمنِ متنفر از او،هرگز نم کی
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شد،استاد ساواش هم با    ئاکام از ما فاصله گرفت و  داخل محضر 

دختر خ  یهمان  ئاکام  سمتمان   یلیکه  بهش   داشت  توجه 

 کردم!   یبوسآمد،دختر دستش را سمتم دراز کرد و من ناچار رو

خل محضر  گفت و با هم دا  کی تبر  یهم با خوشحال  ساواشاستاد

 ! میشد

اش به محض    رهیسته بود و نگاه خخودش نش  یصندل  یرو   ئاکام

 ست!من نش یورودمان رو

 مثل خوره،در جانم افتاده بود!   دیدلم النه کرده بود و ترد  غم،در

به ئاکام که با    ی نگاه  م ینشستم ،ن  ش یرفتم و رو  امیصندل  سمت

 م ! انداخت ریانداختم و سرم را ز کردینگاهم م  یبرق خاص

مقابل چشمانم بازش     یسفره را برداشتم و با بوسه ا  یرو  قرآن

 کردم ! 

دخترِ   کیرا دنبال کرد و در دلم    وسفیرهِ  خط به خط سو  نگاهم

درختِ کهن سال   کیکه خودش را سالها پشت    نیسالهِ غمگ  ۹

 زد:  ادیکرده بود،رُخ نشان داد و فر  یمخف

 چرا!؟  نرآ،قیشیکه نابودت کرد خوشبخت نم یتو با مرد-
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گوشم،سرم را سمت شانه ام خم   ریاحساس خوردن بازدمش ز اب

 د: کردم و او پچ وار لب ز

 ،دُردونه!   یشیبار به قلب فتح م نیبار به تن و ا  کی-

 

 

 خودم را از مرد کنارم فاصله دادم!  

ج  لم یموبا از  ب  بیرا  نگاه  دمیکش  رونیمانتو  ساعتش    ی و  به 

آ  لیانداختم ،دلشوره هارا پس زدم و موبا در سفره   نهیرا کنار 

 که پهن بود گذاشتم !  یعقد ساده ا

  ع به خواندن خطبه کرد و من اجازه گرفتن از ئاکام شرو   آقا،باحاج

 قرآن چشم دوختم!  یها هیبا استرس به آ

 

 الشّیطانِ الرَّجیم.  اَُعوذُ بِاللّهِ منَ -

 اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ بِسمِ



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

248 

الذ ِالحمدُ ب  یهلل  اَلَّفَ  و  الزِّنا،  و  السّفاحَ  حَرَّمَ  و  النِکاحَ    نَ یأحَلَّ 

م الصّلوهُ  هُم بالرأفه و الصَالحِ، ثالفِراق و الشِقاق، و آنسَ القلوب بعدَ  

  م( واالئمهو آله وسل  هیاهلل عل  ی محمدٍ )صل  دنا یس  یو السالم عل 

 له الفداء. یروح نیاالرض ی اهلل ف هیبق مایس نییالهداه المهد

نْ  مِ  نَیمِنْکُمْ وَ الصّالِح  یامی: وَ اَنْکِحُوا آلْاَ  ی قال اهللُ تبارک و تعال  و

اهللُ مِنْ فَضْلِهِ وَاهللُ واسِعٌ    غْنِهِمُیُفُقَراءَ    کُونُوایَمْ اِنْ  ِعبادِکُمْ وَ اِمائِکُ

آ[  ۳۲/]نور  مٌیَعل أَزْوَاجًا    اتِهِ یَوَمِنْ  أَنفُسِکُمْ  مِّنْ  لَکُم  خَلَقَ  أَنْ 

لِّقَوْمٍ   اتٍیَکَ لَآذَلِ یمَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ نَکُمیْوَجَعَلَ بَ هَایْإِلَ تَسْکُنُوالِّ

 [ ۲۱]الروم/تَفَکَّرُونَیَ

فَمَنْ    یو آله وسلم(: النِّکَاحُ سُنَّتِ  هیاهلل عل  یقال رسول اهلل )صل  و

 [ ۱. ]یمِنِّ سَیْفَلَ یرَِغبَ َعنْ سُنَّتِ

 نِهِیو آله وسلم(: مَنْ تَزَوَّج فَقَدْ أَحرَزَ نِصفَ د  هیاهلل عل  یقال)صل   و

 [ ۲.]یالنِصفِ الباق ی اهللَ ف تّقِیَفل

الصّادقُ علیه السالم : رَکعَتانِ یُصَلّیهِما مُتَزَوِّجٌ أفضَلُ  إلمامُقال ا و

 کعَةً یُصَلِّیها غیرُ مُتَزَوِّجٍ.مِن سَبعینَ رَ
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  ی خانم،صدا  یط پرسرمان توس  ی شدن قند باال  دهیساب  یصدا

  نیآهنگ  ی نفس ها  یالرا و ساواش و صدا  یخنده ها پچ پچ ها

ا از  ،همه و همه نشان  زن   وه یب  کی  گر یه من دد کبو  نیئاکام 

او و    رفتم یپذیرا م  یمرد  یِهمسر  ینبودم و بزود از  که سالها 

 متنفر بودم! اسمش

 !  دیحاج آقا باز هم افکارم را در یصدا

 

آال رهنمون   یأنکحتُ و زوّجتُ مُوکِّلَت  میحبسم اهلل الرحمن الر-

الْمَعْلُوم   ی ئاکام احمد  یبمُوکِّلِ  النِّکاحَ و التَّزْوِیجَ  قَبِلْتَُعلَى الْمَهْرِ 

 لُومِ؟ و لِمُوَکِّلِی َعلَى الْمَهْرِ الْمَعْ یلموکِّلَت والزِواجَ

 

را بکنم و بعد به خانه    می هام،امضایبدون صبر بله را بگو  خواستم

 برگردم!

 خانم نگذاشت !  یپر یصدا اما

 !نهیعروس رفته گل بچ-
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 ادامه داد:  یبه فارس نباریا

 هیبا مهر  دیدهیبه بنده وکالت م  ایرهنمون آخانم آال    زهیدوش-

کالم  کی   یِآقا  بدننصفوشمعدانونه یآجفتکید،یمجاهللجلد 

 اورم؟یدر ب شانیعقد دائم ا ،بهیئاکامِ احمد

 ! لمیبنده وک ایآ

بگو  نباریا ذوق  با  مادرش  که  گالب    دینگذاشتم،نگذاشتم  که 

ازدواج آرزو   نیرا در ا  یام ،من خوشبخت  یخوشبخت  یبرا  آورمیم

 نکرده بودم! 

 بله! -

  ی لیبا مو یمن نشست و نگاهِ من رو  یئاکام رو طنتیپراز ش نگاهِ 

صفحه اش   یرو"ریام"و نام  رفتیم برهیکه وسط سفره عقدم و

 ! شدیداده م  شینما

را    لیموبا   دهیرا که دنبال کرد،دستش که مشت شد،ترس  نگاهم

عاقد باعث شد    پراز خشمش در جواب  "بله"  یچنگ زدم و صدا

 عقب بکشم  دهیترس
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چند  دفترِ ما  و  گذاشت  مقابلمان   را  امضاء    ن یبزرگش  را  جا 

ه با  ر کدا  نینگ  یو انگشتر  دیخانوم صورتم رو بوس  یم،پریکرد

 بود را باز کرد !  زیطال به گردنش آو ریزنج

رو  کی ئاکام  اسم  که  ب  یپالک  شده  زنجآن حک  در  را   ر یود 

 !ندازدی اد تا گردنم بانداخت و  به ئاکام د

 

نقش زده بود    ش یرو  الس یگ  یِصورت  ی که شکوفه ها  دمیسف  شالِ

  کردیبه چشمانم نگاه م رهیباز کردم و او همانطور که خ یرا کم

صورتم    رینجز طرف  رو  دستش  بعد  انداخت،و  گردنم  دور  را 

 ! کاشتام  یشانیپ  یرو یطوالن ینشست و بوسه ا

همه غم در دلم نبود و حاال    نی ازدواج از سرِ عشق بود ا  کی  اگر

م م  زدمیلبخند  لذت  با  را  چشمانم  ب  بستمیو    یلبها  شتریتا 

 ام حس کنم !  ی شانیپ  یداغش را رو

 

نگ  حلقه در    نیتک  وقتانگشتم  را  و  بلند   مانیاز جا  یانداخت 

 !  میساواش و دوست دخترش را پاسخ داد ی ها کیو تبر میشد



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

252 

 قفل کرد! می را در پنجه ها ش یها پنجه

  ی دست قفل شده در دستانش نگاه کردم و  بعداز خداحافظ   به

 !  میاز محضر خارج شد یمختصر

صورت ازدواج اصال با عالقه من    نیکه ا  دیخود عاقد هم فهم  یحت

 نگرفته است !

 

باز    می،در را برا  دیرفت و مرا هم دنبال خود کش  نیماش  سمت

 به چشمانش لب زدم: ینگاه  کرد و من با 

 تو مادرت رو برسون!  رمیبرگردم خونه ،خودم م د یمن با-

 

 ! کنمیم  ی که من زندگ هییتو،اونجاخونه -

 

 شدن ها نبود!  یرتیغ  نیحوصله نگاهش کردم،االن وقت ا یب

با لحن  فاصله و  پر کردم  به همراه داشت    یکه کم  یرا  آرامش 

 در چشمانش لب زدم:  رهیخ
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 برم و حرف بزنم باهاش ئاکام!  د یبابام اومده خونه،با-

 و بعد لب زد:  د یر پشتش کشپ  ی در موها یدست

 من خبر داره !؟ از ازدواجت با -

 

 نه!-

 لب زد:   صانهینش،حریلب زدم و او با فشردن درب ماش قاطع

 بهش!؟  یچرا نگفت-

 

 نجوا کردم:  شیجان گرفت و بعد با درد برا میکنج لبها شخندین

 نزدم !  ساله که باهاش حرف۸من-

 

راست  یچشمها  با کرد،دست  نگاهم  روگرد شده  ام    یش  گونه 

 گونه ام کرد ! نشست و شصتش شروع به نوازش 

 ! دمیدیرا در چشمانش به وضوح م  ترحم

 !  دمیکش عقب
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ه  مت ،من  را  نگاهش  را،ترحم  دستانش  را    زیچ  چیلمس  او 

 ! خواستمینم

 

 زد و دستش،در هوا ماند!  خ یقدم عقب رفتم،نگاهم  دو

 آرام لب زدم: فقط

 !  زنم یبهت زنگ م-

 

کردم،ن  گردعقب کم  ینگاه   میکه  که   مادرش  تر طرفآن  یبه 

انداختم،از لبخندِ محبت برانگ  ستادهیا گذشتم و فقط   زشیبود 

 تکان دادم!  یخداحافظ یبه معنا یسر

خ  آن خ  ستادمیا  ابانیسمت  و  بروم  که  بود  نگاهم    رهی،منتظر 

 ! کردیم

رو  یدست ر  گونه  یکه  و  ام  کرده  مشت  را  بود  کرده  نوازش  ا 

م زل زده  که انگار پر بود از حرف به رفتن  یو با نگاه   فشردیم

 بود!
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بلند    آمدیکه داشت به سمتم م  یزرد رنگ   یکسرا مقابل تا  دستم

 کردم،عقب سوار شدم و لب زدم: 

 !دمیآدرس رو بتون م نیحرکت کن-

محکم     ییشدم و با قدم ها  ادهیخانه باغ که توقف کرد،پ   مقابل

 رفتم!  یبه سمت ورود

 روبرو شوم ! موریسال قرار بود با ت۸ بعداز

مرد    کینه اش را بخاطر اشتباه  دُرداقبل دخترِ  که سالها    یمور یت

 !چون اسداهلل سپرد یریهوسباز به دست کفتار پ 

 انداختم !  یبه ورود یبزرگ باغ شدم و نگاه  اطیح وارد

که نه چاق بود و نه الغر    یبا مانتو و شال قرمز با بدن  یدختر

بود و داشت با   ستادهیبه ستون سمت چپ ا کیپشت به من نزد

 !زدیم تلفن حرف

 ! بودی* منیاَسرد،ی با او

ا  همان بچه  پا  یدختر  به  تا خواهر   دهیپدرش چسپ  یکه  بود 

 چکش را کتک نزند! کو



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

256 

  ده یها تک به تک از هم درچنگ انداخت و زخم  م یبه گلو  بغض

 شدند! 

بود که   یخواهر دختر  نیکنم؛او اَسر  فیاو را تعر  خواستمیم  اگر

 روحش را !  دندیو به فالکت کش دندیناموسش را در

سست  م یها  قدم به  رو  نشان    رفت،داشتمیم  یداشت  ضعف 

سال مرا به  ۸که    یافراد خانواده ا  یبرا  یبه هجوم دلتنگ  دادمیم

 سپردند! یفراموش

خانواده  گرید  آنها نبودند،آنها  من  به   یاخانوادهِ  مرا  که  بودند 

 تر بود! دادند که از پدرم بزرگ یاسارتِ مرد

 ! زاهوسب رِیکفتارِ پ  کی

که همان پشت در،ماتم برده بود و در    یمن یرو د،نگاهش یچرخ

بودم نشست،و   شانیام برا  یگحال پس زدن آن حجمِ بزرگ دلتن 

 آمد !  نییبعد پا تند کرد و از پله ها پا

  کیسرخ از رژش مثل    ینقش بست و لبها  م یلبها  یرو  لبخند

 غنچه شکفتند !
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 : نی*اَسر

 اشک و سرشک ! یمعنا  ،بهیدخترانه به زبان کُرد نام

 

از بو  به ُپر شد  او و تنم   نیری عطر ش  یخودم که آمدم مشامم 

 صار شد! دستانش ح انیم

  یسالها نیدر ا چکسیوا رفته کنارم افتاده بود و انگار ه دستانم

  د ی ،با  کشندیدر آغوشت م  یبود که وقت  ادهند  ادیعمرم به من  

اَت را   یعمقِ دلتنگ  تیو نفس ها   چدیدستانت دور کمرشان بپ

 بزند!   ادیفر

 یبلکه از حسرت  یو کشدار بود..نه،از دلتنگ  قیاما؛عم  م یها  نفس

 چشمانم جان گرفته بود !  انیکه م

م  چشمانم خ  آمدیداشت  از حضور   سیکه  قلبم  تپش  و  شود 

آغ هم در  بود،تار  یوشخونم  سالها  داشت که  بود  بسته  عنکبوت 

 ! آوردیبه بار م ییرسوا

من،ز  یساله   ۹دخترِ    آن قلب  کنج  در  که  بغل    یانولوس  غم 

 در سرم نجوا کرده بود:  یگرفته بود و قهر بود با دلخور
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 《!یخوب باش  یبهت بد کردن ،حق ندار ناوا》

 !  دادمیمن انگار به او حق م  و

ت،رنگِ  مُرده   کیمثل    تَنَم نگاهم،آن  و  به خود گرفت    لهیسرما 

آب  ی مشک  یها لنزِ  رنگ  به  حاال  مثل    یکه  بود  آمده    ک یدر 

 به سمت چشمانِ دلتنگش هجوم بُرد!  یخی ستالیکر

 

  یکه رو  صشیگاه حرو سرد مقابل ن  دمشیکش  رونیآغوشم ب  از

 لب زدم: دیچرخیصورتم م

 سالم! -

 

د  ن خورد و بعاز بغض تکا  شی گلو  بکید،سیقدم عقب کش  کی

 لب زد:

 !یسالم خواهر-

 کند نسبتمان را؟   یادآوریرا گفته بود که  یخواهر

 فراموش شده!  یِنسبت خون نیا یادآوری یبود برا رید
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ها  لحنِ استخوان  به  که  داشت  سوز  هم    یسردم،آنقدر  خودم 

 و درد را به جانم انداخت!  دیرس

 !نیسالم،اَسر-

ببا ت  کردمیم  یباز  دیمن بود..با  دور،دورِ که    یخط و خش  ینِ 

ت و  رو  یزیداشتند  را  نگاهم  و  ها  روحشان   یحرف  و  قلب 

 !  میشم خورده باتا همه زخ دمیکشیم

من    یبه پا  شانیها هم زخم  دم،باززیکه هر چقدر زخم م  هرچند

 !دیرسینم

 

که   دادیم   نیمتعجبش نشان از ا  یو چشمها  کرد ینگاهم م  مات

 بود ! نکرده  ینیشبیرا پ  یالعملعکس نیچن

 عقب رفت،مات نگاهم کرد و بعد لب زد:   گریقدم د کی

 نگاهت؛ -

 

 جمله اش را ادامه نداد! گری د را بِهَم دوخت و  ش یهالب
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و راهم   دیحرف عقب کش یا ترجمه کرد و بعد بنگاهم ر خودش

 باز کرد !  اِشانه ی به بق دنیرس یرا برا

 

 برداشتم! تی را خونسرد و ُپراز مالک می ها  قدم

چشمگ۱۹دختر    کی  حاال  من ثروتش  که  بودم  و   ر یساله  بود 

 فقط دست خودش!  ارشیاخت

ه داخلِ خانه درب باز شد و  اما؛قبل از ورودم بپله ها باال رفتم  از

صورت  ریام درحال  یبا  تهم  یبرافروخته  توسط  لباسش   نه یکه 

 بود  مقابلم ظاهر شدند !  ختهیبهم ر م یو موها شدیم دهیکش

 شده؟   یچ-

و    دیکش  رونیب  نهیتهم  ی پنجه ها  ان یشم از مبا خرا    راهنشیپ 

صورتم    یو رومرم را خم کردم و اسمتم هجوم آورد با ترس ک

 خم شد و حرص زد:

 نه ؟  یکار خودت رو کرد-

 زنمیداشتنت له له م یرو که دو ساله برا یمن یدیکش شیآت به

 نه ؟
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 : دیکش  ادیخشم را فر یگرفت و صدا انیرنگ عص نگاهم

 

 از من!  یکه دل بکن زنمیساله دارم جوش مدو-

 

از حالت پرخاشگرم گرد    شیها آنقدر بلند بود که چشم  میصدا

 آمدند !  روینه بو خانواده اش از خا موریشد و ت

د ،من  کلکل کردن با من انتخاب نکرده بو  یرا برا  ی مناسب  زمان

 کرده بود !  یزیرزخم کهنه بودم که خون  کیاالن 

شده بود انداختم    رهیخ  ریکه با پوزخند به ام  موریبه  ت  ی بد  نگاهِ 

 خوشحال شود ! مورینکنم که ت یکردم کار  یو سع

 خبر بودم. با  ری او و ام نیب خوب از خصومت من

 

 در آرام کردنش داشت لب زدم :  یکه سع  یو با لحن آرام

 !  میکنیحلش م یکه شد ر،آرومیمبرو ا-
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متوقفش کرد و    موریت  یتکان داد و خواست برود که صدا  سر

 : دیاعصاب من هم خط کش یرو

 

 !نمتاایاطراف دخترم نب گهی آره برو؛د-

 

غ   دیچرخ با  کردم   ضیو  ا  نگاهش  از  بعد  در    نکهیو  نگاهش 

 قفل شد حرص زدم:  میچشمها

 !  ومدهیبه شما ن شیفضول-

 

  دیرا درهم کش  شیو چند لحظه بعد اخمهاگاهم کرد  خورده  ن  جا

  داد یوار تکان م  دیسرش را تهد   م یهایو همانطور که مثل کودک

  از  گذاردیرا کف دستم م میسزا میتا به من بفهماند تنها که شد

 : د یشده غر د یکل یهاپشت دندان 

 

 ! نطورّیکه ا-
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 طلوع کرد !  دینگاهم خورش در

ز  ۹که آن دختربچه    دانستینم  او او  لگد   ریساله که  مشت و 

 حال در کنار اسداهلل دفن شده !  گرفتشیم

 بودم !  تمندثرو وهِیزنِ ب کیمن؛

را گرفت و    شیباکرگ  اشانهیهمسانوا که پسر  یب  مورِیدخترِ ت  نه

 شد!  ریاس ریکفتار پ  کیدر دست 

 

 لب زدم :  ریمحلش گذاشتم و رو به ام یب

 ! میزنی،بعد باهم حرف م  ریتو برو ام-

 

به سمت    موریبه ت  ی از نگاه کوتاهلب گفت و بعد  ریز  یا"باشه" 

 ن یدوختم که   ب  موریاو گرفتم و به ت  رفت، نگاهم را از  نیماش

 بود!  ستادهیزنش و پسرش ا
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مرا در آغوشش بزرگ کرده بود اما حاال او را مادرم    یزن روز  آن

 !  دانستمینم

ا  او که  در آن    ی در باتالق  نجایمادر نبود ،که اگر بود من حاال 

 !  زدمیپرتم کرده بودند دست و پا نم

 

گندِ     یکه  خودش بو یرتیغ   یب* نشست؛برادر  ریآو    یرو  نگاهم

همه جا را فرا گرفته بود و  آن روزها مرا     شیها   یکثافت کار

 !دانستیمقصر م

 

گوشه لبم جان گرفت؛به سمتشان رفتم و با پشت ضربه   پوزخندم

 زدم تا راهم را باز کند !  ریآو یبه بازو یا

 لب زدم:  کردمیکه از کنارش عبور م همانطور

 ؟تریبا غ زنت کجاست-

 

تا مبادا     دیشک  یقیبناگوشش از حرص سرخ شد و  نفس عم  تا

 صورتم بلند شود !  یدست مشت شده اش  رو
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قدرتمند تر است    یکه چه کس  دانستیخانه خودم ،خوب م  در

! 

 

 :ری*آو

 آتش ی،به معنا  یپسرانه به زبان کُرد  نام

 

به حضورشان سمت پله   تیاهم  یرا ب  م یهاخانه شدم،قدم  وارد

 یها باال رفتم ،اواسط پله ها بودم که صداها سوق دادم و از پله 

و  موریت برگردم  به سمتش  وادار شدم  و  اقتدار    متوقفم کرد  با 

 نگاهش کنم ! 

 کارت دارم دختر! نییپا ا یب یلباسات رو عوض کرد-

 

م  یطور صدا  را  خدمتکارش  دختر،انگار  دستور   زندیگفت  و 

 ! دهدیم

مت اتاق رفتم  زدم،محلش ندادم و  راهم را گرفتم و  س  شخندین

! 
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 را داشتم !  ش یحرف ها و رفتارها نیا یسزا

 !  کردم یرا تباه م شی گرا تباه کرده بود و زند امیزندگ

 !نهیتوده بودم از بغض و ک کیآدم نبودم؛ من

 

ها  وارد دست  کف   ، شدم  رو  می اتاق  و    یرا  گذاشتم  کنسول 

برا را  راهش  اشک  و  شد  مچاله  هم  در    دن یدر  یبعد،صورتم 

 کرد!  دایپ  میچشمها

 

را    م یپرت کردم و موها  واریرنگم را سمت د  ی گلبه  ف یزدم،ک  هق

 جانم رسوخ کرد!ردش تا که  د  دمیچنان کش

 

ها  شوِک ،دست  کردم  باز  را  درد    د یلرزیم  م یدراوِر   و  خشم  و 

 همزمان به مغزو قلبم حمله کرده بود ! 

ب  دیسف  یبطر را  قرص  م  دم یکش  رونیرنگ  ها  ان یاز    ی قرص 

 بدون آب در دهانم گذاشتمش! م،و بعد رنگارنگ

 !  رفتم یدکترم م دنید یبرا د یبا



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

267 

حرفها  د یبا مآرام  شیبا  و   کردیم  خودش  جز 

ک  یرو  یاثر  چیه  شی هاش،قرصیهاحرف و  درونم    نهیخشم 

 نداشت 

 

 

 

 

نفس    قیو عم  دمیدستانم کش  انیرا متخت نشستم؛سرم    یرو

 !  دمیکش

،لباس ها  آرام با    م یکه شدم  راحت  د یتاپ سف  کی را   یو شلوار 

 عوض کردم و بدون انداختن شال از اتاق خارج شدم! 

من  به و  بودند  محرمم  آنها  بخواهم   یلیدل  هرحال  که  نداشت 

 خودم را بپوشانم!

 دم،گرسنه یزراست سمت آشپزخانه خ  کیرفتم و    نییپله ها پا  از

معده   دیهم به ترشح اس   یآن ازدواج اجبار  ادیبودم و استرسِ ز

 ام دامن زده بود! 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

268 

ام انداخت و خوب درک   دهیبه رنگ پر  ینگاه   دنمیبا د  نهیتهم

 !ستیکسانحضور چه  میدگیرنگ پر لیکرد دل

 شوهرت کجاست پس دخترم !؟ -

 

 ود! ب هیکردم درلحنِ مهربانش کنا  حس

 دشمنم موافق نبود. ا ازدواج من بااو هم انگار ب  خب

 

  ی ..  با کنجکاوختمیخودم ر  یبرا   یآب  وانینشستم و ل  زیم  پشت

 !  دمیپرس

 شده بود !؟   یوحش ینجوریچرا ا ریام نیا-

 

لب همانطور که  س  با را    ینیزم  بیحرص  درحال سرخ شدن 

 گفت :  زدیمهم

 از بس بابات باهاش ور رفت ! -
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 خنده لب زدم :  یها هیو بعد با ته ما  دمیخند

   چاره؟ یب نیگفت به ا ی باز چ-

 بچم !  کنهیسکته م موریت نیاز دست ا آخر

 

غ   سمتم با  پهلو  ضیبرگشت    شینگاهم کرد و دستش زو کنار 

 شانه رفت ! که دستش بود را سمتم ن  یگذاشت و قاشق

 !  دنینم نا یرو ،ا چارهیاون ب یتو سکته ند-

 

م  میها  ید،ناراحتیبا  یگاه  فراموش  ب  کردمیرا    یکارها   یراو 

 ! دادمیبلند قهقهه سر م انمیاطراف

 

 لب زدم:  ش یام که تمام شد  با همان ته مانده ها خنده

  شه؟یعوض م  یچ یزنیتَشَر م ی و ه یاالن اخماتو توهم کرد-

 عاشقشه؟  ریزن که ام وهیب هی  شمیدوباره م من
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 برگشت و همانطور هم نطق کرد:  تابهیسمت ماه به

نکرده خودم نقره    یکار  هیبابات و جمع کن تا    روب  ای،خبه..بخبه -

 داغش کنم! 

 

خنده ام را نشنود و بعد با    یدادهانم گذاشتم تا ص  یرا رو  دستم

 تَمسخر لب زدم: 

زنده به   نجایهمشون و ا  ای( بهی )چهارپا  هیچارپا  ه،منمیتو که پا-

 نفس راحت  هیمن  میگور کن

 ..هان؟بکشم

 

 برگشتم و با حرص لب زد:  سمتم

 دم بچه ! برو تا نزدم شِتَکِت نکر  ایب-

 

م انگار  را فراموش کرده بود  یبلند شدم،گرسنگ  یپشت صندل  از

! 
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گونه اش کاشتم و قبل از دور شدن    یرو  یرفتم و بوسه ا  سمتش

 ناخونک زدم !   شیها ینیزمب یاز او به س

 

 رفتم !  ییرایتکان دادم و سمت پذ شیبرا یدست

دراز    ی عسل  یرا رو  ش یبود و پا  نفره نشستهمبل تک  یرو  ریآو

  tvنثارم کرد و خودش را سرگرم    ی نگاه بد  دنم ی کرده بود،با د

 کرد ! 

 با ذوق لب زد:  یول نیاسر

 حرف دارم ئاال!  ی باهات کل  نجایا ای؟ب یاومد یوا-

 

نگفته بود آال)ئاال( تا    ینفر با لهجه کُرد  کیوقت بود که    یلیخ

برا دستا"ئاال    "یدلم  کف  از  ضربگفتنش   و  بخورد  سُر  ان نم 

 !ردیبگ

  ی بختاهیهمه س  نیاز ا  خوردمیبودم و حرص م  ارمیتنگ د   دل

 شده بود!  رمیگبانیل گرسا۱۰که 

 !نمیبنش یگرید یبزنم و جا خی نتوانستم
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همصحبت از جنس    کیاو خوب بلد بود مرا دلتنگِ داشتن    انگار

 خواهر بکند!

  یکه تو  یدار  ن یگحلقه ن  دنی مبل نشستم و او با د   یرو  کنارش

دستانش گرفت و با ذوق گفت   ا یرا م د،دستم یدرخشیانگشتم م

: 

 بوده اسداهلل خان !  قهیسلخوش  ن؛چهیه اچه خوشگل یوا-

پنهانش کردم    م یو پشت پا    دم یدستانش کش  انیرا از م  دستم

 شده بود و مادرم لب زد: رید گری،اما د 

ز شوهرت در  بشم مادر که حلقه ات رو بعدا  تتیاون زن  یفدا-

 نگاه بد بهت بندازه !  یتا کس یاوردین

  د ی ،بایو رو دار  ،بَریوونتو هنوز جاون المصب و  اریدر ب  گهید   یول

 ! باز دخترکم یو جوونه بزن تیبه زندگ یرنگ بپاش هی

 

داشتن  ش یها   حرف مادر  تد  حس  ذهنم  در  با    ی اع را  و  کرد 

که    کردم یداده بود نگاهش م  یکه غم در خودش جا  ییچشمها

 و لب زد :  دیحرفش پر انیم موریت



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

273 

فقط  - خر  هیاسداهلل  ساده  پوالش    دهیحلقه  که  برات؛حاال  بود 

 یدورت فکر کرد  یندازیطال ن  یریدستت راه به را م  ریز  افتاده

 چه خبره؟  

 نه!  ایآخرش  یدیه باد مپول و ثروت و ب نیا نمیبب

 ش کردم! و با حرص نگاه دمیدر هم کش اخم

ثروت را چطور قرار بود خرج کنم    نینداشت که ا  یربط  چ یاو ه  به

! 

 

بازهم   سوق دادم که  ونیزیرا ندادم و نگاهم را سمت تلو جوابش

 داد! ادامه

 ابون یتو خ  یبر  یمهم دعوت کردم ،پا نش  یلیمهمون خ  هیفردا  -

 !  یجولون بد

  ی ،ناسالمت  زنهیتو چشم م  یلینپوش خ  گهید  دتم یسف  یمانتو  اون

 یزن وهیب

 

 !دمیرا مشت کردم و سمتش چرخ دستم
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 ؟    یکه چ ی کنیبدون اجازه صاحب خونه مهمون دعوت م-

   هان؟

   پوشم؟ینمیپوشم،چیم  یمن چبه تو چه که  اصال

 

که خوب در ذهنم حک شده بود،دندان   یی همان گذشته ها   مثل

 ی که رو  یا  شهیش  یگاریسو بعد جا  دیهم ساب  یرا رو  شیها

ج  یعسل که  کرد  پرت  و سمتم  برداشت  را  و    دم یکش  ی غیبود 

 دستانم پنهان کردم!  ریصورتم را ز

 

راه برات و گوره خرفت ت ریچون اون پ  یکرد  ده؛فکریدختره در-

 باز؟   ی کن یباز شده هرزه گر

 

 کردم و اشک در چشمانم حلقه زد ! بغض

 حساس بودم !  یادیز شی که من رو زدیم یی جا زد،ازیم  بد
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د  یگاریجاس به  و  بود  شده  رد  کنارم  بود،آو  واریاز    ر یخورده 

 د یسرم را به آغوش کش  نیکرد،اَسریبا پوزخند نگاهم م  الیخیب

 سکوت کرد !  شهیمو مادرم؛مثل ه

 

 

 شده بود!   هشیهم شب ریکم بود،آو خودش

  کرد یم  داشت تالش  ی ک  یآمدم و اشک  رونیب  نیآغوش اَسر  از

 شود را پس زدم !  گونه ام روان  یرو

 

 ناه بردم ! مبل بلند شدم و دوباره به آشپزخانه پ  یرو از

 ام کمتر بود! یریدرگ حداقل رفتم،یبا ئاکام م  کاش

 با غر،غر لب زد:  نهینشستم و تهم   یصندل یدوباره رو 

 بابا؟   گن یم نمیبه ا-

 خونه هاا!  نیاز ا رونیپرتش کنم ب گهیم طونهیش
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 جان گرفت و با غم لب زدم:  میلبها یرو یتلخ لبخند

 خداروشکر!  گهید  رنیفردا م-

 

 نشست!  یصندل  یو کنارم رو د ز پوزخند

 بلغور کرد؟   یچ یدینشن-

 ! ادیتازه مهمونش م فردا

 

 و با حرص لب زدم: دمیدر هم کش اخم

 اجازه!  یخونه من ب کنهیغلط کرده مهمون دعوت م-

 ! نجایا  ارهیم  کنهیبعد برا من آشغال جمع م  نجایا  هیاضاف  خودشم

 

 

باره خودم را    نیبحث کردن در ا  الیخیشکمم باعث شد ب  یصدا

 جابجا کنم و لب بزنم :  یصندل یرو
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 ناهار من گشنمه!  انیبگو ب-

 

و   موریرفت،چند لحظه بعد ت  یی رایبلند شد و سمت پذ  شیجا  از

گرفتند    یها جا  یصندل   یو مادرم  رو  نیو پشت سرشان اَسر  ریآو

 کمک کنم!  زیم دنیدر چ نهیبلند شدم تا به تهم م یو من از جا

 من !  یمادر بود برا کیکاران نبود او تمخد هیشب  نهیتهم

حرف  میرا خورد  ناهارمان بدون  رفتم..رو  یو من  اتاقم    یسمت 

چندساعت    نیدر ا  نمیرا برداشتم  تا بب  لمیم و موباتخت نشست

 نه !  ای تماس گرفته  یکس

 

پاسخ  و چند    ی تماس ب۱۲  یروشن کردن صفحه نگاهم رو  با

 دم! را باز کر ش یها  امیاز ئاکام افتاد و با تعجب پ  امیپ 

 《دختر خانم؟  یدیجواب نم چرا》

 《بهشون ؟  یگفت》

 《اونجا؟  امیب》
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 《شماااینگران م دارم》

 《اونجام! گهی ساعت د هی تا》

 

 چرخاندم.  امشیارسال پ می تا یترس نگاهم را رو با

 از ارسالش گذشته بود !  قهیدق۴۵ قایدق

 گوشم گذاشتم !  ریرا ز یاسمش را لمس کردم و گوش 

 :دیچیدر گوشم پ شی ااز دو بوق صد بعد

 !   زنمیزنگ مدارم بهت  یکه رفت یلحظه ا ؟ازیی کجا-

 

 زدم: کردم و بعد لب  مکث

 قرار بود کجا برم؟  -

 

 لب زد:  یکشدار و حرص  یلحن با

  خودت! ِخونه -

 خنده لب زدم:  با
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 خب؟-

 ! گهیحتما اونجام د االنم

 

 لب زد:  ت یجد با

 تو !  ام یپس در رو بزن ب-

 

 فشردم و مِن و مِن کردم: گوشم   را به یترس گوش با

 هنوز نگفتم بهشون ! شهینمنه..نه-

 

 داد و بعد با حرص لب زد:  رونیب کردم نفسش را کالفه حس

 باز کن بهشون بگم خودم ! -

 

 لب زدم:  ی سر تق با

 الزم نکرده! -
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 او بدتر حرص زد: و

 در رو !  نیباز کن ا یلعنت دتیببرمت خونهِ جد خوامیم-

  میشد و من با ترس از جا  یکی اِف  اِف  یاشدن صدبلند    با  حرفش

بازش کند  بادا  در را  برسانم تا م  نهیبلند شدم تا خودم را به تهم

! 

بود    کی،چندبار نزد  دمیتماس و قطع کردم و سمت پله ها دو  

 خودم نگه داشتم !  یل وفتم،ویبخاطر سرعتم ب

 بود:   دهیپرس یبا فضول  موریدر رو زده بود و ت  نهیدم،تهمیرس  رید

 بود ؟  ی ک-

 

کردم و    ی بزند  دو پله آخر رو به سرعت ط  یحرف  نکهیاز ا  قبل

 حرص زدم: تمفریم اطیهمونطور که سمت ح

 با من کار دارن!-

 

 جوابش نموندم و از خونه خارج شدم!  منتظر
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و  نگاهش زوم بود    ومدیسمت خونه مرامش  به آ  دمش،داشتید

  ستادهیا  وونیا  یپله ها رو  یتاپِ دو بنده باال   کیکه با    یبه من

 بودم ! 

که لباسام داشت  سمتش رفتم تا هر چه زودتر   یوضع  الیخیب

 بفرستمش بره !

 ! کردیخون به پا م  دشیدیم موریت اگه

 تونست یم  یبه راحت  موریبازم ت  یعوض شده بود ول  یلیخ  ئاکام 

حت و  معرف  یبشناستش  از  ز  ی قبل  و  اون  و    ریکردنش  مشت 

 !   رهیلگدهاش بگ

 

سد    ستاد یا  ش یقدم  کی تا  کردم  باز  دوطرفم  رو  هام  دست  و 

 راهش بشم ! 

 زد: ینیریباال انداخت و بعد حرص ش یی ابرو تاک

 

 خونهِ زنم؟   امی که ن  یکنیراهِ من و سد م یدار-
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با  چشمهام ناز لب    ی لحن  رو ملموس کردم و بعد  از  پر بود  که 

 زدم:

 نگفتم بهشون هنوز! -

 

که از کمر رو به    یصورتم خم شد،طور  ی رو پر کرد و رو  فاصله

 یکه تو  ی به نگاهم با برق خاص  رهیشدم و بعد خ  ل یعقب متما

 لب زد :چشمهاش بود 

 !   گمیخودم م-

اش گذاشتم تا هلش بدم و همونطور هم لب    نهیس  یو رو  دستم

 زدم :

 امشب بهم وقت بده !  هینکن ئاکام فقط   تیاذ-

  یدی وبا  انگشت شصت گوشه لبش رو خاروند و تهد  دیکش  عقب

 لب زد:

 دنبالت پس!  ام یفردا م-

 

 تکون دادم و اون عقب گرد کرد و رفت !  سر
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 لب حرص زدم :  ریآزاد کردم و ز ه ام روحبس شد نفس

 ! وزیپاف کهیمرت-

 

  کردمیشَتَکِش م  نجایهم  زدمیکنم م  یمجبور نبودم خوددار  اگر

 من خودم،خودم راه نندازه ! یتا برا

 

افتاد    نیه بشم که چشمم به اَسرعقب برگشتم تا داخل خون  به

درآر لبخند حرص  با  تک  یکه  به   هیبه ستون  و دست  بود  زده 

 ! کردینگاهم م نهیس

 لب باز هم حرص زدم:  ریز

 کنه،فضول خانم!  ریبخ ویکی نیخدا ا-

 

 کردم و سمتش رفتم !  ا حرص تندهام رو ب  قدم

 لب زدم:  دیو بعد با تهد ستادمیمقابلش ا قایدق
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به    کی- دفنت    یبگ  هیبق  ای  موریتکلمه  زنده،زنده  خودم 

 خب!؟   کنم،بگویم

 

از کنارش رد شدم و    یا  خنده  با فرو خورده سر تکون داد که 

 داخل رفتم ! 

 و بعد با ذوق و شوق لب زد:   دیسرم دو پشت

 

 بود،خاطرخواهته؟  جذاب چقدر یوا-

 

 لب زدم:   یبهش انداختم و بعداز چشم غره مفصل ینگاه  مین

 ؟  تو یفضول-

 زد و گفت:  یطانیکرده نگاهم کرد و بعد دبخندِ ش بُق

 بابا ازت بپرسه!  گمیپس م-
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که مچ دستش رو گرفتم و بعد حرص    ییرایبره سمت پذ  اومد

 زدم:

 ! نیاَسر زارمیزنده ات نم  ،بخدایبگ یخورد گه-

 

اند و با هم  که سالهاست کنار هم  ییخواهر ها  نیزد و ع   شخندین

 لب زد: یمیصم

 کن!  فیرعرام تپس ب-

 رو با تاسف تکون دادم و لب زدم : سرم

 !  ا یدنبالم ب-

 

 

خستگ  میچشمها با  ب  ی را  و  کردم  اَسرباز  که    نیه  کردم  نگاه 

 !دیکشیدهانش باز بود و خرناس م

  شیکه برا  ی بود و به اتاق  دهیبا زور داخل اتاق من خواب   شبید

 نرفته بود!  می آماده کرده بود
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 تشک بلند شدم و جمعش کردم !  یرو از

صبحانه   نمیو صورتم را شستم و از اتاق خارج شدم تا بب  دست

 نه !  ا یآماده هست 

  ن ینکرده بودم و نظرم ا  ان یازدواجم با ئاکام را  ب  یماجرا  هنوز

 خانه بدون جنگ و دعوا بروند!  نیبود که بگذارم ندانند و از ا

 

صبح را   ۷که     لمی به ساعت موبا  ی رفتم و نگاه  نییپله ها پا  از

 انداختم !  دادیمنشان 

 یو برا  خوردمیصبحانه ام را م  دیحرف زدن نداشتم ،با   یبرا  وقت

 !   رفتمیدانشگاه م 

در کالسش حضور ندارم ،بعد از دانشگاه    دیدیئاکام اگر م  قطعا

 ! کردیرا خراب م زیو همه چ آمد یم نجایبه ا

************ 

ج  و آماده  از اتاق خار  دهیاز خوردن صبحانه ام ،لباس پوش  بعد 

باد کرده که بخاطر لقمه بزرگ در    یبا لُپ ها  نیشدم که اَسر

 ب زد:اهر شد و لظ م یدهانش بود،جلو
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   نم؟یدانشگاهت رو بب یبریمنم م-

 

 را در حدقه چرخاندم و بعد با حرص لب زدم:  م یها چشم

  ن؟یاَسر یانقدر کنه نبود ش یده سال پ -

   ؟یخواهرم  یوانمود کن یخوایم هیچ

 

اش را قورت داد و   امد،لقمهیقبل کوتاه ن   یعه هامثل دف  نباریا

 بعد تشر زد: 

 هر بزرگتم ئاال! مواظب حرف زدنت باش.. من خوا-

 تر بشه!  یمیرابطه صم نیا خوامیکه بد ،من م هرچقدر

 

 ! می بمون آماده شم با هم بر-

 

که چمدانش را آنجا گذاشته بود   یق د و سمت اتاکنارم رد ش  از

 رفت و بعد لب زد: 
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 ! امیاالن م-

گفت منتظر آمدنش بمانم    نکهیتوجه به ا  ی اتاق که شد،ب  داخل

 ! رفتم نییگرفتم و به طبقه پا شی ،پله ها را در پ 

 

 برداشتم و بلند لب زدم :  یدیجاکل یرا از رو  چییسو

 ! نهیمن رفتم دانشگاه تهم-

 

نگذاشته بودم که به سرعت از پله ها   رونیاز خاگه ب یم قد هنوز

بلند    بستیرا م  شیمانتو  یو همانطور که دکمه ها  دی دو  نییپا

 داد زد: 

 

 !  ام یمنم ب  سای،وا شعوریب ی کنیکجا فرار م-

 

 رفتم .  نیرا تند کردم و سمت ماش میها   توجه قدم یب
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ماش  دانستمیم بخواهم  تا  را   نیکه  خودش  کنم  روشن    را 

را دور زدم   نیخودم را خسته نکردم و  ماش   ادیپس ز  رساندیم

 نشستم !  نیو پشت ماش

 

کمک راننده    یصندل  یرساند و  رو  نیرا به سرعت به ماش  خودش

 جا خوش کرد ! 

دادم که با ذوق دستش را جلو   کتحر  را  نیرا زدم و ماش   موتیر

 کرد !  اد یآهنگ را ز یبرد و صدا

غمگ  با آهن  نیوجود  اما؛بازبودن  غم    گ  را  دلش  او  انگار  هم 

در حال حرکت    یها  نیبه ماش  ضیعر  یکه  با لبخند  گرفتینم

 !  دوختیچشم م

 

 خانواده چهار نفره طلبکار بودم!  نیدلِ جوان را از هم کی من

شا  حقِ هم  وقت  نیا؛د یمن  که  غمگ  ی بود   نیآهنگ 

 ! ردیام نگ هیدم،گریشنیم
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 شدم!  ه دایرا  پارک کردم و  پ  نیماش یشگیهم گاه یجا یتو

به دنبالم    دَوَد یکه دنبال مادرش م   یفورا مثل جوجه اُردک  نیاَسر

تا مبادا فرار   دیکش  ش یمشت ها  انیرا هم م  فمیو بند ک  دیدو

 کنم! 

 ..  دادیرا  نشان م۹ربع به  کیبه ساعتم کردم که   ینگاه 

 : دم یو غر دمیکش رونیدستانش ب نیرا از ب فمیحرص بند ک با

 تا کالسم تموم بشه ! مکتیرو اون ن نیبش-

 

  یدیو دو دندانش را که از سف  یرا تا بناگوش باز کرد و س   ششین

آورد لب    یکه حرصم را در م  یو با لحن  دیبه رخ کش  زدیبرق م

 زد:

  ست؟ی مگه استادت همون پسر جذابه ن-

 ک بزن دلش برات بره! چشم هیفقط   گهید ده یم راهم
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 فت ! چشمانم جان گر شب؛مقابل یزدم و د پوزخند

 

 ! ا یدنبالم ب-

 

 را باز کرده بود و دنبالم به اتاقم آمده بود!  ششین

  ده یپرس  شخندیو بعد با نپرت کرده بود  تخت خودش را    یرو

 بود:

 خاطرخواهته؟ -

 

بودند  نه؛اما آن لحظه انگار نه را از لغاتم حذف کرده    گفتمیم  دیبا

 لب زده بودم:  اریاخت ی که  ب

 آره!-

 شمیآرا  زیکه به م  یتخت سمتِ من  یا روذوق و شوق خودش ر  با

 : لب زده بود طنتیبود و بعد با ش  دهیزده بودم کش هیتک

   ن؟ یاز کجا آشناشد-
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را انگار؛قرص کرده بودند و در دهانم انداخته بودند    ییگو  راست

 گفته بودم ! شیرا برا زیکه همه چ

 !  گفتمیم دیپرسینامش را نگفتم:آن هم اگر م   فقط

 

 اش را نداشتم؛ حوصله

 !ستیآمدنش با من درست ن م یبگو شیبرا که

 سالها بود که حوصله خودم را هم نداشتم.  من

 

 حرف سمت کالس رفتم و او هم با ذوق به دنبالم آمده بود!  یب

 دانشگاه برود!  دیه دختر نباد ک بو نیا موریخانوادهِ ما نظر ت در

 ! د یدیبار بود که م نیدانشگاه را اول خواهرم

 . دمیفهمیرا م  ذوقش

انجام    کی  یرا داشت که وقت  یاحساس   درست را  کار ممنوعه 

 ! آمد یت مسراغ  دیفهمینم ی و کس یدادیم
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 لحظه بعد،  چند

را    می با ذوق بازو  نیو اَسر  میآخر نشسته بود  ی ها  مکتین  یرو

 شم لب زد: د و در گوچنگ ز

 استادت از آرش هم بهتره!؟  یعنی یوا-

 

پر  با رخسارش  از  رنگ  ناگهان  که   کردم  نگاهش  و    دیتعجب 

 دستش دور بازوانم شُل شد ! 

  ه؟یآرش ک-

 

رنگش را جلو    ینفت  یِعهِ آبمقنو    دیرا با هول عقب کش  دستش

 مِن لب زد: وو با مِن دیتر کش

 ! یچکی.ه.ی.ه .یه-

 

 لبخند بازشد و لب زدم: ه ب لبم

 دوست پسرته ؟  -
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 کرد و با حرص لب زد:  م ینثار بازو یکرد و مُشت اخم

 !   ستمیحرفا ن ن یمن اهلِ ا-

 

ابروها  نگاهم از   بازو  یرا  که   همانطور  و  گرفتم    ی درهمش 

 غر زدم:   دمیمالیرا م ناکم درد

بد ترن؛از جمله خودت با اون آرشِ    ستنین  گنیکه م  ییهمهِ اونا-

 صد خِپِلِت ! درصد

 

 زد  و سرش را چرخاند که ماتش برد!  قهقهه

ئ  گاهشن به  و  دنبال کردم  تعجب  با  نگاهش  را  اخم  با  اکام که 

 کردم!  کرد،برخوردیم

حفظ    یاش نشود و  برا  رهیخ  نگونهیزدم تا ا  شی آرنج به بازو  با

 ! دمی ئاکام پاش یبه رو یظاهرم لبخند

را   زیتا مبادا همه چ  دمیرقصیم   زدیکه م  یبا هر ساز  دی با  فعال

 لو بدهد!   ازدواجمان را یو ماجرا زدیبهم بر
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 بود! نیا قرارمان

 ! میکه ما با هم ازدواج کرده ا  شدیبا خبر م د ینبا اهدانشگ

 ضمن عقدمان بود و او قبول کرده بود!  شرطِ

 زش یحرف سمت م  یهم به لبخندم واکنش نداد و ب   نیهم  یبرا

 رفت!

مغزم    یرو  نیاَسر  گریز طرف دکام و اطرف ئا  کیساعت را از    کل

 رژه رفتند !

 نداشته ئاکام   یها  تیبا گفتن جذاب یکی

 ! یمزخرف پزشک یدرس ها حیبا توض ی کی و

 

از جا  دیبا خسته نباش  باالخره که نازگل    می بلند شد  مانیئاکام 

 نچسپ کالس بلند و با ناز لب زد:  یادیدخترِ ز

 استاااد!؟-
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چه   نندیو  منتظر ماندند که بب  ندادستیا  ش یصدا  دنیبا شن  همه

 لب زد: یکه او با ناراحت د یبگو خواهدیم

 دستتونه؟  یحلقه تو نیازدواج کرد-

 

وار لب    هیبدهد کنا  یکه ئاکام پاسخ  ن یزدم و قبل از ا  شخندین

 زدم:

 !؟ دیمجردت پر سِیکِ یشد؛ناراحتیآخ-

 

 حرص نگاهم کرد و بعد لب زد:  با

زنِ- اگه  بابا؛منم  م  ریپ   هی  برو  پولش    شدمیخرفت  واسه 

 ! زدمیزر م ینجوریهم

افتاده    شی که کنار پا  ی مشت  ت؛با یئاکام پراز حرص و عصبان  یصدا

 سرِ نازگل را بِبُرَد !  زمیسرخ  اجازه نداد زبانِ ت یبود و صورت

 خانمااا! هیکاف-
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صدا  یب به  سرخ  یتفاوت  نگاهِ  و  بلندش  و  رو  یمحکم    م یکه 

 رفتم!  یرا گرفتم و به سمت خروج  نیاَسر  کرد،دستیم  ینیسنگ

ا ر  فهیوظ  نیو ا  ردیار قرار نبود درِ دهانش را گِل بگاما؛انگ   نازگل

 من گذاشته بود! یبرا

 

 ! دهیداره واسه ما ُپزَم م  یدداستاد؟ خانم شوگر  گم یمگه دروغ م-

 

اَسر  دستم نازگل    نیتوسط  انگار  اما  تا سکوت کنم  فشرده شد 

 برود !  رونیکالس ب نیزنده از ا خواستینم

 

همانطور که    نیرا بِبُرم که  اَسر  شیخواستم  بچرخم و صدا  یم

 گوشم لب زد: ریز دیکش یدستم را به سمت خروج

 نشون   یواکنش  هیپسره    نیا  نجایا  یبمون  گهید  کم یئاال،  میبر  ای دِ ب-

 هاا!   دهیم
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 از کالس خارج شدم! نیرا با حرص بستم و همراه اَسر م یپلکها

  یو درد، قلبم را به باز شدیمتکرار  م یهنوز در گوش ها شیصدا

 !  گرفتیم

 《!هدیداره واسه ما ُپزم م یشوگر دد خانم》

 

و  پا تند کردم تا هرچه   دمیکش  رونی ب  نیرا از دستِ اَسر  دستم

 بزنم!  نرویزودتر از  دانشگاه ب

 

بود و نم  نیا  تحملم آرام     توانستمیروز ها،طاق شده  خودم را 

 کنم ! 

 .. دیلرزیم  تیاز حرص و عصبان می ها دست

 آوردم و شماره دکتر را گرفتم !  رونیب فمیرا از ک لم یموبا

 ! کردیچندساعت هم که شده آرامم م یبرا دی با او

 !   میا هغضو ب نهیشدن ک یخال یراه بود برا نیزم؛بهتریپنوتیه
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و و او    گفتم یم   ش یبرا   م یاز دردها،ترس ها و زخم ها  د یبا  من

م  ییرازها  انیم من  از  دفن   یدیجد  ی،رازها  دانستیکه  را 

 ! کردیم

 

 

 هم !   یپاسخ گذاشت، دوم  یبوق را ب نیاول

ا  یشخص  شماره داشتن  و  بود  زمان    از یامت  نیاش  هر  که 

بگ  یخواستم،میم تماس  او  با  مد  رمیتوانستم   ن  هما  ونِیرا 

 بودم !  گفتندیکه م  یددگر شو

 

  را از  میانداخت و آشفتگ  نیطن  یآرامش در گوش  یصدا  باالخره

 بُرد!  نیب

وآرامش بخش بود که فقط هم    نیآنقدر دلنش  شیآرام صدا  تُنِ

 ! کردیبا او هم  حالم را خوب م یصحبت

  نیهمانطور که نگاهم را در نگاهِ کنجکاو اَسر   یاز مکث کوتاه  بعد

 لب زدم:   کردمیم رهیخ
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 خونه ات؟  امیسر ب هیتونم   ی فردا م-

 

 نبود اما؛  نیدلنش میچندان برا پاسخش

 !  ستمین نجایماه ا کیآال جان من که گفته بودم -

 !زمیهستم عز س یاالن پار من

 

تماس را قطع کردم     یرا بهم فشردم و بدون خداحافظ  میهاچشم

! 

رفتم    نیسمت ماش  زدیم   ادیحال بودنم را فر  ی که ب  یی قدم ها  با

 و پشت رول نشستم ! 

و بعد  کمک راننده نشست    یصندل   یبالفاصله کنارم رو  نیاَسر 

 لب زد:

 پسره بگم برسونتمون!؟   نیبه هم یکن  یرانندگ یتونیاگه نم-
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  نیبه طرفش انداختم و  بعد با حرص ماش  یایتند و عصب  نگاه 

 را روشن کردم !

 

دانشگاه    یجلو  قا یهم دق  وم،آناو ش  نیمانده بود  سوار ماش  نیهم

 گران یچون نازگل که آماده حرف زدن پشت سر د  یو افرادِ فضول

 ند!سته

خودش    کردیقطعا  قصد م    شدمیهم اگر با او همراه م  یاز طرف 

ب باغ  خانه  با    د یای به  مرا  تا  کند  مطرح  را  ازدواجمان  موضوع  و 

 خودش ببرد!

 شدم !  اده یپ  نی خانه باغ پارک کردم و از ماش در

بازو  ن،بازیاَسر و  می هم  گرفت  هم  را  من  کالفه  با  که  شد  قدم 

 : دمیغر

 دِ هَهَ!  گهیمن شو د الیخیب-

 

 گفت !  "یدیببخش"لب  ریو ز دیرا فورا عقب کش دستش
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تند به سمت خانه   ییسرعت از من فاصله گرفت و با قدم ها  به

 رفت !

 آرام شوم ! یتا کم  دمیکش  یقیو نفس عم ستادم یا همانجا

که ترکش موجب مرض   یعادت شده بود،عادت  کی  م ی؛براییتنها

 ! شد یم ی ادیز یها

 که همه بودند؛  م یروزها نیا مثلِ

منحوس داشت و من    یشلوغ   کیکه دورم    ییروزها  نیهم  مثلِ

 بودم !  شهیکالفه تر از هم

 . بد؛حق نداشتم خواهرم را ناراحت کنم هرچقدر

 ؟ هست  نمونیب یمن هم مثل اون ها رفتار کنم پس چه فرق  اگر

  نِیخانه باغ چرخاندم که چشمم به ماش  اطیدر ح  نگاهم را کالفه  

  نیله از ماشسا۲۸_۲۷پسرِ    کی افتاد و پشت بندش    یا  بهیغر

 ام شد !  رهیخ یشد و با ژست خاص اده یپ 

دستش رو در    کیاش را با لبخند برداشت و بعد    ی آفتاب  نکیع 

 به سمتم آمد !  یآرام یشلوارش فرو کرد و با قدم ها بیج

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

303 

  ن یماش  ی نگاهش کردم اما چرا وقت  یو سوال  دی پرباال   می ابرو  تاک

 متوجهش نشده بودم !؟  کردمیرا پارک م

 بود !  می دردسر ها یِفکرم حوال ونچ دیشا

 

دَرِش    ی که برق خاص  ی و بعد با نگاه  ستاد یا  ی در فاصله کم  مقابلم 

 ام شد و لب زد:  رهیخ زدیموج م

 !؟نیئاال باش د یشما با-

که    دیفهم  شدیم  یبه راحت  بشیفرچهرهِ دل  ظش،ویلهجهِ غل  از

  خانه باشد  نیا  همانیکه قرار بود م  یکُرد است و خب تنها کس

 !  گفتیم موریبود که ت  ی همان کس  شناختمشیو من نم

 باشد !  همانیخودِ آن م دیمردِ جوان با نیا

 

من بود  انداختم  و   رهِیکه با لبخند خ  ییبه او  یمغرورانه ا  اهِنگ

 لب زدم:

ه- شما  ناخونده  دی بام  درسته؛و  عمارتِ   یِمهمونِ 

 ! دیباش《من》
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خانه    نیتر لب زدم تا خوب در مغزش بِگُنجاند که ا  دهیرا کش  من

صورتش زدم تا بفهمد    یِباغ مالِ من است و ناخوانده بودنش را تو

 خانه آمده است!ب صاحدعوتِ یکه ب

اهِ  لبخند زد و با نگ    میَتیهم اما با وجود لحنِ سرد و پراز نارضا  باز

 جوابم را داد:  می به سرتا پا یخاص

 خونه شما هستم.  یو تو نجایخوشحالم که ا یلیدرسته و خ-

 آرشم! من

 

  نیاَسر   یهشدار را در سرم به صدا در آورد و صدا  نامش؛زنگ

 د ! نجوا ش می در گوش ها

 

 "آرش هم بهتره!؟استادت از  یعنی یوا"
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گفته بود،لبخند زدم   یاز آرش نام   نیکه اَسر  ن یآوردنِ ا  ادیبه   با

خاطر بوده است   نیآمدنشان به هم ن یکردم که ا د ییو در دل تا

! 

 آرش؛ 

خانواده    یفکر کند وضع مال  نکهیاست و بخاطر ا  نیاَسر  خواستگار

 ست ! دعوت شده ا نجایمن خوب است به ا

 بودم !  ینگفته بودند عصب یزیبه من چ نکهیحال اما از ا نیا با

 نداشتم !  یگاه یجا اننشیهم انگار من ب هنوز

که داشت مرا محرم    ییادعاها  نیهم با تمام ا  نیخودِ اَسر  یحت

  دانستینم

 ذاتاً!  نیشناسیکه مهم  منو-

 

 لب زدم و پشت کردم و سمت خانه رفتم.  یالیحیب  لحن با

  ی تیاما اهم  آمدیکه پشت سرم م  دمیشنیرا م  شیقدم ها  یصدا

 م ! مهمان نواز باش یهم نکردم کم   یسع یندادم و حت
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زخم     ی رو  ختنینسبت به من؛مثل نمک ر  شانیها  یتوجه  یب

 !   ماندیم  م یها

 هست..!   ادمی

 خوانده بودم :  جاکی،وزر کی

 ها؛  یبعض》

 نمکدانند! شهیهم

 《..!دیباش تانیزخم ها مواظب

ها  د یبا م  می زخم  بغل  م  گرفتم یرا  که    یی جاکیبُردمشان،یو 

 نکنند..  شیدای آدمها پ  نیاز ا چکدامیه

 ! کردمیم نشانپنها

 شدم !  ییرایپله ها باال رفتم،در را هل دادم و وارد پذ  از

 ی لبها  یرو  یو لبخندِ مرموز  دی سمت من چرخورودم سر همه    با

 گرفت ! یجا موریت

 !شناختمیرا خوب م شیلبخندها نیا
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لب نشانده بود در   یلبخندِ منحوس را رو  نیکه ا  یبار  نیآخر

 شد !  دهیکش ریمغزم به تصو

 

  م ی چند روز کنارم نشسته  بود،لبخند زده بود و دست ها  زدابع

دستان زُمُختش   انیرا م  زدیم  یرو به کبود  دشیکه پوست سف

 گرفته بود!

 .. ! زدیهنوز هم قلبم را زخم م شیصدا

 "مگه نه؟  بخشهیدختر بابا،بابا رو م"

 ساله بودم!۹دختر بچه  کیط کرده بودم..من فق بغض

 : ه بودملب زد یاوج دل رحم در

 ! ییبابا بخشمتی..م شمیخوب م ،زودی بوسم کن-

بوس  صدا را  ام  گونه  وقت  ده یدار  و  ها  ی بود  چشم  به    یرو 

 کرده بود!  ی را کارگردان می خوشحالش لبخند زده بودم،زندگ

 "با اون آقا مهربونه بره خونه اش  دیدختر بابا،با "

  نیبود و با هم دهیبرده بود و مرا در آغوش کش میاها پ  ریز دست

 لبخند مرموز لب زده بود! 
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 "خانم خونهِ اون آقا بشه ! دیدختر بابا؛با "

ام    قهیشق  یم و دستم را  روفشردهم    ی را محکم رو  م یها  پلک

 ! ردیگذاشتم و فشردمش تا دردش آرام بگ

 ! ختیریلم را بهم مند کوتاه،حاخاطرات هرچ یآور ادی

به نامِ آرش    بهیدِ غرمر  کیکه باز کردم،شانه به شانه ام    چشم

 در آغوشش فرو رفته بود!   یبا خوشحال موریبود و ت ستادهیا

 ! یزدیدخترِ گلم حرف ما ب  یآرش جان؛نگو داشت یکرد رید-

م  پوزخند دارم،سر  من    همانش یصدا  و  چرخاند  من  سمت  را 

 نزنم !  شینتوانستم ن

 چشمِت!  یتو مور؛خارِیخارَم ت هیشب شتریمن ب-

 

 تا چشم غره نثارم کند !   نماندم

لباس ها  به با  را  رفتم..لباسم  راحت  دهیپوش  یاتاقم  عوض   یاما 

 ناهار بروم !  یاکردم و بعد از اتاق خارج شدم تا بر

 کون یبه صفحه اش انداختم و آ  یدر دستم..نگاه   لم یموبا  دنیلرز  با

 س کردم وسبز را لم
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پا   همانطور ها  پله  از  گوشم    یگوش   رفتمیم  نییکه  کنار  را 

 گذاشتم و لب زدم : 

 بله ئاکام! -

 

 :  دیچیپ  یدر گوش  یبا مکث کوتاه  شیصدا

 دنبالت !  امیب خوامیآال؛م شدیچ-

 

 فرستادم و لب زدم :  رونیحرص ب با را نفسم

 ! میوقما عاشق و معش کنهیندونه فکر م یک یهنوز نگفتم ئاکام..-

 : دیچیپ  یپراز حرص و خشم در گوش شیصدا

 غر زدن به ننه، بابات بگو ازدواجمون رو! یبه جا-

 ..! ای

 !  گم ینه؛بزار خودم م ای
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و    دیچیپ   یممتد در گوش  یبوق ها  یکه تمام شد صدا  حرفش

ابروها  بهیغر  مردِ  آن بد  یبا  نگاهِ  و  رفته   نه یبه س  ،دست یباال 

 پله ها به من زل زد !   نییپا

 

نگاهش رفتم  و چند پلهِ آخر رو هم    یرگیبه  خ  یغره ا  چشم

 !  ستادمیرفتم و مقابلش ا نییپا

   هست ؟  یمشکل-

 و او با لبخند لب زد: دمیاخم پرس با

 ! یخوشگل یلیخ-

 

 ی بهش رفتم و بدون دادن جواب  یاگِرد شد و چشم غره  میچشمها

 رفتم!  ییرایبهش  سمت پذ

را      اِمیکرد و پ حواسم را پرت خودش    لمیاس ام اس موبا  یصدا

 باز کردم تا بخوانم: 

 《!ریباغ ،ام  ام یم گهی ساعت د میتا ن 》

 ود! شناس باش نا شماره
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را داخل دستم فشردم  و سمت  یگوش   الیخیکردم اما ب تعجب

 مبل ها رفتم! 

تماشا  نیاَسر آوtv  یمشغول  و  ز  ریبود  ت  ر یداشت    مور یگوش 

 !   کردیپچ م پچ

شکمش زدم    یتوبا آرنج محکم  مبل نشستم و    یرو  نیاَسر  کنار

 گفت و با حرص لب زد:  " یآخ "که

 چته !؟  -

 :م و بعد حرص زدمدر حدقه چرخاند یچشم 

 ن یع   نینشست  نجایتو خونه بعد شما ا  چرخهیلندهور ول م  نیا-

  ست؟ین التونمیخ

 ن؟یمهمون دعوت نکرد مگه

   ه؟یچه وضع نیا پس

 

کنجکاو    یشده و لحن  زیباال انداخت و بعد با نگاه ر  ییابرو  تاک

 لب زد:

 ؟ ی..نگرانشهیهووم،چ-
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 لب زدم: نگاهش کردم و بعد یچپ چپ

  مون یبره پش  شیپ   ینجوریا  گهی د  کم یخاستگارته..  رتس  ریخ-

 ! شهیم

 

متوجه   یکه به سخت  یلب طور  ریتعجب نگاهم کرد و بعد ز  با

 شدم لب زد: 

 پس هنوز بهت نگفتن! -

 کردم و مشکوکانه به چهره نگرانش چشم دوختم !  زیرا ر نگاهم

 درست نبود! انیم نیا زیچ کی

  م یمان نمبل مقابل  یو نشستنش رو  ییرایبا آمدن آرش به پذ 

 لبش انداختم و به فکر فرو رفتم .  یرو به لبخندِ ینگاه 

بعد،ا  چند پذ  رومیت  یصدا  ن یلحظه  سکوتِ  که  را   یی رایبود 

 : زدیو رو به آرش لب م    شکاندیم

 شد ؟   یخب چ-
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از ت  نگاهم پا  موریرا  چپش   یپا  یراستش را رو  یبه آرش که 

 م  که لب زد: زده بود داد هیانداخته بود و مغرورانه به مبل تک

 !دیصحبت کن دیتونیمن نظرم هنوزم همونه؛م-

 

 آوردم ! یسر در نم شانیهاحرف  از

  دمیفهمیارزش بود و نم  یشئ ب  کیبه من حاال مثل    ریآو  نگاهِ 

 ! دهدیم لمیو پوزخند  تحو کندینگاهم م نگونهیکه چرا ا

 .  دیچیپ   ییرایپذ یاِف اِف در فضا یصدا

بلند شدم تا در را باز    میهم از جا  نیهم  یبود برا  ریام  احتماال

 با اخم نگاهم کرد و لب زد:  موریکنم که ت

 ! کنهیباز م نهیتهم نیبش-

 

نشستم   م ی سر جا ی باال رفته  نگاهش کردم و به آرام ی ابرو ها با 

 لب زد:  یو او با نگاه اخم آلود

عکست از تو خوشش اومده   دنیچون با د نجاستیآرش جان ا-

! 
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 کرد و من جواب مثبت دادم!  یاستگاررو از من خ تو

 

 گرد نگاهش کردم !  یچشمها با

 !؟ گفتیم چه

 ده؟ مثبت دا جواب

تفاوت که من نه    نیانگار با ا  شدیهم گذشته داشت تکرار م  باز

 زن مستقل بودم بلکه حاال شوهر هم داشتم !  کیتنها 

 !نباریبه سنگ خورده بود ا رشانیت

ت  ی حرف  آمدم که  پر  انیم  توجه  بدون  موریبزنم  و    دیحرفم 

 لب زد:  یدستور

 !یدی..فهمیعقد کن  دی چون و چرا با یب-

   ی با هول به عقب برگشت که نگاهم رو  یزیچادن  افت  یبا صدا 

 بود  نشست و با ترس لب زدم: افتاده  نیزم یکه رو ی سبد گل

 ئاکام!! -
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           ئاکام                                    

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰رامش(, ]) یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 کم یپنجاهصدقسمت #

 ک  _ح_یرزمشک_قلم_به#

 

بلند شدم تا سمتش    م ی دهانم را قورت دادم و با ترس از جا  آب

شد و    رهیخ  م یسرخ و اخمالود به دستپاچگ   ی بروم که با نگاه

 ! متوقف شدنم باال آورد ی کف دستش را به معنا

لحظه   کی  یپشت سرم احساس کردم و برا  قایرا دق  نیاَسر  حضور

 احساس کردم ! ا ر زیچ کیفقط  زیغافل از همه چ

 ت؛یحما
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 خواهرانه!  یتیحنا

پا تند کردم و  دست  انا مضطرب  نحالیا  با که در هوا   یسمتم 

 !   دمیدستانم کش انیبه سمتم گرفته بود را م ستادنمیا یبرا

 کرد؛ یبه پا م خون

 !  شدیم یکه از زنش،مقابل چشمانش خواستگار یمرد

حت  رتیغ  نامرد  یرا  و  ئاکام  یمردان هوسباز  برا  چون    یهم  

 !  دمیفهمیناموسشان داشتند..م

 خروار ها حرف داشت..؛  نگاهش

 بود؛  رهیام خ دهیکه در چشمانِ ترس  ینگاه 

 حرف داشت ! ایدن کی

حرکت   کیبا  را که در دستانم قفلش کرده بودم  فشرد و     یدست 

آن    دیبه سمت خودش کش و   پرت شد  آغوشش  در    ی کیکه 

 دستش دور کمرم حصار شد ! 

 ! دی کشیرا به رخ م تشیمالک داشت
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گوشم    ریز  شی آغوشش مچاله کردم و با حسِ لبها  انیرا م  خودم

سمت شانه ام خم   یو خوردن بازدمش هنگام پچ زد  سرم را کم

 کردم ! 

 تنت هنوز اولشه دختر جون   یهجومِ ترس و دلهره تو نِیا-

ز  ینیب  نوک تا  را پشت گوشم  با    دیگردنم کش  ریاش  و همراه 

 لب زد:  یقینفس عم

 ! ؛جداستیتن نی اکه مالِ  ییجمع از تو نیحسابِ ا-

 

 دست برداشت! دنیلحظه از تپ کی یبرا قلبم

 بود مالِ من..؛  نگفته

 بود در شناسنامه من..؛   نگفته

 بود زنِ من..؛  نگفته

 بود: گفته

 "تَن  نیمالِ ا"

 آال!  یشده بود یجنس عروسک
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           ئاکام                                 

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 دوم پنجاهصدقسمت #

 کحیرزمشکقلمبه#

 

او و نفس ها  حواسم بو  یداغش رو  یپرتِ  گردنم  د که پوستِ 

خودم را از آغوشش فاطله دهم و    ی باعث شد  کم  موریت  یصدا

 سمت آنها برگردم! 

را از    ریگرد مادرم و پوزخند آو  ی،چشمها  موریت  تناکِوحش   نگاهِ 

شود  رو به آرش لب    یبحث  نکهینظر گذراندم و در آخر قبل از ا

 زدم:



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

319 

 که من متاهلم!  دونستندیفکر کنم خانواده من نم ی متاسفم ول-

 

 لب :  ریکه در هم شد ز شیمهاخا

 "یبه جهنم"

غمگ  یکردم و ب   نثارش رو به    شنیشمگاما خ  نیتوجه به نگاهِ 

 کردم و لب زدم: موریت

 ...!موریت یریبگ میمن تصم  یبرا یحق ندار گهیتو؛د-

 ... وهِیزنِ ب هی من

 

ئاکام باعث شد حرفم در دهانم    یدستها  انیشدن دستم م  فشرده

ا و  سنگ  یصدا  نباریبماسد  جوّ  پذ  نیئاکام  در  را    یی رایحاکم 

 بشکند!

 

 دست من!  ارشیآال زنِ منه،و اخت-
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معرف  ی..حتگفت را  کش  یخودش  با  و  نکرد  به    دنیهم  دستم 

 به طبقه باال رفت!  یمنته  یسمت پله ها

 

 : دیلب غر ریپله باال رفت و با حرص ز از

 

 کجاست؟   تیاتاق لعنت نیا-

 

 ،سمت اتاق هولم داد، دلهره اتاق را نشانش دادم  با

 در را باز کرد و با حرص سمت تخت پرتم کرد...  

 

 

           ئاکام                                 

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 
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 ئاکام #

 سوم پنجاهصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

 : دیا حرص غرو بعد ب دیرا محکم بهم کوب در

 

 ..! یخونه کوفت  نیتو ا یدو روزه اومد-

 

 زد:  ادیفر  از اتاق اشاره کرد و رونیدست به ب با

 یکه اسمش تو  ی از زنِ من کس  اد ی..؛بادی ب  یالشخورِ عوض  هیکه  -

 کنه آره؟   یشناسنامه منه خواستگار

 

صورتم   یو تو  د یکش  شیمشتها  انی ام را م  قهیرا پر کرد و    فاصله

 : دیغر
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   ؟ یکن یمن باز رتِیغ  با  که-

هات پس مونده ات    یخودم زنت نکردم که هرزگ  ریز  شیپ   سالها

 ! باشه ..

 

م  با نگاهش  ها   کردمیترس  حرف  حالج  شیو  مغزم  در    ی را 

 ! کردمیم

 له کرده بودم؟  م یپاها ریاز عمد غرورش را ز کرد یم فکر

 

 .   کردیاشتباه م  اما

  غ یام فاصله دادم و ج  قهیو با حرص دستانش را از     امدمین  کوتاه

 زدم:

 !ستمینمن هرزه  -

 ..! ؛چرایول تو

 !  یهرزه ا یکرد ساله رحم ن ۹که به منِ  ییتو
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سِتَبرش فرود آوردم و بلند تر   نهِیس  یدستانم را با ضرب رو  کف

 زدم:  ادیفر

 ؟ یدیفهم!یکن فیتکل نییمن تع یبرا ی..؛حق نداریحق ندار-

 را بلندتر کند اما؛  شی تر شود و صدا یجر کردم یم فکر

شلوارش فرو برد و دو قدم   بی خونسرد دستش را در ج  برعکس،

 ده  به عقب برداشت..گ شتن یرا با نگاه 

 لب زد:  ی زد و با لحنِ پراز لذت  یقیلبخند عم  واریزده به د هیتک

 ...!! هام یبگو از بد گهید-

           ئاکام          

خم کرد و با نگاهِ تنگ   یحرص نگاهش کردم که سرش را کم با

 را از نظر گذراند و بعد خونسرد لب زد: میشده اش سر تا پا 

 ، یبش ؛بارونی ش..بغض کنانقدر بگو که تَهِ تَهِ -

 ! یآروم بش شیکورهِ آت نیا یتو

 !کردیاش اشاره م نهیس به
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د  هیتک از  را  و    واریاش  قدم  سمتم  گرفت..آهسته  سرش  پشت 

بازوانم نشست و با فشردنشان    یرو  ش یبرداشت و بعد دست ها

 لب زد : 

 تو یحق نداره قلبِ زخم  یرحم کس  یهرزهِ ب  نیجز هم  ریبگ  ادی  -

 !نوازش کنه..

 شده بودم ..  جیرفتارش گ از

م  د یبا بحث  شا   کردیبازهم  رو  یحت  د یو  ضرب  با    یدستش 

 ..! نشستیصورتم م

کننده    ج یگ  یادیو لحنِ مرموزش ز  یخونسرد  نیوجود اما؛ا  ن یا  با

 بود!

  نیجدا شد و چانه ام را ب  میآن پراز حرص دستش از بازو   کی

 و حرص زد:   دیانگشتانش کش

 ! شهیتو نم مردِمن؛  یجا ی کس ریبگ اد ی-

از درد در هم    م یچانه ام باعث شد اخمها  یانگشتانش رو  فشار

پخش    م یلبها  یرا رو  شیصورتم نفس ها   یشود و او خم شده رو

 گردش داد!   می هاها و چشملب یکرد و نگاهش را رو
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 رهیخ  صشیدهانم را با استرس قورت دادم و به چشمانِ حر  آب

 شدم!

 ! کردیم دادیب《خاص 》 یتشنگ ک ینگاهش  در

  صانهیکه حر دم یکش شی به سمت لب ها شیرا از چشمها منگاه 

            را طعمه کرد! میبازوانش لبها انیکمرم را چنگ زد و م

           ئاکام          

  دنیکشنفس.. فشردیو م  دیمکیم  شیلبها  انیرا م  میولع لبها  با

دور کمرم    ش یدستهابودم ..  جیگ   هنوز..   شد یداشت سخت م   میبرا

که بدنم شروع به    دیبوس  یشتریرا با ولع ب  م یو  و لبها  حصار شد

...  دنیلرز م  بازکرد  بد  حالم  داشت  م  شد یهم  گذشته  قابل  و 

 ..!  گرفت یم رنگ مچشمان

 دکترته !  نیا-

با اخم ها   نگاهش به زنِ   یکرده بودم که  درهم لب زده بود و 

رفته  از من گ  نگاهن بود!م  رهِیاشاره کرده بود که با لبخند خ  یجوان

 و رو به دکتر لب زده بود:  بود
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نوشته   مونیکه دکتر خانوادگ  یپرونده ا  یدختر تو  نیا  یماریب-

بفهمه مشکلش  یکس نکهیبدون ا دیش رو شروع کنهست،درمان

 ! هیچ

 به صورتم انداخته بود و لب زده بود:  یزیرآمیتحق نگاه 

 برام بچه بِزاد! د یدختر با نی ..ادیمشکلش رو حل کن خوامیم-

مانند گرگش که  انگار    یِترس نگاهش کرده بودم،به چشمها  اب

در  کی  رهِیخ نقشه  داشت  و  بود  آهو  ذرا    دنش یبچه   هن  در 

 ! پروراندیم

 ! نیبرو بش-

  ی ادآوری  میامروز صبح برا  نیکه هم  یی داده بود و قانون ها   دستور

 کرده بود را خوب به خاطر داشتم !

 بود : گفته

از عهده کار    یتونیاال که نم بشه ح  انجام  د یبدم با  یهر دستور"

ا انقدر بت  ی ایبر ب  یمثلِ همخواب  یساده  تا     یزجر بکش  د یپس 

   "!یچ یعنی دنیمال رهیسرِ اسداهلل ش ادیدستت ب
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پاها  م  ییبا  رفتم،رو  دیلرزیکه  مبل  ترس  سمت  فرط    ش یاز 

 که آمد دوباره سرم داد بکشد..!  نینشستم و بعد هم

 بش نجوا شده بود:مط در ش ینجاتم صدا فرشتهِ

تا کارم رو    رونیب  دیببر  فیتشر  ست،لطفاین  حیرفتارتون صح  نیا-

 شروع کنم! 

 آرامش خاص انگار حضور داشت..!   کیاش    یلجن   سبزِچشمانِ  در

م  "امئاک "  یصدا  با و  پرت شدم  حال  به    یصدا  انیاز گذشته 

 کردم !   یرا نقاش دینگرانش سقفِ سپ

           ئاکام            

 ت شد! آال!..آال چ-

قابل    بیاش عج  ینگرانو خواب خوب حس کردم ..!  یداریب  در

اش چسپاند و به    نهی و سرم را به س  دیآغوشم کش  درلمس بود..

  شد یدر گوشم نجوا م  ش یها  ،نفسنفسسرعت از اتاق خارج شد..! 

هم افتاد،لرزشِ   یکه رو  میها   مچش!کردیسِحرَم م  یی و مانند الال

شد! قطع  که  م  ک یبدنم  بودم  مانده  مرد  انیمن    یآغوشِ 

 حالم! ینگران؛برا
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ه  در اما؛اسداهلل  م  ی..حتچگاهیگذشته  که  اول  روز    ان یهمان 

 دستانش تشنج کردم.. 

 بود.  دهیبازوانش نکش انیانقدر نگران م مرا

******** 

جشن    کیکم،  پشت پل  یِاهیس   درعروس بود..  کی  لباسم؛لباس

م  به و من  بود  دلبر  انیپا  را   نیا..!کردمیم  یآن جشن  خواب 

  چشم قبل از آن اتفاق شوم..!  قای دقبودم ..  ده یبچه بودم هم د   یوقت

 منظم..!  شیبود و نفس ها شی دست ها انیکه باز کردم،دستم م

  نجاست یتکان دادم تا بپرسم که چرا هنوز ا  یرا به سخت  می ها  لب

 افتاده باشد..فقط لب زدم!  رونیکه از آب ب ی ماه کیاما؛مثل  

  رِیکه ز  یی به من و دستها  یکه وارد اتاق شد نگاهِ خاص  یپرستار

لب    کردیسرِ ئاکام بود انداخت و بعد همانطور که سِرُم را چک م

 زد:

 !؟زمیعز یبهتر-

 پلک زدم و گذاشتم سکوت کند..!  آرام
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ا  کردم یم  حس عال   خواهدیلمها،میف  ن یمثل  نگرانقاز  و    ی ه 

خوددار   ش یبل حرفهامقا  توانستمینم  د یو من شا  دیهمسرم بگو

 بمانم و پوزخند نزنم. 

نزد..کارش را تمام کرد و در آخر لب  یگریاما؛حرف د  حالنیا با

 زد:

 زنگ کنار تخت رو بزن..! یداشت یکار-

 فرو خورده ادامه داد: یائاکام اشاره کرده و با خنده به

 ت دکتر! سچه خوش خوابم ه-

از خوب  نیهم  یبرا!شناختشیم   پس فت،نگفت  نگ  شی ها  یهم 

 چقدر عاشق و نگران بود!

 انگار سوخت..!  ممغز

 که ئاکام عاشقِ من است؟   دی و بگو د یایب یکیمنتظر بودم  چرا

ممکن بود همه   دیجد  یفکر ها  نیقرار بود متنفر باشم و ا  من

 را خراب کند! زیچ
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بکشم که  با حرکت    رونیدستانش ب  انیکردم دستم را از م  یسع

ر سرش  سرعت  به  بدادنش  چشمهاا  با  و  کرد  از   یلند  خمار 

 نگاهم کرد! خوابش 

 جان گرفت و آرام لب زد:  شی لبها یکه لبخند رو دینکش یطول

   ؟یخوب-

 را باز و بسته کردم..  پلکم

 گرشی و بعد دست د  د یرا نوازش وار پشت دستم کش  انگشتانش

رو  میموها و خم شده  فرستاد  پشت گوشم  تمام    یرا   صورتم 

 اند و لب زد :گذررا از نظر  شیاجزا

 !دمیترس-

 به چشمانم پراز خواستن لب زد: رهیکرد و خ مکث

 ! یکه جوابم رو بد یکه صدات بزنم و تو نباش  دمیترس-

  شان یشان،صدایها  غیزده باشند و بخاطر ج  ونیکه ش  ی کسان  مثل

 ش؛ یگرفته باشد..صدا

 خش برداشته بود ..  ش ی..صداآمد یاز ته چاه در م انگار
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ننگاهِ داغش،  ریز را سمت در چرخا  اوردم یتاب  ندم که  و  سرم 

وارد اتاق    "م یمر"از    یبا دسته گل  نهیو تهم  دیپاشنه چرخ  یرو

 شد .. 

ئاکام از من فاصله گرفت همانطور که گل را   ی زد و وقت  لبخند

 لب زد:  گذاشتیم زیم یرو

 دخترِ قشنگ من چطوره؟ -

 !  زمیعز یرو که ترسوند ما

  بسته اتاق نگاه دوختم ! زدم و به درِ یمیمال لبخندِ

 درد لب زدم:  و پر از آرام

   ومد؟ین-

منتظر است   شهیبازم هم  ندیبب   یدختر؛هرچقدر هم که بد  کی

 پدرش در آغوشش بکشد و سرش را ببوسد..که 

 ..! کشندیاز جنس پدر م  یحام کیانتظار  شهیهم دخترها

 درد لب زده بودم و با ترحم نگاهم کرده بود..  با

 . خوردیحم در نگاهش بهم ماز تر حالم
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 ! ومدین-

 سرم را نوازش کرد.. یرا داد و دستش رو جوابم

 ه در فکر فرو رفته بود. شدم ک رهیاز او گرفتم و به ئاکام خ نگاه 

 به من ترحم کند .  دی نبا دانستیبود،که م خوب

 نه! ای رفت  پسره ن یا نمیمن برم بب-

  چرخاند یئاکام ممنو    نیکه مضطرب نگاه ب  نهیبه تهم  ینگاه  مین

 انداختم و لب زدم : 

 !؟نهیتهم گهیکدوم پسره رو م-

ر که ئاکام د  نیشده ام نشست و هم  زیر  یچشمها  ینگاهش رو 

 لب زد:  یبا نگران دیرا بهم کوب

دوبار  بره ..  کنهیبه تو ول نم  دهی پسره مهمون بابات بود چسپ  نیا-

دعواشون    تا  رمیبود دعوا کنند بخدا من برم جلوشون و بگ  کینزد

 نشده..! 

لب حرص    ریز  نهیو با رفتن تهم  دم یهم ساب  ی را رو  م یها  دندان

 زدم:

 فقط تو رو کم داشتم به خدا-
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 رو ها! تو  فقط

ئاکام که    ی با حرص به گوش  دیچیاتاق پ   یکه تو  ل یموبا  یصدا

 بود نگاه  کردمو برداشتمش تا خفه اش کنم..   میکنار پا 

سبز را    کونین با حرص آکردم اما باز هم زنگ زد و م  جکتیر

 لمس کردم! 

 بله؟-

 ! دیچیپ  یدر گوش یبا مکث طوالن  شیصدا

 فکر کنم اشتباه گرفتم!  دیبِ..ببخش-

  یکه گوش  دم یفهم  دیچیپ   یممتد که در گوش   ی بوق ها  یصدا

 را قطع کرده است  

 لب حرص زدم: ریفشردم و ز دستانم   انیرا با تعجب م لیموبا

 مردم رد دادن بخدا! -

 درهم وارد اتاق شد..   یو ئاکام با اخم ها دیپاشنه چرخ یدر رو 

 یگریبه چهره سرخش انداختم و نگاهم را به سمت د  ینگاه  مین

تند به سمت تخت   یو با قدم ها  دیچرخاندم که در را بهم کوب

 آمد .. 
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 !؟کنهیم کاریمن دست تو چ یگوش-

بعد گوش  یب و  نگاهش کردم  با    یتفاوت  را سمتش گرفتم که 

 چنگ زد و لب زد:  تیانعصب

  خواد؟یم  یمن دست تو چ یگوش گم یم-

شمرده،شمرده   شیبرا  یحرص نگاهش کردم و بعد با لحنِ آرام  با

 لب زدم:

چه؟    یِگوش- من  به  رژه   خوردیم   زنگتو  صداش  مغزم  رو 

 .. ! رفتیم

 ام رفت و لب زد:  دهیتُخس و دربه نگاهِ   یغره ا چشم

 !  ینگفت ده،نگویمزبونت آخرش سرت رو به باد  نیا-

  رهیبه پنجره خ  یرا در آوردم و با پشت چشم نازک کردن  شیادا

 شدم . 

ن  یرو پا  زی خ  میتخت  تخت  از  خواستم  و   که    نییشدم  بروم 

 ام نشست و پر از حرص لب زد: نهیدستش تختِ س

 !  یاستراحت کن دی گفته بابهت بدم،دکتر  یخوایم یچ-
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  یکردم از رو  یسع   به صورت برافروخته اش انداختم و  ینگاه 

تخت دوباره    یرا چنگ زد و به زور رو  م یتخت بلند شوم که  بازو

 خواباندم ! 

 و پراز خشم ،حرص زدم: دمیکش  می دندان ها انیرا م نم ییپا لب

 اون پرده المصب و بکش حداقل! -

  وار یگفت و  سمت پنجره رفت،پرده را کنار زد و  به د  یا  باشه

 به من لب زد:  رهیزد و خ هیتک

 !  شهیزخم م ،لبتینجورینکن ا-

 با دندان کَندم و حرص زدم: شتریپست لبم را ب یازلجب با

 تو رو سَنَنَ ؟  -

شمرده سمت تخت    یسر تکان داد و بعد با قدم ها  میتاسف برا  با

 آمد ! 

به سمت گوشه تخت    یتخت نشست که خودم را کم  یرو  کنارم

 و با اخم نگاهش کردم !  دمیکش

 ..  زنگ خورد لشی بزنه که دوباره موبا ی فباز کرد تا حر لب
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 هیدوباره همون  دم یصفحه انداختم که د  ی به اسم رو  ینگاه   مین

 که گفته بود اشتباه گرفته ! 

به من   کونیآ پشت  بلند شد  کنار من  از  و  لمس کرد  رو  سبز 

 به محوطه لب زد: رهیو خ ستادیسمت پنجره ا

 الو!؟-

 ........ 

 ! امیشب نم زمینه عز-

....... ..... 

 اتاق بود!  یهمونجا تو گهیآره د-

. .......... 

 ! دارمشیخونه ات برم امیقم فردا مبزارش تو اتا-

. ........... 

 ی با-

. ........... 
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 لب غر زدم: ریاخم نگاهش کردم و ز با

 صد جا خونه داره !  شعوریب-

 زد و لب زد: یرا قطع کرد و سمت من برگشت،لبخند تماسش

 دانشجوهامه ! از  ی کیمحسن بود..-

 باال انداختم و پر از حرص لب زدم:  یی ابرو تاک

  ؟یاتاق دار هیتو خونه همه دانشجوهات -

 لب زد:  یزد و سوال پوزخند

 داره؟   یاشکال-

ا  چشم نگاهم را    یدن جوابرفتم و بدون دا  شییبه پررو  یغره 

 سمت مخالفش چرخاندم. 

تر  کسل زندگ   نیکننده  رق  میلحظات  کنارش  داشت  م  انگار 

 .خوردیم

سکوت حاکم    نیبه شکستن ا  ل یو من هم ما  کردیسکوت م  او

 بر فضا نبودم!

 بخوابم..!  یکردم کم یهم گذاشتم و سع یرا رو م یها چشم
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 . رفتم ینم انتقام گرفتن از او به سراغش یبرا وقت  چیه کاش

 دست از سرم بردارد.. خواستیخواب هم انگار؛ئاکام نم در

ن  کی  کنار با  درخت تنومند  او  دسته گل به    کیشسته بودم و 

 .. آمدیسمتم م

 ! قیاز شقا یگل دست

  کیدشتِ خون؛ئاکام با    کی  انیبود و م  قیتپه دشت شقا  نییپا

 .. آمدیبه سمت من م نیلبخندِ دلنش

 ر یقدم به سمتش برداشتم  که ناگهان ز  کیبلند شدم و    میجا  از

 شد و ...  ی خال م یپا

 ئااااکااااام...! -

 بود..!  ی اهیس قعرِ

 که سر  باز کرده بود..  ییغرق بودم در خونآبه زخم ها انگار

 بودم؛که مجروحِ جنگ است..! یمثال همان سرباز من

       ئاکام زبان از      
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زدم و بازوش رو چند بار تکون دادم   مهیتنش خ  یرو  ینگران  با

نامفهوم   یلب حرف ها  ریکرده بود و ز  عرق بشه..  داریب  د یتا شا

 !زدیم

 ؟ آال-

 گونه اش زدم و نگران لب زدم: یرو یآروم یلیس

 آال پاشو!-

  د یخودش د  کیمنو نزد  یباز کرد و وقت  ی هاش رو ناگهان  چشم

نگرانش    نکهیا  با تخت مچاله کرد ..  یزد و خودش رو تو  یغیج

و از پشت    دمیاخم در هم کش   دمیواکنشش رو د  ی وقت  یبودم ول

 : دمی شده غر دی کل یدندون ها

 اَدا تنگارو در آوردنات رو مغزمه بچه..  نی؛اینخود م  رِیآخرش ز-

 صورتش و پر از حرص ادامه دادم:  یشدم رو خم

ا- بش  یکوفت  مارستانیب  نیاز  خالص    ادت یدم؛ یم  ادت ی  میکه 

چجور  دمیم تو  یکه  من  ترسِ  بگآغوش    یاز  پناه   یریخودم 

 سر ! رهِیخ

 ! می..نَدارمیمن نگرانِ توعه لعنت  یتخت وقت یشدن تو مچاله
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و پراز خشم لب زدم،چنان که از ترسِ نگاه و    یدی را تاک  میدارن

 تخت مچاله شد .  یتو شتریو ب  دیام  پلکش پر یلحنِ عصب

ها  کالفه موها  میپنجه  در  پرس  م یرا  بدون  و  بردم   دنیفرو 

 زدم !  رونیدر بهم ب دنیکابوسش پا تند کردم و از اتاق با کوب

م  ی تو  کالفه رو  قدم  مو    رفتمیراهرو  ..  لم یبا که  خورد    با زنگ 

  یهرچ  گرفتیاسم محسن که دوباره داشت باهام تماس م  دنید

 کردم:  یحرص از آال داشتم رو سرش خال

 ؟   یزنیزنگ م ی..چرا ه ؟یخوایم ی..چه؟یچ-

 مِن و مِن لب زد:  با

 و برم؟   نمتونیبب  امی..بامیب شهی زَ..زنگ زدم بپرسم..بپرسم که م-

 با حرص لب زدم:  را بهم فشردم و بعد م یپلکها

  ؟یو بر ینیمنو بب یایب شهینه؛نم-

 !  امیخودم شب م یتو اون خونه کوفت بتمرگ
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 که لب زد:  یرا حس کردم وقت بغضش

 پس منتظرتونم!-

 حرص تماس را قطع کردم و بعد    با

  ماران یکه مخصوص همراهان ب  یکیسبز رنگ پللست  یصندل  یرو

 بود لم دادم! 

تجاوز    ک یو مغرور که دردش فقط    دختر بچهِ لجباز  کی  بخاطر

هم  ده سال ،هم از دانشگاه    یدور به فاصله  یآن هم در گذشته ا

 غافل شده بودم ..  مارستانیب

 شده بودم ! الیخیرا که کال ب مطب

  ی قلب  نیو ا  داشتمیرا برم  یجراح  غیمن اگر بود خودم ت  دست

آن دخترک خ   یرا که برا از س  تپدیسر م  رهیداشتنِ  م ا  نهیرا 

 !   کردمیچاه پرت م کیو در  دمیکشیم رونیب

  مال یتر بچه پادخ  کی  یپا  ریکه غرورم را ز  یقلبِ سرکش  دنیتپ

 کند را ؛ 

 ! خواستمینم



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

342 

  یصندل  یبا عجله از رو   آمدیدکترش که سمت اتاق م   دنی د  با

 بلند شدم  و  راهش را سد کردم و لب زدم: 

 دکتر حالِ خانومم چطوره؟ -

 انداخت و لب زد:به من  ینگاه  مین

  یچه شوک  ی به نظرت تا نگ  یشما خودت دکتر  یاحمد  یآقا-

مشکل    ا یبه قطع بگم  حالش چطوره؟    ونمتیبهش وارد شده من م

 نه؟   ا یداره  یخاص

 را چنگ زدم و حرص زدم: میموها کالفه

ب   یناگهان  یلیدمش؛خیبوس- برا  یو  بار    نیاول  یمقدمه 

 ! دمشیبوس

لبش  باعث شد دستانم را مشت    متعجب و پوزخند گوشه  نگاهِ 

 اش شوم! رهیدرهم خ یکنم و با اخم ها

 ! زدینام  )هَوَل( موج م کلمه به ک ینگاهش  در

 نگاهِ پر از تمسخر !  نیمن متنفر بودم از ا و

 ؛  دمیگفتن حالِ آال کنار کش یانتظار برا بدون
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و   دمیسر بزند و  خودم راهم را کش  مارانشیتا به ب  دمیکش  کنار

 تاق آال رفتم  سمت ا

در    یو با اخم ها  دیرا که باز کردم نگاهش سمت من چرخ  در

 هم لب زد: 

  ادیب  ستیجز تو ن  گهید   کسِ؟   یزرت و پرت کن  یچ  یباز اومد-

 باال سر من ؟  

تختش برد و دکمه را   کیدحرص دستش را سمت دکمه نز  با

 حرص زد: دیباریکه تنفر از آن م  یفشار داد و بعد  با نگاه

که جواب حرفات    کی  یحت- نکن  فکر    یتو  "چَک"  هیدرصد 

 صورتت نباشه استاااااد! 

 زدم.. پوزخند

 افتاده بود که من استادش هم هستم!  ادشی  تازه

 ! ستدانیرا نم یهنوز آنقدر بچه بود که رسم شوهر دار اما

 آرام  بستم  ..  نباریدر را ا 

 رد لب زدم:را  تا آرنج باال زدم و بعد آرام و خونس  راهنمیپ   نیآست

 !   میبر م یسِرُم رو از دستت جدا کنم پاش نیا نیآروم بش-
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 ..؛ یستین ضیکه اصال هم مر دهیزبون درازت نشون م نیا

 

 ینو پر از خواست کیشانه ام کج کردم و با نگاه بار یرو رو سرم

 ادامه دادم:

 

 بلبل زبون..! -

 

 .. دادم یعادتش م د یبا

 گوشش؛ ریضعف زدن ز به

 لبش ؛  یپچ زدن رو به

 مرد به خودش؛ کی  یِعاص ینگاه ها به

 با او!   می ها دنیخواستن و به اوج رس به

 !  کردمیکتاب م ش یرا  برا یرسم عاشق د یبا

 که نه؛  کتاب
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م  هی  شیبرا  دیبا خاطراشدیخاطره  دفتر  قلم ..در  به  تش 

 و بعد...!  دشیکشیم

 !  دی نامیزن م کی یمقدس برا ی من آن را کتاب کی

 غلش پرت کردم و حرص زدم:ب یا تور شی ها لباس

 ! میبپوش بر-

  چاره یب  ن یبودم،از نگاهِ تمسخر بار دکترش و خشمم را سرِ ا  یعصب

 ! کردمیم  یخال

 بغلش چنگ زد و لب زد :  یحرص لباس را تو با

 برقصم برات ؟   یلخت شم عرب یخوایتعارف نکن؛م-

 در هم حرص زد:   یکرد و با اخم هارا سمت در دراز  دستش

 لباس عوض کنم !  خوامیم رونیو ببر  ایب-

 غر زد:   زندیبعد انگار که با خودش حرف م و

 ! زی..ه میبپوش بر گهیجلوم م  ستاده یعه تو رو خدا نگاش کن وا-

تعجب به رفتار احمقانه اش نگاه کردم و بعد عقب گرد کردم    با

 و از اتاق خارج شدم! 
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 هم بد بود..  یادی انگار؛ز حالش

 محرمش نبودم؟   مگر

 چند ساعت بعد..  یداشت وقت  یلیکردنم چه دل رونیب

 آنطرف تر...  ابانیخ چند

را بِدَرَم  و    شیما بود قرار بود لباس ها   یخانه که خانه  کی  در

 !  رم یبگ یدستانم به باز رِیتنش را ز

کردم فکر    ی و سع   دمیدرون مغزم کش  ی از فکر ها  یقیعم  نفس

 ..  کنم رونیرابطه داغ را با او از سرم ب کی

ا  حاال نبود  روبراه  حالش  ها  ن یکه  عذاب    یفکر  باعث  من 

 بود...  مانیهردو

م زدن در راهرو با حرص سمت اتاقش رفتم  قد   قهیاز چند دق  بعد

کل اتاق را پر    غشیج  یباز کردم که صدا  تیو در را  با عصبان

    کرد...

       (آال)ئاال زبان از       

 دم: ز غیحرص خودم را پشت تخت پنهان کردم و ج با
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 تو؟   یگاوداخل؟  یایب ی در بزن د یبا یشعور ندار-

تند به سمتم آمد که مالفه    یقدم ها و با     د یاخم در را بهم کوب  با

 ...  دمیچیتنه لختم پ   نییرا چنگ زدم و دور پا

  دمیپوشیدر را باز کرده بود که داشتم شلوارم را م  یزمان قایدق

 لختم؟ یکوربپوشم ..شلوارم و  خوامیم رونیب برو؟  یایکجا م- 

ا  تخت ر  م یکر باشد بدون توجه به حرف ها  ش یکه گوش ها  انگار

ا با لحن  ستاد یدور زد و مقابلم  دارد    یکه مشخص بود سع   یو 

 : د یخودش را کنترل کند غر

 باهات دارم نه؟   یمن چه نسبت یدون یتو فکر کنم هنوز نم-

 داد: نگاهش کردم که ادامه  یباال رفته و سوال  یابروها  با

  گهیرو چند ساعت د  یکرد  مشیقا  ریکه اون ز  ییصاحابا  یب  نیا-

 ؟یپنهون کن یتخت من قراره چجور یتوه..که شب بش

بلند م   کردم یم  حس از   یی گرما...  شدیاز سرم دود  که حرص 

 آفتاب هم انگار سوزان تر بود ...  یاز اشعه ها  شد یصورتم ساتع م

 بود ..  دهی خودش چه خواب ها که ند یبرا
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 من؛آال رهنمون هستم ! که..  دادم ینشانش م  دیبا  انگار

نشست که    نهیتهم   ینگاهم رو  میکه خارج شد  مارستانیاز ب 

 را سد کند ..  نه؛آرشیداشت راهِ آن بوز یسع

ا  دنیبا د   مئاکا راه م  کی  نباریآرش قطعا  ا  انداختیدعوا   ن یو 

 اصال خوب نبود..

  ی کی، یکیرا    می نقشه ها   و بعد  کردمیرا آرام م  نمانیجوّ ب  د یبا

 ! کردمیم اده یپ 

 !  گرفتم یرا هم هدف م شیعالوه بر قلبش؛زندگ د یبا

که به عقدِ متجاوزگرم    یرا رها کرده بودم،همان لحظه ا  رمیت  من

 ه بودم.. درآمد

 در هر دو هدفم فرو رود!  ریمانده بود  که آن ت فقط

افتاد،دستش را مشت کرد و با حر  نگاه ص و ئاکام که به آرش 

سمتش   شده  هول  که  کرد  کج  آنها  سمتِ  به  را  راهش  خشم 

 ..   دمیرا کش شیو بازو  دمیدو

 متم برگشت؛ و به س ستادیا

 !  که باال افتاده بود  ییو تاک ابرو یسوال ینگاه با
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 را رها کردم و لب زدم: شیبازو فورا

 م؟ یئاکام؛لطفا بر ستیمن حالم خوب ن-

نگاهش کردم که  با    شانه ام کج کردم و ملتمس  یرا رو  سرم

  ن ینفهم انداخت و  سمت ماش  نهِیبه آن بوز  ینگاه   م یحرص  ن

 قدم تند کرد.. 

 ..  م یتا باهم همقدم شو دمی زدم و  پشت سرش  دو  یلبخند

 نشستم که  لب زد:  یصندل  یرا باز کردم و رو نیماش درِ

 خونه! م یگردیرو بردارم..بعد برم فمی؛کییجا  هیسر تا  هی میبر-

به      میگشتیبه خانه باغ برم  نکهیدادم و خوشحال از اتکان    سر

  قیعم  یرا همراه با نفس  م یدادم و پلک ها  هیتک  یصندل  یپشت

 هم گذاشتم!  یرو

   حضور نداشت  نیبود و ئاکام در ماش  کیکه باز کردم؛هوا تار  چشم

 با ترس به اطراف نگاه کردم و لب زدم: 

لوت ول کرده خ  ابونیخ  نیا  یاونم تو  نیماش  یمنو تو  یعنی-

 رفته؟ 
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 اما  باز نشد که نشد ..  دمیدر را کش رهیترس  دستگ با

 کرده بود!  قفلش

 بود؟   کجا

 

 را نگاه کردم  اما در کوچه نبود.. اطراف

در آن خانه     میباز نبود که بگو  مهیهم درش ن  یخانه ا   یحت

 است!

 

بود نگاه کردم    نیاشکه  سمت راست م   یآپارتمان سه طبقه ا  به

 ام را چنگ زدم : یا حرص گوشو ب

 

 بود !  نجایحتما هم-

 

  یوشکالفه اش  در گ  یاش را گرفتم و بعد از سه بوق صدا  شماره

 :دیچیپ 
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 !   امیصبر کن االن م-

 

 

  دیچیپ  یدر گوش   شیخواستم تماس را قطع کنم که صدا  کالفه

! 

 نه خطاب به من ..  اما

 بود!  کشیکه نزد  یخطاب به کس بلکه

 

 بس کن ؛ -

 بفهم!  میندار یو تو رابطه ا من

   ؟یفهمیزن دارم چرا نم من
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کردم تا جواب  آن زن را بشنوم  که  ناگهان   زیرا ت  م یها  گوش

  ی بوق ها  یو بعد  صدا  دیچیپ   یدر گوش  یز یشکستنِ چ  یصدا

 ممتد  در گوشم به صدا در آمد  ! 

 

 ..!   مُردیم  دی او نبا نه،نه

 مم را نگرفته بودم ! هنوز انتقا من

 

 سرش زده بود آن زن! یبا گلدان تو تماح

 ! کردمیرا م نکاریهم بودم ا من

 معشوقه ام بود...!  اگر

 "من نجوشد؛خواهم سر سگ در آن بجوشد یکه برا ی گید"

 ! دمشیکشیآتش م شد؛بهیم  یگری معشوقه ام بود و مال د اگر

 

دوباره گرفتم اما    افتاده بود  شماره اش را  که اتفاق   یزیفکر چ  از

 :  گفتیکه م  یزن یصدا
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 " باشد یمشترک مورد نظر در دسترس نم"

 

 .. رفتیمغزم رژه م یرو

   کردم؟یچه کار م  د یبا

 

 افتاده بود؟   ی چه اتفاق یعنی

 !  شد یاش خاموش نم یگوش  رساندیئاکام به او ضرر م اگر

 ئاکام افتاده بود !  یبرا  یاتفاق قطعا

       (آکام)  ئاکام زبان از      

 از جون من تو؟  یخوایم  ی،چیلعنت یردام  ک وونهید-

 !  سوزاندیش هربار دلم را مغرقِ اشک یِچشمها

لعنت  نیا نمرحمَ  یدلِ  و  بود  گرفته    یبرا  کباری  گذاشتیش 

 پسربچه رها کنم !  نیا شهیهم
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پراز بغضش در گوشم   یبازوانم نشست و صدا  یرو   شیدستها

 نجوا شد:

 

زنمه   یگیکه م  یدختراون    ازمنو؟    ینیبیکم دارم که نم  یچ-

 زد؟یم دنیودش را به نفهمخ ا ی  دیفهمینمکم دارم؟  یچ

 : دمیضرب به عقب هلش دادم و پر از حرص غر با

که    یچجور- با    یپسر  هیخودت  مقا  ه یرو    ؟ یکنیم  سهیزن 

سع   فهممینم که  کنم    کنمیم   ی،هرچقدر  درکت 

  شه ی درست م  یدکتر خوب محسن،همه چ  هی  برمتیم!تونمینم

 ی و اگه نخوا   م مونیبمونم کنارت م  یعد از بهتر شدن حالت بخواب

   خب؟!مونمینم

لرزانش را ب  فاصله و    دمیکش  م یپنجه ها  نیرا کم کردم و چانهِ 

...  میسرش را باال آوردم تا در چشمها ن شود ئمطم  تانگاه کند 

نم تنها  صدا  خودش..!  ماندیکه   و  انداخت  آغوشم  در    یرا 

اتاق پ هق را دور کمرش محکم تر    م یها  دست..  دیچیهقش در 

 : دمیگوشش غر ریم و بعد پر حرص زکرد
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داشته   یعاد  یزندگ  هیهمه ما    نیع   یتونیبس کن پسر..تو م-

 انقدر خودت رو با من عذاب نده !  یباش

که گذشت؛  در آغوشم  آرام گرفت و خودش را  از   قهیدق  چند

 د:انداخت و آرام لب ز نییرا پا سرشمن فاصله داد..

 شما بمونم!؟ ونهشه؛خیم-

شانه   یرا رو  سرش  ماندم؟یزنده م   واریبه د  دمیکوبیمرا    سرم

 ملتمس لب زد:   یاش خم کرد و آرام ،با لحن

که اون دختره   امینم  رونی..اصال از اتاق بشمیبخدا مزاحمتون نم-

 نشه ! تیاذ

لعنت- کن  ..بس  کن  کن؛بس  نشد  خودت!یبس  از    یخسته 

ها م  گمیم  من؟خودت  یب  یخواسته  تو  خونه   امیب  یگیدرمان 

 ات؟ 

 لب زدم:  یسوال یبه نگاهش با لحن رهیشدم سمتش و خ خم

 نه ؟  گهید هیشوخ-

م و ملتمس و بعد در نگاهِ به خون نشسته ام  زل  کرد؛آرا  نگاهم 

 زد و حرص زد:
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 خودم! یبرا خوام،فقطی ..من تو رو مخوامیمن درمان نم-

را به چپ و راست تکان دادم و    تاسف نگاهش کردم و  سرم  با

 برداشتم !  نهیآ یشکسته ها انیرا از م لم یخم شدم موبا

با    نجایگذاشته بودم و اتنها     ک یرا در  آن کوچه تنگ و تار  آال

 !  کردمیاحمق بحث م نیا

 ماندن نداشتم !  یبرا ی لیدرمان شود من هم دل خواستینم اگر

بود    شینجایهم  تا متنفر  من  از  آال  وضعهم   را    تیاگر 

 !ختیریبهم م زیچ د،همهیدیم

 !  دمیزدم و در را بهم کوب رونیاز اتاقش ب ی بدون حرف 

مرا کنار خودش    یقط به هر بهانه ادرمان شود،ف  خواستینم  او

 ! خواستیم

  ه ی خودم بود که راهش را باز کردم و اجازه دادم  به من تک  اشتباه

 کند! 

ه باعث شده بود فکر کند به  بود ک  ده ید  یهم از من رفتار  دیشا

 همجنسباز کند ! کیمرا  اندتویم یراحت نیهم
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 !  کردیاشتباه م  اما

رفتم  درِ سمت راننده   نیساختمان خارج شدم و سمت ماش  از

که در صورتم دُو،دُو*    ی را باز کردم و سوار شدم که آال با نگاه

 لب زد:   زدیم

 شده باشه! تیزیچ دم؛کهیترس-

  میلبها  ینگاه کردم و کم، کم لبخند رو  رهیرا خ  اش  دهیترس  نگاهِ

 را نداشتم که نگرانم شده باشد !  انتظارشنشست!

 ؟یخوب-

را روشن    نینگرانش ماش  یبه چشمها  رهیکردم و فقط خ  سکوت

ست چانه اش نش  ریافتاد،دستم ز  نییکه با شرم پا  سرشکردم !

  که   ییچشمهاشوم!  رهیخ  شیآوردم تا در چشمها  نییو سرم را پا

 را ربوده بود!  نشیکه لنز ؛رنگِ مشگ ییچشمها!د یدزدیاز من م

تو  یمن خوبم؛حت- ،از همشد  رهی چشمات خ  یاالن که   شه یم 

 بهترم آال!

جا  شیبه چشمها  ی داغ   نگاهِ  سر  و  و    می انداختم  نشستم  صاف 

 را راه انداختم !  نیماش
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تا    کیبه جادهِ تار  رهیچسپاند و  خ  شهیحرف  سرش را به ش  یب

 ساختمان توقف کردم و لب زدم:  مقابل به مقصد ماند !  دنیرس

خونه   هیباال،ساواش رو فرستادم بره رد کارش ..تا    میشو بر  ادهیپ -

 ! میمونیم نجایا کنم یاجاره م

 تفاوت و سرد..!  ی کرد ب  نگاهم

مثل    شد یفکر کردم که چه م  نیه اشد و من ب  اده ی پ   نیماش  از

 !  م یکردیازدواج م ی عاد  یآدم ها

سخت  از تمام  اما؛شرمندهِ    مانیپش  ش ی ها  یگذشته،با  نبودم 

 آال چرا! یِمشکالتِ روح

ا  ادهیپ   نیماش  از گوشه  که  رفتم  سمتش  و  د  یشدم    وار یبه 

 داده بود و در خود مچاله شده بود ..!  هیساختمان تک

 ! را پشت کمرش بُردم و  به سمت درِ ساختمان هلش دادم  دستم

  یبلند شد و با صدا  شیز جانگهبان ا   میساختمان که شد  وارد

تکان دادم و خم شدم و    شیکرد که سرم را برا  "سالم  "یندبل

 گوش آال پچ زدم:  ریز
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 ساختمون ! له؛نگهبانیاسماع  نیا-

 ییبه او  شتریتکان داد و من خودم را ب  دنیفهم  یرا به معن  سرش

گوشش پچ    ریچسپاندم و دوباره ز  ردیداشت فاصله بگ  یکه سع

 زدم:

روب- خال  ییروواحد  بز  ی قراره  نزدکنه؛هم    ک یرگتره،هم 

 قبلش خونه رو !؟  ینیبب یخوای..م رمیهمون و بگ د یساواش،شا

  د یباریکه انگار نفرت ازش م  یبا نگاه    سرش را فاصله داد و   یکم

 لب زد:

 رفتار نکن که انکار با عشق قراره پا بزارم تو اون خونه!  یطور-

 خودت رو خسته نکن ! خونه دارم به نظرم هیخودم ذاتاً  من

 گوشش حرص زدم :  ریرا فشردم  و ز شیخشم بازو اب

 ! گمیکه من م هیینه برعکس؛خونه تو جا-

 !  یکنیفراموش م شهیهم یرو برا اونجا

 و پر از حرص سمت پله ها هلش دادم ...  دمیرا کش دستش

 به صورت برافروخته ام انداخت و لب زد:  یمتعجب نگاهِ 
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 ؟ آسانسور مگه خرابه-

نگاه کردنش  دستم را پشت کمرش گذاشتم و هلش دادم   بدون

 تفاوت لب زدم: یو بعد ب   وفتدیتا راه ب

 نه!-

 زد:  حرص و خشم لب  با

   ؟یریپله مهمه راه و با  نیا یپس مرض دار-

قدم فاصله اِمان را پر کردم که   کیسمتش برگشتم،  ستادم،بهیا

 خش شد ! پ  م یلبها یگرمش رو یو نفس ها دیچسپ واریبه د

 ..!  رفتیداشت از کف م طاقتم

را به نرمه گوشش چسپاندم و    م یگوشش بردم و لبها  ریرا ز سرم

 لب زدم: ازیپراز ن

 !ینکن یدن دراززبو ی بود خانمم؛ تا شما باش  هِتیتنب-

عطر تنش    قیو عم  دمیگردنش کش  فیام را به پوست لط  ینیب

گذاشت  ام  نهیس یرا رو شیکه مضطرب دستها دمیرا نفس کش

 پراز خواهش لب زد:  یو با لحن
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 ئاکام؛لطفا!  نهیبیم  یکیبرو اونور -

کش  ریز  یز یر  بوسه عقب  بعد  و  زدم  خ  دمیگوشش  در    رهیو 

 چشمانش لب زدم: 

 و رفتم؟  گهی د یکی یگذاشتمت برا یچجور-

اما؛صدا  آب زد  لب  و  داد  قورت  را  خارج    ییدهانش  دهانش  از 

 بود!  انوسیور افتاده از اقد  یِماه کیمثل   او..؛دمشیفهمیمنشد..

 ...  زدیزنده ماندن نفس،نفس م  یآب برا ی ب ابانِیب کی در

 شیاش را براشکست و همه   شدی صندوقچهِ راز را م  نیقفلِ ا  کاش

و محبت در    شدیتنفرش از من کم م   یکم  دیشا گفت !  شدیم

 ! کردیغنچه م شیچشمها

ده اش فاصله گرفتم و بدون نگاه گرفتن از صورت شرم ز  یکم

 لب زدم:

 زودتر؛ساواش منتظره !  میبر  ایب-

  نجا یاما؛اصال ا  حواسشحرف  جلو افتاد و پله ها را باال رفت ..  یب

احساسم   یِحوال  توانسته بودم ذهنش را  انگارو در کنار من نبود!

 مشغول کنم ! 
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 ! شد یعاشق م د یبا

 ! ،آرام،آرامکمکم

 انداختم و در را  باز کردم..  دیکل

 اشاره کردم داخل برود!  و ستادمیا

 ! دمشیکه شد در را بستم و بعد از پشت به آغوش کش داخل

 خواستمش؛یم

 ! دمشیچشیامشب م نیهم و

تنش را به نام   تیو  تا آخر عمرش مالک  کردمیرا مَسح م  تنش

 !  زدمیخودم م

 !  شدیمن م یقلب و روحش هم برا  تی؛بله مالکتنها تنش نه

 کردمیرا م نکاریسخت؛ا هرچقدر

کرد گره دستانم را دور شکمش باز کند  که محکم    یترس سع  با

 و لب زدم: دمشیبازوانم کش نیتر  ب

 !  رمیآروم بگ خوامیس؛مییییه-
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  ش یتا عطر موها  دمشیگرفتم و کش  میدندان ها  انیرا م  شالش

 ام را پر کند!  ینیب

د  به آش  واریسمت  هداکنار  د   تشیپزخانه  به  و   وار یکردم 

 ! چسپاندمش.. 

بود   ش یها  نفس شده  رو  تند  داغش  بازدم  پخش    یو  صورتم 

اما؛  بیعج  سکوتش !شدیم بود،انگار    یبرابود  خوب  من 

را در گردنش فرو    سرممخالفت کند با،باهم بودنمان!  خواستینم

گردنش زدم که  دستش    فیپوست لط  یرو  یزیبردم و بوسه ر

 کرد به عقب هلم دهد!  یسرشانه ام نشست و سع یرو

 گوشش پچ زدم:  ریدم و زبه تنش چسپان شتریب را خودم

 !  میدار اجیاحت نینکن آال؛ما هردو به ا یلجباز-

نشاندم    شیرو  یسی و بوسه خ  دمیکش  میلبها  انیگوشش را م  نرمه

را چنگ   راهنمیپ   قهیصورتم خم کرد و دستش    یکه سرش را رو

 زد!

  م یگوش ها  ریز ظش یبه پوست گردنش زدم و آهِ غل یقیعم مک

 بود!  پاسخش
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 فاصله اش دادم.. واریزدم و از د را چنگ کمرش

  شی و لبها  دمشیانداختم و در آغوش کش  شیزانوها  ریرا ز  دستم

و مک    دمیکش  میلبها  انیرا م  نش ییپا  لبرا طعمه و شکار کردم !

 عذاب بود !  کیخودش  نیو ا  کردیام نم ی همراهزدم ! یقیعم

تم و در اتاق  سرخش گرف  یاز لبها  یی و پر صدا  سیخ  یها  بوسه

زدم و    مهیتنش خ  یروا با پا هل دادم  رو تخت گذاشتمش !ر

 چنگ زدم ! می مشت ها  انیرا م شینه هایس

 ساوا...  یاومد-

من    نیکه با شرم نگاهش ب  ییو به الرا  دمیهول سمت در چرخ  با

 شدم !  رهیبدنم  در حال  چرخش بود خ  رِیز  یو  آال

 اخم نگاهش کردم که فوراً  با

 ی"دیببخش" 

 !  دیزد و در را بهم کوب رونیزد و از اتاق ب لب

در چشمها  با و  آال سر چرخاندم  به سمت  و خشم    ش یحرص 

 شدم !  هریخ
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ها  ییچشمها گوشه  از  اشک  و  بود  شده  تر  حاال   ی رو  شیکه 

تنش برداشتم و کنارش    یرا از رو  وزنم!خوردیاش سُر م  قهیشق

کش  یرو دراز  پهلو  به  شصت    با!  دمیتخت  هاانگشت    ی قطره 

 درشت اشکش را پاک کردم و لب زدم:

 انقدر سخته؟ -

 ه لب زد: که زد مظلومان  یشد و با هق رهیخ میچشمها در

 ازت متنفرم ئاکام ! -

  ی و سرش را رو  دمیزد و خودش را در آغوشم کش  یگرید  هق

 !ام گذاشت نهیس

 !  د یباریدر آغوشم داشت مظلومانه م یمن متنفر بود ول از

که انقدر  درد   فشردشیمشتش گرفته بود و م  انیر مرا انگا  قلبم

 !  کردیم

  ش یموها   یرو  قیعم  یفرو بردم و بوسه ا  ش یموها   ان یرا م  دستم

 زدم.

 داد آال..!  رییرو تغ زیهمه چ شد یکاش م-

 به گذشته برگشت !  شدیم  کاش
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 که رهات کردم و رفتم !  یلحظه ا به

 رحم !  ی ب یاون آدما نی که تنهات گذاشتم ب یلحظه ا به

       ( ئاال) آال زبان از        

 زدم :  غیو ج دمیاش کوب نهیس یرا با حرص تو مشتم

  ؟یفهمیازت متنفرم؛متنفر،م-

ا  رونیب  شآغوش  از به  توجه  بدون  و  موضوع    نکهیآمدم  از  الرا 

 را باال تر بردم:  میت  صدااس خبریب

 ! یهست ین خودخواه عوضهنوزم همو-

  یی و پراز درد با صدا  دمشانیبردم و کش  میموها   انیرا م  دستم

 تر از قبل بود لب زدم:  فیکه ضع

 نه یحرفت ا  هنوزمکاش بهت تجاوز نکرده بودم !  یگیهنوزم نم-

 مور یاون ت  یمشت و لگد ها  ر یکه ز  یبه لحظه ا  یکه  برگرد

 !  دادمیداشتم جون م یعوض

 و حرص زدم:  دمیستبرش کوب نهیس یضرب دستم را رو با
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 من؟..چرا!؟ چرا هان؟؟  کرده بودم کارتیچ-

ها   کی زخم  به  داشت  انگار  م  مینفر  انقدر    د یپاشینمک  که 

 !  دیرس یسوزشش تا مغز و استخوانم م

م  کیآره؛ نمک  داشت  آن    دیپاشینفر  هم  کیو  مردِ    نینفر 

 داشت آرامم کند !  یهنوز سعمقابلم بود که  یودخواهِ لعنتخ

  میاشک ها  و    دمیترم کش  یچشمها  یدستم را پر حرص رو  کف

 : دم یرا پس زدم و غر

   کشم یکه نفس م  یالحظه   نیتا آخر   خورمیم  خورم؛قسمیقسم م-

 و برات به جهنم بدل کنم ئاکام !  تیزندگ

ش کردم و قبل از خارج بلند شدم و سمت در رفتم ،باز  میجا  از

 وارانه لب زدم: د یشدن سمتِ صورت ماتش برگشتم و  تهد

که    یمن  ازبترس؛شدم ئاکام..!   ی خوردم که افع  شیمن اونقدر ن-

 زادهِ دردم ! 

و پراز حرص سمت آشپزخانه رفتم تا با خوردن   دم یرا بهم کوب  در

 !لعنتخودم را آرام کنم ! یچا
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  م یماریشده بود پس چرا ب  کمی انقدر نزد  ی وقت  شدیحالم بد م  د یبا

حالم بد    ی مواقع  نیت در چننداش  امکانواکنش نشان نداده بود؟  

خوب   م یماریقرار بود ب اگر!  کردمیا دکترم صحبت مب دی باد !نشو

 نیا  خواستمیبرگردم و نم  یعاد  یبه زندگ  توانستمیشود قطعا م

 فرصت را با زنِ ئاکام بودن هدر بدهم ! 

د  وارد را  الرا   شدم  که  م  دم یآشپزخانه  پشت  لبخند  با    زیکه 

 را درهم قفل کرده بود!  شینشسته بود و دستها

 انداختم که  نییه سرم را پازد شرم

 بلند شد و سمتم آمد !  شیجا از

 را در دست گرفت و با ذوق لب زد:  می ها دست

ها- گونه  که    یآخ  نداره  نگاه کن..خجالت  رو  اش  انداخته  گل 

 ! ن یشما تازه عروس و داماد زمیعز

  د یو با تجد  دیچانه ام گذاشت و سرم را باال کش  ریرا ز  دستش

 لبخندش لب زد:

شدم،فکر کردم   متونیعذرت بخوام که وارد حرم  ادیراصل من بد-

 برگشته ! دیساواش از خر
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 نشاندم و لب زدم :  میلبها یرو یلبخند

 !  زمیاشکال نداره عز-

آوردم و سمت سماور رفتم تا    رونیدستانش ب  انیرا از م  دستم

 !  زمیخودم بر یبرا یتازه ا یاچ

 زدم: خودم برداشتم لب    یبرا  کیفنجان کمر بار  ک یکه    همانطور

 الرا؟  یخواینم یتو چا-

  یرو  ی داغ   یدور کمرم و نشستن لبها  ی شدن دستان  ده یچیپ   با 

گوشم    ریز  شی که  صدا  دمیکش  "ینیه  "پوست گردنم با ترس

 :  دیچیپچ وار پ 

 منم!  خورم یاز دستت خانمم م یچا هی-

 و غر زدم :  دمیبازوانش چرخ  انیحرص م با

 خب!  دمی؟..ترس یکرم دار-

 لب زد: زدیم یرق خاص که ب  ینگاه با

 فدات شم !  یاگه کرم داشتم االن تو تختم بود -
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 کبود نگاهش کردم ! یرص و صورتح با

 کرده بودم !  دشی تهد شیپ   قهیچنددق نینه انگار که هم انگار

 

کش  انیم  یکم باال  مرا  رو  دی بازوانش  بعد    یو  و  نشاندم  اوپن 

با لحنِ   د فرستایرا پشت گوشم م  م یاز موها  یهمانطور که طره ا

 لب زد:  یمهربان

 

 انم؟  به آقاتون؟عروس خ یبد یفنجون چا هی یخواینم-

 

  یشده و چندش  نگاهش کردم و  دستم را رو  کیبار  ینگاه   با

تا کم و بعد    ردیفاصله بگ  یسرشانه اش گذاشتم و هلش دادم 

 : دم یغر تیپراز حرص و عصبان

 

عمرا بدون    یول   یکن  یمنو عصب  یخوای،م   هیهدفت چ  دونمیم-

 ئاکام خان  یبه هدفت برس
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کرد و بعد همانطور که    باال انداخته نگاهم یی خنده و تاک ابرو با

 لب زد:  دیکشینوازش وار م نم ییلب پا یانگشت شصتش را رو

 

 من با تو سر جنگ دارم دختر !؟ یکنیآخه چرا فکر م-

 

 

           ئاکام                                

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 تاد هشصدقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#
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را به حالت قهر سمت مخالفش چرخاندم  و  مظلومانه لب   سرم

 زدم:

 

 اونور؟  یبر شهیم-

 !نهیبیالرا باز م االن

 

چانه ام گذاشت،سرم را به سمت    ریشصت و اشاره اش را ز  انگشت

 لبخند و نگاهِ سوزان لب زد: کیچرخاند و با  خودش

 

 !  تو جون بخواه خوشگل خانم-

 

 گرد نگاهش کردم .  یچشمها با

 بودم ..  دهیرا تا بحال ند شیرو نیا

 بودم؟   دهیبه تخت نکوب می ها  ادیو فر غیرا موقع ج سرش
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کوتاه از فکرم کردم که   پشت دستش را نوازش    یخنده ا  تک

 و لب زد:  دیگونه ام کش یوار رو

 

 دلم،تو فقط بخند!  جونِ -

 

چشمها  با از  را  نگاهم  پاپر  ی خجالت  و  گرفتم  برقش    ن ییاز 

 انداختم و  لب زدم : 

 

   ؟ی ولم کن شهیم-

 

رو  شیدستها از  و   داد  تاب  و    یرا دور کمرم  بلندم کرد  اوپن 

 گونه ام کاشت و لب زد:   یرو یقیگذاشت،بوسه عم  نمییپا

 

 اصالً ولت نکنم؟   شهیم-
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دادم و با خجالت سرم را   چیرا دور انگشتم پ   میاز موها  یا  طره

 داختم . ان نییپا

 

  نیرا از هم  می را شروع کرده بود من هم باز  یکه خودش باز  حاال

 !  کردمیحاال شروع م

 شد؛ یعاشق م د یبا

 حد مرگ!  در

 !دیچشیرا م  دنیبعد طعم ترک شدن،طعم رها شدن و درد کش  و

 

 

           ئاکام                              

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #
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 کم یهشتادصدقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 

 را از دور کمرم باز کردم و لب زدم:  شیدستها قفل

 

 ! زم،برویبر یاونجا برات چا نیبش-

 

 نداخت و لب زد: باال ا یی ابرو تاک

 

  ؟یمهربون شد-

 

 بود جز لبخند! یزی هرچ  هیکه شب یلبخندزدم،لبخند

 اما؛  سرودمیانتقام را م ی ها تیذهنم ب در

 باهم ؛  میکن یباز ایب
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 کم؛ کم میعاشق بش ایب

 من؛  یتا چنگها ایب

 دلت را تَنگ! رونیب کِشد

 

و حاال    ییکه در دفترم  نوشته بودم پر بود از انتقام جو  یی شعرها

نجوا    ت؛فوج،فوجیت،بیدر سرم ب  دمیرقصیانتقام  م   یباز  انیکه م

 !شدیم

 

 هر دم؛   یکنیم  میصدا

 کو؟ من کجا هستم؟   یول

 جز من؛  یخواهیم کمک

 ! ردیگیدستت نم یکس

 جادوگرِ قصه؛  آنمنم

 !دستتدهدیم  ی طعمِ مست  انیرا م  نیریسرخِ ش  بیکه س  همان

 قاتل؛ منم
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 ! زدشت ینکهیمارهمان

 !بودقارونگنجانیمدردستتکهیوقتهمان

 

    

 

           م ئاکا                              

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 دوم هشتادصدقسمت #

 کحیرزمشکقلمبه#
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که در دفترش به    شدیساله نجوا م  ۱۳  یدختر  یسرم صدا  در

که طعم    یی قلب و حروف اسمش پر بود از سروده ها  ی شنقا  یجا

 ! دادیم نهیدرد و ک

شدن مقابل چشمانم به صورتم   ده یکش  ریهربار با به تصو  شتهگذ

 انگار!  زدیم یلیس

 

 دخترِ افسرده!؟   یآ-

 

 گاهش کرده بودم!ن نهیحرص و ک با

بودن و    یها  یاز همکالس  یکیاو؛ تنها  بود که بخاطر  قلچماقم 

 !کردیبودنم مرا مسخره م ریگوشه گ

بودم    ده یکشکه    یی اوهم زجرها  خواستیروز ها فقط دلم م  آن

 را بچشد!

ام کز کرده   یشگیهم کمتین  یرو رستانیدب اطیاز ح یا گوشه

 بودم ! 

 !شهیو مثل هم تنها
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با هزار بار غرغر تازه مدرسه ام را عوض کرده بود  و من    اسداهلل

 نداشتم !  یدوست چیه

 ماه بود! ۲ م؛خودشیگویکه م  تازه

بودند که در    ده یماه بود که به آن مدرسه رفته بودم و همه فهم۲

 به نام نشاط کم است! یزیچ کیمن 

بارب  ک ی  چوقتیه  من نکش  ی عروسک  آغوش  و    ده یرا در  بودم 

 نخوانده بودم !  یی الال شیبرا

 گشتم یکه  قدم زنان از مدرسه برم  دمیچش  یرا آن روز  حسرتش

 !   خواباندیساله عروسکش را م ۹دختر  کیو در پارک 

مادر    من تنها  بارب  کینه  هم    شدمینم  یعروسک  بلکه؛مادر 

 !شدمینم

 را اسداهلل گفته بود! نیا

عروسک بودن را  کیکه حسرتِ مادرِ  ی سال قبل از زمان۱ قایدق

 بخورم! 

    

           ئاکام                                   



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

380 

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 م  سوهشتادصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

روز  ادم ی آن  بخاطر درس    یهست  تشر  و  اخم  با  معلم  را که  

 افتضاحم  مرا به اتاق مشاورمان برد!

گوش     شانینشسته بودم و با بغض به گفت و گو  یصندل  یرو

 ! دادمیم

 و خودش  به کالسش برگشت! به مشاور سپرد مرا

  انی تانم را منشست و دس  یصندل  یرو  میکه  روبرو  ی رمضان  خانم

را به چشمانِ   سمیردم و نگاهِ خبا بغض سر بلند ک  دیدستانش کش

 پر محبتش دوختم ! 
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 تو آخه رهنمون؟   یکنیم ینجوریچرا ا-

 

 اسداهلل  پدرم نه؛شوهرم است! دانستیبود که م  ی تنها کس او

 با درد و غصه ! زدم  لب

 

 خانم؟   خوادیم  یدلم چ یدون یم-

 

  زنم یحرف م  ذ یلذ  یها  ین درباره خوراککرد اال  الیزد،خ  لبخند

 اما؛  خنددیو او م 

که در آن اسداهلل را    یو قبر  خواستیقبرستان م  ک یدلم    من

 !  کردمیزنده به گور م 

 

 بهش  مرگ موش بدم !  خوادیدلم م-
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  ی ها  هیو بعد با ته ما   کنمیم  یوخبود؛فکر کرده بود ش  دهیخند

 خنده لب زده بود: 

 

   ؟ ییبه ک-

 

همانطور که به    بودم و  دهیکش  رونیدستانش ب  انیاز م  را  دستم

با چشمها  هیتک  ی صندل  یپشت بودم  نگاه   زیر  ییداده    ی شده و 

 لب زده بودم :  نهیپراز ک

 

 اسداهلل ! -

 

 : بودم  ده یگرد شده بود و من با حرص و خشم غر شیچشمها

 

راست   رهیتختش باهاش ور م  یکه هرشب تو   یاون سوسن عوض-

 !  گهیم
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نتونستم مثل    یگرفت که وارث بِزام براش و وقت  نیا  یبرا  منو

 خونه اش! یِانبار یآشغال پرتم کرد تو

 

 

           ئاکام                                    

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from مح ]افظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 چهارم هشتادصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

 حرفا رو بهت گفته؟   نیا ی ک-
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در هم جوابش را    یبود و من هم متقابالً با اخمها  ده یاخم پرس  با

 داده بودم: 

 

 !ستمی بگه؛من بچه ن یکس ستیالزم ن-

 

 بچه نبودم؛ من

ها  آنقدر بودم  م یزخم  کرده  بغل  سالها  آن  در  در همان    را  که 

 ساله تجربه داشتم ! ۴۰زنِ  کیاندازه   یکودک

ساله مقابل مشاور مدرسه ۱۳   ی بچهدختر نوان  آن لحظه به ع   من

زن که از شوهرش خسته    کیاِمان نَشِسته بودم،بلکه به عنوان  

 آنجا بودم!   کندیشده و مرگش را طلب  م

لبخندِ   یصدا  با مقابل  و  برگشتم  حال  به  گذشته  ئاکام،از 

 ! دمیرا درهم کش میمضحکانه اش اخمها

 

زل    ینحوریا  شمیمتموم  بخدا    ی و جذابم ول  پیخوشت  دونمیم-

 بهمااا!  یزنیم
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 زدم ! پوزخند

سع  هرچقدر که  باز  کردمیم   یهم  وقت  ینقش  هم  باز    ی کنم 

به درد    کردیو محکومم م  گرفتیگذشته مقابل چشمانم رنگ م

 م!حالش را مسموم نکن توانستمیدن،نمیکش

و با چشم   دمیکوب  زیم  یدستانم بود رو  انیرا که م  شیچا  فنجان

بک  یاغره آشپزخانه  از  و  زدم که همان   رونیوتاه  پشت کردم 

داخل   د یخر  یها  سهیو ساواش با ک  دیپاشنه چرخ   یلحظه در رو

 شد ! 

انداخت    کردمیبودم و نگاهش م  ستادهیبه من که ا  ی خندان  نگاهِ

 و لب زد: 

 

 ! یوقت کمک نکن هیوس خانم؛عر شمیخسته نم-

 

 

           ئاکام                                   
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 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک کام ئا

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 پنجمهشتادصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

       (آکام) ئاکام  زبان از                    

 

 

 !  دمشیم و همانطور داغ نوشکرد  کینزد میرا به لبها یچا

 بود ..   ایرو انگار

همه   نهایو ا  گرفتمشیم  زد،درآغوشمیم  ستاد،لبخندیایم  کنارم

 بود!  ا یرو کیمثل 
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خارج کردم و   بمی،آن را از ج  لم یموبا  امکیبه صدا در آمدن پ   با

 به متنش انداختم !  ینگاه 

 

با  نیبهش،ا  یبگ  یزیمبادا چ" م  دیراز  مناسبش  زمان    یخفتا 

 "بمونه!

 

 گذاشتم !  بمیرا دوباره در ج  یرا بستم و گوش   امش یپ   نیاهم  یب

 

س  ی خال  یچا  نجانف داخل  از    ییشوظرف  نکیرا  و  گذاشتم 

 آشپزخانه خارج شدم ..! 

 

 !  میهردو کالس داشت فردا

درست    نیو ا  م یاواخر  هردو از کار ودانشگاه غافل شده بود  نیا

 نبود!
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ات   سمت که داشت    ییاق شدم و به آالاتاق خواب رفتم و وارد 

 شدم !  رهیخ کردیم شیآرا نهیمقابل آ

 

   ؟یقراره بر یی جا-

 

  نه ی به من که پشت سرش دست به س  نهیاز داخل آ  ینگاه  مین

به کارش ادامه داد که  اخم    تیاهم  ی بودم انداخت و ب  ستادهیا

 و تکرار کردم: دمیرا در هم  کش م یها

 

 ؟ یبر یخوایم  ییجا دمیپرس-

 

           ئاکام                                 

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 
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 ئاکام #

 ششم هشتادصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

 

ا  یخونسرد  با تقه  به در   یبه سمتم برگشت که همون لحظه 

 اخل اتاق شد ! خورد و پشت بندش الرا د

 

 رو سمت آال گرفت !  یبه من زد و کاور لباس یدلبخن مچهین

 

 رد آال جون!و االن راننده ات آو نیا-

  

 را گرفت و لب زد:  کاور

 

 ممنون!-
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را دنبال کردم و وقت  با ب  ی نگاهم خارج شدن الرا  اتاق    رونیاز 

 و منتظر به آال نگاه کردم !  نهیرفت و  در را بست،دست به س

کنسول برداشت   یرا از  رو  لشیباتخت پرت کرد و مو  یرا رو  کاور

 خل اتاق رفت ! دا یبهداشت سیو بدون توجه به من سمت سرو

 

که داخل کاور    یبه لباس ینگاه   میو ن دم یرا در هم کش میاخمها

 !  دم یلباس شبِ بنفش را د کی بود انداختم که در کمال تعجب 

 ..  دمیکش رونیاور  را باز کردم و لباس را ب ک پیز

تقر  یلباس باال  ابیکه  ع   دیرسیم  شی زانوها  ی تا  در  ساده    نیو 

 بود! کیش اریبودن بس

 لباس کجا قرار بود برود؟  نیا با

 

 !  امیبپوشم م  نییهمون پا سایآره وا-
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باال افتاده نگاهش کردم که تماسش را قطع کرد     یتاک ابرو  با

 در همم انداخت! یدستم و اخمها انیبه لباس م ینگاه  م یو  ن

 

           ئاکام                                    

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 هفتمهشتادصدقسمت #

 کحیشکرزمقلمبه#

 

  رونیب  می دستها  انیاِمان را پر کرد و لباس را با آرامش از م  فاصله

 !  دیکش

 : دمیهم پرس باز
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 وقت شب؟   نیا یبر یخوایکجا م-

 

 لبخند نگاهم کرد و لب زد:  با

 

 ! گم یملباسم و بپوشم بهت  سایوا-

 

تخت نشستم و نگاهش کردم که با تاک    یرو   نهیبه س  دست

 تکان داد !  یسر میباال افتاده نگاهم کرد و با تاسف برا ییابرو

  ی نسبتاً طوالن  قهِیداخل اتاق رفت و بعد از چند دق  سیسرو  سمت

 زد !  رونیب سیز سروا دهیلباس پوش

 اریبس  دیرسیم   ش یزانوها  یتا باال  باً یکه تقر  ی لباس شبِ بنفش  در

  یی خودنما  ییبایتراشش به زخوش  یو پاها  شدیم  ده یتر د  بایز

 !  کردیم
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رو  مانتواَش تا  برداشت  رو   یرا  از  با حرص  که  بپوشد    ی لباس 

 و پراز  دمیکش  رونیدستانش ب  نی تخت بلند شدم ، مانتو را از ب

 حرص گوشه اتاق پرتش کردم ! 

 

 ؟   یبر ی کجا قراره لُخت و َپت-

   هان؟

 

 هم کرد و لب زد : درهم نگا  یاخم ها با

 

 دارن !  ی دانشگاه پارت یبچه ها-

 

 حرص نگاهش کردم !  با

 ! ایا،خدایا،خدایخدا

پارت  خواستیم  واقعا  به  من  به  گفتن  دانشگاه  ی بدون    ی هم 

 برود؟   ش یها
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 : دمیو با خشم غر کردم یقروچه ا دندان

 

 دانشگاه غلط کردن با تو! یبچه ها-

از    یرو از روز اول دار  یبند و بار  یو ب   یهلزن متا  هیکه    ییتو

 !  ی گذرونیحد م

 

 رهیو بعد خ  دیام کوب  نهیرا پر از حرص و خشم تختِ س  دستش

 :   دیغر نمیدر نگاهِ خشمگ

 

 !   یبه کس  دمیمن باج نم-

 !  ریغ وال یمنشناسنامه شوهر  هی یفقط تو تو
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           ئاکام                                

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 هشتمهشتادصدقسمت #

 کحیرزمشکقلمبه#

     

 

       (ئاال)آال زبان از                     

 

 

 زدم:  اد یبلندتر فر دمیاش کوب نهیهم کف دستم را تخت س باز

 

 ؟یدیفهم-
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پوش  با و  رفتم  مانتو  رور  فمیدمش،کیحرص سمت  از  مبل    ی ا 

  ی گوشه اتاق چنگ زدم و بدون توجه به او که با حرص و صورت

  دیسمت در رفتم که  دستم را از پشت کش  کردیسرخ نگاهم م

 و دستانش دور گردنم حلقه شدند ! 

نم تنگ تر کرد و  حرص و خشونت حلقه دستانش را دور گرد  با

 گوشم حرص زد : ریز

 

 دوباره بگو !   دمینه،نفهم-

  

  ش یدستها  یو  دستانم رو رو  دم یکش  ی قینفس عم  یتسخ  به

سع و  حرص   ی گذشتم  با  که  کنم  کم  را  دستانش  فشار  کردم 

گردنم جدا کرد   یرا از رو شی و دستها  دمیکوب واریبه د یشتریب

 گذاشت !  وارید یوطرفم روو د

 و  با نفرت نگاهش کردم !  دمیکش قیعم ینفس صانهیحر

 داشت ! جنون
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 !  کردمیمشکالتش اضافه م ستِیبه ل د یرا هم با نیا

 

 :  دیدر نگاهِ متنفرم غر رهیرا خم کرو خ سرش

 

 هان؟   زنهیم  شیمار ن نیکو اون زبونت که ا-

 نه؟  ستمیشوهرت ن من

  مننن؛

  ستم؟یسر ن رهِیتوعه خ شوهره

  هاااان؟

 

گذاشتم و   م یگوش ها  یرا رو  م یدستها ده ید که ترسداد ز چنان

 زدم :  ی و مِن ل با مِن

 

 !  دم ی..باج نمبا..ب-
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 :   دیرا باالتر برد و بلند تر غر شیصدا تیخشم و عصبان با

 

 !  یلعنت زمیبر نجایبگو تا خونتو هم دممم؛بگو،بازمیینشن-

 زدم:  ادیفر

 !   یبه کس  دمیباج نم من-

 : دیصورتم غر یو تو دی کش شیمشتها نیمانتواَم را ب قهی

تا    یعنی  ؟یچ  یعن ی  نیا  یدونیتوله سگ؛م  یمن زن شد  رِیز-

 !  ی من بسوز  یبه پا دیآخر عمرت با

 زدم:  غیو ج دمیاش کوب نهیدستم را تخت س کف

که حاال دَم از    ی سال کجا بود  ده به من نزن !   وفتیدستِ کث-

 رات؟  بودم ب یعروسک چ هیجز  من ؟یزنیو تعصب م رتیغ 

 ام نشوند و حرص زد: گونه یرو  یمحکم یلیس

م- فراموش  رو  گذشته  اون  من  ،ازیکنیتمام  زنِ  حق    ی االن  و 

 شد؟   ،مفهومیجز خونه من باش  ییجا یندار
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 ! دینگاهش لرز یم تشست و پلکم از سرخگونه ا یرو دستم

و من با نفرت نگاهم رو از    دیگونه ام غلط  یسمج رو  یاشک  قطره

 زده اش گرفتم!  رونیب یو رگهاسرخ  یچشمها

 !  زدیفرط خشم نفس،نفس م از

 و هلش دادم عقب!  دمیاش کوب  نهیس  یضرب کف دستم رو رو  با

 با سرعت از اتاق خارج شدم!  و

بودند و نگاهم   ستاده یالرا و ساواش که نگران پشت در ا دن ید با 

  یگریپس از د  یکیاشک    یو قطره ها  د یبغضم ترک   کردند یم

 سُر خورد ! م یاهگونه  یرو

 کند ..  رمینبود بگذارم تحق قرار

  د یرا با  دادمیرا به فنا م   شیزندگ   یمنو نشناخته بود،وقت  هنوز

 !  نتشیتا هربار بب گرفتم یم  لمیف

کردم    کیو دو طرف مانتو را بِهَم نزد  دم یحرص در را بهم کوب  با

 کنم ! یر یجلوگ نشستیام م  نهیس یلخت یکه رو ییتا از سرما
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از    لیسانسور خارج شدم و بدون توجه به نگاهِ متعجب اسماع آ  زا

 زدم! رونیساختمان ب

داده بود و منتظرم بود تا قبل از   هیتک  نیکه به ماش  ریام  دنید  با

  یرو  یرا پاک کردم و لبخند  میمتوجه حضورم شود،اشکها  نکهیا

 نشاندم !  میلبها

ا باال  ر  شکه سر  ستادم یتند سمتش رفتم و مقابلش ا  یقدم ها  با

 اش برانداز کرد! رهیرا با نگاهِ خ میآورد و سر تا پا 

 

 !  دیشد،آماده شدنم طول کش رید دیببخش-

 

 زد و با تنفر لب زد:  پوزخند

 

  یداره که نذاره نصفه شب  رتی فکر کردم اون تنه لش اونقدر غ -

 !   یپارت یبر
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به    اخم اتفاقات  ادیکردم و با  افتاد ب   یآوردن  ر هوا تش  یکه باال 

 دم:ز

 

 اون غلط کرده که بخواد تو کار من دخالت کنه ! -

 

 لب زد:  یزد و با لودگ شخندین

 

 !  یکنه حت رت یزنج تونهیشوهرته آال خانم؛م-

 

 و  لب زدم:   دمیدرهم کش شتریرا ب می ها اخم

 

 !  میخورد کردن اعصاب من سوار شو بر یبه جا-

 

 

           ئاکام                                   
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 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یرز مشکاز  ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 کم ینودصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

را به سمتش   نیماش را دور زد و پشت رول نشست که خودم 

خودم کر  لیمتما سمت  را  اش،سرش  چانه  گرفتن  وبا  دم 

 م: زد زدم و لب یبرگرداندم،با تعجب نگاهم کرد که لبخند

 

از ئاکام    یحرف  خوادیدلم نم  میکه کنار هم  یاز االن تا لحظه ا-

 ؟یر؛متوجهیبشنوم ام
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 نیحرف سر تکان داد و ماش  یهم در شوک رفتارم بود که ب   هنوز

 را حرکت داد!

رو  خودم ن  یصندل  یرو  و  کردم  پنجره    ینگاه  میچابجا  به 

 آپارتمان انداختم ! 

  یی به جاده و آدم ها  یحالنشست و با خوش  میلبها  یرو  یشخندین

 شدم !  رهیخ میشدیکه به سرعت از کنارشان رد م

 باشد!  یکه مرگش هم راض کردمیم یاول راه بود،کار تازه

 

 توقف کرد و به سمتم برگشت! ییالیو یاخانه مقابل

 

داخل    امیب  تونمیآال،منم نم  ستیمثل تو ن  یمناسب دختر  نجایا-

 ! ستمیچون دعوت ن

 ؟یبر یواخیکه م یمطمعن

 

  یاگرکار  د یکه خودش فهم  یق،طوریو عم  رهیکردم،خ  نگاهش

 منصرفم کند !  تواندینم یرا بخواهم انجام دهم لحظه آخر کس
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شدم که لحظه آخر مچ دستم   اده یپ   نیرا برداشتم و از ماش  فمیک 

 کرد! ستادنمیرا گرفت و مجبور به ا

 رونیب  دستانش  انیاخم به سمتش برگشتم و مچ دستم را از م  با

 انداخت ولب زد:  نییکه  سرش را پا  دمیکش

 

 !خوامیمعذرت م -

 

 و حرص زدم:  دمیدرهم کش شتریرا ب می ها اخم

 

  دونم یتهش م  دمی انجام م  سیراننده و رئ  یورا  یاگه من رفتار-

رو فراموش   گاهتیکه جا  ادیبدم م  ؛من یول   ادیکه تو اصال بدت نم

 !  یکن

 

و به سمت   دمیبهم کوب  را  نیماندن  در ماش   یمنتظرجواب  بدون

 رنگ و بزرگ خانه رفتم!  اهیدر س
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که کنار در    یکلیو کارت دعوت را به مرد ه  ستادم یدر ا  مقابل

 باز کند !  میدادم تا در را برا لیتحوبود  ستادهیا

 

زمختش را    یانداخت و صدا  شم یبه صورتِ غرق آرا  ینگاه   مین

 به گوشم رساند: 

 

 برو داخل! -

 

گرفتم و در را که باز کرد به داخل    شیه اخموچهراخم نگاه از    با

 قدم برداشتم ! 

ز  زهیسنگر  یصدا و  می پاها  ریها  مطلق  به گوش    الیدر سکوت 

 ! نشاندیترس را در دلم م  ریو خلوت بودن مس دیرسیم

 

 

           ئاکام                                   
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 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 نوددوم صدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

مقابلم را روشن    یازهیسنگر  یکه جلو تر رفتم رقص نور فضا   یکم

 !دیواضح تر به گوشم رس ی کم کیموز یکرد و صدا

ارسال شده    میکه برا  یامیپ   نی آوردم و به آخر  رونیرا ب  لمیموبا

 بار هزارم خواندم ! یا براش رانداختم و متن ی بود دوباره نگاه

  یو صدا د یتپیم  و ضربان قلبم تند تر شدم یتر م کیهرچه نزد 

 !  رفتیآهنگ هم همگام با ضربانم باال تر م

که  به سمتم    یخدمتکار  دنی مقابلم باال رفتم و با د  یپله ها  از

لبخند  یم نگران  میلبها  یرو  یآمد  تا  را   ینشاندم  اضطرابم  و 

 !ندینب
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را کنار خودم   فمیتنم خارج کردم و دستش دادم اما کاز  را    مانتو

نباشد به دنبالش بگردم    یازیآمد ن  شیپ   ینگه داشتم تا اگر مشکل

! 

دوش    یرا رو  فمیو من ک  دیچیکر کننده آهنگ در خانه پ   یصدا

 انداختم و وارد خانه شدم ! 

و    گاریس  ظ یلختم حرکت کرد و دود غل  یپاها  ینور  رو  رقص

 ! دیچینه پ خا یفضامواد در 

 

 نشستم!  شیمبل رساندم و رو نیرا به اول خودم

که    ییشرکت کرده بودم،آن هم جا   یپارت  کیبار در    نیاول  یبرا

 ! شناختمینم یرا به خوب چکسیه

 

به خدمتکار    ینگاه  مین   یرنگ  یپر از جام ها  یِنیقرار گرفتن س  با

 جوان انداختم و لب زدم: 

 

 ممنون!  خوامینم-



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

408 

 

 

  ی مثل شما تنها بمونه و به سالمت  یی بایخانم زکه  بده    یلیخ-

 ننوشه ! یکس

 

هم    باَیتقر  یگرد به سمت صدا برگشتم که با پسر  یچشمها  با

 سن خودم روبرو شدم ! 

 

 و لب زدم: دمیرا درهم کش می ها اخم

 

 محترم ! ی آقا دین باششما نگران م ستین یازین-

 

 لب زد:  دهیمبل کنارم ولو شد و کش یخنده رو با

 

 نگرانم!   یول-
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           ئاکام                                     

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 نودسومصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

و ازش رو برگردوندم که خودش رو    دم یهام رو درهم کش  اخم

 د: کرد و لب ز ل یسمتم متما یکم

 

 من گفتن بود!  ستااا،ازیخوب ن یی تنها-
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نثارش   یو چشم غره ا  دمیسمت گوشه مبل کش  یرا کم  خودم

از خدمه ها اشاره زد که    ی کیباال انداخت و به   یکردم که شانه ا

 ! دیایب

 

  ریآوردم تا به ام  رونیب  فمیرا از ک  لم ینکردم و دوباره موبا  یتوجه

همان   یکه صدا  شومیم  ارجخ  یاز پارت  گرید  قهیتا چند دق  میبگو

 پسر لرز به تنم انداخت!

 

 باال اتاق من !   دیخانم رو ببر-

 

  رهیخمار خ  ی را به سرعت سمتش برگرداندم که با چشم ها  سرم

را در    فمیتاد که با ترس کفرس  میدر هوا برا  یام شد و بوسه ا

 فشردم !  می مشت ها

 مبل بلند شدم !  یاز رو و

 وسط سالن اشاره زد و گفت :   یهاسمتم آمد و به پله   خدمتکار

 خانم !  نطرفیاز ا-
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 زد و لب زد:  یکه لبخند دمیخودم را عقب کش دهیترس

 

 خوب بلدن با خانما معاشقه کنند!  د؛آقاینترس-

 

 

 ! گفتیجمله را م  نیداشت از قصد ا انگار

 ! زندیحرف را نم  نیا وقتچیخدمتکار ه کی وگرنه

 

  ش یکه صدا  دمیکش  یجخروتوجه به او راهم را  سمت     بدون

 خشک شوم : م یباعث شد سر جا

 

 حرفام؟   دنیاز شن یشد مونیپش د یشا-

 

 پرواز کرد!  شیجمله اش ذهنم به چندساعت پ با
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و من با زبان    خواستیکه ساواش از من کمک م  یلحظه ا  همان

 لب زده بودم: یدراز

 

 به دوست دخترت بگو کمکت کنه،به من چه!؟-

 

 دم و با خود گفته بودم:بو باال انداخته شانه

 《!ستیکه استادم ن نجایا》

 

بلند شده بود و    لمی وبام  امکیپ  یاتاق رفته بودم که صدا  سمت

 با مضمونِ : امی پ  کیبازش کرده بودم  یوقت

در مورد    یخوایاگه م  شهیبرگزار م  ییدانشجو  ی پارت  هیامشب  "

رو تت  آدرس،کارت دعو  نیبه ا  ا یب  یها رو بدن  تیاستاد ئاکام واقع

 "دادم! لیبه رانندت تحو
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داغش    یکه نفس ها  یگوشم،طور  ریز  قایآن هم دق  ش یصدا  با

 لحظه پرتاب شدم!  خورد،بهیبه گوش و گردنم م

 

 شه!؟ تونییباعث جدا قیحقا یترسیم دم یشا-

 

 

           ئاکام                                

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 نودچهارمصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#
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  دنیشن  یآمده بودم،برا  یپارت  نیبود،من به دعوت او به ا  خودش

 درباره همسرم!  ییها تیواقع

 زد:  ادی که در صورت ئاکام فر ییزدم،به آال پوزخند

 

 "!ریوالغ  یشناسنامه شوهر من هی یتو فقط تو"

 

که   یکنار مرد  نجایاسنامه همسرم بود،پس اشن  کیفقط در    اگر

   کردم؟ یم شود،چهیم مانییباعث جدا شیحرفها  کردیادعا م

 

  یوصدا کردمیگوشم حس م یداغش را رو یهم نفس ها هنوز

ها موها  قشیعم  ی نفس  عطر  انگار  که  م  م یرا    د یبلعیرا 

 ! دمیشنیم

 

ها  دمیکش  یقیعم  نفس قدم  با  خروج  یو  سمت  قدم   یتند 

 د یکوب  واریشد و با ضرب کمرم را به د  ریشتم که مچ دستم اسرداب

! 
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  ده یکشوخمار  م یبه لبها  رهیدستش مچاله شدم که خ  ریز  دهیرست

 لب زد:

 

 داشته باشه !  نیا دی نداره؛شا تیحاال که حرفام برات جذاب-

 

پوست   سیخ   یگلوم گذاشت و با بوسه ا  بکیس   یرو  رو  لبهاش

 رفت!  یاه یس که چشمهام دیگردنم رو مک

مشت و   ریکه ز  دمیکه به شدت ازم جدا شد،د  دیآخر د  لحظه

  م یکه ناج  دمیخودش مچاله شد اما؛نفهم  ینفر تو  کی  یلگدها

 بود!  یک

 

 

           ئاکام                                

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

416 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 نجم ودپ نصدقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

  ی باز و بسته کردم و نور لوستر بزرگِ باال  ی را به سخت  م یپلکها

 سرم چشمم را زد! 

 ! شدم و به اطرافم نگاه کردم زیخ مین یسخت به

 توانستمیرا ماز خانه خودم   ریغ  یااما بودنم در خانه  دم ید یم  تار

 درک کنم! 

با لبخند   یپسر جوان  بعدانداخت و    نیدر فضا طن  یقدم ها  یصدا

 به دست سمت من آمد!  ینیو س

ا  دهیترس کاناپه  گوشه  را  خواب  یخودم  قبل  چندلحظه    ده یکه 

 لب زد: یبودم مچاله کردم که با مهربان 
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 نگران نباش ،جات امنه! -

 

لختم را   نهِیو س  دمیبود را باال کش  میپاها   یکه رو  ینازک  یپتو

 نشست و لب زد: رم کاناپه کنا یپنهان کردم که رو رشیز

 

اتفاق    نیمن ا  یمهمون  یتو  دادمیاجازه م  دیخوام؛نبایمعذرت م -

 !وفتهیمثل شما ب یی بایخانم ز یبرا

 

و با مِن و مِن    نمیآسوده تر بنش  ی موَّقرانه اش؛باعث شد کم  رفتار

 بزنم:  یل

 

 !؟  هوشمیچندساعته که ب-

 

 دم !بو بود که خونسرد بیبودم و عج  آوردهادیرا به  زیچ همه

 !   شدیگران تمام م   میبه خانه و روبرو شدنم با ئاکام برا  برگشتنم



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

418 

 ! دادیروشنِ پشت پنجره خبر از صبح م مهین یهوا

 من؛ 

هک شده بود ،شبم    گریمرد د  کیکه اسمش در شناسنامهِ    یزن

  کیکجاست و در کنار    دانستمیکه نم  یی خبر از او در جا   یرا ب

 گذرانده بودم !  بهیرد غرم

 

     

 

           ئاکام                                     

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 نودششمصدقسمت #

 کحیمشکرزقلمبه#
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کرد و قاشق پرشده از سوپ را    لیخودش را سمتم متما  یکم

 !  سمت دهانم آورد که  با تعجب نگاهش کردم 

 و بعد  لب زد:  دیخند

 نترس مسمومش نکردم ! -

 اصال،آ..آه!  ایب

 

اول را خودش خورد و دوباره از سوپ ُپرش کرد و سمتم   قاشق

 گرفت که با چندش نگاهش کردم و غر زدم: 

 

 تو رو بخورم االن؟  ی دهن-

 

کان داد و قاشق دوم را هم خودش خورد که حرص  تاسف سر ت  با

 زدم:
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   ؟یادند وجواب سوالم-

 االن کجام من؟   اصالً

 

 گذاشت و لب زد:  ینیقاشق را در س یخونسرد با

 

ساعت  ۸  بایکه نجاتت دادم تا االن که تقر  یاز همون لحظه ا-

 !یبود هوشیگذشته ب

 

 کاناپه جابجا کرد و ادامه داد:  یخودش را رو ی زد و کم لبخند

 

 ! یاومد شبیکه د یهست یهمون خونه ا یتو-

 

 و داد زدم: دمیکش  "ینیه"ترس  با
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   ؟یچ-

 

 ،تند تکان دادم و پراز ترس لب زدم:را تند سرم

 

   ست؟ین نجایاون..اون پسره که ا-

 

 لب زد: یرا گرفت و با خونسرد می خم شد و بازو سمتم

 

 خونه منه ! نجایآروم باش،آروم ..ا-

 

 چشمانش زل زدم و با ترس لب زدم: در

 

 پس اون!؟-
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           ئاکام                                   

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 نودهفتم صدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

 مون بود!مه هیاون فقط -

 

 و لب زدم:  دمیآسوده کش ینفس

 

 برم؛همسرم تا االن نگران شده !   دیفکر کنم با -
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که    اخم همانطور  و  د  شیهاچشمکرد  به سمت  سوق   یگریرا 

 غر زد:   دادیم

 

 ! برمتونیم  دیکن  لیغذاتون رو م-

 

 کاناپه بلند شدم و لب زدم:  یسرعت از رو به

 

 ندارم ! لیم-

 

 بلند شد و لب زد:  شیجا از

 

 !   میپس بر-
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حاال که    یول   زدیاز رفتن بزنم  لبخند م   ی حرف  نکهیقبل از ا  تا

اخم کرده    میرفتیم   یینه کذاخا  نیبه قصد ترک کردن ا   میداشت

 بود!

  چرا؟

 

 ندادم و در دل لب زدم :  تیاهم

 《 هیبزنم کاف رونیخونه ب نیکه از ا نیهم》

 

 انداختم !  یاطراف نگاه رفتم و  به  نییپله ها پا  از

 کرده بود!  رییتغ نییبود و دکور طبقه پا زیجا کامال تم همه

 

 د و گفت: ه زاشار نشیبه ماش   میزد رونیخانه که ب از

 

 ! میسوار شو بر-
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کمک راننده نشستم    یصندل  ی قدم برداشتم و رو  نیماش  سمت

 .. 

را روشن    نیرا دور زد و پشت فرمان نشست،ماش  نیهم ماش  او

 به من لب زد:  ینگاه  میکرد و بعداز ن

 

 من محسنم؛ -

 !میخونیدانشگاه درس م  هی یکنم تو فکر

 

 مه داد: ادالحن مهربانش کرد و  یهم چاشن یلبخند

 

 !  یبد ییافتخار آشنا شمیخوشحال م-

 

 زدم و لب زدم :  یلبخند متقابالً

 

 نمون!منم آالم؛آال رَه-
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در را زد که با باز شدنش همان    موتیرا حرکت داد و ر  نیماش

 دو نگهبان  از وسط راه کنار رفتند ! 

 

به آن دو محافظ چشم دوختم   میکه خارج شد ییالیو اطیح از

 و سرم با ضرب به داشبرد اصابت کرد    ستادیا نیشما که ناگهان

 

 

 

           ئاکام                                   

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 هشتم  نودصدقسمت #



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

427 

  کحیرزمشکقلمبه#

 

 

به   یا چشمهاه ب جمع شده سرم را باال آوردم ک  یدرد و صورت  با

 خون نشسته اش روبرو شدم !

 

شدم  و  سمتش    ادهیپ   نیبردم ، با ترس از ماش  ادیرا از    دردم

قلبش گذاشت و با حرص و خشم لب    یرفتم که دستش را رو

 زد:

 

 ؛ یلعنت یمُردم از نگران-

 ؟   یینجایکه ا یمگه شوهر ندار تو

 

 : دی اش را با درد چنگ زد و محکم تر غر نهیس

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

428 

از نداشتنت   دمیدارم جون م ین یبیه درک؛تو مگه نمت بشوهر-

 ؟ یکنیکه بدترش م

 

 و با حرص لب زد:  دیبه صورتش کش یدست

 

 و  تو؛  رونیدر زدن ب نیکه اون تو بودن از ا یی کل آدما-

   ؟ینکرد نکارویا یزدیم رونیزودتر از همه ب د یکه با ییتو

 

رو   با محکم  را   دستش  کوب  ی حرص  ام  هل  دیشانه  دو  و  م  اد 

نشسته بود هنوز اشاره    نیدستش را سمت  محسن که داخل ماش

 رفت و داد زد: 

 

 رتم؛ یغ  ی فکر نکن من ب-

شبت   بهیغر  هیخونه    یشوهرته؛اگه االن تو  گهید  یکیاالن    اگه

  دونمینه؛من فقط م   رتم یغ   یکه ب   ستین  ن یاز ا  یکنیرو صبح م

 !  خورهیدستش بهت نم یکه کس
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 !  یک ترپا که از برگ گل دونم یم

 ن؛ یا یول

 

کبود شده دوباره به محسن اشاره زد و داد   یحرص و  صورت  با

 زد:

 

 ..یاز حد گذشتنه لعنت نیا-

جز خونه خودت صبح کردن از حد گذشتنه    یرو تو خونه ا  شب

! 

 

    

           ئاکام                                   

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 
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 ئاکام #

 نهم نودصدقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

 لب زدم:  یبازوش گذاشتم و با نگران یرو رو دستم

 

 ! دمیم حیره؛توضیگیتو رو خدا آروم باش قلبت م  ریام-

 

  ی تا خداحافظ  دمیآرامش کردم و سمت محسن چرخ  یسخت  به

بازو  کیکنم، فاصله گرفتم که  اس  میقدم  با حرص رد  ک  ریرا  و 

 : دیغر

 

 !نجایاز هم-
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دندان   با با  را  لبم  پوست  که  همانطور  و  کردم  نگاهش  حرص 

 محسن تکان دادم!  یبرا ی چارگیبا ب ی دست  دمیجویم

 

 ! ترساندیداخلش داشت که آدم را م یزیچ کی نگاهش

نداد که پ   یحت اوضاع  ادهیبه خودش زحمت  را درست   شود و 

 کند ! 

 د. نبواو هم  فهیکه وظ هرچند

گرفتم و    یجا  ی صندل  یرفتم و در را باز کردم رو  نیماش  سمت

 ! دادیرا حرکت م نیدوختم که با حرص ماش رینگاهم را به ام

هر    دی من با رود،امایکه به خانه باغ م دمیفهم ریبه مس ینگاه  با

م بر  زودتر  را  گشتمی چه  اوضاع  و  ئاکام  خانه  سامان    به  سرو 

 ! دادمیم

به نظر    امدنمیضاع لباس ها و شب خانه ناو  نیکه  با ا  هرچند

 ها اوضاع درست شود! یراحت نیبه ا دیرسینم

رفتنم انقدر سخت   یکه واکنشش نسبت پارت  یکس  زدمیم  حدس

 چگونه رفتار کند! امدنم یبود با خانه ن
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 برو سمت خونه ئاکام لطفا  -

 

 !داد رییرا تغ ریحرف مس یحواله ام کرد و بعد ب یمعنادار نگاهِ 

 

 آرام لب زدم: ستاد یساختمان که ا مقابل

 

 اونجا بودم!  نیحالم بد شده بود؛واسه هم-

 

 باشد! یشتریب حیبه توض یازین  کردمیو فکر نم گفتم

 نبود! یا گهیجز راننده و خاستگار من کس د او

 

 

           ئاکام                                 
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 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 ستیدوقسمت #

 کحیرزمشکقلمبه#

 

 

آرام اما استوار داخل ساختمان    ی شدم و با قدم ها  ادهیپ   نیماش  از

 شدم . 

استرس   تونستمیم  نکهیا  با هم    باز  بزنم  حدس  رو  رفتارش 

 پله ها رو انتخاب کردم !  دنیتر رس رید یداشتم و برا

   قیو با چند نفس عم  ستادمیدر خونه ا  پشتکه    دینکش  یطول

بهم    یباز شد و ئاکام با موها  هیزنگ رو زدم که در در صدم ثان

چشمها  ختهیر مقابلم    ییو  زنان  نفس  نشسته،نفس  خون  به 

 !ستادیا
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صدا دار  زد و پشت    یقدم عقب رفتم که  پوزخند  کیترس    با

 به من سمت اتاق رفت ! 

 

حرف راهش گرفت و رفت    یب  که  تعجب به رفتارش نگاه کردم  با

! 

 داخل خانه شدم و در را بستم .  

 دور کامل نگاه کردم !  کیگرداندم و خانه را  چشم

 آزار دهنده در فضا حاکم بود !  یدر خانه نبود  و سکوت یکس

 

و   دمیکش  ن ییرا پا  رهیبه در،دستگ  یاتاقش رفتم و با تقه ا  سمت

 در! انیسرم را داخل اتاق بردم از م

 

 تو؟   امیب شهیم-

 

 کرد و درمانده لب زد:   نگاهم
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   شه؟یدوّم نیکه  ا یکدوم کارت اجازه گرفت  یبرا-

 

گذرانده    بهیغر  ک یشبم را در خانه    نکهیبودم بخاطر ا  شرمنده

 بودم .. 

زنِ شوهر    کیهر چقدر هم که از ئاکام متنفر بودم باز هم    من

 دار بودم !

خانه ئاکام شبم را  جز    یی که جا  دادم یحق را به خودم نم  نیا

 صبح کنم ! 

 

 داده به در لب زدم :  هیشدم و در را پشت سرم بستم،تک داخل

 

 بدم !  حیبرات توض تونم یم-
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  یو شوق  مثل قبل شور  گریکه د  ی حال و با چشمان  یکرد ب   نگاهم

 نداشت ! 

سرش گذاشت و    ریرا ز  د،دستانشیتخت باال کش  یرا رو  خودش

 به سقف لب زد: رهیخ

 

 ؛ یون دیم-

زود تو رو مال خودم کردم و    ی لیزود بهت دل باختم،خ  یلیخ

 ی نیاونقدر کورت کنه که نب  تونهیم  یرفت که عشق گاه   ادمی

 نتخابت اشتباهه!ا

 

 به چشمانم لب زد:  رهیو خ دیپهلو سمتم چرخ به

 

  دونستمیکردم که م  ی زندگ  یبا دختر  اهام یرو  یسال تو  ۱۰من  -

 از برگ گل پاک تره؛ 

عاشق    یعاشق تو شدن نه؛بلکه برا  یز عمرم رو برا ل اسا  ۱۰  من

 کردم!  یساله شدن زندگ ۹اون دختر 
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 گم؛ یم ی ول رهید

 !میبش جدا

 

 یشخندیدادم و ن  هینشستم و  پشتم را دوباره به در تک  نیزم  یرو

 به حالت درمانده ام زدم! 

فقط سه روز از ازدواجمان    یآن هم وقت "میجدا شو"بود    گفته

 !   گذشتیم

 کرد !  ریتحق شدینم نیر از ات هساد

گونه   یو اشک رو  شدیعاشقانه اش در مغزم نجوا م  یها  حرف

 ! یام جار

 ع از پاک بودنم لب زدم:دفا یزدم،برا لب

 

که طعم عشق داشته باشه   یمن سالهاست که محرومم از آغوش-

 ئاکام؛ 

 !   یو از پاک بودن منع کنزن نیا یحق ندار ی لیدل چیبه ه تو
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تخت به پهلو   یند شد و سمت تخت رفتم،کنارش روبل  میجا  از

گونه اش سُر دادم ،با انگشت شصت   ی،دستم را رو  دمیدراز کش

 گونه اش را نوازش کردم و  با غم لب زدم:

 

 ؛ یول ی زنیدَم از عشق م-

 عشق انگار به قلبم هجوم آورده؛  نیا

 گور دفن شده؛  هی یرو دارم که زنده،زنده تو یاون آدم حس

 که از مرگ دارم رو از عشق توعم دارم ئاکام!  یرست نیع 

 

 

           ئاکام                                   

 

 [ ۰۱:۰۶ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #
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   کمیستیدوقسمت #

 کحیمشکرزقلمبه#

 

و    شودیم   زیخ  م یتخت ن  ی،از رو  زند یحرص دستم را پس م  با 

 : زندیغر م

 

 آره؟   اد یاز عشقِ به من بهت فشار م-

 مگه؟   شهیم یچ

  زدمت؟

 دادم؟  فحشت

 کردم؟ کارتیچ

 

 ! یبهم تجاوز کرد-
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از گوشها  زد یشد؛نفس نفس م  خفه انگار    ش یاز شدت خشم و 

 ! شدیدود بلند م 

 

گرفت و با عجز   ش یدستها  انی،دستمرا م  د یرا سمتم کش  خودم

 : دینال

 

 آال!  یکه اگر نکرده بودم االن مال من نبود تمسین مونیپش-

 ببخش!  یول

 

صورتم گذاشت و انگشت شصتش را نوازش وار    یرا رو  دستش

 صورتم حرکت داد که لب زدم: یرو

 

 ئاکام!  رسهینم یی بحث به جا نیا-

 

 لب زد: صیو حر دیسمتم کش شتریرا ب خودش
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 !  یاگه تو بهم گوش کن رسهیرسه،میچرا م-

 

 ی بزنم که انگشت اشاره اش را رو  یاز کنم و حرفبب  ل  خواستم

 لب زد:  صیگذاشت و حر میلبها

 

 !شییییه-

 

 ! رهیخ میمن به انگشتش بود و نگاهِ او در چشمها نگاهِ 

نم  انمانیم  یزیچ  کی باال    مانیبازهم صدا  گذاشتی بود که  را 

 انگار!  میآرامشِ قبل از طوفان را بهم بزن نیو ا میببر

 

  نیمن ،از گذشته،از تمام ا  ؛ازی بدون  د یکه با  هست  ییزایچ  هی-

 !ی سالها که باعث شد ازم متنفر بش
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 ..!مویبهت تجاوز کردم که ت نیابخاطرمن-

 

 ئاکام! -

 

به د  در باز شد و  نصفه   واریبه سرعت  ئاکام  برخورد کرد،جملهِ 

 ترس لب زد: ماند و ساواش با 

 

 به دادم! رس آسانسور ئاکام ب یال..الرا حالش بد شده تو-

 

           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #
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 دوم ستیدوقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

 

 !   دیو سمت آسانسور دو د یپر  نییتخت پا یسرعت از رو  با

کلمه اش را  هر بار    نیرآخ  هم همان جا؛مات نشسته بودم و   من

 !  کردمیلب تکرار م ریز

 !   دیبگو مور یدرباره ت یزیچ کی خواستیم

  ل یداشته باشد و آن دل  لیدل  کی تجاوزش    شدیکه باعث م  یزیچ

 را پدر خطابش کرده بودم !  می ربط داشت که کل زندگ یبه کس

 

رفتم و در دل به الرا    ییرایتخت بلند شدم و سمت پذ  یرو  از

رد    نمانیحرف مهم ب  کیکه داشت    ی زمان  قایکه  دقدم  فحش دا

 شد!  شی دایپ  شد یو بدل م
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شدم که ساواش  با سرعت همانطور که الرا را در  ییرایپذ داخل

 رفت ! آغوش داشت از کنارم رد شد و سمت اتاقشان 

 داخل خانه شد و در را پشت سرش بست ! ئاکام 

و سمتم    دیکش  را در هم  شیبه من انداخت و اخمها  ی نگاه  مین

 آمد.. 

 

اتاقمان    دستم و همانطور که سمت  را در دستانش چفت کرد 

 غر زد:  دمیکش

 

 بوده !  یمهمون هی یسر و وضع تو نیزن من با ا-

 

را اشاره زد و غر   امی حرص به عقب برگشت و با دست سر تا پا با

 زد:

 

 سر و وضع !  نیبا ا-



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

445 

 

ز کرد و به داخل با  انداختم  که با حرص در اتاق را  نییرا  پا  سرم

 هلم داد ! 

و حالش بده وگرنه خونت    هوشهیبرو به جون الرا دعا کن که ب-

 !  ختمیریو م

 

 !  زدیم یفرفته بود که داشت چه حر ادش ی انگار

 

 : دیشده اش غر د یکل  یپشت دندان ها از

 

 تنت جررش ندادم ! یرو عوض کن تا تو ا یکوفت نیبرو ا-

 

           اکام ئ                                  

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 
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[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 سومستیدوقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

       (آکام) ئاکام  زبان از                    

 

اتاق ساواش رفتم و بدون در زدن بازش کردم که  الرا جا  سمت

 افتاده لب زد:  نییپا یتخت نشست و با سر یخورده رو

 

 خانم گفته بودن !  یبخدا خود پر-

 

شده    د یکل  ی و از پشت دندان ها  دم یهم ساب یرو رو  م یها  دندان

 : دمیغر
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 ساواش مارو تنها بزار لطفا ! -

 

تخت در خودش مچاله شده    یرو  ده یبه الرا که ترس  ینگاه   مین

 رفت .  رونیبلند شد و از اتاق ب ش یبود انداخت و از جا

ها   یلصند  یرو آرنج   ، نشستم  رو  م یچرخدار  و    م یزانوها  یرا 

  ش یکه چشمها  یی به الرا  رهیچانه ام گذاشتم و خ  ر یرا ز  میدستها

 لب زدم:  دیدزدیرا م

 

   ؟ یدونیم یتو چ-

 

 دهانش رو قورت داد و لب زد:  آب

 

 !  یاجازه بدم خودت رو تبرعه کن دی که نبا دونم یفقط م-
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تکان دادم که  خودش   دیا تهدب یباال انداختم و سر یی ابرو تاک

 رو سمت من سوق داد و لب زد: 

 

شه  ؛اون نق   شهیمتنفر م  یرو بفهمه از پر  قتیآال اگر حق  نیبب-

 آال شد !  ی زندگ ی که باعث تباه یاشتباه  یاشتباه بود ول

اطرافت رو    یآدما  یخودت رو تبرعه کن  یکه تالش کن  هرچقدر

 ئاکام!  یبریم  یبه تباه شتریب

 

 

 تنش حرص زدم:  یبرداشتم و خم شده رو  زیخ  میز جاص احر  با

 

 به تو چه؟ -

 تو؟ یقصه ا یکجا

 

 لب زد: یبود اما خودش را نباخت و با لحن خونسرد دهیترس
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که زمانش    یاز امروز تا وقت یول  ستمیقصه ن ن یا یجا چیمن ه-

 !  یرو به آال بگ  قتیحق دمیبرسه اجازه نم

 

کردم،چشم  با نگاهش  حد  ی حرص  را  قه  در  مشتم  و  گرداندم 

 تخت فرود آوردم !  یکنارش رو

تا   شکستمیرا م زیو همه چ زدمیم اد ینبود قطعا فر نجایآال ا اگر

شک    یزیتا مبادا آال به چ  ماندمیخوددار م  دیبا  یآرام شوم ول

 کند ! 

 

  زمیری* مهیدار  یرا رو  قیزود حقا  ای   ریکه د  دانستیانگار م  یپر

 !   کرده بود  لیکه  آدم عج

 

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 
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[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 چهارمستیدوقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

 

 زدم و  سمت اتاق خودمان رفتم .  رونیاتاق ب از

داشتم   وستبود ،د  رهی بود و به سقف خ  دهیتخت دراز کش   یرو  آال

آنقدر    متیاما عصبان  میکنارش بمانم و در کنار هم استراحت کن

 بمونم !  تونستمیبود که نم ادیز

 

 زدم !  رونیرا چنگ زدم و از خانه ب کتم

اهم  ی صدا زدن ها  به را بهم کوب  تیساواش  و در  و    دم یندادم 

 سمت آسانسور رفتم !
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ا ن ررا چنگ زدم و شماره محس  یکه شدم  گوش  نیماش  سوار

 گرفتم ! 

 کنارش آرام گرفت او بود!  شد یکه م  یکس تنها

 متنفر بود از من ؛  نه

 !کردینه بحث م گفت؛ویدروغ م نه

 !کردیو آرامت م ماندیکنارت م فقط

 

بلندگو    یرا رو  یرا به سمت خانهِ محسن راندم و گوش  نیماش

 ! دیچیپ  نیدر اتاقک ماش  شیبوق ها یگذاشتم که صدا

 

 :  دیچیمحسن در گوشم پ    یصداکه سوم بود  بوق 

 

 بله!؟ -

 

 !؟ یی کجا-
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 ن؟ ییاستاد شما-

 

 لب زدم:  دمیچیپ یزدم و همانطور که سمت راست م لبخند

 

   ؟ییربط داره که کجا یاز من به ک  ریغ -

 

اما انگار    کنمیم   ادتریشوق و ذوقش را ز  میکه با حرفها   دانستمیم

 پسر را از دست بدهم !  نیا خواستمینم

 که در سکوت گذشت لب زد:  یظاتلح بعداز

 

 ن؟ یای من خونه ام استاد ؛م-

 

    

           ئاکام                                   
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 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 پنجم ستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 ! کمینزد-

 

 را حس کنم!  شیبهال یلبخند رو توانستمیم

 

 آال فرستادم :  یبرا یصوت  یامیرا قطع کردم و پ  تماس

 

نم  من》 پ   یخونه؛خواست   امیامشب  باغ  خانواده    شیبرو خونه 

 《ات !
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 !شتریب یآهنگ را کم یرا ارسال کردم و  صدا امیپ 

 

ا  قهیدق  چند طبقه  سه  ساختمان  مقابل  در    یبعد  محسن  که 

شدم    اده یپ  نیاز ماشو    دمتوقف کر  کردیم  ی طبقه سومش زندگ

! 

 

 به پنجره بزرگ اتاقش انداختم و   وارد ساختمان شدم !  ینگاه 

  ی نه نگهبان داشت و من  تا به حال رفت و آمد خاص  ساختمان

 بودم !  ده یدر آن ند

سر   ی که گاه   یهمان یبودم نه م  ده ی محسن را د  ی ها  هیهمسا  نه

 بزند ! 

پارک نبود    ینیماش  چگاهینداشت و مقابل ساختمان ه  نگیپارک

! 

فکر کردن در مورد ساختمان و خلوت بودنش    الیخیب  نحالیا  با

 داده بود باز کردم و داخل رفتم !   لم یکه قبالً تحو  ی دیدر را با کل
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تم  خانه چ  زیکامالً  همه  و  با    زیبود  خانه  از  که  روز  آن  مثل 

 زدم بود!  رونیب تیعصبان

 

 ه بود! نشد شکسته بودم هم جمع  یرایکه در پذ ی گلدان یحت

اتاقش رفتم و در را باز کردم که سرش را از داخل   نگران،سمت

 و لب زد:  دیکش رونیکمد ب

 

   ن؟ یاومد-

 !  گشتمیدنبال لباس خوب م داشتم

 

پا  نگاه سرتا  من  و  دوخت  من  به  را  نظر   ش یملتمسش  از  را 

 گذراندم ! 

  یاش هفت  قهیرنگ که    اهیس  یشرت   یشورت به پا داشت و ت   کی

 !  دیکشیاش را به رخ مگردن و ترقوه یدیبود و سف
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           ئاکام                                 

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 ششمستیدوقسمت #

 کحیمشکرزقلمبه#

 

 نشاندم و  سمتش رفتم..  میلبها یرو یلبخند

را م  چانه را سمت   یلیو خ  دمیکش  انمدست  انیاش  نرم سرش 

 خودم چرخاندم !

 در نگاهِ براقم شد و من با آرامش لب زدم:  رهیخ شیچشمها

 

محسن   یقشنگ بپوش  یکه بخاطرم لباس ها  ستمین  بهیمن غر-

! 
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 کرد حرف را عوض کند:  یو سع  د یرا دزد نگاهش

 

   ن؟یمونیامشب م-

 

 کردم !   جاد یفاصله ا نمانیزدم و ب لبخند

 

 ا خنده  تکان دادم و لب زدم:ب یسر

 

 ! ینداشته باش یاگه تو مشکل-

 

 لب زد:  یبرق زد و با خوشحال شیچشمها

 

 من که از خدامه استاد! -
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  ی به معنا  یباال افتاده سر  یی را بهم چسپاندم و با تاک ابرو  میلبها

 تکان دادم !  دنیفهم

 

 پس من برم اتاق خودم!-

 

که حاال مال من بود    ییووبراتاقش خارج شدم و سمت اتاق ر  از

 آوردم ! رونیرفتم و کتم را از تنم ب

 

برداشتم تا تن بزنم که    یکمد لباس ها رفتم و لباس راحت  سمت

 !  دیچ یدر اتاق پ  لم یموبا مکایپ  یصدا

 

را    میلباس ها   تیاهم  یصفحه انداختم و ب  یرو  امیبه پ   ینگاه 

 کردم !  ضیتعو

 

فکر    ن یبه ا  زیم  یرو  ومیبه آکوار  رهیتخت  ولو شدم و خ  یرو

 ! کردمیرا درست م تیوضع د یکردم که چطور با
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           ئاکام                                     

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰رامش(, ]) یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 هفتم ستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

افر  اش را  نهیک  توانستیم  آال را   قیحقا  نکهیاموش کند بدون 

 آشکار کنم؟   شیبرا

بود که مثل خوره به جانم افتاده بود و جوابش فقط    یسوال  نیا

 دست زمان بود! 

 و دلش را ببازد!  ردی تا کنارم خو بگ  کردمیصبر م د یبا
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 را برداشتم و شماره دکترش را گرفتم !  یگوش

 ! دیچیپ  ی در گوش ش یاز چند بوق صدا بعد

 

 الو!؟-

 

 مکث لب زدم:  دونب

 

 ن؟یتهستم شناخ یسالم خانم دکتر؛من دکتر احمد-

 

که بخاطرشناختنم در لحنش   یجانیمکث کرد و بعد با ه  یکم

 بوجود آمده بود لب زد: 

 

ب- تازگ   یماریآا،بله دکتر راجب  به  ازدواج کرد  یکه    ن یباهاش 

 درسته؟   نیخواستیاطالعات م
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 :دادلب گفتم و او ادامه   ریز "یاهووم"

 

ون تهران جناب دکتر با همسرت گردم یبرم گهیمن تا چند روز د-

 بدم !  حیتا بهتون توض دیاریب فیتشر

 

 کرد و بعد لب زد:  مکث

 

 بود!؟ یاسم همسرتون چ یراست-

 

 شد مشکوک لب زد:   یمکثم طوالن  ی کردم و وقت مکث

 !؟نیمنو دار یصدا یجناب احمد-

 

 و لب زدم:  دمیکش  یقیعم نفس
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ره- پ نموآال  رو  اش  م  شین؛پرونده  نگه  به    دیداریخودتون 

م من  ثابقشون،حاال  بب  خوامیخواست همسر  رو  پرونده    نم یاون 

 خانم! 

 

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 هشتم ستیدوقسمت #

 کحیکرزمشقلمبه#

 

       ال(ئا) آال زبان از                       

 

 ! دمیبهت جواب پس نم-
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 و حرص زد:  دیکوب وارید یرا با ضرب کنار صورتم رو  دستش

 

باز  رتیغ - اسباب  بر  ستین  یمن  ور  باهاش  دختره   یکه 

 به تاوانش !  رمیگیم وهرزه؛جونت

 

 :  زنمیلب م  یو پر از لودگ  زنمیم پوزخند

 

 !  نجایا یایب یکردیزنت رو ول نم یاشتد رتیتو اگه غ -

 

  م یبا فشار گونه ها  ش یرنگ خون گرفت و  انشت ها  شیچشمها

 : د یشده اش غر دی کل یکرد و از پشت دندان ها کیرا بهم نزد

 

 دخترهِ سرتق !  زنمیم شیمن تو رو با اون زبون درازت و آت-
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 !؟ ریآو-

 

هلم    روایصورتم را ول کرد و به سمت گوشه د  نیاَسر  یصدا  با

 پرت شدم !  نیزم یداد که تعادلم را از دست دادم و رو

 

 کرد مگه؟   کاریچ-

 !  نیرو نابود کن  شیزندگ گهیبار د هینزاشت  فقط

 

که داشت   یجان  یها  هیبلند شدم و با ته ما  میزدم و از جا  یهق

 لب زد:  آمد یکم کم در م

 

 ! رونیب نیاز خونه من گمش-

 .  م زنیزنگ م سی..وَگرنه به پلوَ
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و    د یاز اشکم را چند بار کاو  سی صورت خ  زیآم  دیتهد   ینگاه   با

 بعد پراز حرص لب زد:

 

ناموس از عقد کردنت پثل سگ   ی ب  کهیاون مرت  کنم یم   یکار-

 بشه ! مونیپش

 بمونه نه !؟  یمدت تختت خال هی یاریدووم ب ینتونست

 

 زدم : غینفرت نگاهش کردم و ج با

 

 خونه!  نیاز ا رونیگمشو ب-

 

را از داخلش    یبرداشتمش؛گوش  نیزم  ی رفتم و  از رو  فمیک  تمس

 و شماره ئاکام را گرفتم !  دمیکش رونیب
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در برابر برادر   خواستمیم  تیاز او حما  دیدرد داشت که با  چقدر

 ام !  یخون

 

 

              

           ئاکام                               

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

   نهمستیدوقسمت #

  کحیرزمشکقلمبه#

                  

 

       (آکام)  ئاکام  زبان از                    
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 !؟  نجایگلدون چرا هنوز جمع نشده از ا نیمحسن ا-

 

 انداخت و با خجالت لب زد: نییرا پا سرش

 

 !یشکوندچون تو -

 

 زدم و با حرص لب زدم:  ی،تکخندکرد گرد نگاهش  یچشمها با

 

 مگه من خدام؟-

 منو!؟  یپرستیم یچ نیع  چرا

 

 نگاهم کرد و بعد لب زد: یدلخور با

 

 سگت بشم؟  -



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

468 

 نه!؟ یدیم تیاهم شتریبه سگت ب تو

 

 اخم نگاهش کردم و غر زدم:  با

 

 ! یزاریتو واسه آدم اعصاب نم نجامیا شییخدا-

 تِهیِِپ ؛کنارتم ،حواسم شتیکه اومدم پ  من

 به بودنم؟   یکنم شک نکن  کاریچ گهید

 

را بغل کرد و با بغض    شیکف پوش ها نشست، زانوها  یرو  همانجا 

 لب زد:

 

 بشم !  کیتو رو با اون دختره؛زنت،شر ستمیمن حاضر ن-

 

رو  دمیخند کنارش  دستها  نیزم  یو  و  م  شینشستم    انیرا  

 !  دمیدستانم کش
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ارد رابطه نشدم بلکه  و ورفت محسن؛من با ت  ادتیقرارمون رو  -

 ! زارمیو تنهات نم  کنمیم تتیگفتم حما

 ؟یمتوجه

 

که از فرط    یی اِمان داد و با صدارا به دستان قفل شده  نگاهش 

 لب زد:   دیلرزیبغض م

 

   ؟یشیمال من نم چوقتیه  یعنی-

 

 

            ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 
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 ئاکام  #

 دهم ستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 نقش بست و لب زدم: میلبها یرو لبخد

 

 !  زمیعز ستمیمن همجنسگرا ن-

 

  ی و با نگاه  دیدستانم کش  انیتکان داد و دستانش را از م   یسر

 د ! را ترک کر ییرایحرفها داشت در سکوت پذ یلیکه انگار خ

 گلدان را جمع کردم !  یدست به کار شدم و  شکسته ها خودم

 از مقابل چشمانم گذشت !  لمیف کیروز مثل  آن
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برداشته بودم و در اتاقش را    نهیآ  یشکسته ها  انیرا از م  لم یموبا

کوب بود،بازو  دهیبهم  آمده  دنبالم  به سرعت  اس  می بودم که    ر یرا 

 : بودکرده  دی دستانش کرده بود و با خشم  تهد

 

 استاد؛  کشمیرو که راهم رو سد کنه م ی من اون-

 شیآت  یکنم و زنده،زنده تو  دایکه اون دختر و پ   ی از روز  بترس

 خشمم بسوزونمش! 

 

به  خون نشسته نگاهش کرده بودم و بعد   ییشم ها خشم و چ با

 قهیبودم،  دهیکوب  واریاوپن را به د  یپر از حرص و خشم گلدان رو

 بودم:  دهیصورتش غر یبودم و تو دهیدستانم کش انیاش را م

 

که    یبه اون دختر  یبشنوم حت  گهی بار د  هی؛فقط    گهیبار د  هی-

 محسن!  دم یو به فنا م  تیزندگ  یحاال ناموس منه فکرم کرده باش
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به سر    دی پراز تهد  ی هردو اما نگاهمان در جدال  م یزدیم  نفس،نفس 

 ! بردیم

 

پا- اون  که  دختر  به جون همون  دعا کن  و  ت   نییبرو  نهاست 

رو  خوامینم خونتو  االن  بزارم،وگرنه  هاکف  یتنهاش    ی پوش 

 سن ! مح ختمیریخونه  م نیهم

 

 داده بودم به عقب و با خشم ادامه داده بودم:  هلش

 

تو- با  ناموسم  سر  بلد  ییمن  فقط  بزن  یکه  مفت  هم    ی حرف 

 ندارم بچه جون!  یشوخ

 

گذشته به    ،ازشکسته گلدان از دستم  یاز تکّه ها  یکیافتادن    با

 حال برگشتم و همه شکسته ها را جمع کردم !
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ن را در سطل زباله انداختم گلدا  یآشپزخانه رفتم و تکه ها  سمت

 آشغال ها چشمم را گرفت !  انیم یزیکه چ

 !   دمشیکش رونیتعجب خم شدم و از داخل سطل ب با

 

ثان  یدر کسر  نگاهم فرط خشم   هیاز  از  گرفت،فکم  خون  رنگِ 

 کم افتاد! پل  منقبض شد و

 

 بود!  گری مرد د کیآغوشِ  انیم

دستان    انیاو؛م احمقها    ک یحصار  مثل  من  و   بود  مست  مردِ 

 نگرانش بودم ! 

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #
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   ازدهمیستیدوقسمت #

  کحیمشکزرمقلبه#

 

      

       (آال)ئاال  زبان از                       

 

 

  ریو آو نیاَسر انیبحثِ م یکر کننده تماس صدا یبوق ها انیم

دَوَران داشت و مقابل چشمانم س بود،سرم  باال گرفته    ی اهیهم 

 !  رفتیم

 قطع شد و من با درد دوباره تماس گرفتم .  تماس

که به    یی اب داده شد و صداجو  اول نه اما ؛بوق دوم تماس   بوق 

 !دیچیئاکام نبود در گوشم پ  یقطع صدا

 

 !؟ دییالو؛بفرما-
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 و مِن کنان لب زدم:  مِن

 

 مَ..من با همسرم تماس گرفتم ! -

 

  ی و بعد با خونسرد  دیچیپ   یپوزخندِ صدا دارش در گوش   یصدا

 لب زد:

 

 خوابه؛بعداً زنگ بزن !-

 

 ی درمانده به برادرمن  و    دیچیپ  یممتّد در گوش  یبوق ها  یصدا

 یهُل داد و با ضرب رو  یرا به کنار  نیچشم  دوختم که  اَسر

 نشاند!  یلیگونه ام س
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  یجز صدا  یی و انگار کر شده بودم که صدا  دیسوت کش  گوشم

 !  شد ینم ده یئاکام در گوشم شن

 

 ؛ یدون یم-

 زود بهت دل باختم!  یلیخ

 

خش  سر  ریکه به قطع رد دستان آو  یگونه ا  ی رو  یاشک  قطره

افتاد و من در جمالت عاشقانه بود  غرق شدم که    یمرد  کرده 

 ! بردیم نی از ب شیام را با حرفها نهیداشت ک

 

را که در    یکن بردارد و خط به خطکه قصد کرده بود پاک  انگار

از ک پاک کند؛ و هر    نهیذهن و قلبم  را  بودم  پر کرده  انتقام  و 

 ند! ها ک نهیآن ک  نیگزیرا عاشقانه جا یکلمه ا

 

 در برابرش!  آوردمیکم م داشتم
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م  دیشا داشتم؛او  حق  که    یکسان  یهمه  یجا  توانستیهم 

 باشد.  کردمینبودشان را حس م

 پدرم باشد؛  توانستیم

 برادرم باشد؛  توانستیم

بگذارد و    شیپاها   یسرم را رو   توانستیبود نگرانم باشد و م  بلد

 مادر نوازش کند !  کیرا مثل  م یموها

 

 ئن بودم ! را مطم نیرا بلد بود که جبران کند؛ا م یها کمبود

 

 

           ئاکام                                

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #
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 دوازدهم ستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

       (آکام) ئاکام  زبان از                    

 

 

  ی که رو  یی مچاله کردم و با دندان ها  م یمشت ها   انی م  رو  عکس 

منقبض شده سمت اتاق محسن پا تند    یو فک  شدیم ده یهم ساب

 کردم ! 

 

 !؟کردیعکس در خاکه او چه م نیا

 ! کردیو قانعم م  دادیسوال را م نیجواب ا د یبا

 

  ی برخورد کرد و صدا  واریباز کردم و محکم به د  عیاتاق را سر  در

 رد! ک  دجایا یبد
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  وترش یقلبش گذاشت و از پشت کامپ  یبا ترس دست رو  محسن

بلند شد و گنگ نگاهم کرد که عکس را سمتش پرت کردم و  

 :  دم ینفس،نفس زنان غر

 

 !؟ خوادیم یعکس تو خونه تو چ نیا-

 

 مِن و مِن لب زد:  با

 

 ..عَ..عکس!؟ کُ..کدوم-

 

و    دادبه خون نشسته ام تاب    یاش را در چشمها  ده یترس  نگاهِ 

شد   عکسخم  جلو  ی و  با    شی پا  یکه  و  برداشت  را  بود  افتاده 

عکس     شدیلرزان که لرزشش نا محسوس بود اما حس م  یدستها

 را صاف کرد و نگاهش کرد! 

 و گنگ اما کنجکاو لب زد:   دیدر دهانش کش  یجیرا با گ  شیلبها
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 عکس تو دانشگاه پخش شده بود!  نیا-

ده ام انداخت رت کبود شصو  به  ی ستاد،نگاهیسمتم آمد، کنارم ا 

 و بدون توجه به حالِ بدم ادامه داد:

پ   نیا-   شبید  یول   ستین  داشیدختره االن چند روزه دانشگاه 

ا  یپارت  هی  یتو ر  نیبا  رو هم  و   ختهیپسره  عکساش  که  بودن 

 پخش کرده تو دانشگاه!   یک  دونمینم

 

در همم انداخت و بعد با    یبه  فک منقبض و اخمها  ینگاه   مین

 لب زد:  یوجکاکن

 

 شده!؟  یزیچ-

 !؟ دیشناسیپسرو دختر رو  م نیا
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           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 زدهم یسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

خودم    یکه حت  یرو طو  دمیصورتم کش   یتو  یدست  ی کالفگ  با

 لب زدم:  آمدیکه انگار از تهِ چاه در م   ییبا صدا  دمیهم نشن

 

 !ستیمهم ن-

 

 لب پچ زد:  ریزدم و ز رونیاتاق ب از
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 !ستیمهم ن ی چیه گهید-

 

سو  بدون برداشتن  کتم،بدون  بدون    یحتنیماش  چییبرداشتن 

زدم، و از ساختمان خارج    رونیاز خانه اش ب   لمیبرداشتن موبا

 شدم ! 

 

  ی ها را متر کردم و چند ساعت بعد خودم را مقابل خانه باغ   چهکو

 دَرِش النه کرده بود!.  یکردم که آن هرزه عوض دایپ 

 

رو  خسته را  دستم  کالفه  با    یو  در  که  فشردم  باغ  خانه  زنگ 

 باز شد!   "یکیت "یصدا

 

  یزنگ برداشتم و در را هل دادم و داخل شدم،حت  یرا از رو  دستم

مستقند  زحمت  میبه چشمها و  کنند  نگاه  را  اطراف  که   میادم 

  ش یخانه را در پ   ریرنگم  مس  ی چرم قهوه ا  یبه کفش ها  رهیخ
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  ی عطر آشنا  یشد و بو  زانینفر از گردنم آو  کیگرفتم که ناگهان  

 ام را رد انداخت! ینیب ریآال ز

 

پخش شده اطراف    ی به موها  ید شده بود چنگ که گر  ییچشمها  با

 دم:ب زشانه اش زدم و نگران ل

 

 حالت خوبه!؟-

 

اما؛وقت  یا  لحظه گر  ی بعد  هق  هق  را  سکوتش    ه یکه 

  نیمانند ا  یگوناگون   ی به سمت فکر ها  دیشکست،ذهنم پر کش

 :  د یکه شا

ها  دهیفهم" عکس  که  د  یباشد  را  اش  شده  و    دهیپخش  ام 

 "نجات دهد!  خواهدیم نگونهیخودش را ا

  ر یو ز  دمیاش را نفس کش  یفرفر  یوجود اما عطر موها  نیا  با

 گوشش پچ زدم: 
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 !؟ میَچ ونیبغل رو مد نیا-

 

 بود و او هق زده بود!  دهیپرس

 بودم !  شی ها  یلو رفتن هرزگ ونیمد  دیشا

 

 

           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یکاز رز مش ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 هم چهاردستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#
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را به پوست گردنم  سشیخ یرا در گردنم فرو برد و گونه سرش

 لب زد:  هیزد و با گر ی د،هقیکش

 

 بهت زنگ زدم! -

 

و او با    خت یصورتش ر  یفرش رو  ید،موهایخز  رونیآغوشم ب  از

 لب زد: هیگر

 

 !  یخدارو شکر که اومد-

 

 

فرش   یهامو  که  یدختر  رهیاش بودم ،خ  رهیگنگ خ  ینگاه   با

بلندش    یمژه ها شیشده بود و اشک ها ختهیاطراف شانه اش ر

 را بهم چسپانده بود! 
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و دلبر   بایهم ز  ش یها  هیگر  یکه حت  یخدا بود؛دختر  ی نقاش  او

 بود.

 

فرش را پشت گوشش هل   یاش نشست و موها  گونه  یرو  دستم

 رهیخ  ختیریاشک نم  گریکه د  ی در حال  سشیدادم که با نگاهِ خ

 . ام شد

 

لحظه و    ن یرفته بود و فقط ا  ادمیاز    دنشیبا د   زیهمه چ  انگار

 .   دمیدیصورت معصومش را م

 ماند؛ یمن،مثل ضربان قلب م یبرا او

دور،کل شهر را  نیکه انگار چند  دیتپیکه بود آنقدر تند م یوقت

 !ستادیایم  ای که نبود دن ی باشم و وقت ده یدو

 

 دوانده بود. شهیکه به او داشتم انگار در من ر یاحساس
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چسپاندم   شیتشنه ام را به لبها یصورتش و لبها یشدم رو خم

د  که دستش دور گردنم حلقه ش   دمشانیو با ولع در دهانم کش

برا همراه  نیاول  یو  ا  میبار  که    ن یبوسه،اول  نیکرد،هرچند 

 اِمان بود! بوسه 

 

را گاز    نشییرا چنگ زدم و به خودم چسپاندمش،لب پا  کمرش

 ه آخش در دهانم خفه شد!م کگرفت یزیر

 

  ی شانیام را به پ   ی شانیرا رها کردم و پ   شیکه کم آوردم،لبها   نفس

 اش لب زدم:  خمار شده یدر چشمها رهیاش چسپاندم و خ

 

 اَمون بود!بوسه  نیو آخر نین؛اولیا-

 

 

           ئاکام                                   
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 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 پانزدهم ستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

که سرخ   یجا خورده اش را  در نگاهم کوباند و من با نگاه   نگاهِ 

هم گذاشتم و بازدمش    یرا رو  میپنهان پلکها  یبود از خشم و غم

 !  دمیرا نفس کش

 

به    نیا  خودش رفتنش  بود؛با  خواسته  مختلط   یانهمیم  کیرا 

 ! دنیجز من خز یبدون من،و در آغوش مرد

 

 لب زدم:  دستانم را باز کردم و فاصله گرفتم و حصار
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 برات ! فرستمیدادخواست طالق رو م-

 

 گرفتم.   ده یرا ناد    دیگونه اش لغز  ی که رو  یزدم و قطره اشک  پلک

طرفش   کیکه    یازدواج  یرا او خواسته بود و من برا  ییجدا  نیا

 بجنگم ! توانستمیمخراب بود ن

 

 

 ختهیر  یآمد و موها  کیقدم به  عقب رفتم  و او  دو قدم نزد  کی

رد    یراست صورتش را به عقب راند و نگاهِ من روشده سمت  

 ماند که گونه اش را نقش زده بود !  یانگشتان

 

گونه اش را لمس کردم که قطره    یو با نگران  دیاز خشم پر  پلکم

و سرش را به دو طرف تکان داد    د یگونه اش لغز  یرو  گر ید  یاشگ

 و لب زد: 

 

 نکن..؛! -
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 را چنگ زد و با غم لب زد:  شیحرص موها  با

 

 رحم ولم نکن !  ی ب یآدما نیا ونیم نباریا-

 

 

           ئاکام                                   

 !؟ یکس  یب  ایاز عشق بود  شیغم نشسته در صدا نیا

بود   ی انگشتان رد مهم؛ زیتنها چلحظه نیدر ا ی ول دمش یفهمینم

 ناموس مرا نقش زده بود! یکه گونه

 ! شدیشکستم،نمیرا نم دستانش

 منقبض شده لب زدم: ی خشم و فک با

 

 !؟هیکار کدوم حرومزاده ا-
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را دو رگه   م یکه صدا  یحالت نگاهم و خشم  دن ینگاهش با د  رنگ

 توجه به سوالم لب زد: ی ب نباریکرد و ا رییکرده بود تغ

 

 ! نرویانداختمشون ب-

هاونا هم  ه یمن    یراب  چوقتی..اونا  نبودن،فقط   شه یخانواده 

گنج و  بکشم  زجر  کنم،من  تالش  من  حاصل   یخواستن  که 

 منه رو اونا بِقاپن!  یها یسخت

 

 رخنه کرده بود لب زد:  شیکه در صدا یبه من با حرص پشت

 

ت- ا  زیدندون  واسه  زجرها  یکوفت  نیکردن  بخاطر   که   ییکه 

 ! یمنِ لعنت  نیا  راثِیر عذاب وجدانش شد مخاطاسداهلل بهم داد،ب

 

ام   دهیانگشتان کش  ریکه  خانه را اشاره رفته بود ، اس  یدست  مچ

 کردم و لب زدم: 
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 که سالهاست منتظر عشقِ تو بودم آال؛  ی خانواده تو منم؛من-

 !ست یجز من؛خانواده تو ن چکسیه

 

  طر درد صورتش مچاله شدگونه اش را آرام لمس کردم که بخا 

طوفان لب    کیآرام و خونسرد ،مثلِ آرامش    نباریمن دوباره تو  

 زدم:

 

 بود!؟ شونیکیکار کدوم -

 

 

دستم نشست و    یدستم را پس بکشم که دستش رو  خواستم

 دوباره گونه اش را به کف دستم چسپاند و لب زد: 

 

 راه ول کنن منو!؟  مهیخانواده ها؛عادت دارن ن-
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 : دادنگاهش کردم که خودش ادامه  گنگ

 

 !؟  یدی چرا طالقم م-

 

  ی بازشان کردم تازه رنگِ ذغال  ی را با درد بستم و وقت  میچشمها

د  عشقِ  باتالِق  به  مرا  در  کِ  یا  نهیری چشمانش  سالها  که  شاند 

 کرده بودم !   اَشیزندگ میکابوس ها

 نبود!  یخی ی آب یِدر قاب لنزها گری چشمانش د یِمشک

 بود!  ی زندگ یبرا لیدل ا یدن کیش؛یچشمها

 

 

           ئاکام                               

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 
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 ئاکام  #

 هفدهم ستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 چشمانش نشده بوده بودم!؟  یِهمان اول متوجه مشک چرا

 

شا  پلک تا  ب  شی ب  یتوهم  دی زدم  اما؛برعکس  رق  نباشد 

 دیلرز  سشی خ  یِچشمها  ینگاهش،چشمم را زد و باز هم دلم برا

! 

 

 

و نگاهم را به آسمان دوختم تا    دمیبه پشت گردنم کش  یدست

  ی خانه باغ   نجا؛دریرا شکار نکنم و هم  شیلبها  اریاخت  یدوباره ب 

 که از صاحبش متنفر بودم کار دست خودمان ندهم ! 
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 ؛ آال یبد حیرو برام توض ییزهایچ هی دی با-

 !؟هیپسره ک اون

 

 نگاهم کرد و لب زد:  گنگ

 

 کدوم پسره!؟ -

 

که دو رگه شده    ییرا از انکارش مشت کردم و با صدا  میدستها

 بود لب زدم: 

 

 !شبید یدادیبغلش جولون م یکه تو یهمون نرّه خر-

 

 

 در نگاهش نشست و با مِن و مِن لب زد:  ترس
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 !؟ یدون یتُ..تو از کجا م-

 

 ادامه داد:  تیو با عصبان  دیشرا درهم ک شیاخمها

 

 !؟ نه یاونجا بود-

 !اُستااد

 

  د یخاکستر شعله کش  ر یاز ز  انمیزدم و انگار تازه آتش عص  پوزخند

 : دم یشده غر دیکل  ییدندان ها ریکه با خشم از ز

 

 نه زرنگ خانم؛ -

 !  یوفتیپس ن رکهینگ شیپ  دست

 وقته به صدا در اومده !  یلیخ تییرسوا تشت
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           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

   هجدهمستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 

 و حرص زد:  دیدرهم کش شتریرا ب ش یها اخم

 

 چرا!؟  یزنیم یحرف هینس-
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کش  شیبازو خودم  سمت  و  زدم   چنگ  ون  بد  که    دمشیرا 

کش باال  را  سرش  و  شد  پرت  آغوشم  در  خ  د یمقاومت    رهِیتا 

 شود! تمیسرخ از عصبان یچشمها

 

 و حرص زدم:  دمی هم ساب یرا محکم رو میها  دندان

 

 رُک بگم!؟ -

کل    دادهیبغل دوست پسرش جولون م  یکه  تو  یزنم وقت   عکس

 دانشگاه پخش شده! 

 

 

 زد ! نگ را چ راهنمیپ  دهیاهش رنگ باخت و ترسکه نگ  دمید

 !؟ یگیم ی چ..یچ-

 مگه نه !؟  یکنیم ی..شوخشُ

 ! یکن همیتنب  یخوایم
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 از حرفِ مسخره اش! دیکشیانگار سوت م مغزم

 خانه را لرزاند :  کی شدیکه م  ییصدا نیزدم با بلندتر داد

 

آبرو- لجباز   یمنن؛با  سرِ  شوخ  یها  یناموسم  مگه    یبچگونه 

 دارم!؟

 

 

 و حرص زدم: دمیکش م یمشت ها نیاَش را بمانتو قهی

 

 ! یزنم دونهینم  یکه کس کنمیخدا رو شکر م-
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 ی شتریگونه اش چرخاندم و با حرص ب  ی رو  یکبود  یرا رو  نگاهم 

  رفت یزاده را نشانه مآن حرام  یهمانطور که انگشتم ردِ انگشتها

 حرص زدم:

 

ا-   گهیتو که د  هیو    مونهیامضاء م  هیرم؛یپس بگ  که  نویحسابِ 

 !یندار گهیاشقتم رو هم ده ع ک یمن نیهم

 

شد و من همانطور   لیبه عقب متما  یاش را ول کردم که کم  قهی

 پر پشتم فرو بردم  و حرص زدم:   یکه دستم را در موها

 

 هات آال..   یبه هرزگ یکه برس  کنمیولت م-

 ..؛ یول

 

 وارانه تکان دادم و لب زدم:   دیرا تهد انگشتم
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م  هی- پش  رسهیروز  ا  یشی م  مونیکه  دم  نیو  احمق    گه ینِ 

 خوادت ینم

 

 

           ئاکام                               

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 نوزدهم ستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 عقب گذاشتم و  لب زدم:  یقدم 

 

 !؟ ریآو ایبود  موریت-
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پر کرد،اشک  کی او همان  و    عقب رفته بودم   من   یرو  ی قدم را 

 گونه اش سُر خورد و لب زد: 

 

 !؟یری؛نمیریپس بگ یکه نتون نویحساب ا-

 

 اش شدم و تمسخربار لب زدم: رهیبا اخم خ 

 

 !؟ شدیچ-

 !؟ یعاشقم شد رمیکه خودم دارم م حاال

 از دردِ نبودنم!؟ یرینَم

 

 زد و  لب زد:  یتلخند

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

503 

 تویکه زندگ  دمیکشینقشه م  ی زرو  هی؛یمسخرم کن  یحق دار-

و   ارمیکم ب یزندگ  نیا یجا هی دیجهنم کنم،حواسم نبود که شا

 دل بدم! 

 

 رمان ئاکام:  محافظ

 را محکم بستم و با درد بازشان کردم! م یهاپلک

 

 !  رهید یهر حرف عاشقانه ا یآال؛برا رهید-

 ! شهیعوض نم یچ چیه

 

 

  یی و او با صدا  دمیآورد که فوراً عقب کش   م یرا سمت بازو  دستش

 بغض آلود لب زد: 

 

 من..!   یول-
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سکوت مقابلش گرفتم،حرفش در    یرا باال آوردم و  به معن  دستم

 زدم! رونیو من  پشت به از خانه باغ ب دیدهانش ماس

 

 

 دورت بگرده ناصر پورکرم  نیآهنگ زم متن

 

 به بادش یداشتمو داد یهرچ نکهیا با

 ادشیهمه هنوز ازت خوشم م  نیا با

 یی بدونم تو کجا خوادیدردت به جونم دلم م آخه

 ره یت یگرفتن بعد تو ابرا شهرو

 رهیم یاون که دوسش دار شهیهم چرا

 یی بدونم تو کجا خوادیدردت به جونم دلم م آخه

 ی منو از هم بپاش یچرا رفت یجدا ش یخواست خودت

 ی باش وونهیمن د  یایدادم که تو دن امویدن همه
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 یتو االن کجاش هدونی دورت بگرده خدا م نیزم

 ی منو از هم بپاش یچرا رفت یجدا ش یخواست خودت

 ی باش وونهیمن د  یایدادم که تو دن امویدن همه

 یتو االن کجاش دونهی دورت بگرده خدا م نیزم

 

 زنهیقلبم واسه عشق تو پر م ینجور یبارمه ا نیاول

 زنهیو به تو سر م ادی م اشیاز تو رو ی کیهر شب  نجایا

 نه زیتو سر م به

 ی منو از هم بپاش یچرا رفت یجدا ش یخواست خودت

 ی باش وونهیمن د  یایدادم که تو دن امویدن همه

 یتو االن کجاش دونهی دورت بگرده خدا م نیزم

 ی منو از هم بپاش یچرا رفت یجدا ش یخواست خودت

 ی باش وونهیمن د  یایدادم که تو دن امویدن همه

 یشتو االن کجا دونهی دورت بگرده خدا م نیزم
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           ئاکام                                

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 ستیبستیدوقسمت #

 کحیمشکرزقلمبه#

 

       (آال)ئاال زبان از                          

 

 

 سته خ  ی صدا  دیچیاول ،بوق دوم ،بوق سوم که در گوشم پ   بوق 

 ! دیچیخواب بوده باشد در گوشم پ  آمد یش که به نظر ما
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 الو!-

 

 دهانم را قورت دادم و لب زدم:  آب

 

 !؟نمتونیبب تونمیفردا؛م-

 

 : دیپرس  یجیکرد و بعد با گ مکث

 

 شما!؟ -

 

 گرداندم و لب زدم:   ی حوصلگ یدر حدقه با ب یچشم

 

 آالم؛آال رهنمون-
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کرده    زیرا آنال  تش یوقعه مگفت و انگار که تاز  یا  ده یکش  "هووم"

 بلندتر از حد بود لب زد:   یکه کم  ییباشد  با تعجب و صدا

 

 !؟ ییتو-

 !؟ ینیمن و بب یخوایچرا م حاال

 

که   یرنگِ آهن  دیسف   زیبه م  یرنگم ضربه ا  ینوک صندلِ مشک  با

 جا خوش کرده بود زدم و لب زدم:  وانیمقابلم در اِ

 

 ! یم رو حل کنشکلم یتونیکه م  یهست یچون تو تنها کس-

 

 : دیپرس کنجکاو

 

 !؟ یشمارمو از کجا آورد-
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 و لب زدم:  دم یکش یقیکردم،نفس عم سکوت

 

 به چندتا از بچه ها اسمت رو گفتم اونا شماره ات رو داشتن ! -

 

 و بعد لب زد:  دیکش   "ی هوووم"

 

 دانشگاه!  یی فردا،کافه روبرو  یاوک-

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 کمیستیبستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 کنار دستم ولو شدم!  یِصندل  یرا قطع کردم و رو تماس
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دوست    نیبود تا ا  دهیاز من دست کش  یراحت  نیکه به هم  حاال

نشده بود    لیدر قلبم تبد  قیعم  ییها  شهیداشتن به عشق و ر

ب  دیبا با  ردمشبیم  نیاز  او  آن  از  قبل  ب  دیاما  بودنم    یاز  گناه 

 ! شدیمطمعن م

شود او بود ،نه   مانیپش  ش یها و کارهاکه قرار بود از حرف یکس

 من ! 

 

 گذاشتم و  در گذشته غرق شدم !   میدست ها یرا رو سرم

 

 رم!ب خوامیم-

 

 زده بود و با تمسخر لب زده بود:  پوزخند

 

 خونه بابات!؟ -
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تکا  با لودگن دبغض سر  با  او  بودم و  را سمت   شیدستها  یاده 

 گرفته بود و لب زده بود:  یخروج

 

؛بب- م   یکِ  نمیبرو  رو  ات  م  رنیگیقالده  هم  ارنتیو   ن یبه 

 که برات ساختم !  ی سگدون

 

را چنگ زده بودم  و با حرص و خشم   یعسل  یرو   یگاریس  ریز

 زده بودم:  غیهمانطور که سمتش پرت کرده بودم ج

 

شوو؛س- تخفه  زن  ییوگ  اون  مهمون   کهیو  هرشب  که  هرزه 

 تختته! 

 

پا  با کش  ش یحرص  عقب  ز  ده یرا  تا  پا  یگاریس  ریبود    ش یبه 

 برخورد نکند و حرص زده بود : 

 

 هووووشَه-
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 مبل و لب زده بود:  یبود رو  دهیرا باال کش خودش

 

 !؟خوادیتختم و م  ه؛دلتیچ-

 

 ر ی کاش ز  که  نفرت نگاهش کرده بودم و در دل آرزو کرده بودم  با

 !  ش یپا نییپا  شکست؛نهیفرق سرش م یگاریس

 

 

           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from م ]حافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 دومستیبستیدوقسمت #
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  کحیمشکرزقلمبه#

 

 ریندبار تکان دادم و زا چر  میهاخوردن آفتاب به چشمم پلک  با

 لب غر زدم: 

 

 آخ گردنم ؛لعنت بهت ئاکام! -

 

در گذشته،شب را صبح کرده بودم و حاال    وان،غرقیا  یرو  همانجا

کرده    دارمیرا زده بود و ب  میکه آفتاب تازه جان گرفته بود،چشمها

 بود!

 

 

شدم،دست  میجا  از کش  ی بلند  دردمندم  گردنِ  سمت    دمیبه  و 

 داخل رفتم ! 

نوه اش   دنی د یگرفت و برا یظهر که آمده بودم مرخص نهیتهم

 رفت.
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 خانه باغِ بزرگ کلِ شب را فقط من بودم و من !  نیا نجا،دریا

رفت و نگران شدم که شب    هی و بق  موریفکرم سمتِ ت  یا  لحظه

آوردن رفتارشان    ادیبعد با ب  یاما لحظه ا   کردندیم  یرا کجا سپر

بودم  یوقت آمده  خودم  خانه  به  بس  یکار  از  که  کردم    اریکه 

 خوشحال شدم !

 

را سمت داخل کج کردم ،اما هنوز وارد خانه نشده بودم که   راهم

  ده یکش  زنگ خانه باغ به صدا در آمد و نگاهِ متعجبم سمت در

 شد!

 

 باشد!؟  توانستیم  یوقت صبح؛چه کس نیا

 

  ی ئاکام با آن موها  دنی انداختم که با د  یرفتم و نگاه  فونیآ  سمت

 گرش ید  یداخل شلوار و تا  شی تا  کیکه    یراهنیو پ   تهخیربهم  

 پا تند کردم !  اطیبود فوراً  در را زدم و سمت ح رونیب
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برا  برگشته وقت  هنوز  وجود    یبود؛پس  اوضاع  کردن  درست 

 داشت !

 خته یبهم ر  نطوریاوضاع را ا  نیا  توانستمیکردم،نمیم   یکار  د یبا

 .نمیبب

 

 

           ام ئاک                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 سوم تسیبستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#
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سست به   یشدم که با قدم ها ییاو  رهِیو خ  ستادمیپله ها ا  یباال

 .  آمد یسمتم م

پا  پله را  وقت  نییها  درست  و  پا  یرفتم  به  او  ها    نییکه  پله 

 و لب زدم:  ستادمیا د،مقابلش یرس

 

 !؟ یخوب-

 

پوزخندها  پوزخند تلخ  ییزد،از آن  ب  اشیکه   شتر یاز قهوه هم 

 بکشاند !   یکیاست،آنقدر تلخ که روزت را به قعر تار

 

و سرش را به   دیبردم که فوراً عقب کش  شیرا سمت بازو  دستم

 به چپ و راست تکان داد! "نه "یمعنا

  م یو لب ها   دمیپس کش  شیبه چشمها  ی رگیخ  ث ورا با مک  دستم

ماه  مثل  حرف  یرا  تا  کردم  ب  یباز  اما؛آنقدر سکوت   نمانیبزنم 

از دهانم خارج    یی پر حرف که صدا  مان یبود و نگاه ها  نیسنگ

 نشد! 
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را تر کرد    شیانداخت،لبها  میکه به چشم ها   یقیاز نگاه عم  بعد

 و لب زد: 

 

 بود!؟   یکار ک-

 

به گونه ام اشاره زد و من    شیشمهاا چنگاهش کردم که ب  گنگ

 م!که جوابش را نداده بود  دمیتازه فهم

 برگشته بود!؟ نیهم یبرا

 آمده بود!  ریحساب پس گرفت از آو یمن نه؛برا یبرا

 

کردم تپش نامنظم قلبم    یرا بستم و سع  میکردم،چشمها  سکوت

 ببخشم! امیالت قینفس عم کیرا با 

 :  دیچیده در گوشم پ ش دی کل  یاما؛از پشت دندان ها یصدا
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  ی گیآال؛م  زنم یم  ش یهر چهارتا رو باهم آت  ا یکدومشون    ی گیم  ا ی-

 برم!؟.  ای

 

 زدم: دهانم را قورت دادم و آرام لب آب

 

 بزن!  شیو آت من من؛-

مشت شده اش را مقابل صورتم  باال گرفت و حرص لب    یدستها

 زد:

د  که خاکسترت هم با   زنم یم  شتیآت  یجور  هیتو رو به موقعش؛-

 ببره ! 

زن    یجرئت کرده رو  شونیکی کدوم    نم یمثل آدم بنال بب  حاال

 نه ! من دست بلند ک

نامفهوم خارج شد و نام    ییاز هم وامانده ام صدا  یلبها  انیم  از

 پچ زد!  دمیشن یکه خودم هم به سخت یرا به گونه ا ریآو
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هردو  لم،باعثیموبا  یصدا و   مانیشد سر  بچرخد  آن سمت  به 

 که ازمن داشت غر بزند:  یحرصئاکام با تمام 

 

 هان!؟  زنهیبهت زنگ م یصبح کدوم خر ش یساعت ش-

 

 

نثارش کردم که    یاساس  یشم غرّه او چ  دیسمتش چرخ  گاهمن

رفت تا   وانیباال انداخت و سمت ا  یشده شانه ا  زیر  یبا چشمها

 را بردارد ! یگوش

 

و دنبالش راه افتادم،تماس قطع شد و پشت بندش    دمیکش  یپوف

 بلند شد !  امکیپ  یصدا

 

  ی بودم محسن نباشد چون ممکن بود ئاکام واکنش بد  دواریام

 ان دهد ! نش
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پ   یکه گوش  ی وقت  نحالیا  با    ک یرا باز کرد    امک یرا برداشت و 

 جمله! کیآدرس بود و 

 "نره ،کافه ترنج بعداز دانشگاهت ادتیقرارمون "

  ی کامیو پ   شد یفشرده م   م یدندان ها  ریکه ز  می لبها  نیب  نگاهش

حوصله لب   یو ب   دینشده آمده بود چرخ  رهیشمارهِ ذخ  کیکه از  

 زد:

 نکن! -

 انداختم و لب زدم:  نییرا پا سرم

 بدم ئاکام؛بزار حلش کنم !  حیتوض تونم یم-

چانه   ریرا ز  د،دستشیپرت کرد و سمتم چرخ  زیم  یرا رو  یگوش

 و لب زد:  دیگذاشت و سرم را باال کش ام

تو  یاون  یبگ  یخوای م؟یچجور- تو    یحروم  هیبغلِ    یکه  بود 

 !؟ینبود

  میتکان داد که لبها  "یچجور"  یزد و سرش را به معنا  یچشمک

 و در سکوت نگاهش کردم !  دمیرا گز
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 بودم !  یحروم کیدر آغوش  ن،می لیهر دل گفت؛بهیم راست

 گفتم نکن ! -

نوازش   نم ییلب پا  ینگاهش کردم که انگشت شصتش را رو  گنگ

 !دشیکش رونیب  میها  دندان نیداد و از ب

 لب زدم:  یبا تُخس دمید  میلبها یرو اش را که رهیخ نگاهِ 

 ببوسمت ! مخوایم-

اد و با  جدا کرد،آب دهانش را قورت د میاش را از لبها رهیخ نگاهِ 

لبها  ییهاچشم به  زدن  زل  تشنهِ  هنوز هم  انگار  در    میکه  بود 

 شد !  رهیخ شیچشمها

  م یپشت گوش ها   یرا با دلبر  می باال انداختم، موها  ییروبا  تاک

 پچ زدم:  کرد یرا غنچه تر م میکه لبها یفرستادم و با لبخنو

 !؟ تونمینم-

  ن ییال و پاسمت راستش نوازش وار با  یبازو  یرا رو  میها   ناخن

 کردم و آهسته پلک زدم ! 

 مون! بوسه  نیو آخر نیبشه دوم نیبزار ا-
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کاشتم    ش یلبها  یکوتاه رو  یو بوسه ا  ستادم یا  مینوک پاها   یرو

 د: و لب ز دی دور تنم حصار کش شیکه دستها

 ! میریقرار م نیباهم به ا-

باز  میلبها  یرو  لبخندم به  با دکمهِ   یکِش آمد و دستم شروع 

 کرد !  راهنشیپ 

 لب زدم: آرام

 مون!  َبوسه نیو آخر نیسوم نمیا-

کاشتم و خواستم جدا   شیلبها  یرو  یهم به سرعت بوسه ا  باز

 پچ زد:  م یبه لبها رهیشت گردنم نشست و خشوم که دستش پ 

 اَمون !رابطه نیشروع دوم دم یشا-

ومِک    دیکش  شی لبها  نیرا با ولع ب  می بزنم لبها  یحرف  نکهیاز ا  قبل

را   میهمانطور که دستها یگفتم و با تخس "یآخ "زد که یقیعم

از   یزیر  کردم،گازیم  را دور کمرش حلقه  م یدور گردنش و پاها

 شدم !  رهیبازش خ مهین یم و در چشمهاگرفت  نشییلب پا
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 گرفت !  ش یانداخت و راهِ اتاقم را در پ  م یپاها ریرا ز دستش

  کنمیباز م  مارستانیرا در ب  میکار چشمها  نیکه آخرِ ا  دانستمیم

 سرم است ! ی و اون باال

 ! کردمینم دایپ که آن مرد را  ی تا زمان م؛نهیرفتیآن قرار نم به

تخت    یال رفت و در اتاق را با پا باز کرد،روبا  یپله ها به سخت  از

 لب زد:  میدر چشمها رهیزد و خ مهیتنم خ یخواباندم،رو

تا    "تو  "هی  فقطتنم مال تو!  تماممن؛  روحِمن؛  قلبِ! یتو؛مالِ من-

 من !  یابد برا

ز  ش یهاعاشقانه ها   ریرا  خ  م یگوش  و  زد  زبانِ    یِسیپچ  و  لبها 

  یرو  شی ها  دستامتداد داد!اَم  داغش را از نرمه گوشم تا ترقوه

 حرص زد: سشیخ یبوسه ها  انیدر آمد و م یتنم به باز

 !؟ی با من باش یخوایکه م یمطمعن-

پ   کلیه  رِیز و تاب خوردم و جوابش را ندادم که    چ یتنومندش 

دلم کاشت،خودش   ریز   یو بوسه ا  دیکش  رونیرا از تنم ب  راهنمیپ 

  رهیخ  میچشمها  درد،یباال کش  شیرا همراه با طواف تنم با لبها

 ه بود لب زد:که  دو رگه شد  ییشد و با صدا
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 منتظر بمونم!  تونمیم  ؛منی باش یناراض خوامینم-

لرز   دی دادم،باینم تیرابطه رضا نیبه ا من!؟شدیحالم بد نم چرا

 کلِیهنوز با وجود  هچرا  پس  شد،یو حالم بد م   افتادیبه تنم م

رو ا  یتنومندش  ن  نیتنم  !  دهفتایاتفاق  کش  ذهنمبود  به    دیپر 

ها هم  یگذشته؛به حرف  که   ها  شهیدکتر  مشاوره    مانیبعداز 

 : گفتیم

که از   ییتو  نیآال؛ا!ی باش  یبا کس  یتونینم  یخودت نخوا  تا》

که حالت بد بشه   یخوا یتو م  ؛خودِیکنیبودن با همسرت فرار م

 《تا  بهت دست نزنه !

ته به حال برگشتم  گردنم کاشته شد،از گذش  ریکه ز  یبوسه ا  با

 و او لب زد : 

 ! یکه بهم بگ  هی،کافیمن شدن مطمعن شد یِت از براهروق-

مرا به تاراج برده    شی سالها پ نگاه کردم که    ی زده به مرد  بُهت

که    یمن  خواست،ازیتنم،از من اجازه م   یزده رو  مهیبود و حاال؛خ

 ! ی لیتخت کشانده بودمش حاال به هر دل نیخودم به ا
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باز    یبلند شد و دکمه ها  میتخت را چنگ زد،از رو   یرو  مالفهِ

 را آهسته بست ! راهنشیپ 

 حالم بد نشده بود!؟  چرا

لب ،لب  ریشده ام فرو بردم و با حرصز شانیپر یدر موها یدست

 زدم:

 !   کنمیآخر پسرونه کوتاهتون م-

 و تند،تند لب زد:  دیسمتم چرخ میر ها غرغ  دنیبا شن بالفاصله

 آال! یزنیت دست نمنه،نه،نه؛به موها-

 زدم و با خباثت لب زدم:  یشخندیزده نگاهش کردم؛ن بُهت

 !؟ یکنیموهام؛بعد اظهار نظر م یگیخودت م-

 کرد و لب زد:  اخم

 که گفتم!  نیهم-

 تکان دادم و لب زدم:  نییرا متفکرانه باال و پا سرم
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 کچل کنم !  خوامیم ی کنم؛حتیکوتاهش م -

 منقبض شد و حرص زد:  فکش

 ن آال،حوصله جر و بحث ندارم !لج نک-

 کردم و با ناز لب زدم: زانیرا آو میلبها

 کوتاهش نکنم!؟ -

گونه ام    ی گونه ام نشست؛شصتش را نوازش داد رو  یرو  دستش

 و لب زد: 

 نه خوشگلم؛کوتاهش نکن! -

 براق و مهربانش را ثبت کردم  و با خباثت لب زدم:  نگاهِ 

 شرط داره!-

کِش آمد    شیبه سمتِ چشمها  شیهاباال انداخت،لب  ییابرو  تاک

 و لب زد: 

 پس شرط داره ! نطوریاوممم؛که ا-

از لبخند   ییبو  چیکه ه  یو لبخند  ختمیر  رونیرا ب  می ها  دندان

 نشاندم که حرص زد:  میلبها ینبرده بود را رو
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 !؟ هیجوون؛چ-

 باال انداختم و لب زدم:  شانه

 و بگم!؟ شرطام-

م را مقابلش گرفتم و لب  تکان داد که انگشتان دست  یسر  متفکر

 زدم :

 !میببخش  دیک؛با ی-

 کردم و لب زد:  زیرا ر ش یها چشم

 دو!؟ -

 دم: را مظلوم کردم و لب ز خودم

 !؟ یشهر باز یبریامشب منو م-

ب   شیلبها  یرو  لبخند و  ب  ینینشست  را  انگشتش    نِیام  دو 

 حرص دستش را پس زدم و او لب زد:  د،با یکش

 !  یخوریاز کنارم جُم نم یبرمت؛ولیم-
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 سر تکان دادم که حرص زد: ثیخب ینگاه با

 ه تا کار دستت ندادم بچه ! دانشگا  میپاشو بپوش بر-

 تخت بلند شدم !  یرو از

تخت نشسته بود و من با خباثت دکمه شلوارم را باز   یرو  هنوز

  نییشلوار را آرام پا  ی و کم  ستادمیا  نهیکردم،پشت به او مقابل آ

افتاده بود    نهیآ  یکه تو  یریتصو  رش؛دیگلو  بکیس  دم؛کهیکش

 زد !  رونیق باز اتا برداشت و زیتکان خورد و فوراً خ

را تَن زدم و شالم    م یزدم،لباس ها  نهیدر آ  ثمیبه نگاهِ خب  یلبخند

 انداختم تا بعد از کالس با مقنعه عوضش کنم !  مفیدر ک را

 

ود و با  ب لمیرفتم،ئاکام در حال ور رفتم با موبا  نییپله ها که پا  از

درهمم انداخت و دوباره    یبه اخمها  ی نگاه  می حس حضورم تنها ن

 شد !  لم یمشغول ور رفتن با موبا

 

 را  در حدقه چرخاندم و غر زدم:  م یها چشم
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هم  یشخص یزایچ یاون کوفت ی؛توی کن شیبهتره چشاتو درو-

 هست !

 

جا  لیموبا  صفحه از  کردم  خاموش  در    شیرا   ، شد    ک یبلند 

 لب زد:  دادیو همانطور که گونه ام را نوازش م ادستیا اَمیقدم 

 

 !؟ یمثالً چ-

 

 فکر لب زدم:  یب

 

 !  میلُخت یمثالً عکسا-

 

در    رهیو خ  د یکش  نییسر تکان داد و  سرش را پا   هیاندرسفعاقل

 لب زد: میچشمها
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ند- که  تن  نیا  ینکردم؛کجا   دم،لمس ی کجاتو   نکردم  طواف  و 

 شده!؟  یشخص

 

 توجه به سوالش لب زدم: یدم و بدهانم را قورت دا آب

 

 کالس اولمو از دست دادم! -

 

 زده از مقنعه را داخل فرستاد و لب زد:  رونیب یتار مو چند

 

 !  یبرِس یبه کالس بعد  یخوایپس م-

 

  دم یصورتم کنار کش  ین دادم،مچ دستش را گرفتم و از روتکا  سر

 و لب زدم: 
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 !؟یالبته اگه بزار -

 

 

           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 ی سستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 لب زد: یزد و با خونسرد ی شخندیاال انداخت؛نب  یی ابرو تاک

 

 .. یاگه من بخوام نر یگیم  یعنی-

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

532 

 صورتم و ادامه داد:  یشد رو خم

 

  ؟یرینم-

 

 حرص نگاهش کردم و لب زدم:  با

 

 !؟هیچ یدون یاصالً م-

 

 

  یتکان داد که با حرص قاب کفشم را رو  "هیچ"  یبه معنا  یسر

 اش لب زدم:  به صورت جمع شده رهیفشردم و خ ش یکفش ها

 

 !  یهمون بهتر که طالقم بد-
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 غر زدم:  زدمیم رونیکنارش رد شدم و همانطور که از خانه ب از

 

 شد !  دا یکه اونم  پ  میباال سر نداشت  آقا-

 

 را هم در آوردم:  شیبعد ادا و

 

 !؟ یرینم ینخوام نر-

 !  گه،گه،گه

 

 

 از پشت سرم بلند شد :  شیصدا

 

 !شنومااایدارم م-
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 و حرص زدم: دمیدر را نگه داشتم،سمتش چرخحرص  با

 

 ! یگفتم که بشنو-

 

 را خونسرد سمتم سوق داد و لب زد:  شی ها  قدم

 

 !؟ یکنیم نیتوه یاُستادت دار به-

 

 مهابا لب زدم:   یگردم و ب  اخم

 

ا-   یاون دانشگاه کوفت  یتو  یتا وقت  نمیبینم  یاستاد  نجایمن 

 !   یستینمن  یِچیه  ی ،بعدش ول  یتو استادِ من میهست

 

 و  غر زد: دیرا درهم کش ش یها اخم
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 شوهرت!؟ یحت-

 

           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یز رز مشکا ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 کم ییسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 زدم ! رونیاز خانه ب یکردم و بدن دادن جواب مکث

رو  ی قیدقا جا  ی صندل  یبعد  راننده  همان    یکمک  گرفت،با 

 !دادیم یدلخور یکه بو  یدرهم و سکوت یاخمها

 

 کردم !  ادیرا حرکت دادم و پخش را ز نیماش
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صدا  در که  سپردم  گوش  آهنگ  به  در    لیموبا  یسکوت  ئاکام 

پخش را کم و کمتر کرد تا بتواند   ی و صدا دیچیپ   نیماش  یفضا

 حرف بزند !  لش یبا موبا

صحبت    میکردم گوش ها  یدادم اما سع  اَمیرا به رانندگ  حواسم

 را ببلعد !  ش یها

 

  دانستمیگناه بودم،اما من هم م   یند من بت هرچاز من آتو داش  او

 نفر رابطه دارد! کیکه او با 

 

 ز یبا مدرک همه چ  توانستمیاگر م   م یشدیحساب م  ی ب  حساب

 را بازگو کنم ! 

 

که    یخانه ا  رفتم،همانیفرصت به همان خانه م  نیدر اول  د یبا

 !  دم یرا شن شانیدعوا یآن روز صدا

 

 شه که گند زده به آبروش ! خود ست؛مشکلیمشکل من ن نیا-
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 !   زندیحرف م  یزیدرباره چه چ  نمیکردم تا بب  زیرا ت  م یها  گوش

 

 که !  میفرار کن  میتونیم،نمیا یآره؛معلومه که م-

 

 ت و لب زد:به من انداخ ینگاه  مین

 

حرفاشو ثابت    تونهیم  نمیبب  خوامیسوء تفاهم شده و منم م  گهیم-

 نه !  ایکنه 

 

 هم فشرد و لب زد:  یرا رو شیحرص پلکها با

 

 مغزِ من رژه نرو!  یساواش رو-

 

 !   کنمیقطع م -
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  زیر  ی را قطع کرد و سرش را سمت من چرخاند،با نگاه  تماس

 شده لب زد: 

 

اخراج شدن آماده    یدت رو براساواش بود؛گفت بهت بگم خو-

 کن،عکسات دست حراست اُفتاده ! 

 

 

 دم : نگاهش کردم و لب ز ینگران با

 

 !؟ ی کن یرکا  یتونینم-

 

 

           ئاکام                                    
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 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 دوم یسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 نگاهم کرد و لب زد:  شخندین  با

 

 !؟ کنمیرو م نکاریکه بتونم آال؛به نظرت ا میریگ-

از  رونیاستادشم و ب یدانشگاهِ کوفت هی یکه فقط تو یکس یابر

 کنم!؟  یکار  دیچرا با ستمین  شیچیاون دانشگاه ه
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  ن یاول یدم،برایکردم و سمتش چرخ ت یهدا یرا به کنار نیماش

ا ب  نیبار  را  اش  چانه  که  بودم  نگاهِ    نیمن  و  گرفتم  دستانم 

 دلخورش را به چشمانم قفل کردم ! 

 

 !  م یوع کناز اول شر ایب-

 

 

 و لب زد:  دیباال پر ش یابرو تاک

 

 رو!؟  یچ-

 

 پر از ناز لب زدم :  یرا مظلوم کردم و با لحن  میچشمها

 

 و...  زیگذشته رو،توعم فراموش کن همه چ  کنمیمن فراموش م-
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 لب زدم:را مقابلش باال آوردم و  دستم

 

 ! میدوباره با هم آشنا بش ایب-

پول    ی ب  یلیه خک  د ی جد  یانتقال  یآالم؛دانشجو  من با  و  نظمه 

 !  دهیخودشو از حذف شدن توسط استادا نجات م

 

 

گرفت،چندبار    شیدستا  نیتکان داد و دستم را ب  یمکث سر  با

 لب زد: نگاهش را در صورتِ بشاشم چرخاند و 

 

 منم ئاکامم؛ -

 نظم که از قضا زنمه ! یدختر ب هی  دانشگاهِ استاد

 

 

           ئاکام                                   
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 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 سومیسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 را راه انداختم!  نیاش ماش رهیه نگاه ختوجه ب ی زدم و ب لبخند

که    یاش کردم و با لبخند  ادهیتر از  دانشگاه پ   نییپا   ابانیخ  کی

 به سمت دانشگاه راه افتادم !    شدیپاک نم میلبها یاز رو

 

ها  نیچند  بعداز که کالس  پ   م یروز  دانشگاه    چاندهیرا  به  بودم 

و    کردم یم را با رشوه دادن به استاد ها حل    می ها  بتیرفتم؛غ یم

 تا مشکل حراست را حل کند !  فرستادم یلو مئاکام را ج
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  ی به دنبال آن مرد  د یبا  نکهیا  افتاد؛بجزیروالش م  یرو  زیچ  همه

 !  افتادمیکه عکسمان با هم پخش شده بود م

 

 !  کردم یم  شیدایدانشگاه بود و پ   یاز بچه ها یکی حتما

 

پارک  نیماش در  ر  نگیرا  ها  کالس  کردم،سمت  و  پارک  فتم 

 نکردم !  کردند یم دنمی که با د  ییبه پچ پچ ها  یتوجه

 

 پیاز اک  یکیفاصله نگرفته بودم که    نگیقدم هنوز از پارک  چند

ا  یها مقابلم  دانشگاه  لودگ  ستادند یشرّ  با  بافتن    ی و  به  شروع 

 کردند :  فیاراج 

 

 !  دا یجووون؛خوشگل خانمِ کم پ -

 

 بلند شد :  گرشانی د یکی یصدا
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 ست پس!؟ رل جونت کجا-

 

اول    اخم پسرِ  همان  که  شوم  رد  کنارشان  از  خواستم  و  کردم 

 را گرفت و لب زد:  میبازو

 

 شماره بدم!؟ -

 چند خوشگله!؟ یشب

 

باعث    ش یکه صدا   دم یدستانش کش   ان یرا از م  م ی حرص بازو  با 

 شد با تعجب به عقب برگردم ! 

 

 

 !  نیولش کن-
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           ئاکام                                

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک م ئاکا

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 چهارمیسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 

بود    م یکه در صدا  یبه چهره درهمش انداختم و با لرزش  ی نگاه 

 لب زدم:

 

 ! کنمیحلش م ست؛خودمین یزیچ-
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 لب زد:  منقبض شده یتر آمد و با فک  کینزد یقدم 

 

 ! عیکارتون سر یپِ  نیبر-

 

 

رفتند که باعث   یاز من فاصله گرفتند و سمت خروج  بالفاصله

لبخند برا  ردیبگ   یجا  م یلبها   یرو  یشد  او که  به  بار دوم    یو 

 نجاتم داده بود نگاه کنم ! 

 

 ممنون!-

 

 

 لب زد: یزد و همراه با چشمک یلبخند
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 آال بانو!  کنمیخواهش م-

 

 

  ی بود که خودم ُپرش کردم و با لحنِ آرام  نمانیقدم فاصله ب  کی

 لب زدم:

 

ر شدم و من مجبو  د ید  وامتون یقرار کنسله آقا محسن؛همسرم پ -

 ! چونمشیبپ

 

 تکان داد و لب زد:  یسر

 

پسر- اون  دنبال  م  دیاگه  پ   نیا  دیبتون  کنمیفکر    داشیآدرس 

 !  دیکن
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رس انداختم به آد  یکه مقابلم گرفته بود را گرفتم و نگاه  یکاغذ

! 

که هرچه الت   ییجاهابود،از همان  نینش  ریفق  یادر محله  باًیتقر

 !  د ید شد یبود م

 

 

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 پنجم یسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#
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 لب،لب زدم:  ریتکان دادم و ز یسر

 

 ممنون!-

 

 حرف،پشت کردم و سمت کالس رفتم !  یب

غره    رهیخ  ی نگاه هاآخر نشستم،  یها  یصندل  یرو با چشم  را 

زهر خند   هیشب  رشتیکه ب  یخودم برداشتم و لبخند  یاز رو  م یها

 بود به الرا زدم ! 

 

داخ  قهیدق  چند ئاکام  که  بود  نگذشته  کالس  به  آمدنم  ل  از 

 گذشت و لب زد:  زشیم یرا رو فشیشد،ک
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دال- به  ها  کالس  از  شد،خ  یل یدوتا  افتاد  ی لیکنسل    می عقب 

 ! دیکن یو حرف اضافه نوت بردار ختنیپس؛بدون مزه ر

 

استراحت کردن درس داد به   قهیدق  کیدو ساعت را بدون    تمام

 همه در آمده بود ! یکه صدا یحد

 

و خودش زودتر از   میکن  لیداد تا کالس را تعط  تیرضا  باالخره

 را چنگ زد و از کالس خارج شد فشیهمه ک

اند،اسمم در    آن عکسها شده  الیخیکه فکر کردم ب  نیاما؛هم  من

 ه حراست احضار شدم !دانشگاه پخش شد و ب یبلندگو

 

وسا  با ک  لم یحرص  در  از کالس    فم یرا  که  همانطور  و  انداختم 

 غر زدم:   شدمیخارج م

 

 خب به شما چه آخه !؟حاال انگار فضولن؛-
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ا  سمت در  پشت  و  کردم  تند  پا    یقیعم  ستادم،نفس یحراست 

  د یچیدر گوشم پ   اَمیحام  یِبه در زدم که صدا  یو تقه ا  دمیکش

: 

 

 داخل !  د ییبفرما-

 

 

 

 ئاکام   دنیرا باز کردم و داخل رفتم که با د در

از هم وا ماند و    میحراست نشسته بود لبها  رانیمد   زیپشت م  که

 اش شدم . رهیخ

 

 

           ئاکام                                   
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 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 شش یسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 

 را تکان دادم و آرام لب زدم: میلبها یسخت به

 

 سَ..سالم! -

 

  که ییاز خانم ها  ی کیاسترسم گذاشتم و    یرا به پا  میصدا  لرزش

 اشاره زد:  یهم داشت به صندل  ییچهره اخمو
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 !  دینیبنش د ییبفرما-

 

 

 نشستم. کم ینزد یصندل یکث آب دهانم را قورت دادم و روم با

   یکند ول  یری کند و از اخراجم  جلوگ  یوار بودم ئاکام کار  دیام

 !   کردمیاشتباه م

 بود!  ی در ِپ یپِ  یسوال ها رهیاو شروع کننده زنج خودِ

 

 ! دیینجایکه چرا ا دیدونیخودتون م-

 !  گهینفر د کیعکستون در آغوش  پخش

 

 

نشان نداد،در    یالعملتمسم را به ئاکام دوختم اما عکسنگاهِ مل 

 دست به کار شدم و لب زدم: جه؛خودمینت
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از دانشگاهِ من به    رونیپخش عکس ها کار من نبود و روابط ب-

 !کنهینم دایبط پ دانشگاه ر

 

 

پر  یابرو  تاک و سع  ده ی باال  نظر گذراندم  از  را  در    ی اش  کردم 

 کنم ! دقت  شتریب م یحرف ها

 

 سوء تفاهمه ! هی نیلبته اا-

 بدم اما..؛  حیتوض یچجور دونمینم

 

زمخت لب    یی و با اخم وصدا  دی پر  م یحرفها  انیزنِ اخمو م  همان

 زد:

 

 ؟ یچه سوء تفاهم-

 بط!روا دیاالن گفت نیهم



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

555 

 هست ! یرابطه ا یعنی

 

 

           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 هفت یسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

چانه زده بود و   ریرا ز شی به ئاکام که دست ها ی کردم،نگاه اخم

 ام بود انداختم و لب زدم:  رهیخ

 

 !؟ نهینظر شمام هم-
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 زد و لب زد:  یلبخند

 

 هست !  یبله؛قطعا رابطه ا-

 

 

 لب زدم:  یو با تُخس  دمیدر هم کش شتریرا ب می ها اخم

 

 هست اما؛  یبله رابطه ا-

 !  دینیبیکه م  یشخص نیبا ا نه

 

 

 که باال افتاد ادامه دادم :  ش یابرو تاک
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روابطم   یکه بدونم چجور  فهممی و اونقدر م  ام  زنِ مطلقه  هیمن  -

 رو اداره کنم ! 

 

 

و تا االن فقط    من رو داره  طیشرا  دونستمی که م  یکردم به زن  رو

 به حرفهام گوش  داده بود و لب زدم:

 

در    یریگ  مینظرتون حق تصم  د؛بهیمن رو داشت  طیشما هم شرا-

   ست؟یمورد روابطم با خودِ من ن

 

 

  ش یمقابلش گذاشت،پنجه ها  دیسف  یغذ هاکا  یرو رو  خودکارش

 را درهم قفل کرد و لب زد: 

 

هاتون    پخش کردن عکس  یبا خود شماست ول  میدرسته تصم-

 دانشگاه به ما مربوطه ! طیمح یتو
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           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ئاک محافظ رمان ]ام 

 ئاکام  #

 هشتیسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 زدم:  غر

 

 مرض دارم عکس خودم و پخش کنم!؟ -

 

 ئاکام بود که لب زد:  رنبایا
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 !  نجایا د یاریپس اون پسر رو ب-

 

 

عصب  یچشمها  با و  را   یسرخ  مقصودش  کردم؛حاال  نگاهش 

 بکشاند !  نجایرا به هم یباز خواستیم  دم،اویفهمیم

 

 ! شناسمشینم-

 

 

 باال انداخت و لب زد:  یی ابرو تاک

 

 !؟یجولون بد یا بهیتو بغل هر غر یعادت دار-

 

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

560 

 ش: شدم سمت براق 

 

 خفه شو !-

 

 همون زنِ اخمو بلند شد:  یصدا

 

 خانمِ محترم !  دیدرست صحبت کن-

 

پر از نازش رو به ئاکام   یرا با حرص بستم که صدا  میها  چشم

 !  دیچیدر گوشم پ 

 

 ! یاستاد احمد خوامی خانم معذرت م نیطرف ا من از-

 

 

           ئاکام                                 
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 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰, ])رامش( یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 نهم یسستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

دلربا   یحرص  نگاهِ  لبخند  به  را  تالش   شیاَم  و  تا    دوختم  کرم 

 اَش نکنند! سمت گردنش هجوم نبرند و خفه میدستها

 

من انداخت   به  ینگاه   میکه نثارش کرد،ن  یهم بعد از لبخند  ئاکام

 و لب زد: 

 

 خانمِ محترم! دیببر  فیتشر دیتونیفعالً با اجازه همکارانم ؛م-
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 زدم و  ش یبه رو دی پر از تهد یبلند شدم،لبخند یصندل یرو از

 زدم ! رونیفتم و از اتاق بگ "یبا اجازه ا "

 

 ئاکام فرستادم !  یبرا  یامیآوردم و پ رونیب فمیرا از ک لم یموبا

 

 《نه ؟ یایب یخواینم خونه》

 

  پ یخورد و در حال تا  نیکردم که س  پیرا بالفاصله تا  یبعد  امیپ 

 شد!

 《آره!؟  یدیمن م لیتحو حیمل لبخند》

 

 مقابل چشمانم چشمک زد:  امشیلحظه بعد پ  چند

 

 《ندارم امروز ! نیام؛ماشیمنتظر باش تا ب یپشت هکوچ》
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چه را به سمت کو  نیزدم و ماش  رونیرا ندادم،از دانشگاه ب  جوابش

 کردم !   ت یهدا یپشت

 

  ی ها  امیها زدم و پ  ی گروه هم دانشگاه یرا باز کردم،رو تلگرامم

 را رد کردم ! مزخرفشان

 

 چک کردم !  کیبه  کیها را  ل یپروفا

 

ها   نیب اثر  ییاکانت  بودند  گذاشته  را  عکسشان  آن    یکه  از 

 زاده نبود.حرام 

 

    

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یز رز مشکا ئاکام 
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[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 چهلستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

باز شد و    نیدر ماش  پسر ها بودم که  یها  لیپروفا  دنید  سرگرم

 گرفت !  یکنارم جا  ی صندل یئاکام رو

جا    شیلبها  یرو  یبه چهره اش انداختم که لبخند  ینگاه   مین

 ! کردیخوش کرده بود و نگاهم م

 

 و حرص زدم:  دیرا کنار گذاشتم،سمتش چرخ یشگو

 

 !؟  یداد ریچرا انقدر بهم گ-
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 د:لب ز یگذاشت و با خونسرد  شیبه نما شتریرا ب لبخندش

 

 من فقط کارم رو انجام دادم آال! -

 

 شده و پر از حرص لب زدم :  زیر  ییچشم ها با

 

اونجا- من    ییتا  تدر  ادمهیکه  گ  سیکارت  نه  به    ریبود  دادن 

 بدبخت ! یدخترا

 

 

 پچ وار لب زد:  ی صورتم و با لحن یشد رو خم

 

 بدم !  ریبه دخترا گ ادینه خوشم م دمی امتحان کردم؛د-
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 زدم و غر زدم: شیبازو یرا رو مشتم

 

 که خوشت اومد !  یغلط کرد-

 

 

 صورتم گذاشت و لب زد:  یدستش را رو کف

 

 غلطا بکنم!؟  نیاز ا ادیخوشت نم-

 

 

           ئاکام                              

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #
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   کمیچهلستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

انداختم و نوچ  یرا با تخس  سرم کردم که خم شد بوسه   یباال 

 ! دیقب کشع کاشت و   میلبها یرو ی کوتاه

 تعجب نگاهش کردم که لب زد:  با

 

اون   گهیببوسم؛د  ومدیاگه خوشت ن  کنم یدلم بخواد م  یهر غلط -

 ! کنمیکارو نم

 

 کوچکش را مقابلم گرفت ولب زد: انگشت

 

 قول!-
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 به انگشتش انداختم که مقابلم تکانش داد.  ینگاه 

دستم را باال آوردم وانگشت کوچکم را قفل انگشتش کردم    آرام

 زد و لب زد:  یکه لبخند

 

 من و تو؛  نی قرار باشه ب هی نیبه بعد ا نیاز ا-

د  از هم  کار  با    گهی هر  اومد  بدمون  د  هیکه  هم  به    گه یبوسه 

 ! میفهمونیم

 

 لب زد:  طنتینگاه کرد و با ش نیشمتفکر به سقف ما یکم

 

 هیهوس کنم ببوسمت پس    یه ممکنه من هک  ییالبته از اونجا-

ا  یلیم نه ؛خبوسه خشن،اومم خشن از کار   نهیخشن نشونه  که 

 !  ادیطرف مقابلمون خوشمون نم
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 انداخت و لب زد :  میبه چشمها یرا خم کرد و نگاه  سرش

 

 ه؟یاوک-

 

 

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 دومچهلستیودقسمت #

 کحیمشکرزقلمبه#

 

 را باال انداختم و لب زدم: م یابرو تاک
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 وقت ئاکام خان!؟  هیبه حالت نشه خوش -

 

 باال انداخت و لب زد:  ییخودم تاک ابرو مثل

 

بدش   یخاکبرسر  یاز کارا  هی دختر خانم؛ک  ادینگو خوشت نم-

 هان!؟  ادیب

 

 

 را راه انداختم !  نیشاش رفتم و  ما یبه نگاهِ سوال یغره ا چشم

 

را بست که با ُغرُغر    شیداد و چشمها  هیتک  یرا به صندل  سرش

 لب زدم:

 

  ی کیبا    دیکنم با   ی نخواباا؛من حوصله ندارم تنها رانندگ  رینگ  یاو-

 زنم حتما ! حرف ب
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 ام شد.  رهید و خپلکش را باز کر  کیحرص  با

 به شکل قبل درآمد!    ی دوباره بعد از مکث کوتاه و

 

 حرص ُغر زدم:  با

 

 کنهیو زنگ بزنم برگرده سرکارش حداقل کم محلم نم  ریام  دی با-

! 

 

 شد و لب زد:  نهیدست به س یچشم بسته با خونسرد همانطور

 

 راننده استادت بشه ! ادیب سته؛بگویب  تیتو که ماشاهلل رانندگ-
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 راندم . یاش ندادم و سمت شهرباز یبه زبان باز یلمح

 

رنگ چهره اش صدبرابر جذاب تر    ی و مشککت و شلوار    ن یا  با

ول  بود  رو  یشده  به  نفسش،سقف    آوردمیم  شیاگر  به  اعتماد 

 . کردیرا سوراخ م نمینازن نِیماش

 

 

           ام ئاک                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 سوم چهلستیدوقسمت #

 کحیمشکرزقلمبه#
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دَم ظهر     نیسنگ  کیساعت بعد، بعد از پشت سر گذاشتن تراف۱

  ی ئاکام که نفس هانگه داشتم و سمت    کیش  یمقابل رستوران

از خواب   را    دیچرخ  دادیبودنش خبر ممنظمش  آرام دستم  و 

 شانه اش گذاشتم و لب زدم:  یرو

 

 ئاکام!؟ -

 ! میدیرس پاشو

 

 لب گفت و دوباره به خواب فرو رفت !  ریز یومخورد،ه ی تکان

 

چهره اش که در خواب اخمو بود نگاه کردم و دستم را نوازش   به

خواب آلودش در گوشم   یکه صدا  دمیکش  ششیته ر  یوار رو

 :دیچیپ 

 

 ؟ یباز شروع کرد-
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 کن انقدر با صورت من ور نرو بچه ! ول

 

د،خواب  باز کر  یپلکش را به آرام  کینگاهش کردم که    متعجب

 انداخت و با تعجب لب زد:   نیبه من و داخل ماش یآلود نگاه 

 

 !؟ یرفتیبا صورتم ور م یتو داشت-

 

 

که آمدند سقوط کنند   نیو هم  دندیلرز  یدلم لحظه ا  یها  هیپا

 م گرفتمشان و تَشَر زدم: محک

 

هم  نیسیوا- از  تر  که   یوقت  یحت  شهیسرجاهاتون،محکم 

 !  انتکارهیئاکام هم مثل اسداهلل خ نیدونیم
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تشر زده بود    گرینفر د  کیحالت خواب آلودش به من نه؛به    در

 که با صورتش ور نرود! 

 

خانه؛ه  او آن  ادر  خانه  در    یمان  طبقه    کیکه  سه  آپارتمان 

 حالِ عاشقانه داشت !   کیهم  د یشا ا یو   گذشته کیبود،

 

 را هم داشت ! گری نفر د کیمن  او؛جز

 

  ان یهوا ثابت مانده بود را مشد،دستم که در    یکه طوالن   نگاهم

 : دیپرس ی گرمش گرفت و با نگران یدستها

 

 تو حالت خوبه آال!؟-
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           ئاکام                                 

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 چهارم چهلستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

 نبودم!  بخو

 هیو تگ  تگریحما  تواند یمتجاوزگر م  کی  کردمیکه فکر م   یوقت

 گاهم باشد،خوب نبودم! 

شده اش چرخاندم    زیر  یبه جز چشمها  ییرا هر جا  چشمهاسم

 ی خودم را آرام کنم در گو  قینفس عم   کیم با  که توانست  یو وقت

 شدم!  رهیرنگش خ ی شکالت یها

 را جان دادم و آرام لب زدم: لبخندم
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 خوب باشم!  تونم یم-

 

 ن یالعملش سر چرخاندم و از ماشعکس  یمنتظر ماندن برا  بدون

 رفتم! رونیب

 

 شود. ادهیتا پ  ستادمیا نیکنار ماش 

که انتظار آمدنش    یو نگاه ام    نه یلحظه به حالت دست به س  چند

 . ستادیشد و مقابلم ا  اده یپ   نیشد و بعد از ماش   رهیخ  دیکشیرا م

 

 رستوران رفتم. یل کردم و سمت  ورودرا قف نیحرف ماش یب

 

  دیرا شن  جانیاز سر ترس و ه  ی ها  غیج  یصدا  شد یهم م  نجایا  از

 !  خواستمیحس ها را م نیبار تجربه ا نیاول یو من هم برا
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را    ی توقع داشتم بحث  میهم نشست  ،مقابل یصندل  ی روکه    ی وقت

مرا  بود و  باز کند و بخواهد حرف بزند اما؛انگار در فکر فرو رفته  

 ! کردیهم دعوت به سکوت م

که از    دم یدخترها و مسرها را شن  یها  غیج  یکه صدا  گری د  بار

  د یدور پر کش  یبه گذشته ها  د؛ذهنمیرسیبه گوش م  یشهرباز

 ن اسداهلل چشم گشودم!دستا انِیم یی و جا

 

 

 

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 پنجمچهلستیدوقسمت #



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

579 

  کحیمشکرزقلمبه#

 

جا خوش کرده بود   شیلبها یاش طبق معمول رو  یموذ لبخند

تا بدون ترس با او    کردیارم در شبانه روز تالش مبار هز  یو برا

 همبستر شوم ! 

 

 خانم کوچولو!؟  یدوست دار یشهرباز-

 

 جابجا شده بودم.  شی پاها  یه بودم و روزد لبخند

بودم و لب زده   دهیرا بهم کوب  میذوق بچگانه ام  کف دست ها  با

 بودم:

 

 !؟ م یبریآره م-

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

580 

زد  یستالیکر  یچشمها برق  گرگ  مثل  که  از  اش  رنگ  بود  ه 

 لب زده بودم: دیلرزیکه از ترس م  ییو با صدا دهیرُخسارم پر

 

 !؟یمثل اونشب لخت بش یخوایم-

 

بود و چقدر بد بود    امده یبه تختم ن  ی رنگیشبها که به هر ن  چه

 !  آمدیسرش م یکه هر شب دکتر باال یحال آن کودک

 

که   یرا که حس کردم،به حال و نگاهِ غمزده ا میگونه ها یسیخ

 بود برگشتم . رهی خ سمیخ یدر چشمها

 

  ی گونه ام را پاک کردم و او ب  یرو  یها  دم،اشکیرا دزد  نگاهم

 ستمال مقابلم گرفت! د کیحرف 

 

 خبر یکه از آن ب  یاست حالم به گذشته ا  دهیکه فهم  دانستمیم

و از   شدیان بدل م سکوت به طوف  نیبود ربط دارد وگرنه حاال ا
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  م یدر گوش ها  نشیخشمگ  یش صدا فک منقبض شده ا  انیم

 : دیپرسیکه م دیچیپ یم

 

 !؟( یکنیم هی)کنار من بودن انقدر سخته که گر 

 

 

           ئاکام                                  

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 ششمچهلستیدوت قسم#

  کحیمشکرزقلمبه#
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ها  یوقت اشک  م  م یکه  را  کردم،دستمال  پاک    م یدستها  انیرا 

 لب زدم:   دیسریگرفته به نظر م  یکه کم  ییمچاله کردم و با صدا

 

 !خوامیمعذرت م-

 

گرفت   ش یدست ها نیبود را ب ز یم یمشت شده ام که رو دستِ

 آرام اما نگران لب زد: یو با لحن

 

 بهم!؟  یبگ یخواینم-

 

 خودش ادامه داد: نگاهش کردم که  گنگ

 

 !؟ید یکش  یده سال چ نیا یتو ی بگ-

 

 زد: نَم زده ام چندبار گرداند و بعد لب  یِرا در چشمها نگاهش



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

583 

 

 م؛ یاز همون روز شوم شروع کن ا یمثالً ب-

آال    دمیو به گند کش  تیکه منِ سگ صفت زندگ  یاون لحظه ا  از

! 

 

توه  به ا  نیخودش  دردِ  اما؛چرا  بود  را  نیکرده  قلبم    حرفش 

 !؟ رنجاندیم

م  یاگذشته او  م   خواستیکه  اگر  را  من    ک یشکافتم؛یبداند 

کش  ماندم یم زجر  بار  هر  خسته   ا یو    مدیکش  دم،درد ی که 

 شدم،نامش را صدا زده بودم ! 

  دادمیجان م  موریت  یدست و پا  ریکه ز  یاز همان لحظه ا   من

 !  زدمیم  ادی و نامش را در دل فر دم یدیتنها راه نجاتم را او م

که چقدر منتظر آمدنش و نجات دادنم از    گفتمیاما؛اگر م   حاال

 ! افتاد یم  اتفاق  کیاسداهلل بودم فقط  یو حت ریمور،آویدست ت

تلخ و او ؛قلبش از   یآن روز ها  یادآوری از    دمیکشیدرد م   من

 !  ستادیایساله داده بود م ۹که به منِ  یهمه درد نیا



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

584 

 

 

           ئاکام                                    

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام #

 هفتملچهستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#

 

و    دمیکش  رونیدستانش ب  ریتلخ کردم و دستم را از ز  یا  خنده

 لب زدم:

 

  م یشد  دانشگاه آشنا  هی  یاُستاد؛ما تو  میندار  یما با هم گذشته ا-

 ! میو قراره با هم آشنا بش
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 !  نیهم فقط

 

را از چهره ام  گرفت و همانطور که دستش را در   نشیغمگ  نگاهِ 

 لب زد:  بردیکتش فرو م  بیج

 

 ! رونیذشته بکش بپس لطفا از اون گ-

 

جوان نشست که همانطور   یپسر  یتکان دادم و نگاهم رو  یسر

 زد:  لب گذاشتین زیم یکه خم شده بود و منو را رو

 

 !  دیخوش آمد-

 

 

برداشتم،  منو کوب  کیرا  م  دهی پرس  از  و  دادم    ان یسفارش 

 دوغ خواستم ! کیمخلفاتش فقط 
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 بود !  ادیمن اما؛ئاکام سفارشاتش ز  سبرعک

 

 :   دمیهوا پرس یچانه ام زدم و ب  ریرا ز می اه دست

 

 !؟ یرابطه داشت یتا حاال با کس-

 

کردنش لب   هی جتو  یگرد شده نگاهم کرد که برا  یچشم ها  با

 زدم:

 

 رابطه عاشقانه!؟ -

 

 حبس شده اش را آزاد کرد و لب زد:  نفس

 

 نه ! -
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 بشنوم.  یگرید زیم چاما انگار دوست داشت من

 زیرابطه داشته و حاال همه چ  یکه با دختر  د یداشتم بگو  دوست

 تمام شده است . 

 دروغ به تمام معنا بود .  کینه گفتنش  نیکه ا چرا

 

 

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 اکام  ئ#

 هشتمچهلستیدوقسمت #

 کحیمشکرزقلمبه#
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درهم قفل    یبه دستها  رهیگفتنش خ  "نه"مدت را بعداز    تمام

مقابلمان   که سفارشاتمان را  یشده ام سکوت کرده بودم تا زمان 

 گذاشتند و رفتند. 

 نکه یا  یحال اما برا  نیرفته بود با ا  نیبه خوردن غذا از ب  لمیم

 شدم !  رم،مشغولخوینپرسد چرا نم

 ر حال خوردن بود که سر باال گرفتم و لب زدم: ولع د با

 

 !؟  انیب ی به ساواش و الرا هم بگ یخوایم-

 

غذا  همانطور م  ش یکه  ،غذ  یدستمال  دیجویرا  را    شی ابرداشت 

  دیرا درهم کش  شیکرد ،اخم ها   زیرا تم  شیقورت داد و دور لبها

 لب زد:  یو با لحنِ بد

 

 نه!-
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غذاگف  یا"باشه" مشغول  دوباره  و  ا  م یتم  که  بدون    نباریشدم 

 متحکم لب زد:  یبا لحن ردیاش را از من بگ رهینگاهِ خ نکهیا

 

 ! یبا الرا داشته باش یارتباط خوامینم گهید-

 

 

  ی اال آوردم،با حرص نگاهش کردم و از پشت دندان هارا ب  سرم

 : دمی شده غر دیکل

 

االن باهاش نداشتم،دوماً  تا    یدوستانه ا  یرابطه  چیاوالً که من ه-

 ! یکه راجب روابطم نظر بد یندار یحق چیتو ه

 

آوردم و    نیینشانه رفته بودم را  پا  دیکه سمتش با تهد   یچنگال

 لب غر زدم:  ریز
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 ره به من دستور بده! حق ندا چکسیه-

 

 

تا    دیندکشییپا  یخم کردو سرش را کم  زیم  یتنه اش را رو  باال

 متقاعدکر لب زد:  یلحنشود و با  رهیخ میدر چشمها

 

 ! ی باش یمیبا الرا صم خوامیآال؛فقط نم دمیمن بهت دستور نم-

 

 اش شدم و لب زدم:  رهیکنجکاو خ  ینگاه با

 

 چرا!؟-

 

 

           ئاکام                                       
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 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 نهمچهلستیدوسمت ق#

 کحیمشکرزقلمبه#

 

 

 نه! میدر چشمها ی داد ول یباز یی را هرجا نگاهش

که دستپاچه بود و    یی اش شدم،به او  رهیشده خ  زیر  ییچشمها  با 

 . دیدزدیا منگاهش ر

   کردم؟یم یاز الرا دور دیبا چرا

 ساواش با او بماند !  دادینبود هرگز اجازه نم  یآدم خوب اگر

را سر    یآب  وانیآمدم و حواسم را به او دادم که ل  رونیکر بف  از

 و بعد بدون نگاه کردن در چشمانم لب زد:  دیکش
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  یخونه اش بره آدم خوب  یمرد تو  هیکه قبل ازدواج با    یدختر-

 ! ستین

 

 

 و با پوزخند نگاهش کردم.  دیباال پر م یابرو تاک

 برد؟  را قبل از عقد به آن خانه نبود که م یهمان مرد او

نبود  نیا صدا  میما  به    مانیها  اد یفر  یکه  را  ساختمان  کل 

 واحدمان کشاند!؟ 

طور  ی همان  او دانشگاه  به  الرا  ورود  لحظه  از  که  رفتار   ینبود 

 ؟ که انگار باهمند!  کردیم

را چند بار با تاسف به چپ و راست تکان دادم و بعد لب    سرم

 زدم:

 

 ره!؟ بدت دیبا تو خواب یسالگ۹ یکه تو یاز دختر-
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 که سالها در اعماق وجودم پنهان کرده بودم.  یداشت جمله ا  درد

  یجمله،در تمام فکر و ذهنِ من   ک یکند؛  انیداشت که عص  درد

 که سالها نگذاشته بودم عذابم دهد.

را    اَمیبچه بودنم،اجازه داده بودم که دخترانگ  نیخودم،در ع   من

 به باد بدهد! 

 

    

           اکام ئ                                  

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 پنجاه ستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#
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  میتا مبادا در چشمها  دمید،نگاهم را دزداش که در هم ش  چهره

 حالم را !  ندیبب

سال  ۱۰  تفاوت بودنمان،از نو شروع کردنمان و فراموش کردن  یب

 ممکن بود . ریاِمان غ عمرِ تلف شده

 کند. رییقرار نبود تغ یزیچ مانیهر دو یبرا

  ی بزرگ رو  یمانیپش  کیکه آخرش    میرا رفته بود  یهردو راه  ما

 ود . بمان هک کرده بقل

در نگاهش موج   ی مانیکه پش  یی بلند شدم و رو به او  زیپشت م  از

 لب زدم:  زدیم

 

 !انی زنگ بزن الرا و ساواش هم ب-

 

 چرخاندم در چهره گرفته اش و ادامه دادم:  چشم

 

 !  شهیبهشت با تو جهنم م  یئاکام؛حت گذرهیبا تو اصالً خوش نم-



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

595 

 

 

 رفتم .  نیکردم و سمت ماش پشت

را رها کرده    زیکه همه چ  کردم،حاالیام م  یندگز  یبرا  یفکر  دیبا

 گدار به آب بزنم یب خواستمیهم در کار نبود نم یبودم و انتقام

که شدم چند لحظه بعد ئاکام هم از رستوران خارج   نیماش  سوار

 گرفت.  یشد و کنارم جا

ا  دوست هم  بماند تا مبادا باز    نمانیب  ن یسنگ  یفضا  ن یداشتم 

 . میبکش شیرا پ گذشته  مانیحرفها انیم

 

 توقف کردم و تنها لب زدم:  یشهر باز یبه رو رو

 

 !؟ انیگفتن م-

 

 کث لب زد: به صورتم انداخت و با م ینگاه 
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 !  انیآره م-

 

  میچشمها  ی دادم تا کم  یام را به صندل  هیتکان دادم و تک  یسر

که خش داشت و گرفته    ییئاکام با صدا  ی را ببندم تا آمدنشان ول

 لب زد:  دیرسیبه نظر م

 

 !؟  یدار یافسردگ-

 

           ئاکام                             

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 کم یپنجاهستیدوقسمت #
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  کحیمشکرزقلمبه#

 

باال انداخت و لب    ی الیخیاخم نگاهش کردم که شانه اش را با ب  با

 زد:

 

 !گهید نهیوانپزشک واسه همر-

 

  یو با حرص از پشت دندان ها  دمیهم ساب  یرا رو  می ها  دندان

 : دمی شده غر دیکل

 

 !؟  یدیو جد و آبادت فهم ییه توافسرد-

 

به صورت سرخ از حرصم لب    رهی را غنچه کرد و متفکر خ  شیلبها

 :زد

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

598 

 !  گهید  یپر هیو   یی تو هیجد و آباد من -

 

  یید و خم شده سمت من با صداکش آم   ش ی لبها  یلبخند رو 

 پچ وار،پچ زد: 

 

 خوشگلم ! یتو صد در صد افسرده ا یبماند ول  یپر-

 

 

فشردم    شتریهم درد گرفته بود اما ب  یرو  م ی ندان هااز فشار د  فکم 

 و پراز حرص لب زدم:

 

 ئاکام دهنتو ببند!  کنمیخفه ات م نجایبه خدا  هم-

 

 گلو کرد و با ذوق لب زد: یتو یا خنده
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 کوچولو دور گردنم حلقه بشه!؟  یدستا  نیقراره ا  یعنیجان    یا-

 

 زد و پچ زد:  یچشمک

 

 خوشگله !؟  گذرمیاز لبات نم کیاز اون فاصله نزد یگیبعد نم-

 

 

           ئاکام                                      

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 کام  ئا#

 دوم پنجاهستیدوقسمت #

  کحیمشکرزقلمبه#
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 کردم و حرص زدم: شیحواله بازو یمشت 

 

 ! یاگه ادامه بد کنمیچالت م انجیمنو ،هم نیبب-

 

باشه تکان داد که  با حرص نگاهم    یبه معنا  یزد و سر  یچشمک

 دادم .  یگریرا سمت د

 

 سمت خودش   یچانه ام نشست و با فشار کم  ریدستش که ز 

  یشدم و او با لبخند  رهیخ  شیدر چشمها  یلیم  یچرخاند با ب

 لب زد:  شدیپاک نم شیکه از لبها

 

 !؟ یستیمگه زنم ن-

 ندارم بخوام ببوسمت!؟ قح
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  داد یکرده بود و عقلم مدام فرمان م   انیخواستن عص  کیقلبم    در

 که بحث را عوض کنم . 

 عقل بود که داشت شکست   نی جنگ قلب و عقلم  انگار ا  انیم

  مانیصورت ها  نیفاصله ب  نیا  گرفتم یو اگر نگاهم را نم  خوردیم

 .  شد یکم و کمتر م

ب  نگاهش لبها   نیکه  و  را    م یچشمها  آب دهانم  افتاد  نوسان  به 

 از هم وامانده لب زدم:  یی قورت دادم و با لبها

 

 نکن! -

 

 افتاد و لب زد:  نیاز خنده چ شیچشمها دور

 

 هنوز نکردم!-

 

 گرفتم و حرص زدم: یزیر را با حرص گاز لبم
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 !یبکن یخوایم  یول-

 

 زد:  م،لب یاز خنده کش آمد و بدن نگاه گرفتن از لبها شیلبها

 

 که !  تونمینم نجایا یول-

 

 

و   میچشمها شدم  منظورش  متوجه  تازه  و  شد  گِرد  حرفش  از 

کرد و همانطور   ری زدم که مچم را اس  شیمشتم را با ضرب به بازو

 لب زد: رهیخ

 

 خوشگله ! ره یگیرد مدستات د-
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           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 

 ئاکام  #

 سومپنجاهستیدوقسمت #

 کحیمشکرزقلمبه#

 

و  بدون    دمیکش  رونیحلقه انگشتانش ب  نیحرص دستم را از ب  با

 شدم .  ادهیپ  نیاز ماشتوجه به او 

شدم که هر چه هوا    یشهرباز  ی ورود  رهیخ  نیزده به ماش  هیتک

  شدیشلوغ و شلوغ تر م  رفتیم  یکیو رو به تار  شد ینک تر مخ

. 

 

 بودم .  یچه شده بود که انقدر عصب دانمینم
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مرا ببوسد    خواهدیگفته بود م  یوقت  نکهیاز خودم بخاطر ا  دیشا

 نشده بودم .  یعصب

عقلم را    ی احساس تازه جوانه زده در قلبم حت  نیا  آمد یم   نظر  به

 هم از کار انداخته بود!

 

 لب غر زدم:  ریمقابلم زدم و ز   زهیبه سنگر یحوصله لگد یب

 

 !  کنهیام م وونهید-

 

  ی گرفته بودم که وقت  میمشت و لگد ها  ریدر فکرم،قلبم را ز  آنقدر

تازه   اشان آمدند  ناخوانده  را حس ساواش،الرا و مهمان  دردش 

گرفته بودم و    می مشت ها  انی کردم،قلبم را انگار با آن فکرها م

 .  فشردمیم

 

ام را   هینشاندم و همانطور که تک  میلبها  یرو  یمصنوع   یلبخند

 "سالم"بلند  گرفتم یم نیاز ماش
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 .کردم

ثابت کردم    یصورت شاد پر  یالرا دست دادم و بعد نگاهم را رو   با

. 

 

گونه    یرو  ی خورد و بعد بوسه کوتاهدر هم گره    مانیها   دست

گوشم   ریاش کاشتم که دستش را چندبار پشت شانه ام زد و ز

 لب زد:

 

 گلم !؟  عروس یخوب-

 

 

           ئاکام                                   

 

 [۰۱:۱۰ ۳۰.۰۸.۲۰)رامش(, ] یاز رز مشک ئاکام 

[Forwarded from  ]محافظ رمان ئاکام 
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       (آکام)ئاکام زبان از                    

 

 منقبض شده نگاهش کردم.  یفک  با

 . کردیو عروس خطابش م زدیمراحت به آال لبخند  چقدر

نگاه  در و    یمهربان و سالم گرمش فقط سر  جواب  تکان دادم 

  ی وروددستم را دور کمر آال حلقه کردم و همانطور که به سمت  

 لب زدم:  دادمیهلش م  یشهرباز

 

 پامون علف سبز شد !   ریداخل که ز میبر  نیایب-

 

شهرباز  همقدم وارد  آال  سمت    می شد   یبا  که  همانطور    کیو 

 گوشش لب زدم:  ریز دادمیهلش م  مکتین
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با  ییکارا- بد  دی که  انجام  خراب   می دونفره  آوردن  خر  سر  با  و 

 !؟ گهید ی دونستیم ی کنیم

 

خودش را فاصله داد که    یکرد و کم  نثارم  ی اساس  یغره ا  چشم

  دیکل  یفشار آوردم و از پشت دندان ها  شیبا انگشتانم به پهلو

 شده حرص زدم: 

 

 !   گذرهیآال وگرنه بهت بد م یریگیقدمم فاصله نم هی-

 

 بازهم کنارم همقدم شد .  اچارن

ب   ینگاه  با  انداختم که ساواش  به    ی حوصلگ  یبه پشت سرمان 

 .   کردندیباهم صحبت م یرا و پرو ال  کردیاطراف نگاه م

چشم از آنها گرفتم که نگاهم در چشم    ختهیبه هم ر  ی اعصاب  با

 شده و مشکوک آال گره خورد . زیر یها

نزد  در فاصله  ها  کیهمان    گر یکدیمقابل    ستادهیمان،ایصورت 

 لب زد:  شد یصورتم پخش م  یگرمش رو یاکه نفس ه یطور
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 !؟یدار  یبا الرا مشکل خاص-

 

 را باال انداختم و خونسرد لب زدم: م یرواب تاک

 

 نه،چطور!؟-

ا  یرا رو  سرش  یفرفر  یاز موها  یشانه اش خم کرد که طره 

 . ختیر شیچشمها یاش رو

 گرداند و لب زد:  میچشمهاشده اش را در  زینگاهِ ر تیاهم یب

 

ا- با  عصب  یکار  نکهیآخه  بازم  نداره  کارت  که    یهست  یبه 

 ! نجاستیا

 

 مه داد: زد و ادا پوزخند
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 بند و بار بودنش باشه قطعاً!  ی بخاطر ب تونهینم-

 

ب  یجواب انتظار  بدون  هم  او  و  سمت   دنیشن  یراندادم  جوابم 

 ساواش رفت و شروع به حرف زدن با او کرد . 

  ی خنده ها  دنیبا شن  یکر فرو رفته بودم و هر از چند گاه ف  در

 . ختیریساواش،فکرم به هم م  یها  یانمزه پر انیبلند آال م

 

درهم    م یکنارم و آرام لب زدنش؛باعث شد اخمها  یپر  ستادنیا

از پشت دندان    دیلرزیم  تیعصبانکه از    ییشود و بعد آرام با صدا

 شده حرص بزنم:  دی کل یها

 

 ! یپر میبه زندگ یتوعه؛گوه زد ریصتق یهمه چ-

 

 گذاشت.  م یبازو یزد و دستش را رو یشینما یلبخند

 آرام اما مطمئنش به قلبم چنگ انداخت: یشه،صدایهم مثل
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 ! میکن  یغربت زندگ  یسال تو۱۰من نبودم که باعث شدم    نیا-

 

 

 را پشت کردم و حرص زدم: دستم

 

 غربت!؟ -

 !؟  نهیدرد من ا یکن یفکر م تو

 ادم . د چارهیدختر ب نیکه به ا هیخانم،درد من عذاب یپر نه

 

 

 لب زد:  ز یتمسخرآم یزد و با لحن چوزخند

 

م- نم   ی کنیفکر  کارو  اون  ا  یکردیاگه  و    نیبازم  عذاب 

 !؟ دیکشینم
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  م یاقات چه ما بوداتف نیکه ا یدون یئاکام ؛خودت هم م  دیکشیم

 !  وفتاد یم میو چه نبود

بد باشه    تونهیچقدر م  ی دونیاکام؛نم ئیشناسیرو نم  موریت  تو،تو

 ! شناسمیاونو م یا گهیبهتر از هر کس د ی لیمن خ یول

 

 کونیفاصله گرفتم و آ  یاز پر  ی مک  لم یزنگ خوردن موبا  یصدا  با

 : دیچیمحسن در گوشم پ  یسبز را لمس کردم که صدا

 

 !؟ نیایاستاد،امشب نم-

 

 زدم: و لب  ردیبگ طیتا بل رفتیساواش نگاه کردم که م  به

 

 !؟یایب یخوای؛م یشهرباز میبا ساواش اومد -

 

 مکث کرد و بعد لب زد:  یکم
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 نفر!؟خودتون دو-

 

 گرفتم و لب زدم:  یکفشم را به باز ریز زهیر سنگ

 

 نه،آال،مادرم و الرا دوست دختر ساواش هم هستند ! -

 

ماتم زده اش در    یو بعد صدا  دمیرا شن  قشینفس عم  یصدا

 : دیچیگوشم پ 

 

 باهاتون آخه! هیاونجا بگم نسبتم چ امی بنه،من -

 

 نقش بست و لب زدم:  م یلبها یرو یکمرنگ لبخند
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  یتو حرف بزن   ستین  ه،الزمیبگم نسبتت با من چ تونمیخودم م-

! 

 

ا  توانستمیم با  اما  را حس کنم  وجود بعداز مکث    نیلبخندش 

بود پاسخ    امدنشین  ایآمدن    یکه مختص فکر کردن برا   یکوتاه

 داد:

 

 بگذره بهتون ! استاد؛خوش امی هتره من نب-

 

 که تشکر کنم و تماس را قطع کرد.   نماند

 توانستیمن و همسرم چقدر م  انی گرفتن مبودم که قرار    متوجه

تا    کردمیوجود بازم هم تالش م  نیبا ا  یسخت باشد ول   شیبرا

 بکشمش ! رونیاز آن خانه ب

  رون یودش بداشت تا کمکش کند از الک خ  اجینفر احت  کیبه    او

 !   دیایب

 کند !  میکار همراه نیانجام ا یبودم آال بتواند برا دواریام و
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م  یماجرا  شیبرا  یبزود  د یبا را  را   گفتمیمخسن  واکنشش  و 

 .  دم یدیم

 

       ئاال()آال زبان از      

 

 

را خودمان به    یو هرچقدر هم اصرار کردم پر  م یکرد  یخداحافظ

 قبول نکرد.  میخانه اش برسان

رف  دیشا که  هم  شد  باعث  او  به  نسبت  ئاکام  و خشن  سرد  تار 

 . دی اینخواهد با ما ب

صندل  سرم به  و   هیتک  ی را  ئاکام    میچشمها  دادم  که  بستم  را 

فرمان ضرب    یآهنگ در حال پخش رو  تمیهمانطور که با با ر

 گرفته بود لب زد: 

 

 !؟  میکن  دایپ  م یتونیاون پسره رو کجا م-
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کردم و او سر چرخاند و  نگاهش    جیکه گ  دمیرا نفهم  منظورش

 گِرد شده ام ادامه داد:  یبه چشمها رهیخ

 

 ! بود   یاون پارت یکه تو یهمون-

 

 بزنم که خودش قبل از من ادامه داد:  ی ز کردم تا حرفبا لب

 

 مزاحمت باشه.. هینباشه و فقط  ی عکسا واقع نیاگه ا-

 تر ادامه داد:  یکرد،نگاهش را در نگاهم چرخاند و جد مکث

 

از دانشگاه    خواستهیم  یک یما  پس حت- با پخش کردن عکسات 

ب   یحت  ایاخراجت کنه   و  بوده  با خبر  دوتا    ریت  هیا  بدتر،از من 

 نشون زده !
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 تکان دادم و لب زدم:  دنیفهم یبه معنا یسر

 

 ندارم که !؟   یدشمن  یبه دانشگاه اومدم و با کس  ی من تازگ یول-

 

 داد: کرد و ادامه   نییرا چند بار باال و پا سرش

 

  میبفهم  د ی داشته باشه با  تیحرفات واقع  نجاست؛اگهیمشکل هم-

تو  یکسوگرنه    هیکه عکس گرفته ک  یاون   ی عکسه کمک  یکه 

 ! کنهیبهمون نم

 

ادامه   دواری شده نگاهم کرد و تهد  زیر  یچرخاند با چشمها  سر

 داد:

 

 ممکنه با حرفاش عرصه رو بهت تنگ کنه عشق جان !  یحت-
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 : دمیشت کردم و توپ حرص دستم را م با

 

هم بگه   ی هرچ کهیانقدر به من اَنگ دروغگو بودن نزن اون مرت-

که و  گناه و پا   یکه ب  میچون من آخر سر گس ستین  المیخ نیع 

 به خودم اصالً شک ندارم!

 

نگاه کردن به مقابلش به من    الِ یخیکه ب  ییورا با اخم از ا  نگاهم

 لب زدم: نهیزل زده بود گرفتم و دست به س

 

 ! تهیعشق جانم عمه گور به گور-

 

  میرخ اخمو  میاش با مکث از ن  رهینگاهِ خ   ینینزد و سنگ  یحرف

 جدا شد . 
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 خانه باغ نگه داشت و لب زد: مقابل

 

 برو راحت استراحت کن !  خوابمیم نیماش یتو-

 

 نگاهش کردم که لب زد: جیتعجب و گ اب

 

تا    میمجبورخونه مشترک اطراق کرده    یکه الرا تو  ییاز اونجا-

خونه  یتو یو قطعاً هم توقع ندار م یبمون نجایکردن ا دایخونه پ 

 سگ بخوابم درسته !؟ رِیاون پ 

 

 نزدم که خودش ادامه داد:  یحرف

 

تو- م  نیهم  ن،پشتیماش  یمن  نگران  خوابمیدر  برو    یبدون 

 استراحت کن !
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  یببر  ی ایکه ب  زنم یآوردن زنگ م  یوقت   دم یرو هم سفارش م  شام

! 

 

ماش  یسر از  و  دادم  در    ادهیپ   نیتکان  بستن  از  قبل  اما  شده 

خم    نیو سرم را داخل ماش  دمیچرخ  یزد و من به آرام  میصدا

 کردم ! 

خ  منتظر نگاهِ  با  که  کردم  ازنظر   رهینگاهش  را   ام  اش،چهره 

 ب زد: گذراند و ل

 

به اون محله    یاتفاقا ازت بخوام با من برگرد  نیبعداز همه ا  د یشا-

! 

 

 نقش بست !  میبهال یتلخ رو یو لبخند دمیفهم را منظورش

بدون نگاه    نیحرف کمرم را راست کردم و بعداز بست در ماش  یب

 مغمومش داخل خانه باغ شدم !   یکردن به او و چشم ها
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 را بخرد! میآبرو خواستیم

 

*** 

را بغل گرفته و به در بزرگ خانه    م ی نشسته ام و زانوها  وانیا  یرو

 ام !  رهیباغ خ

 .  کندینشسته و به من فکر م  نشین در؛در ماشر پشت آنف کی

 بازگو کنم .   توناستمیلحظه ام را نم نیا حسِ

 

و    دهدیسفارش شاممان م  دنیخبر از رس  لمیزنگ موبا  یصدا

 میکنار هم شاممان رو بخور  میحاال که هر دو آرام  شدیکاش م

. 

 

کردم    زیپله ها بلند شدم،پشت لباسم را با چند ضربه تم  یرو  از

از او سمت درِ خانه    تزایگرفتن جعبه پ   یبعد آرام و خرامان برا  و

 باغ رفتم . 
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سمت   شهیبه ش  یگرفتم خم شدم و تقه ا  که قرار  نیماش  کنار

پا شد و بدون حرف جعبه   دهیکش   ن ییراننده زدم که بالفاصله 

 مقابل صورتم قرار گرفت !  ییتزایپ 

داد و لب    تکان  یرکردم  که س  یرا گرفتم و آهسته تشکر  جعبه

 زد:

 

 برو داخل! -

 

انگشت اشاره اش    د ی کرد،سرش را سمتم چرخاند و با تهد  مکث

 ورتم تکان داد: رو مقابل ص

 

 ! یهم تمومش کن؛ناهارم درست نخورد تزارویپ  نیا-

 

 

باعث شد دندان   شی تکان دادم  و خواستم برگردم که صدا  یسر

 هم بسابم !  یرا رو م یها
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 دارم !دوست ن  یمن زنِ الغر مردن-

 

 

گرفتم   شیرفتن به داخل در پ   یندادم و دوباره راهم را برا  محلش

آسفالتِ    یصدا از دستم رو  یو جعبه ب  دیچیدر سرم پ   یی که صدا

 افتاد !  ابانیخ

 

 "من زنِ چاق دوست ندارم ! "

 

 گفته بود که زنِ چاق دوست ندارد!  میها  یاز اعماق کودک  ییصدا

 

نارم زانو زد و سس تک نفره  ک نیزم  یکه ئاکام رو  دینکش  یطول

 را چنگ زد: ابانیآسفالت خ یافتاده رو
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 شد !؟حالت خوبه !؟  یچ-

 

 برداشتم .  نیزم یدم و آرام جعبه پاره شده را از رونز یحرف

دکم  میچشمها از  هارا  کش  قهیباز    یه  باال  رو  دمیاش    یو 

 منتظر و نگرانش توقف کردم و لب زدم:  یچشمها

 

پسر بچه بهم گفته بود که زنِ چاق دوست نداره   هیش؛یسالها پ -

! 

 

 : دیچیخشم در سرم پ   یپراز رگه ها  شی شد و صدا  یعاص  نگاهش

 

 گذشته و خاطراتش!؟  یادآوریاز  یخسته نشد-

 

 لب زدم:  نیجا خوش کرد و غمگ میگوشه لبها یتلخند
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که برام   هیاون گذشته ا  ادآورینفس هاتم   یمن خسته ام اما؛حت-

 !  یساخت

 

م  سرش دستانش را    انیرا با حرص و خشم تکان داد و  سسِ 

 پرت کرد !  نیزم یآن طرف تر رو یکم

 

 کنارش گذشتم. نزدم و از   یحرف

ام را به آهنِ سردش دادم  و همانجا   هیخانه باغ را بستم و تک در

 نشستم ! نیزم یرو

 

بد  گذشته خاطرات  که  جا  یهمانقدر  خود  در  داده    یرا 

 داده بود.  یرا هم در خود جا خوب یبود،خاطره ها

پسر بچه گم شده بودم و    کیعاشقانهِ    یحرف ها  انیم  نجایمن؛ا

 را فراموش کنم ! که خاطراتش  ند کَیاو داشت جان م
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رو  تزایپ   جعبه تار  میپاها  یرا  در  روشنِ     کیگذاشتم،همانجا  و 

را   تزایپ   یمثلث  ینشستم و تکه ها  یخاک  نیزم  یباغ رو  یابتدا

 م . نوش جان کرد

 

و سوزش باعث    خوردیزمستان به صورتم م  یسرد شب ها  یهوا

د شوم و در خانه  بلن  میاز جا  خواستمیاما نم  شد یلرز در تنم م

 !  رمیمطبوعش را بغل بگ یگرما

 

درِ    یکیکه در نزد  یرختنه دام را به ت  هیرا بغل گرفته و تک  خودم

 خانه باغ  بود دادم . 

م  د یبا م  میگذاشتیوقت  سقز  قدم  محله  م،دریرفتی،به  اِمان 

از    میزدیم را بعد  ز  کباریو آن گذشته   ن یزم  ریمرور کردن در 

 !  می کردیخانه ما نبود دفن م گریکه د یخانه ا

 هم او !  لیب ک یو ختمیریگذشته ها م یخاک من رو لیب کی

موق  آن را  دستش  ها  انیت  خ  گرفتمیم  می دست  در    رهیو 

 :زدمیلب م یا نهیک  چیه ش،بدونیچشمها
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 ! میبساز د یجد ی زندگ هیباهم   ایب-

 

چشمها  و همان  با  آغوشم    یاو  در  شوقش   و  ذوق  از  پر 

فرو    یو با لبخند  گذاشتیشانه ام م  یاش را رو  د،چانهیکشیم

 : زدیخورده لب م

 

 ون!و بچه هام م؛من،تویسازیم-

 

 ادیزمستان را از  یشب ها یآنقدر گرم بودند که سرما میاها یرو

  شتر یآمدم تازه سوزِ سرما را ب  رونیب  ایکه از رو  یو وقت   برده بودم

 حس کردم ! 

 

 بود .  دهیشب تا استخوانم رس نیا یسرما سوزِ

 

 باز کردم .  مهیبلند شدم و در را ن میجا از
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بخواب رفته   یصندل  یو رورا به او که خود را بغل گرفته    نگاهم

ز و  دادم  گِله کردم که چرا    ریبود    نییاپ   نشیماش  شهیش"لب 

 "است

 چه !؟   افتاد یکوچه گذرش م  نیبه ا  یسرد بود و هم اگر دزد  هم

 

 تند سمت خانه رفتم .  یرا بستم و با قدم ها در

رداشتم و به سمت  را ب  ینازک  یمسافرت  یداخل اتاق مهمان پتو  از

 ردم . پا تند ک رونیب

ا  یخوب  بهانه و درشت من   زیر  یتوجه ها  نیبود هرچند که با 

 .  شد یپررو م

 لب،لب زدم:  ریخواب انداختم و ز یتو به چهره عبوسش ینگاه 

 

 المصبِ جذاب! -

 

در هم و    یبا اخم ها  نشیرا که در ماش  یبودم که مرد  ن؛منیا

 . دمینامیبود جذاب م دهیعبوس خواب یچهره ا
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 زده اش گذاشتم.   خیگونه    یسمتش پا تند کردم و  دستم را رو  به

 زدم: شیصدا آرام

 

 ئاکام!؟ -

 

  یکرد و دوباره سرش را رو  دیرا تمد   شیخورد،اخمها  یزیر  تکانِ

 !دیشانه اش خم کرد و خواب

 

شانه اش ضربه زدم    یو آرام رو  دمیاز نوازش گونه اش کش  دست

خمار و خواب آلود   یهاو صدا زدن دوباره اش باعث شد با چشم  

 شانه اش راست کند و لب بزند:  یسرش را از رو 

 

 هوم!؟ -
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تمامم   یمشهود  یِبا نگرانکه خواب از سرش بپرد انگار  دنم ید با 

 : زند یو لب م گذراند یرا؛از نوک پا تا فرق سرم را از نظر م

 

 شده!؟  یزیچ-

 !؟رونیب یچرا اومد یشب نصفه

 

را  "تو    "کیخواب مانده بودم و ذهنم    ی نشده بود؛فقط ب  یزیچ

 در سر داشت! ی باف الیخ یبرا

 توجه به سوالش ،غر زدم:  یب

 

 ! نیکَرواس هیمردا همتون سر و ته شما -

 شه یش  نیدستِ من بدبخت با ا  یرو  یفتیم  یشیم  ضیمر  یگینم

 !؟ نییپا
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  لبخندش جان  انیو من انگار م  ردیگیم  یگوشه لبش جا  لبخند

 !  دهم یم

و آرام و    ستندیبا  یگوشه ا  کندیآدم ها را مجبور م  ی عشق؛گاه 

 نگاه کنند!  رهیخ

 ذاب است !هم ج ش یکه لبخند ها یمعشوق به

 

  خندم یاش م   افهیق  دنیکه از ته دل با د  کندینگاهم م  سیف  پوکر

 : زنمیو لب م

 

 بدم بهت! نویخب حاال؛فقط اومدم ا-

 

تا    کنمیخم م  یو سرم را کم  کنمیپرت م  شیپاها  یرا  رو  پتو

 !  نمشیو روشن ماه بهتر بب کیتار ریز

 

  کند یارم ماش را نث  فتهینقش بسته و نگاهِ ش  شیلبها  یرو  لبخند

! 
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  کنمیرا در ذهنم حک م  فتهینگاهِ ش   نیتمام مشکالتمان ا  انیم

  شه یهم  یرا برا  هنگانیروز اگر شد ا  کیکه    دهمیو به قلبم قول م

 !  رمیبگ هیهد  شیبرا

 ! دارمیمرد را تا ابد کنار خودم نگه م  نیا

ن  تا وقت  ب  مهیهر  هوس  ش  داریشب  کردم؛نگاهش    فتهیماندن 

 شوب کند ! شود و دلم را آ

شب ها مرد ها عاشق    مهیخوانده بودم که ن  ییجا  کی؛یروز  کی

 !  کندیگل م طنتشانیو ش شوندیتر م

 که ثابتش کرد !  ی ا وقتنداشتم؛نه ت باورش

و    دیکش  ن یزد؛سر خم شده ام را داخل ماش  لباسم را چنگ  قهی

 !؟ دادندیچرا انقدر طعمِ عسل م شیلبها

  یبود و من در حس  دهیبه کام کشرا    می لبها  ازیو پر از ن  صیحر

 !  شدمیکه نامش عشق بود داشتم غرق م 

بلد باش  شنا ا  ک ی  ی ؛وقتیهم که  به  تیلبها  نگونهینفر    یباز  را 

 ! یشویباشد؛غرقش م  صتیو حر ردیبگ

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

632 

را گاز   میرنیرا چنگ زد؛لب ز  میو موها  دیشالم خز  ریز  دستش

دهانش    رانم دزبانش با زب  یباز انیگرفتم و آه خفه ام را م  یزیر

 خفه کرد!

 

 آغاز قصه عاشقانهِ ما بود؛  نیا

باغ،ز  ک ی  ی کیتار  در ماه؛ب  کی تار  ریکوچه  نور  نفس    ی و روشن 

 !   میپچ زد گرید کیگوش  ریرا ز مانیو عاشقانه ها میدیبوس

شانه    ی رو  م؛سرمینشسته بود  نیماش  کیخانه اسداهلل در    مقابل 

 است!  دهیابکه خو دادیمنظمش نشان م  یاش بود و نفس ها

 قلبش را نشمرده بودم که بخوابم !  یاما؛هنوز تپش ها من

که دچارش شده بودم از خواب    یدیزود با گردن درد شد   صبح

فرمان گذاشته بود و    یرا روبه ئاکام که سرش    ی شدم،نگاه   داریب

انداختم و دستم    دادیب بودنش ممنظمش خبر از خوا  ینفس ها

 شانه اش گذاشتم. یرا رو

 ادم و لب زدم: د  تکانش
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 ئاکام پاشو؛صبح شده! -

 

 لب غر زد:  ریخورد و ز ی تکان

 

داشت- که  شب  نصفه  بخوابم؛تا  کن  وز    ریز  یول  وز  گوشم 

 ! یکردیم

 

به کمرش زدم ، همانطور   یو مشت  دمیبهم سا   یرا رو  میها   دندان

 غر زدم:  چرخاندم یصورت درهم شده اش م یکه نگاهم را رو

 

 دم برات شد وز وز !؟ اون همه حرف عاشقانه ز-

 

ا  تک و    یخنده  گرفت  با دستش  را  ام  آمده  باال  و مشت  کرد 

 همراه با نگاهِ پر نشاطش لب زد: 
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زنِ مورد عالقه ات   یلذت بخشه صبح با غرغرا  یلی؛خیدون یم-

 ! یبش داریب

 

که خنده    دمیاش کوب  نهیس  یرا مشت کردم و تو   گرمید  دست

 زدم: غیاش را پر صدا رها کرد و من ج

 

 ! یغر زدم عوض  یمن ک -

 

 لب زد: فتهیش یبا لحن ش یخنده ها انیم

 

 اصالً تو غر زدناتم قشنگه -

 ! خانمم

 دلم قند آب شد و در ظاهر اخم کرده غر زدم:  در

 

 صبحونه!  م یبر ای دهنتو ببند؛ب-
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باال    یکرد که شانه ا  نگاهم   سیرا باد کرد و پوکر ف  ش یها  لپ

 . شدم   اده یپ   نیانداختم و از ماش

آوردم و در خانه باغ را باز کردم و  از    رونیب  بمیرا از ج  دمیکل

 "شد رید " یهمانجا به مچ دستم اشاره زدم به معن

از ماش  یسر با قدم ها  ادهیپ   نیتکان داد و بعد   آرام   یشد و 

 سمتم آمد . 

 

نشسته بودم    شبیکه د  یینجاخانه باغ شدم،نگاهم را هما   داخل

مانده بود سمتش رفتم    که همانجا جا  لمی موبا  دنیگرداندم و با د

 و برداشتمش!

  بمیرا در ج  یصفحه اش بود را خواندم و گوش  یکه رو  ی امکیپ 

 انداختم . 
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 .  م یو سمت داخل خانه رفت می ئاکام با هم همقدم شد دنیرس با

چا  پشت من  و  نشست  ک  ییکانتر  روشن  را  سمت ساز  و  ردم 

 رفتم !  خچالی

 آوردم   رونیو کره را ب ریپن

 کانتر گذاشتم و بعد رو به ئاکام لب زدم:  یرو و

 

 املت درست کنم!؟ -

 

 ام شد و لب زد:  رهیلبخند خ با

 

 !؟  یمگه بلد-

 

 کردم و تشر زدم:  اخم

 

 نه!؟  ای یخوایئاکام؛م اریدر ن یخوشمزه باز-
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 ر زد: در نگاهم غ  رهیکانتر و خ یشد رو خم

 

 تو!؟،   یذوق ی چرا انقدر ب یبگ شهیم-

که    یی بخاطر دوستت دارم ها  ی اندازه من شنگول باش  دی با  االن

 نثارت کردم توله! شبید

 

 نثارش کردم و بعد غر زدم: یغره ا چشم

 

 !؟ یفهمیعجله دارم؛م-

 

 باال انداخت و مشکوک لب زد:  یی ابرو تاک

 

 چرا!؟-
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 !؟ ستیکالست عصر ن مگه

 

 بستم و بعد آرام بازشان کردم .  قهیا چند دقر م یها چشم

در   رهیپررنگ و لعاب پشت کانتر نشستم و خ  زیم  دنیچ  الیخیب

 چشمانش لب زدم: 

 

 برام اومد!   امکیپ   هیچندساعت قبلش  یاون شب که رفتم پارت-

 

 درهم لب زد:   یکردم و او با اخم ها یمکث

 

 خب!؟-

 

 العملش ادامه دادم: و نگران از عکس  دمیرا باال کش سرم

 

 نوشته بود!-
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 گفتنش!  یدارم برا دیه ترد ک  دیفهمکه کردم انگار  مکث

 لب زد:  ی تر میبا لحن مال  یول داشت اخم

 

 شد!  یبهم بگو اون شب چ-

 

 ! شدمیمجرم م گفتمینم اگر

 !انتیبه خ مجرم

 تله بود. کیکه بداند  گفتمیم د یبا

 لب زدم:  میها   دیترد انیم

 

م- اگر  که  بود  برم    تیواقع   خوامینوشته  بدونم  ات  درباره  و 

 فرستاده بود!  کیرو با پ اونجا؛دعوت نامه 

  

 خشم گرفت:   یرنگ و بو  شیدر هم شد و صدا  شتریب  ش یها  اخم
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 !؟ یو تو رفت-

 

بازم هم    دانستاما؛یبود که جوابش را م  یسوال  نیبودم و ا  رفته

 کردم و لب زدم: نییسرم را باال و پا 

 

 رفتم و اونجا با اون پسر روبرو شدم! -

 

 

 رو کانتر مشت شد و غر زد: دستش

 

 !؟ یریبگانتقام  شهیم یچجور ی نیکه بب یرفت-

 

که داشت،باعث شد با ترس نگاهش کنم و او ترس نگاهم    یخشم

 کانتر بکوبد! یرا بخواند و مشتش را رو



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

641 

 

 !ینترس؛از من نترس لعنت-

 

  ی خودش را رو  شتریسپردم و او ب  شیلرزانم رو به چشمها  نگاه

 : دیصورتم غر یو تو دیکانتر جلو کش

 

 نه!؟  یدیبهت دست بزنه و از من ترس یاون عوض یدینترس-

 

 

 ر یمچش را اس  یو من با نگران  دیسرش کوب  یرا محکم تو  دستش

 دستانم کردم ! 

 . رفتیم  یبود صورتش و رو به کبود سرخ

 : لب زدم هیگر با

 

 نکن! -
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  دیلرزیکه از خشم م   ییشده اش با صدا  د یکل  ی پشت دندان ها  از

 : دیغر

 

 نکنم!؟  کاریچ-

 !؟ هان

   یجا و تو رفت هیکشوندتت   یالش هی

 بهت دست زد! ی بس نبود اون عوض نیا

 

 زد:  ادیفر دیاش کوب نهیس یرو محکم تر تو مشتش

 

جمله  هیخفتت کرده با  یعوض هی رمیگیهنوز دستت و بزور م -

 درباره من!؟ 
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 من !  یخدا

 آن مرد به من  تجاوز کرده!؟  کرد یم فکر

 زدم: دستش را گرفتم و  لب  لرزان

 

 بدم برات! حیبزار..بزار توض-

 

 از دستم و غر زد:  دیکش رونیرا ب مچش

 

 !؟یبد حیتوض ویچ-

 دروغه!؟   ینگفت مگه

 !؟ستین یکسا واقع اون ع  ینگفت مگه

 هان!؟  یبد حی توض یخوایم ویچ

 تونستن به زنِ من..! که
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 کرد و پر از خشم نگاهم کرد! سکوت

 را خورده بود. حرفش

 و لب زدم: دمیکشجلو  یرا کم خودم

 

 حرف بزنم!؟  یزارینم-

 

حرف  یعصب از  بودم  م  یی هاشده  توض  زدیکه  که    یحیو 

 بدهم!  گذاشتینم

 

 را چنگ زد و آرام لب زد:  شیجاش بلند شد ،موها از

 

 بگو ! -

 

 منتظر بود که حرف بزنم .  ینگرفته بود ول آرام
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ا  فکرم شدنش  منفجر  دوباره  از  قبل  و  کردم  جگع  بمب    نیرا 

 را خاموش کردم:  یساعت

 

 ! ضمیمن مر-

 

 دوخت و لب زد:  میرا درچشمها جشیگ نگاهِ 

 

 بوده!؟  ضینگو که اون مرد مر-

 

 رفتم .  رونیآشپزخانه بحرص نگاهش کردم و از  با

 نوازش دادم که لب زد:  شیبازو  یسمتش رفت و دستم را رو 

 

 با خودت!؟ یکرد کاریچ-
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کرده   یبا خودم کار درمانده اش باعث شد فکر کنم واقعا یصدا

 ام !

 

 لب زدم: آرام

 

 به من دست نزده؛اَه!  یکس-

 

 ام زل زد که ادامه دادم:  یبه صورت سرخ و عصب   مات

 

 دارم!  یروح یمرا یب هی ی سالگ۹من از -

 

 تنگ شد اما متعجب ؛نه!  نگاهش

بود حرف زدن درباره اش اما آب دهانم را قورت دادم و    سخت

 بعد ادامه دادم: 
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 دارم!  یاز رابطه جنس من ترس-

 

بغض دار ادامه    ییمنقبض و صدا  ی در گلو شکست و با فک  میصدا

 دادم:

 

 *!ایوفوبجن-

 

 که رنگ تعجب گرفت، ادامه دادم:  نگاهش

 

م- م  گهیپزشکم  که  هستم  خودم  فقط  و  خوبه  به   تونمیحالم 

 خودم کمک کنم! 

 

 دم: را باال گرفتم،نگاهم را در نگاهِ منتظرش دوختم و لب ز سرم
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..من بخاطر  دمیخونه اومدم فهم  نیکه با اسداهلل به ا  یشب  نیاول-

 بودم!  دهیاون تجاوز ترس

  نیبعد هم ع از پدرم بود تشنج کردم و    رتریکه پ   یبغل مرد  یتو

 کردم.  یخونه اش زندگ یآشغال به عنوان زنش تو هی

 

 گردنش باد کرده بود و نگاهش سرخ بود!   یها رگ

 زل زدم و بعد آرام لب زدم:  مشت شده اش  یدست ها به

 

نم- داشت   تونستمیچون  آخررابطه  تا  از همون شب  باشم   نیه 

 و برام جهنم کرد!  دیکه کش ینفس

 

تا م  یها  قدم را    ینشستم،باال  یبل ها دنبال کرد و وقتلرزانم 

 !ستادیسرم ا

 

  یدر نگاهِ سرخ و محش  رهیو خ  نمشیسرم را باال گرفتم تا بب-

 اش ادامه دادم:
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برام    یروان پزشک مطمعن و گفت پرونده ا  هی  ش یرستادم پ ف-

 نسازه ! 

دوست و   یجلو  خوادیآبروش مهمه و حاال که من زنشم نم  گفت

 آشنا آبروش بره!

م  گفت  یم بفهمن  ول  گنیاگر  گرفته  بچه  دست   هی  یدختر 

 خوردشو !

 

 

  یی گونه ام  افتاد و با صدا  یرو  شیحرفها  یادآوریاز    یاشک  قطره

 ه دادم:لرزان ادام

 

ب  دونستینم  یکس- از  قبالً  بوده  شده  تجاوز    ن یبهم 

 ،دونفر!   یکیجز  دونهینم یکس الش؛هنوزمیفام
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گونه ام گذاشت    یرو  نشست،دستش را  می پا  نییپا  شیزانوها  یرو

 را پاک کرد!  میو با انگشت سصتش اشکها

 ی رابطه جنس  یبر اثر تروما  یماریب  نیا  گفتیپزشک معالجم م-

 بوجود اومده

_______________________ 

 *:ایجنوفوب

تجاوز بوجود  ایو  یجنس یکه  گاهاً بر اثر آزار ها  یماریب ینوع 

 !شه یکس مو باعث ترس از س ادیم

 

 را باال گرفتم و لب زدم:  نگاهم

 

  حاال که عاشقت شدم؛حاال که دلم برات  ی ول  یدونستیم  دی نبا-

 هرزه ام! هی یفکر کن خوامینم دهیلرز

 

 برام اومد!   امکیپ   هیرفتم     رونیکه از آشپزخونه ب  یوقت  شب  اون
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که پر بودم از    ی و من  دونهیدرباره ات م  ییها  قتیبود حق  گفته

 !  یبدون فکر رفتم به اون پارت   امیپ   نیا دنیانتقام با د

 ! هیچه شکل ا ی هیک دونستمینم

و همو  هی  یرو  نشستم پسرمبل  تو  ین  اومد    یکه  بود  عکس 

 سراغم ! 

طر  به نزد  خواست یم  یقیهر  وقت  کیبهم  و  د  یبشه    دیکه 

 از طرف اون اومده !  امکیلو داد که پ  تونهینم

 درباره ات! یزیبمونم و بشنوم چ خواستمیبودم،نم دهیترس

 لحظه مهم تر از انتقامم و تو،خودم بودم. اون

 

 

 گرفت و لب زدم: گونه ام راه   یاشکم رو ی ها قطره

 

 نگهم داره !  خواستیم-

 شد !  ی چ ادینم  ادمیقفلم کرد و من؛ واریودش و دخ نیب
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  ی شد خودم را در آغوشش پرت کردم که تکان  جیکه گ  نگاهش

 دورم حلقه شد .  شی دستها  یطوالن ی خورد و با مکث

پذ  میهق هق ها  یصدا   م یهق زدن ها  انیو م  دیچیپ   ییرایدر 

 لب زدم:

 ! خونه  همون  یکاناپه بودم؛تو   هی..هی  یباز کردم... روچشم ..که  -

 

 مجال ادامه دادن نداد.  هیگر

ها  نیا شانه  و  تک   یی آغوش  وادارم   هیکه  بودند  شده  گاهم 

 کنم !  هیکل عمرم گر یبرا کردند یم

را که در گورستان قلبم دفن کرده بودم سر باز    ییاشک ها  تمام

 !  آمد یکرده بود و بند نم
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 و لب زدم:  م دیکش رونیرا از آغوشش ب خودم

 

  ک یکه اسداهلل بهم نزد  یی ودم؛مثل تمام شب هاتشنج کرده ب-

 !  شدیبد م و حالم  شدیم

 

 امان نداد و او خودش مرا دوباره در آغوشش قفل کرد.  هیگر

 بغض خانه کرده بود:  شی گرفته بود و انگار در گلو شیصدا

 

 ! دمیآال،فهم دمیر؛فهمیآروم بگ-

 

 و بعد لب زدم: دمیباال کش یرا کم خودم

 

 ئاکام!  مستیمن هرزه ن-
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 اش فشرد و لب زد:  نهیرا دوباره به س سرم

 

 !شییییه-

 دختر!  یمن هیزندگ تو

 

  شتر ی دست برداشت و او ب  دنیرحمانه اش از تپ   یاز اعتراف ب  قلبم

 پراز خواستن لب زد: یو با لحن

 

با- ب  د یچقدر  از  االن  که  باشم  خودخواه  و   ت یماریپست 

 خوشحالم!؟

 

 و لب زد: مرا از آغوشش فاصله داد یکم
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و- با  االن  که  تو  به  نسبت  خودخواهم  اونقدر  همه  من  جود 

نتونست   ییظلمها اسداهلل  باز هم خوشحالم که  کردم  بهت  که 

 بهت دست بزنه ! 

 

 نقش بست و تلخ لب زدم:   میلبها یرو یتلخ لبخند

 

 باهات برگردم به اون محله !  یکه ازم بخوا خوامیم ازت-

 

 

       محسن زبان از          

 

خ  کیبار  ی گاهن  با  موبا  ره یشده  و  شدم  زنگ    لیاش  حال  در 

 آوردم . رونیب بمیخوردنم را از ج

 بود؛ خودش
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ماش  تلفن کنار  دست  م  نشیبه  صدا  و   زدیقدم  را   م یانتظار 

 !  دیکشیم

 مظلومانه بود.  "جانم "کیسبز را لمس کردم و پاسخم  کونیآ

از س  یهمراه با بازدم   شیصدا  ی اش خارج شد در گوش  نهیکه 

 :  دیچیپ 

 

  ی عنی  یکه دلتنگم شد  یو باز اصرار نکرد  یبهم زنگ نزد  نکهیا-

 !؟یقهر

 

از پشت ش  دم یکش  ی قیعم  نفس ه  ب  نیباران خورده ماش  شهیو 

 شدم .  رهی رخ جذابش از همان فاصله خ مین

 

 !  کنمیمن از تو قهر نم-

 مُرده ام !  هیقهر کنم تا ابد  میزندگ از

به آسمان    رهی داد و خ  یابر  را به آسمان  د،نگاهشیسمتم چرخ 

 لب زد: یخاکستر
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 محسن ! خوامیبخاطر داد زدنم معذرت م-

 . کنمیم کاریچ دمینفهم  دمیعکسا رو د   یوقت

 

 کردم و بعد کنجکاو لب زدم: یکوتاه  مکث

 

 آخه!  نی دیچرا به چندتا عکس واکنش م-

 استاد!  گرانید یهرزگ الیخیب

 

م  از هم  فاصله  منقب  دمید یهمان  فکش  دندان که  و  شده  ض 

 .  سابد یهم م یرا رو ش یها

 : د یغر تیاما با جد  آرام

 

مفت بود پسر؛اون دختر از برگ گلم پاک تره    عهی شا  هیهمش  -

! 
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  یرا رنگ کنجکاو  م ینثار خودم و نقشه ام کردم و صدا  یخندپوز

 دادم:

 

 !؟ دیدونیاز کجا م شماواقعا!؟-

 

تر   ی و جدگرفت   یرا با نوک کفشش به باز یکوچک زهیر سنگ

 از قبل لب زد: 

 پسر !  شناسمیم شتریب یمن زنم رو از هرکس-

  یکه دست رو  یخندان  ینفرت بارم را به دخترک مو فرفر  نگاهِ 

 لب زدم:  یمصنوع  یانه اش گذاشته بود دادم و با تعحبش

 زنتون!؟-

  یرو  یرد و همانطور که موهااش را به چشمان او سپ   فتهیش  نگاه 

 زد: لب  داد یل م شال هُ ریاش را ز یشانیپ 
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 اون عکسا  زنمه !  یآره محسن؛اون دختر تو-

 

 

 کردم اما در ظاهر ذوق زده لب زدم:  یدرون خودخور  از

 

 !  نیچقدر خوبه که انقدر دوستش دار-

 

 

 کوتاه لب زد: ینداد و بعد از سکوت یجواب

 

 !؟  یی کجا-

 

تا   چشم ا  بستم  را    ی گونه ها  ی که رو  یبوسه  دخترک کاشت 

 راز حسرت لب زدم:و پ  نمینب
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ام؛رو- ا  یتو خونه  به  و  لم دادم    ی که ک  کنم یفکر م   نیتختم 

 !؟ چرخهیقفل م نیا یکه بهتون دادم تو یدیکل

 

دستها  چشم و  بود  آغوشش  در  کردم؛دخترک  باز  گرم    ش یکه 

 نوازش کردن کمرش ! 

 لب حرص زدم: ریکردم و ز کیرا بار میچشمها

 

 اون آغوش فقط مال منه ! -

 

 اِمان ام؛باعث شد حواسم را جمع مکالمهئاک  یصدا

 !  کنم

 

 !؟یگفت یزیچ-

 

 شده لب زدم:  هول
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 نگفتم !  یزینه،نه چ-

 

 لب گفت و ادامه داد: ریز یا"باشه"

 

مدت رفتم سفر محسن جان؛به ساواش گفتم بهت سر    ه یمن  -

ساواش زنگ بزن  به    ایبه خودم    ا ی  یهم الزم داشت  یزیبزنه،چ

 باشه!؟

 

  دمشید ین اگر آنجا نبودم معلوم نبود چند روز نمکردم؛چو  بغض

! 

 او بودم .  من؛مجنونِ

 

 

 را قطع کرد.  تماس
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  الیخیدادم که ب  ییباران خورده به آنها  شهیرا از پشن ش  نگاهم

 . کردندیم ی شدن داشتند عاشق سیخ

که شدند به دنبالشان حرکت کردم و به درک که    نیماش  سوار

 .  شد یام روبرو م یخال یبا جا رفت یساواش اگر به خانه ام م

 

وقت  بشانیتعقرا    ساعتها درست  و  مقابل    یکردم    کیکه 

 دورتر پارک کردم .  یرا کم نیمسافرخانه توقف کردند ماش

ت  آمد که شناسنامه و کار  ادمیمسافر خانه که شدند تازه    وارد

 را برنداشته ام !  امیمل

 شدم .  اده یپ  نی به خودم فرستادم و از ماش یلعنت

سفارش دادم و    ییرستوران کنار مسافرخانه رفتم و غذا  سمت

 :  دمیبود پرس زمیم کیکه نزد یبعد از گارسون

 

 چند روز خونه اجاره کنم!؟  یهست بتونم برا یی جا نجایا-

 

 د: به صورت اخمالودم انداخت و لب ز ینگاه 
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بهت    یاصغر  ی امالک  ی بگ  یبرو به هرک  ابونیسر خ  یآره امالک -

 .  دهینشون م

 ! یخونه اجاره کن یتونیاون م از

 

سفارشم مشغول غذا خوردن شدم    دنین دادم و با رستکا  یسر 

! 

 

  خچال ی  شهینخورده بودم که از داخل ش  شتریچند لقمه ب  هنوز

 !   دیپر  میو لقمه در گلو دمی ورود ئاکام و آال را د

 

و لقمه را قورت دادم و از   دمی نوشابه را سر کش  وانیسرعت ل  به

 رفتم .  سیند شدم و سمت سروبل میجا

 ها انداختم و درش را قفل کردم . ییاز دستشو یکیرا در  خودم

 لب غر زدم:  ریحبس شده ام را آزاد کردم و ز نفس



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

664 

 

 ! کردماایفت مغذا کو هیبر خر مگس معرکه لعنت؛داشتم  -

 

       (ئاال)آال زبان از      

 

 ام بودم.از سالها؛من در گذشته  بعد

کودکبو  یشهر  نجا؛همانیا که  باکرگ  مید  خونِ  با  من    م یرا  از 

 گرفت . 

تنم را    یروز در اوج نوجوان  کی بودم که    ستادهیا  یکنار مرد  من

 را ربود. میو کودک دیه اسارت تنش کشب

 ! کردیدختر بچه در عمق مغزم داشت گوشم را کر م کی یصدا

 : زدیم ادیفر یکه در اوج کودک  یدو رگه ا یصدا

 

 ! ییبابا رهیگیدرد م-
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 ! گرفتیم درد

داشت    م یو استخوان ها  گرفتیضربات کمربندش درد م  ریز  تنم

 !شکستیم  شی از دردِ لگد ها

را    میچپ و راست تکان دادم؛بغضِ چنبره زده در گلو  را به  سرم

 !   دمیکش رونیدستانش ب انیعقب راندم و دست سردم را از م

 به من بدهکار بود. یکودک کیشهر  نیا

 هم به من بدهکار بود!   یزندگ کیشهر  نیا

 شهر؛خودش را هم به من بدهکار بود .  نیا

 

به چانه  زیم  یرا رو  میها  آرنج را  ام زدم و خم   گذاشتم،دستم 

عروسک را به    کیشدم که    رهی خ  یبه دختر بچه ا  زیم  ی شده رو

 .  کردیبود و خوابش م دهیآغوش کش

  که درچشمانم حلقه زد،سرم را باال گرفتم تا چشمانم تر  اشک

 نشود .

 !  زدمیدل اما؛ داشتم زار م در

 خودم که آمدم !  به
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گاه خونسردم زل زده بودم و عالرغم ن  را  به سقف  یطوالن   ی قیدقا

 کرده بودم .  هیزار،زار گر

  یی احساس با صدا  ینگران ئاکام را از نظر گذراندم و سرد و ب   نگاهِ 

 داشت لب زدم:که خش

 

 دستام و بشورم ! رمیم-

 

  ستادم یزنانه کنار لوله آب ا  سی ا رفتم و در سروه  سیسرو  سمت

. 

و  نهیغم زده ام،پر از ک یابه چشمه رهیآب را باز کردم و خ ریش

 لب زدم:  یدلخور

 

 مادر شده بدهکاره !  یآال کیشهر به تو؛ نیا-

  ی طلب هاتو از هر کس  یبکش؛ول  یدیبکن؛درد کش  یکرد  هیگر

 !یریبگ دی که بدهکارته با
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تنم را آرام نکرد    ی گرفتگ  دم،گریبه صورتم پاشرا    خ یسرد و    آب

 اما ! 

ب  سیسرو  از د   رونیکه  با  رو  دنشیزدم  را    ی جا خورده دستم 

 !ام گذاشتم نهیس

 

 !؟  یکنیم کاریچ نجایا-

 

 ! بُردیاز لبخند نم ییزد که بو یلبخند

 ش کردم و او لب زد: نگاه  مشکوک

 

 بخدا بخاطر تو اومدم! -

 

 لب زدم:  یو سوالگرد شد،با تعجب  میچشمها
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 من!؟  یبرا-

 چرا !؟  قایدق

 

 پر از استرس بود! نباریا لبخندش

 

 !  ارهیسرت ب یی بال دمیخطرناکه،ترس یلیاون مرده خ-

 

 لب زدم: نهیباال انداختم و دست به س یی ابرو تاک

 

 !؟  یگ یم یچ یفهمیحسن؛ماون مرده شوهر منه م-

 

 زد و لب زد:  یپوزخند

 

 لت بده!؟ انقدر حا نیهم یهه،برا-
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 و پچ وار لب زد: دیخودش را جلو کش یکم

 

 چرا چشمات سرخه پس!؟ -

 

 از رفتارش لب زدم: متعجب

 

 جواب پس بدم!؟  دی با-

 !  یاالن تو خطرناک تر اتفاقا

 

 

 زدم:را چنگ زدم و پراز حرص لب  راهنشیپ  نی آست گوشه

 

 ئاکام!  شیپ   میبر  ایب-
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 و غر زد: د یحرص دستش را پس کش با

 

 چته االن!؟-

 

 شدم و حرص زدم: نهیسبه جانب،دست به  حق

 

 من چمه!؟-

 شد!؟  داتیمن پ  ی بدونم از کجا وسط زندگ خوامیچته!؟م تو

 کاستون بود! مین ریز یکاسه ا هیپسره و تو  اون

 

 عقب رفت!   یو قدم د یپر رنگش

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

671 

 آال! م یبا هم ندار یمن و اون صنم-

 

 تکان دادم و لب زدم:  یسر

 

 م بشنوه ! شد تا شوهرم  یبگو اون شب چ ا یب نیاگه ندار-

 

 رفته لب زد:  لیتحل ییصدا با

 

 ! تونمینم-

 

 لب زدم: زی تمسخر آم  یزدم و با لحن یصدا دار پوزخند

 

 !؟ یتونینم-

 !؟ینتون راچ
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 و لب زد: دیبه صورتش کش  یدست کالفه

 

 االن نه! یول  زنمیباشه باهاش حرف م-

 

 زدم و با حرص لب زدم:  پوزخند

 

 االن نه!؟ -

 !باشه

 

و مقابل چشمانش با ئاکام تماس    دمیکش  رونیب  بمی را از ج  یگوش

 گرفتم ! 

 :   د یچیپ   ی در گوش  ش یجواب داد و صدا  ده یاول به دوم نکش  بوق 

 

 الو؛آال!؟-
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 و لب زدم: دمیرا در چشمانش کوب نگاهم

 

 !یبهداشت  سیسمت سرو ایئاکام ب-

 

 

 

 

 

 آال!  یکنیم کاریچ یدار-

 

 دادم! واریام را به د هیزدم و تک یپوزخند

 

 ! کردمیاز اول م دی که با یکار-
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کرد و خواست از کنارم رد شود که مچ دستش    یقروچه ا  دندان

 کردم ! ریسرا ا

 

را با حرص سمت من چرخاند،نگاه سرخش را در چشمانم    سرش

 چرخاند و غر زد: 

 

 !؟ نهی شوهرت بب یخوایم-

 

  یکه لبخند  دم یپس کش  عیرچه کردم و دستم را س  دم یفهم  هتاز

 !  دیپاشنه پا چرخ یزد و رو

 

 !؟ نهیاصال چرا نب-

 

  یرا دو طرفم رو  ش یقدم فاصله امان را کم کرد و دستها  کی

 گذاشت ! وارید
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 شده در صورتم،با همان نگاه سرد و مرموزش لب زد: خم

 

 

 !؟نتمونیبب ینطوریا هینظرت چ-

 !؟یکه هرزه ا  نهیبب خودشیچشما با

 

 در خودم مچاله شدم و لب زدم: دهیترس

 

 برو کنار ! -

 

 باال انداخت و لب زد:  یی ابرو تاک

 

 !رم؛فقطیالبته که م-
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انگشت شصت و اشاره اش را بهم  رو مقابل صورتم آورد،  دستش

 لب زد:  دواریچسپاند و تهد 

 

 ! یخفه ش هیفقط کاف-

 

رد کرد،ا  دستش کنار صورتم  از  دوباره  ز  نباریرا  تا  را   ریسرش 

 گوشم لب زد: رینم آورد و پچ وار زگرد

  نباریرو ا  تیلخت  ی عکسا  وگرنه!   یبندیو تو دهنت وم  رمیمن م-

 !   کنمیپخش م

 

 س یزد و سمتِ سرو  یکه پوزخند  دمیعقب کش  دهیرا ترس  خودم

 مردانه پا تند کرد. 

  ده یمن و رنگ پر  دنی ده بعد،ئاکام وارد راهرو شد و با  لحظ  چند

 نش را قاب صورتم کرد! ام،نگران سمتم آمد و دستا

 

 آال!؟  یخوب-
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 کردم خونسرد باشم.  یو سع  دمیکش  یقیعم نفس

 ! کردیباورم نم نباریافتاده ا یچه اتفاق  دیفهمیم اکر

 لب زدم:  یمصنوع  یکردم و با لبخند نییباال و پا  یسر

 

 ! جهیسرم گ کم یزم،یخوبم عز-

 

 دادم به ئاکام !  هیسرم فشردم و تک یرو را دستم

رفت و همانطور   رونیاز راهرو ب  اطیلم را گرفت،آرام و با احتبغ  ریز

 رو به گارسون لب زد: رفتیم زیکه سمت م

 

 ! دیکنیخنک لطف م یمعدن  آب هی-

 

نشاندم،نگران نگاهش را در صورتم چرخاند و بعد    یصندل  یرو

 آرام لب زد:
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 !؟ هویچت شد -

 

دادم و    هیتک  شینگرانش نکنم،خودم را به بازو  شتریکردم ب  یسع

 شانه اش گذاشتم! یسرم را رو

 پراز ناز پچ زدم:   یو با لحن آرام

 

 شونه هات!  یسر گذاشتن رو یکنم برا دایخواستم بهونه پ -

 

 گوشم آورد! ریس زد و سرش را زپر استر یلبخند

 

 !؟ ستیماهانه ات ن-

 !گهی بود د کیکنم نزد فکر

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

679 

و خجالت    فرو بردم   ش یرا در بازو  م یشرم سرخ شدم،ناخن ها  از

 زده لب زدم: 

 

 !ستین-

 

 را نوازش داد و لب زد:  م یشال موها یرو از

 

 !  میاستراحت کن میغذاتو بخور بر نیبش-

 

 نشان دادم!  زیم  یرو  یتکان دادم و خودم را مشغول  غذاها  یسر

 !  دیلولیمحسن م یها د یتهد  یاما؛ال به ال فکرم

 بودم لختم کرده باشد چه!؟ هوشیب یوقت گرا

 عکس دارد!؟ من از

 لخت!  یهم عکس ها آن
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ا  یخوردن حت  بدون از پشت م  یلقمه  بلند شدم،رو به    زیشام 

 لب زدم: بود به حرکاتم رهیئاکام که خ

 

 !؟ میبر-

 

نگاه  یسر را  مقابلم  بشقاب  دار  داد،منظور  انداخت که   یتکان 

جا   ش یغا بود،از  نخورده  که    شی دست  همانطور  و  شد  بلند 

 لب زد:  داشتیبرم زیم یاز رورا  لشیو موبا پولفیک

 

 !  ام یمن حساب کنم ب رونیتو برو ب-

 

پ   یگارسون  سمت ن  شخوانیکه پشت  از    م یبود رفت و من بعد 

ها عقب گرد کردم و از رستوران  س یسرو کِیبه راهرو بار ینگاه 

 زدم. رونیب
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به چهره ام انداخت   یآمد،نگاه  رونیلحظه بعد از رستوران ب  چند

 و لب زد: 

 

 !؟ میبر-

 

 دم و لب زدم: قفل کر  شیتکان دادم،دستم را در پنجه ها سر

 

 ! میبر-

 

از رستوران فاصله داشت،دست در دست   یمسافرخانه که کم  تا

و ئاکام    م یمسافر خانه را در سکوت باال رفت  یها  م،پلهیهم قدم زد

اتاقمان را گرفت    دیرفت و کل  رشیکردن دستم سمت پذ   با رها

! 
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 حلقه کرد و سمت اتاقمان رفت! را دور کمرم  دستش

 زکردنش به داخل هلم داد و لب زد: انداخت و با ا دیکل

 

 فکر کنم !  یخسته شد یلیخ-

 

 تکان دادم و لب زدم:  یکه در فکر فرو رفته بودم،سر همانطور

 

 بود!  یراه طوالن-

 

براتخت    یرو و  ئاکام که    ینشستم  به  رو  افکارم  گمراه کردن 

 لب زدم:  کردیرا باز م راهنشیپ   یداشت دکمه ها

 

 ؟ به ساواش!  یکالساتو داد-
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  کرد یرا از تنش خارج م  راهنشیتکان داد و همانطور که پ   یسر

 لب زد:

 

ب  هیآره،- که  تدر  شتریکالس  به ساواش  دادم  اونم    س ینداشتم 

 کنه به جام ! 

 

تشک نرم   یتنه لخت سمت تخت آمد،خودش را رو  م یهمان ن  با

 پرت کرد و ادامه داد: 

 

م سراغ مطب رو هم لغو کردم و مهم هاش رو فرستاد  یمارایب-

 آشنا !  یاز دکتر ها یکی

 

 و لب زد: دیرا از سقف گرفت ،سمتم چرخ نگاهش

 

  ی ا  گهید  زیچ  چین خوب نشه نه کار مهمه نه هحالمو  یتا وقت-

! 
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تخت بود را در دستانش گرفت،نگاهِ    یرو  میکه کنار ران ها   دستم

 و لب زد:  نثارم کرد یعاشقانه ا

 

وقت- تو  ی تا  رو  د  نی ا  یهمه گذشته  نکردشهر    نجایهم  م یفن 

 ! میمونیم

  هیتا    م یگردیهم و بعد برم  یبرا   میشیدردهامون رو مرهم م  همه

 ! میخوب رو شروع کن یزندگ

 و نه در کنار هم معذب !  مینه از هم دلخور باش ؛کهیزندگ هی

 

 !  مدیحساس نثارش کردم و کنارش دراز کشپر ا یلبخند

 در نگاهش لب زدم:   رهیرا سمتش چرخاندم و خ سرم

 

  د یراه ساده است که با  هیفقط    شیاستاد؛بق  میما بهم دل بست-

 !میپشت سر بزار



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

685 

 

 لب زدم: یزبانم آوردم و جد یرا رو م یها مقدمه

 

شا   نیا  یتو- اذ  یلیخ  د یراه  باعث    ی لیخ  دیبشن،شا  تمونیها 

منو   یسرنوشت وقت  یول  میآدمها باشن که نخوان ما کنار هم باش

ام رو    نهیفلب پر از ک  یانتقام سالهام به سمت تو آورد،وقت  یبرا

برا فهموند که  بهم  تو کرد  از عشق  تو    یمملوع  کنار    ه یبودن 

 دارم !  ریتقد

 

ب  دستم از  ب  نیرا  صورتش    دمیکش  رونیدستانش  قاب  و 

 و ادامه دادم:   دمیجذابش را دست کش  شیگونه ته رکردم،نوازش 

 

تنها راه از   د یئاکام؛شا   میبهم کمک کن  میتونیمن و تو م   فقط-

زنم و مهم تر    هیشهر باشه،من    نیهم  یترس لعنت  نیرفتن ا  نیب

 از پوست و استخونمه ! یه اداشتن بچ میزندگ یتو یز یاز هرچ
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 آرام و پراز حسرت لب زدم:تر شد و  میچشمها

فقط  - با۲۰هنوز  مادر  که  دارم  فرصت  ئاکام،هنوز  و  سالمه  شم 

 مادر شدن رو به گور نبرم !  یآرزو

 . میاگه آخرش کنار هم نباش ی حت می راه رو بر نیا د یو تو با من

 دیوشش کش دور کمرم حلقه شد،با خشونت و مرا در آغ   دستش

 وار لب زد:  یحرفم لعنت انیو م

 وفتهیکه ب  ی دختر؛ته تهش هر اتفاق  شهینم  گهیتو د  ی لحظه ب  هی-

 من!  مالِ! ی تو مال من

ب  سنف را  !  رونیلرزانم  پهلو ها  دودادم  را گرفت و مرا    م یطرف 

 در چشمانم غر زد:  رهیو خ دیاش کش نهیس یرو

رشب به آغوشت بکشم  هر روزم رو با تو شروع کنم،ه  خوامیم-

 شب هات کنم !  یی صبح بوسه هام رو الال و تا خود

تو دور تنم حلقه   یبشم،و دست و چاها  داریشب ب  مهین  خوامیم

 ! باشه 

 تمام لحظه هام رو با تو بگذرونم!  خوامیم من

 ... ؛یحت
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 پچ زد:   یدستاش رو تنگ تر کرد و با نگاهِ خمار شده ا حلقه

داشته   یقلوه ا  یفر و لبها  یگل با موهادختر خوش  هیاز    خوامیم-

 باشم! 

 ن آوردم ! که با درد نامش را بر زبا یخش داشت،لحظه ا میصدا

 ئاکام! -

و    دیخودش را سمتم کش  یفشرد،کم  ش یدستها  انی را م  دستم

 دردآلود لب زد: ییگوشم با صدا ریز

 جونِ ئاکام!؟ -

بود و    ی خانه با درِ آب  کیکه تهش؛  یسر کوچه ا  م یبود  ستادهیا

 داده بود!  ی زجرآور را در خود جا یِتلخ کی

دستم گرفته بودم   انیرا م  میو من؛دردها   شردفیدست مرا م  او

 شوند !  چیش،هیفشارِ دستها  انیتا م

م  چند سمتمان  به  خندان  پسر  و  ز  آمدند یدختر  به    ریو  لب 

 !  خواندندیشعر م یکورد
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انداخت و من در گذشته   نیزنِ نا آشنا در سرم طن   کی  یصدا

 دور غرق شدم .  یا

 

 "هی ال  یال رپهم ۆک ه، یال یال هڵرو"

 الال، دلبندم الال  فرزندم

بچه ها      ینبلند شعر خوا  یو صدا  د یرقص  میچشمها  انیم  اشک

 زن گم  شد !  یصدا انیم

 "هیدهنگت دهرنا ینزانم بوچ"

 دیآیدرنم تیدانم چرا صدا ینم

 

کرده باشد،پر از خش و    ونیبود که ش  یعذادار  هیزن شب  یصدا

 ارتعاش!

غمناک زن   ییِالال  یبا صدا  و چرا اما؛قطرات اشک  یکِ  دمینفهم

 ! ختیر هم آود

الال  یصدا هم،نتوانست  ئاکام  ب  ییِدردآلود  سرم  از  را   رون یزن 

 کند! 
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 یآال؛که برات از خودم بگم،از ئاکامِ پونزده ساله ا  نجایآوردمت ا-

 که دوستت داشت !

 

 "یئهست شتمیووهوو وهه مهیئاش"

 

 است نیو داد بهتر یراست

 

شد،دستها  زانوانم ز  یشُل  من    ری ئاکام  و  نشست  تلو،تلو بغلم 

 خوران سمت خانه رفتم !

 از ها خفته بود!که درش؛ر یا خانه

 

 "ییئووشتا ئههما هییئووشتا ئهست"

 است یخوشبخت ،یپاک 
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شهر خط    نیا  یخاطره ها  یرو   م یخِش،خِش کفش ها  یصدا

با    ینقش بست که غرق  باز  یومن،در نگاهم طرح دختر  دیکش

 عروسکش بود ! 

عروسک جانش    یبرا  خواندیم   یی در،الال   یآستانه   انِیم  نشسته

! 

رو  میپلکها غم  افتاد،صدا   یبا  قبل در   یهم  از  تر  زن سوزناک 

و همخوان  م یها   گوش ا  یی الال  یِخواند  توسط دختربچه   یاش 

 سوزاند!  شتریبود،قلبم را ب  ختهی فِرش اطرافش ر  یساله که موها۹

 

 "میئهش یشتایوهه  ییئهشا هتییه"

و    یراست  یو داد را برا  یاست که راست  یکس  یبرا  یخوشبخت

 داد انجام دهد 

 

رواطر  یصداها آب  یاف همه محو شدند،کف دستم    رنگِ  ی درِ 

 انداخت !  نیطن م یدر گوش ها موریت یشد و صدا دهیخانه کوب
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  ی مثلِ جغد شوم پا گذاشت  ،ی؛نحسیکاش همون موقع مرده بود-

 ! مونیزندگ یتو

 

 

ر خانه اِمان نشسته د  یهوا  جلو  یکینکرده بودم،فقط تا تار  یکار

  ه ینده بودم و بعد خودم هم تکبودم،عروسکم را در آغوشم خوابا

 خواب رفته بودم ! واریزده به د

 که آمد اما؛خمار بود و خسته! موریت

تازه کنار منقلش نبود   یذغال ها رو آماده نکرده بودم،چا شیبرا

دستش را سوزانده    یجا  هی  آمدیم  یوقت  شهیکه هم  یو دختر

کوچه آرام گرفته بود در    نباری بود هنگام آماده کردنِ بساطش،ا

 و تنگ !  کیتار یا

 

را  هیمُشت شده پسر همسا ید و من دستهاز یلید،سیکش  ادیفر

 ! دمید
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 ختنینشسته بود و با غم به اشک ر مانیخانه ها  نیب وارید یرو

 بود!  رهیخ م یها

 

 "ئهتها وییریئاهووه ت هتای"

 است  یو دادگر یکه خداوند راست همانگونه

 

ب  یصدا هم  بازم  گ  شتریزن،  در  قبل  هااز  و    می وش  خواند 

ها مشت  از  را  همساپ   یمن،نگاهم  و   یچشمها  ه،بهیسر  سرخ 

زدن به گونه   یلیس  یدادم،که دستش در هوا برا  یموریخمار ت

 ام،مانده بود! 

با    یبود،زن  دهیپاشنه چرخ  یبودم به آن در که رو  دهیآنقدر کوب 

گوشم   ریبود و ئاکام،ز ستادهیمقابلم ا نیاماخشمگ دهیچهره ترس

 بود:  دهیر نالبا زج

 

 آال؛آروم !  ریآروم بگ-
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رو  دم یخز  ش یبازوها  انیدم،میرخچ را  سرم  اش    نهیس  یو 

 اش خفه شود!  نهیهِقم در سگذاشتم تا هِق

  ش یشد،گوشه شالم را با لبها  شتریدور کمرم ب  شیدستها  فشار

 را به نرمه گوشم چسپاند!  ش یپشت گوشم راند و لبها

 گوشم پچ زد: ریو خسته ز رداخش

 

 !؟یدختر،درد دار نجا ینکن از آوردنت به ا مونمیپش-

 !؟ یدار غم

تو  یهرچ دار  نیا  یکه  بر  یتن  جون   رونیب  زیو  به  آال،من 

 !  خرمشیم

 

 

زد،نگاهش را به زن که در سکوت    سمیخ  یگونه   ی رو  یزی ر  سهبو

 داد و لب زد: کردیو متعجب نگاهمان م 
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 هستم!  یباهاتون تماس گرفته بودم،احمد -

 

 

را دور    شیآستانه در کنار رفت،ئاکام دستها  انیحرف از م  یب  زن

 کمرم حصار کرد و با خودش عقب،عقب داخل خانه برد! 

 

ند و ئاکام رو  ما  رهیزن بسته شده بود خکه توسط    یبه در  نگاهم

 به زن لب زد:

 

 !؟دیاریآب م وانیل هی-

 

 

 پشتِ در ماندم !  یِ رفت و من ماتِ آن نقاش زن
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گوشم خواباند و    یتو د،محکمی د  موریت  یکه وقت  یاینقاش  همان

 !   دید بیپرده گوشم از ضربِ دستش آس

 ر یسمت ز  شد به  ری که از گوشم سراز  یتوجه به خون  یه،ب یگر  با

دو  نیزم ها   دم،بهیخانه  زدن  ب  نیاَسر  یصدا  و  نکردم   ی توجه 

که از گوشم راه گرفته بود،گوشه اتاِق نمور   یخون  یِسیتوجه به خ

 کردم ! خانه کز 

به بغل آنقدر هِق زده بودم که همانجا خوابم برده بود،درد    زانو

 امانم خواب را حرامم کرده بود!  یداشتم و دردِ ب 

داد  گوشم  یزیخونر دستم  گلبهکار  شلوار  و  بود  از    یه  رنگم  

 بود! فی ام؛کث دهیگوش ضرب د یخونابه

ب  مهین سرگشب  با  که  ب  جهیود  ز  یحالیو   رون یب  نیزم  ریاز 

  د ینگران به آغوشم کش  م یتلو تلو خوردن ها  دنی با د  موریدم،تز

 .  دمیرا چش شیباز طعم پدرانه ها نیاول یو من برا

 

 بار! نیهم آخر  دی بار و شا نیاول یبرا
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رو  سرم گذاشتم،صدا  یشانه   یرا  بلند    لشیموبا  یئاکام  که 

فرو    بشیدست در ج  رمیه دهد فاصله بگاجاز  نکهیشد،بدون ا

 ! دیکش  رونیب برد وآن را

 

 لب زد:  یدر گوش یدار بود وقت و خش ش؛گرفتهیصدا

 

 ! یکرد رید-

 

 :دمیدارش را به جان خرخش یرا بستم؛و صدا میهاچشم

 

 !  یپر میما منتظرت-

 

هم باز شد،سرم از  خود به خود از    می نام مادرش،پلکها  دنیشن  با

 لب زدم:  جیش برداشته شد و گشانه ا یرو
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 !؟میمنتظرش یچ یبرا-

 

گلو  م؛انگاریصدا ا  یاز  خورده  خون   آمدیم  رونیب  یزخم  که 

 !ستیگریم

 و پر از بغض و لرزش !  گرفته

 

 به آسمان لب زد: رهیو خ  دیرا دزد ش یها چشم

 

 ها رو بگه !   تیتا واقع میمنتظرش-

 

د  ییالال  یصدا ها  گریزن  گوش  نم  م یدر  عوض    شد،درینجوا 

 !  دیچیپ گوشم  یاز خانه بغل؛تو یگریزن د یصدا

 

 

 !  دم یدیروزها رو نم نیو ا مُردمیکاش منم م -
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  آوردم یم  ادی  شد،به یمدام نجوا م  م ی در گوش ها  ش یکه صدا  حاال

 بود! یکه آن زن پر

 !  کردیدعوا م شهیئاکام را هم ؛کهیزنِ جوانِ خانه بغل همان

 

 اش دادم و لب زدم:  رهینِ تنگاهم را به چشما کنجکاو

 

 !؟ کردیدعوات م هشیهم یچرا مامان پر-

 

 باال انداخت و لب زد:  ییزد،تاک ابرو یتلخند

 

 دعوا هاشو! اد یم ادت یپس -

 

تلخند  من خودش  مثل  ش  یهم  قفل    فتهیزدم،نگاهِ  را  ام 

 : کردم و لب زدم شیچشمها
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 گل پسر !  ادمهیاز تو  یقشنگ تر یزایچ-

 

  نهیس یرا دور شانه ام انداخت و سرم را رو شیزد،دستها لبخند

 ش گذاشتا

زنگ خانه به صدا در آمد،ئاکام   که  میخودمان بود یحال هوا در

همان زنِ  صاحب خانه  که    دنِی خورد و من؛با د  یدیتکان شد

 از آغوش ئاکام فاصله گرفتم .  رفتیسمت در م

 

و    یکنار ئاکام نشستم،نگاهم را با دلتنگ  یتخت چوب  یرو  صاف

و وقت  اطیحسرت در ح اِمان  ناخوانده  همانیم  ی خانه چرخاندم 

 ش از جا بلند شدم! شد به حرمت اطیوارد ح

 

تکان نخورد و فقط    ش یتلخ و سرد نگاهش کرد،از جا  یول   ئاکام 

 لب زد:  یخشک و عصب
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 البته! یکه اومد ؛خداروشکریپر  یکرد رید-

 . م یت گوش بدبه میتونیم

 

نوع رفتارش   نیو من از ا  بهیغر کیحرف زده بود،مثل    یدستور

 تعجب بودم .  با مادرش در

 

و در    م یای ب  رونیباعث شد از فکر ب  اش  یو دستور  یعصب  یصدا

 از ترس بپرم !  میجا

 

 آال! نیبش-

 

گ  نشستم،نگاهم پر  جیرا  او مستاصل    یسمت  و  گرداندم  خانم 

گرفته لب    یی تر کرد و با صدا  ی منو ئاکام گرداند،لب  نیب  ی نگاه 

 زد:
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 بودم!  موریعاشق ت-

 

و سردرگم در نگاهش    جیم،نگاهم گخورد  یتکان سخت  میجا  در

 ام لب زدم:  دهیمطمئن شدن از شن یبرا اریاخت یو بنشست 

 

 !؟ یچ-

 

 و لب زد:  د یرا دزد نگاهش

 

خ  هی  موریت- بود،چشم  باال  و  قد  وخوش  جوون  از   ی لیپسر 

 بودم!  یکه دخترحاج یمن یمحله دنبالش بود حت یدخترا

 

که    یواریدکرد،آب دهانش را قورت داد،چند قدم سمت    بغض

 ادامه داد: بود رفت و  مانیخانه ها  نیب
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حاج- م   یدختر  بشن؛اگر  عاشق  نداشتن  حق  حق    شدنیها 

اعتر اگر  و  کنن  اعتراف  م نداشتن  بهش    چوقتیه  کردنیاف 

 !دنیرسینم

 

غبار گرفته اش را در نگاهم قفل کرد   د،نگاهِ یپاشنه پا چرخ یرو

 و لب زد: 

 

حاج  چونچرا!؟  یدون یم- شدنشون    چونودن!ب  یدخترِ  عاشق 

 !   یعفت  یبر بود با ببرا یحاج یبرا

را به شدت تکان داد و ادامه    د،سرشیاز چشمش چک  یاشک  قطره

 داد:

 من ؛عاشق شدم!   یول-

 

 شانه اش خم کرد و مظلومانه لب زد:  یرا رو سرش
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 دخترِ حاج اصغر عاشق شده بود ! -

 !   یبغل هیهمسا مور؛پسریت عاشقِ

 

پر  یازوخوردم،ب  یسخت  تکان و  زدم  چنگ  را  با    یئاکام  خانم 

 جنون ادامه داد!

 را نگاهش

 

 ! دیدزدیم

من گرفته   را ازمادرش به پدرم    دنینرس  د؛انتقامی دزدیهم م  دیبا

 بود . 

 . دم یهم ساب یرا رو م یآوردم و دندان ها ش یبه بازو یفشار

 

شب    هیکه مادربزرگت    دمیفهم  ی وقت  نویهم عاشقم بود؛ا  موریت-

مقابل هم    ی امون رو زد،سراغ حاج بابا رو گرفت و وقتدر خونه  
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از    یکه برا  یادیبا احترام ز  ستادندیا بابام قائل بود حرف  حاج 

 پسرش زد! یبرا خواستن من

خ  حاج که  هم  ت  یلیبابا  بدون   یراض  موریاز  شب  همون  بود 

 ی فراشبش قرار خواستگار  یو برا  هیاز من گفت که راض  دنیپرس

 گذاشت . 

 

ذوق    ی رو داد کل  میخواستگار  ی برا  موریم خبر اومدن تمادر  یوقت

دور خودم   یق مشترکم باآسکاتا   یشدم و اونقدر تو  وونهیکردم،د

 در اومد .  یآسک یکه صدا دمیدو خن دمیچرخ

و    یآسک داشت  خواستگار  ادمهی نامزد  پکر    ی کل  شیروز  هم 

نامزد از  آکو  د  ش یبود،هرچند بعد گذشت چندماه  وار   وونهیبا 

 !  شدنیاز هم جدا نم یلحظه ا ی شد و حت عاشقش

 بودن ! موریمالِ ت یای بودم،و رو من
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  یبازوها  یورو با نفرت بهش دوختم و فشار دستام رو ر  نگاهم

بازوش فرو بردم و    یبلندم رو تو  ی کردم،ناخون ها  شتریئاکام ب

 دندون هام فشردم . ریلبهام رو از نفرت ز

 

 

خواستگار  یوقت ج  یاومدن  شب  بابا  همون  از  رو  مثبت  واب 

ت بود که دختر جماعت حق انتخاب نداش  نیگرفتن،قانون بابا ا

من    یقلب  تهکرد،خواسیقبول م  دی با  گفتی بزرگترشم  یو هرچ

 از دست بابا دلخور بودم.  یول موریبود ازدواج با ت

 داشتم خودم بله بگم؛تا مطمئن بشه که دلم با اونه !  دوست

 بزنم !  یاون شب حرفجرئت نکردم  یبودم ول خودسر

و با غم لب    دیپلکهاش کش  ری رو ز  د،دستهاش ینگاهش رو دزد 

 زد:

 

زنِ مجنون که به  دنبال   هیزن ساخت؛  هیخودسر بودنم از من  -

 ؛خودش رو شُهره شهر کرد!  یلیل
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  د یکوچه تا شا یهمون روز،چادرم رو سر کردم و رفتم تو یفردا

افتاد تمام    دنیتند تپقلبم که به    یول   دمش ینمش؛دیلحظه بب  هی

  دمی خِجِل  دو  یهام سرخ شد و با لبخند  د،گونهیجسارتم پر کش

  دم یدندون هام گز ریدادم و لبهام رو ز هی در تک اط؛پشتیح یتو

! 

تو  حاج از    ی آشپزخونه بود و ب  یبابا خونه نبود،مادرم هم  خبر 

 ! دخترش  یکارها

 

ها  با اتاقم،آسک  ییلپ  برگشتم  انداخته  بو  یگل  پ رفته    ش ید 

 اتاق تنها بودم . ینامزدش و من تو

 

مه رو همون شب معلوم کرد،قرار بود محر  ربها یو ش  هیبابا مهر  حاج

 .  م یعقد رو بکن یتا کارها م یهم بش
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عروس  گفته از  قبل  روز  برگزار   یآسک  یبود  رو  عقدمون  آکو  و 

 زشت نباشه ! هیسادر هم ش یتا پ  کنهیم

 

و من لحظه شماره    ی کآس  یدو هفته مونده بود به عروس  فقط

 .  تیمحرم غهیخوندن ص  یتا بابا خبرشون کنه برا کردمیم

 

و من    اد،اومدن یخبر داد تا با مادرش ب  موریشب بابا به ت  همون

 نشستم! موریسرم کنار ت یرو د یبا چادر سپ

 .   کردمیم  یابافیو رو دادمیدلم قهقه سر م یاز تو وونهید مثل

انداخت و    یاه تلخنگ  موریم،تیهم شد  غهیص  باالخره به صورتم 

 .   دمیرو همون شب د شیمن لبخندِ مصنوع 

مال اون بودن باز هم    ینیریش  ی منو نخواد ول  نکهیا  دم،ازیترس

حاج بابا دندون    زدمینزدم،هرچند که اگر هم م  یخامم کرد و حرف

تو رو  م  یهام  خورد  م  کردیدهنم  هم  بازم  به    دادمیو 

 . حاج بابا بود مور،حرف؛حرفیت
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عروس،عروس   یت،وقتانگشتام نشس  یانگشترِ نشونش تو  یوقت

اخم هاش شدم و گذاشتم    الیخ   یوفتادبیگفتن از دهن مادرش ن

پا   یپا  یو مجبور  خوامشیمن نم  کنهیفکر م  د ی شا  نکهیا  ی به 

 خواستنش نشستم .

 

و آمداش به خونمون شروع شده بود،همه محله از ازدواج   رفت

  ی روز ها  ینیریو من غرق ش  گفتن یم  موریدختر حاج اصغر با ت

 . زدمیم رونیباهاش از خونه ب دیخر یهر روز برا   م ینامزد

  م،باعثینداشت  دیکه خر  ییوقتا  یهمش خونمون بود ،حت  نکهیا

لذت ببرم ،کار و بارش اون روزا سکه بود و از قهوه خونه   شدیم

درهم و کم    یتا کنار من باشه هرچند با اخمها  گذشتیاش م

 نش ! حرف بود

روز به روزتلخ تر وزهرمار تر    موریروز مونده بود تا عقدمون و ت  ۵

 .  شد یاز قبل م
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گذشته   یچ  نشونیب  دونم یباباهم اخمهاش در هم بود و نم  حاج

بود که اجازه اومدنش به خونه رو نداد و دستور داد که تا روز 

 وجه حق اومدن به خونه رو نداره .  چیعقد به ه

خودم   اتاق حبس کردن  یابا و با قهرهام و توبودم از حاج ب  دلخور

 بهش فهموندم .  نویا

بود،غ   حاج سخت  قدبو  یرتیبابا  ول  م ید،آدمِ  دوتا    ی بود  عاشق 

 دختراش بود! 

نخورد،پشت    یزیمن چ  ی که قهر بودم روپا به پا  ی سه شب  تمام

 در اتاقم نشست و با غم برام حرف زد.

چقدر   نکهیام گفت و از ادردونه بودنام گفت،از پرنسسِ بابا بودن  از

 خونه خودش ! رهیدخترِ لوسش داره م نکهیناراحته از ا

 

اخموکردم،ب  یآشت اون  نم  نیا  وونهید  یِه درک که   تونهیروزا 

 !   دنشی د  رمیتنگ شد م  اد،دلممیب دنم ید
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تو  حاج گرفتم،برا  یبابا  ر  یآغوشش  اشک  ز  ختیرفتنم    ر یو 

 گوشم پچ زد : 

 

بشه- که  شد  بابا؛اگه  به   تتیاذ  یروز  هی  عشقِ  اخم  کنه،اگه 

 !  نجامیات نشوند،اگه خم به ابروهات آورد،من اابروه

 

و من با اشک  دیچیپ  اطیح یخانم  تو یهق هق بلندِ پر یصدا

 شدم.  رهیبهش خ

م  حسرت م   د،منمیباریاز چشمهام  باباشو    خواستم،کاشیحاج 

اش  حاال که شده بودم  عروس نوه    موریمنِ دخترِ ت  یبود،تا برا

 . ردکیم یپدر

 نداشتم    مور،پدریسالها را من با وجود ت  نیم اپدر نداشتم،تما  من

،زنِ صاحب خانه را  مشت و لگد به درِ خانهشدن    ده یکوب  یصدا

و حاال    م یبود  بهیبود از غمِ ما که غر  سیخ  ش یاز جا پراند،چشمها

 .  می بود دهیترس یشدن بد موقع همگ  دهیکوب  نیبا ا

 ! دیکوبیطلبکار ها مشت و لگد به در مبود که مثل  یکس چه
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 . میخوردیچهار نفرمان خشکمان زده بود و تکان هم نم هر

 به گوشمان برسد . موری ت اد یرف نکهینه تا قبل از ا حداقل

 

  نجایا  یدر و تا نشکوندمش؛دخترهِ ساده منو کشوند  نیباز کن ا-

 !؟ یکه چ

 !؟ یگذشته رو که چ نیا یزنیم شخم

 از شخم زدنات !  دهیمحل رس نیمشام کل اگندِ گوه به  یبو

تر  خودم امن  ئاکام؛حاال  به  برا  نیرا چسپاندم   ن یمن هم  یجا 

 ادرش را ازمن گرفته بود ! بود که انتقام م  یمرد

از    شی سالها پ   یمثل همان دختربچه   ی هم گاه  دم،هنوزیترسیم

  یوانگیو د  موریت  ش،ازیهایو خمار  موریت  ش،ازی ادهایو فر  موریت

 .  دمیترسیو پسرش م موریت زش؛ایها

به در    ده یو نرس  د یویمجنون د  ک ی  د،مثلی به سمت در دو  یپر

 افتاد.  نیو خورد و زم چیپ  ش یپا

داد،ه  یئاکام؛عصب هل  عقب  به  ها  دمیکش  ینیمرا  قدم    ی و 

 محکمش سمت در را شمردم .
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 چه خبر بود!  ایخدا

ور  همانطگرفت و  شیئاکام را در دستها قهی موریدر را باز کرد،ت 

  اد یفر  شدیو خودش هم داخل م  اطیداخل ح  دادیکه هلش م

 :زد

م  ی تو  نیدار  یچکو دخترم هان!؟-   ن یا  یتو  نیخونیگوشش 

 ! یدونگوه

 ! کردیخِس مکه خِس یا نهیو با س  یسخت دم؛بهیکش نفس

 بود!   دهیرا برامانم  هیگر

 !؟ زدیم ادیدخترش فر یبود که برا موریت او

 !؟ دینامیا دخترش مبود که مر موریت اون

صدا  م یپلکها و  بستم  درد  با  گوشم    شانی را  در  قبل  از  بلندتر 

 !دیچیپ 

 

 بشه!؟  ی که چ شیآورد نجایا-
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 ! یو که بسته شده پر  ینکن دفتر باز

 

 ی پر  نیا  نباریو ادر گوشم زجه وار اِکو شد    یهق هق پر  یصدا

 :  د یبود که نال

 

  یی سته شده، توب  ی کنیفکر م  مور؛تویت  شهیدفتر بسته نم  نیا-

 ! یاز دست نداد یچیکه ه

 

 : دی نال  یبه پر  یئاکام را رها کرد،چند قدم عقب رفت و با نگاه  قهی

 

 رو از دست دادم که نفساش به نفسام بند بود!  یدادم؛من کس-

 

ماند  یکاف  منتظر  بگبود؛هرچقدر  آرام  که  بودم  نگرفته   رندیه  و 

 !؟ ا چرا من داده بودمبودند،تاوان اشتباهاتشان ر
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 را بشنوند    غم یج  یشهر صدا  نی بلند که کل ا  دم،آنقدریکش  غیج

اما؛با صدا  دهیکه سمتم کش  نگاهشان  در    ییشد  ته چاه  از  که 

 لب زدم:  آمد یم

 

 به من بگه چرا تاوان دادم!؟  یکیبسه؛-

 من!؟ چرا

 چرا نه!؟  نیاَسر

 

کردم و لب   موریت نیجلو گذاشتم،نگاهم را قفلِ نگاهِ غمگ یقدم 

 زدم:

 

 کن بگو چرا!؟  یبار پدر هیبار؛فقط  هی-

 به اسداهلل!؟  میتاوان کارتو دادم فروخت ی دونستیم یوقت چرا
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اوج   یدختر  یبرا  کرد یم  هیگر  م؛خونیصدا در  که 

 باخته بود! ریکفتار پ  کیرا به  ،خودشیکودک

لمس    ینبود و او برا  نمانیب  یقدم سمتم برداشت،فاصله ا  کی

 د. صورتم دستش را باال آور

اما؛ابه صورت  دهینرس زدم و    خیدم،یمن بودم که عقب کش  نیم 

 کردم.  بشیغر یفروغم را قفل چشمها یسرد و ب یچشمها

که لب باز کرد و از   یگرفته بود وقت  شی ها ادیفرطِ فر  ش،ازیصدا

 نحسمان گفت!  یگذشته ها

 که؛دلم را خون کرد! یقیحقا از

 

 

 روز مونده بود به عقد!  کی-

مونده    کی دختربوروز  و  بشم  متعهد  من  که  که    ید 

 متاهل!  خواستمشیم

 ! خواستمشیمن سالها بود م ی ول دونمیداشت م  ؛نامزدیآسک
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  ی که وضعم کم  یکندم،صبح روز کار کردم و درست وقت  جون

بزارم خبر    یخواستن آسک  یبرا  خواستمیبهتر شد و م پا جلو 

 ! دیبه گوشم رس ش ینامزد

 ده!کرنامزد  ی پسر مذهب هیبا  گفتنیم

 باشم .  شیناج کردمیو من فکر م ستیدلش باهاش ن گفتنیم

 

 بدم!  یرو با خودم فرار یجلو رفتم تا بتونم آسک یاسم پر به

 مالِ من بشه! یدلم؛وعده داده بودم آسک به

  ه یتا    گذروندمیخونه م  یکل وقتمو تو  یبا پر  تمیمحرم  لیاوا

 !نمشیبب قهیدق

وقت  عقد  قبل  روز  نامزدش    یتولحظه    ه ی  یچند  بغل 

شدم و بدون فکر با پدرش درباره    یرتیشدم ،غ   وونهیدمش،دید

 حرف زدم .  یآسک

رو اصال دوست    یپر   نکهیو از ا  خوامشی م  نکهیعاشقم از ا  نکهیا  از

 ندارم . 
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م  ناباور م   یکردم،پرینگاهش  نگاهش    زدیهق  نفرت  با  ئاکام  و 

 . کردیم

 

 و آسمان بود!  نیزم انینفس م  یآدمِ ب کیر؛حالِ انگا حالم

 

سُر  شیاز چشمها یسکوت کرد،تلخ نگاهم کرد،قطره اشک موریت

 !  دیبود که از گذشته نال یپر نباریاخورد و 

 

خبر از   یکنه؛من ب  موریبابا بخاطر آبروش مجبور بود منو عقد ت-

عشقِ خواهرم  یداشت ذره،ذره تو  موریو ت  بافتمیم  ا یهمه جا رو

 .   شدیغرق م 

 

با شوق و    ینبود،آسک  موریاز ت  یخبر  چیه  روز  عقدمون  صبح

 ! خوندیو م دیچرخیذوق دورم م

 

 خبر از معشوقِ همسرم ! یاشتم،من عاشق بودم و ب د استرس
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و همه   مورینبود از اومدن ت  یرو آروم کردم،تا ظهر خبر   خودم

 دور کارهاشه !  گفتنیم

 

 !   یآسک یها  یوونگ یو دل دادم به د دمیدم،خندیدم،رقصیچرخ

و من از   اورد یبرام خوشحال بود؛خواهرم داشت بال در م رمخواه

 خوشحال بودم ! مید خوشبخت بشهر دومون قرار بو نکهیا

 

 !  ومدینم چوقتیکاش ه یاومد،ول 

 

به راه    البیداشت س  ش یکردم،ماتم گرفته بود و اشک ها   نگاهش 

 !انداختیم

 !؟دیخشکیما زنان؛چرا نم  یچشمه اشکها نیا

 

           !یتا عاشقم شد دیرس لب به جونم          

 !یمثل خودم شد  دایمجنون و ش تا
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 نکش!   که وقتشه؛پاتو عقب حاال

 عشق و خاموش و تنها رو پوست شب نکش!  میتصم

 نکن دلم!  یزار هینکن دلم؛گر یقرار یب

 کمر غرق تو گِلَم ...!  ن؛تا یگم شدم بب  قیقا

 ! دیمنو ند  د،اشکی ...بغض منو ند

 !دیبه تهش رس وناومد شروع شه ا مونیزندگ تا

 ! دیسف چشجذابِ 

 هِق درد آورش اجازه نداد ادامه بدهد.  قهّ

ولو    شیسرخورده و شرمنده خودش را به تخت رساند،رو  موریت

 زد:  دار لبخش ییشد و با صدا

 ! یمتیهر ق خواستم،بهیرو م  یآسک-

  ر یز  یسر سفره عقد نشسته بود خواهرش رو به زور تو  یپر  یوقت

کشوندم  نیزم صداخونه  و  کردم  تجاوز  فر  غیج  ی،بهش    اد ی و 

 لبهاش خفه کردم .  یهاش رو با گذاشتن لبهام رو
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 کردم !  بد آکو رو گرفتم . یعقد کرده یدخترونگ

 !دیچیگوشم پ   یتو  موریت  یدر ادامه حرف ها  یپر از غم پر  یصدا

مرغ  - مثل  آکو  و  بود  خورده  بهم  شد،عقد  بد  حالش  بابا  حاج 

 !رفتیرف مطرف و اون ط نیسرکنده ا

 

 تبمور نبود!و  یاز آسک یخبر

 محل رو آدم گذاشته بود. یها  یها و خروج یهمه ورود آکو

 فرار کرده !  موریبا ت یآسک گفتیم

 !  کردیبارمون م ومد یاز دهنش در م یهرچ  شده بود و وونهید

 تا بفهمه حال زنش خوبه ! زدیداشت بال بال م یطرف از

 بود !  یعاشق آسک اون

 

 لب زد:  د،ویپر یپر یحرف ها  انیبود که م موریت نباریا

 

 ! میکه نرفت دونستیم؛میمحله ا یکه تو دونستیآکو م-
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بود  نیزم  ریز  یتو شده  پنهون  بسته   رو  یآسک  م،دهنیخونه 

 بودم،دستها و پاهاش رو هم . 

اما کنار خودم داشته   حاضر باشه  ازپ متنفر  تا آخر عمر  بودم 

 باشمش ! 

 

 شدنمون گذشته بود جامون لو رفت !روز که از پنهون  دو

ها  ریز لگد  و  ول  یمشت  دادم  جون  آکو  و  اصغر  کوتاه    یحاج 

 .  ومدمین

 

هم    ی لین خم  یبرا  نیبمونه و ا  ی با آسک  گهیحاضر نبود د  آکو

 خوب بود! 

رو طالق    یحکم کرد که آسک  د ی اصغر که اوضاع بدمون رو د  حاج

 !  شهیعقدش م یبدع تا عقدِ من کنن و در عوض پر 

 

 

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

722 

 

 

به    شد یم  رهیو فقط خ  زدیشده بود،حرف نم  ریگوشه گ  یآسک-

 گوشه ! هی

 

 حالش،حالم خراب بود.  نیا از

بود و مثل مجنون ها    یهم حالش بدتر از  آسک  یپر  نکهیا  بدتر

 .   دیکوبیم واریو خودش رو به در و د دیکشیم غیج

 

 اتفاق افتاد .  عیحاج اصغر سر  یک کردن آبروپا یبرا زیچ همه

 رو عقد خودش کرد.  یرو طالق و پر ی با حالِ خرابش آسک آکو

بب  یحت   یداره و من هم که تو  یچه حال  یآسک  نهینموند که 

ز که  تنم  درد  از  بودم  افتاده  گرفته   ریخونه  لگداشون  و  چک 

 بودنش ! 
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همون روز  با آکو نداشتن  یعاقد صحبت کردن،و چون رابطه ا  با 

 رو هم عقد هم کردن !  یمنو آسک

 

و بزور بهش تجاوز    دمی رو دزد  یآسک   دونستیم  نکهیاصغر با ا  اجح

  خوادیکامل گفت که نم  تیکردم باز هم بخاطر آبروش با جد 

 ! نتمونیبب

تو  یآسک  دست بردمش درست  و  حاج    ی گیهمسا  یرو گرفتم 

 ر !اصغ

 خونه ! نیهم یتو

 

 ! دیکشیم  غیها ج  ونهیمثل د   شدمیکه م  کش یها گذشت،نزد  ماه 

زن  خودش تو  یدون رو  بود  حت  نیزم  ریز  یکرده  هم    ی و  غذا 

 .   دادمیبه زور به خوردش م نکهیمگر ا خوردینم

 

  زدیموضوع باال م   نیبا آکو بود و من رگ گردنم از فکر به ا  دلش

! 
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،از اون دختر سر به هوا و خندون   شدیبه روز داغون تر م  روز

 حالش !  نیاز ا کردمیبود وداشتم دق من یخبر گهید

 

که کردم ،هر   یهمون ماه اول سکته کرد و مُرد از غم کار ممادر

  ش یاز غم مادرم و اون از غمِ نابود شدن زندگ  م،منیدومون بد بود

! 

 

 بود که ادامه داد:  یپر نباریا

 

 سمتِ ما هم وضع خوب نبود!-

 ! دیکشیآخرش رو م یبابا نفس ها حاج

 ی خونه تو  ومدیبودم و هر وقت م  یاز روبرو شدن با آکو فرار  من

 !  موندمیاتاقم م

درگ  آکو هنوز  من  از  آغوش    یآسک  ریبدتر  به  رو  بود،عکسش 

 خودش ! یتو شد یو مچاله م دیکشیم
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مختلف   ی به عکس ها  رهیبود،خ  داریکه ب  یی شبها  دم،نصفهیدیم

 خونه ! یها وارید یرو یآسک

 

ول  لیاوا کرد  فا  دید  یوقت  یمدارا    ی نداره،سع  دهیغصه خوردن 

 !رهیآروم بگکرد با من 

 !   شدینم ی جلوه بده ول یرو عاد مونیزندگ خواستیم

 !  یبود و دل اون با آسک موریپن با ت دل

 !  شدم یمن دور تر م شد یم  کمیاون نزد یهرچ

ب  دیرس  یی به جا   کار از   یقرار  ی که هرشب بخاطر  ها و فرارام 

 !   شدیدستش دعوامون م

 .  دمیفهمیش رو محالِ کالفه ا ی ول زدیو دَم نم  کردیم تحمل

 !  خوامیآخرمه و نوه م یروزا فتگیم مادرش

ا  نداختیراه م   اد یهر شب داد و فر  خودش   ن یکه من زنشم و 

 !   دهینم ی کارها معن

 کردم .  ی درک نم  یول من
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 درک کنم !  خواستمینم

کردم،   وونهید  باالخره دوتا    هیاش  گرفت  باال  بحثمون  که  شب 

تنم پاره کرد و از   یرو توگوشم،لباس هام    یخوابوند تو  یلیس

 !  دمیکش رونیشکل ممکن ب نیبه بدتر میدخترونگ یایند

 

 عوض نشد !   یزیچ  یمشاور بردنم ول  شیاز قبل بدتر شد،پ   حالم

 

 .  میرو داد موری ت یدوتا خواهر تاوان خودخواه ما

 تر بودم .  یمن قو ی ول میباخت هردومون

 !  کردیترم م  یقلبم داشتم قو یتو  موریکه از ت یا نهیک  دیشا

شرمندگ  موریت با  را  با    ش یدستها  نیب  ی صورتش  و  گرفت 

 لب زد:  یشرمندگ

 

 لِ بدش موندم . حا ی چندسال و به پا-

 گذشت حالش بدتر شد .  شتریب یهرچ
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حالِ بدش    نیپشت گوشم و هرشب سر اهم صدام و انداختم    آخر

 دعوا راه انداختم . کردیکه داشت ذره ذره آبش م

 

  وونه یو داشتم د  خوردی رو به زور م  زد،غذاینم  د،حرفکرینم  هیگر

 .   شدمیم

 

 آوردم!  کم

دست    ارمش یبه خودش ب  نکهیا  یبرا  ی بود ول  ی آسک  شیپ   دلم

 دختر خوش بر و رو ! هی یگذاشتم رو

 سراغم !  د،اومدیکه شن پدرش

 گفت !  یگفت ول نیسنگ

 کرد و رفت .   یرو سر من خال  تش یعصبان تمام

به د  ی نگاه  مین   نیزم  ریز  یکه خودش رو سالها تو  یخترهم 

 کرده بود ننداخت !  یزندان شیخونه بغل
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دن  ریآو به  ااومد،قبل    ایکه  خودش   یتو  نکهیاز  مادر  بغل 

 !  یبغل آسک  یاشتمش توبزارمش،گذ

 برگردونتش !  یبچه بتونه به زندگ  نیا دی شا گفتم

 تر شد و خوراکش کمتر !  ریگ کردم،گوشهیاشتباه م  یول

 هامو و تحمل کرد و دَم نزد!  یتوجه ی تمام ب ریوآ مادرِ

 بود. خراب یحالِ داغون آسک  نیاعصابم از ا شهیبدتر از هم منم

  ییزجه ها  ادآوریکه    ی لعنت  نی زم  ریبه زور از اون ز  برداشتمش

 ! دمشیکش رونیبود که موقع تجاوزم بهش زده بود،ب

 گرفتم و بردمش حرم! طیبل

که    ی عذاب  نیا  ایشو خوب کنه  حال  ا یکه    حیبستم به ضر  لیدخ

 رو کم کنه !  ارهیداره به ستوهم م

 نشد،بد تر شد حالش که بهتر نشد .   یعجابت

 نشد .   جادیحالش ا  یتو   یرییتغ  یاومد و آسک  ایدنهم به    نیاَسر
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دختر بچه   هی  ی منِ لعنت  نیا  یول   دنیکشیام داشتن قد مبچه ه-

 باشه! یآسک یِکه کپ خواستمیم

 ! ش؛یفرفر یدهنش،موهاو  چشمهاش؛لب

 

بار دوم بهش تجاوز کردم    یبرا  نیزم ریهمون ز  یبه سرم؛تو  زد

. 

ماهِ بعد    ۹تمام منتظر نشستم تا    یتفاوت  یکردم و با ب  باردارش

 !  رهیبچش رو بغل بگ

  اد یب یبود که حالش بخاطر بچه اش رو به بهبود نیا دم یام نهات

! 

 

م  سرش از  غرِق    یچشمها  نید،ایکش  رونیب  شیدستها  انیرا 

 بود!؟  موریت یاشک؛چشمها
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در   موریت  یچنگ شد و صدا  می فرفر  یموها  انیهوا دستانم م  یب

 نواخته شد :  می گوش ها  انیدور دستها م

 

 غزل سازِ من !  یمو یفرفر-

 

 

حک شده بود مقابل   شیرو یکه نام آسک یاهیس نیمرمر سنگِ

 جان گرفت !  میچشمها

 

 خوانده بود!  یآسک یپراز عاشقانه را برا تِیب نیا

 

پر  نگاهم را جگع کرده   نیزم  ی رو  د،ازیچرخ  یسمت  خودش 

 ئاکام بود! یزانوها یبود،کنار ئاکام نشسته بود و سرش رو

 ! دند یلرزیامانش م  یب  یها هیسرِ گر اما از شیها  شانه
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 گرفته،لب زد:  ییئاکام بود که با صدا نباریا

 

 ! یاومد  ا یبه دن  یشش سالم بود وقت-

  ی با تمام سخت  یو پر  ،آکویو آسک  موریت  شونیپر  یِزندگ  برعکسِ

 بودم .  ی زندگ نیساختن و من ثمره ا د یجد ی زندگ هیهاشون 

تالش کردن که بخاطر    ی بودن ول  گه ید  ی ک یدوشون عاشق    هر

 شبخت بشن !بچشون خو

 

 

 کرد و لب زد: م یرا قفل چشمها نگاهش

 

  ر یخودش از اون ز  یبار با پا  نیاول  یتو رو باردار بود؛برا  یآسک-

 اومد و به خونه آکو قدم گذاشت !  رونیشوم ب نیزم
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 ن یهم  یبرا   ستی که خونه ن  دونستیهم خوب م  ینبود؛آسک  آکو

 از روز اومده بود!  م یهم اون تا

 

 

را    شیئاکام نشست و صدا  یلبها  یدستش روزد،  یزیهِق ر  یپر

 !  دیبُر

 ادامه داد: خودش

 

نگاهم کرد و خواست حاللش  چشمهاش    یاومد سراغم،با غمِ تو-

 کنم ! 

توش   ی که دست  یکار  یتو  خواستیم  تیچرا حالل  دونستمینم

 نداشت ! 

 

و اون    دم یخواهرم به آغوشش کش  دن یسالها ند  دمش؛بعداز یبخش

  ینیقلبهامون سنگ  یکه رو  یتازه شدن داغآکو و    دنیقبل از رس

 رفت !  کردیم
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 دردش گرفت!  ی نشب بارو هی  ی ول مانش یبود به زامونده   کماهی-

 

 سوق دادم و او ادامه داد:  موریبه سمت ت یرا از پر نگاهم

 

 . کردیاز سر دردش نگرانم م  ی ها  ادیفر  یبودم؛صدا دهیترس-

زنم نبودم    یکینگرانِ اون    چوقتیبودم ه  یکه نگران آسک  انقدر

. 

 

نزد  نیماش  پشت به  سرعتم  همه  با  و   ن یتر  کیخوابوندمش 

 رسوندمش !  مارستانیب

 

 اتاق عمل!  دنشبر

 کس بود!  ی بچم؛ب

مشتاِق   یو نه جز من کس یبراش آورده بود کس ی ساک لباس نه

 اومدنش بود. 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

734 

 

 

  ش یقفل کرد و دردِ صدا  م یدرد نگاهِ غم آلودش را در چشمها  با

 !ختیر م یرا در گوش ها

 

 من!  یِآال یکس بود  یب-

 

بدون نگاه گرفتن   موریت د،ویطغل   میگونه ها یاشک رو یا قطره

 ز من لب زد:ا

 

 یصدا  دنیشن  یاد؛برایب  رونیدکتر از اتاق عمل ب   نکهیتا قبل از ا-

 آال!  زدمیهات داشتم لَه لَه م هیگر

 

 

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

735 

 

 ! کردیمغزم را داشت ذوب م   شانیصدها

 ئاکام!   کردیسکوت م  یداد،پریادامه م  یکرد،پریسکوت م  موریت

 

 . خواستمیرا نم شانیصدا دنیشن

 

رو سر کردم،ئاکام رو سپردم به   چادرمد،یخبر که به گوشم رس-

 درهمش رد شدم .  یکنار اخمهاآکو و از 

اش بچه  ییتنها  یخواهرم تو  خواستمیکه افتاده بود نم  ی اتفاق  هر

 !  ارهیب  ایرو به دن

 نداشت !  ی گناه چیخواهرم؛ه

 

پشت   شونیرو پر  موریگذاشتم و ت  مارستانیب  یپام رو تو  یوقت

 مرد بود.  نیا یِ زه شد،دلم هنوز هم ِپتا دم،داغمی در اتاق عمل د

 رو گرفت!  واهرماومدنت؛خ
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از   یقیرو چنگ زدم و در آخر به خواب عم  دم،صورتمیکش  غیج

 سرِ آرام بخش فرو رفتم . 

 

 ادامه داد: موریسکوت کرد،بغضش را قورت داد و ت یپر

 

 !  خواستتیهم نم   ینکردم،کس  م،بغلتیخاکش کرد-

 

باال گرفت،اشکها  سرش ا  دم یدم،یرا  با  بود  تار کرده  با    نحالیرا 

 ن لب زدم:لرزا ییصدا

 

 ! دونستمیم شهیهم نویست؛این یدیجد زیچ-

 

 نبار یروان پزشکم ا  یِنقش بست و صدا  میلبها  یرو  یتلخ  لبخندِ

 !   دیچیپ  می در گوش ها
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داره و تو خودت بهتر    لیدل  هی فقط    شهیکه حالت بد م  نیآال؛ا-

 !  نویا ی دونیاز من م

 ! نهیلمست کنه و واکنشت ا یکس یخواینم تو؛خودت

 !یترست رو کنار بزار هیکاف فقط

 

 زده بودم و او لب زده بود: یتلخند

 

تلخ من از    ی خنده"المثل معروفتو شده همون ضرب   تیحکا-

 "تراست! زیانگغم هیگر

 

 

تر    زیانگکه؛غم  یتلخ  یپر بود از خنده ها  نجایو ا  تم؛امروزیحکا

 بود ! هرشبم  یها هیاز گر
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قفل چشمها  یب  موریت را  نگاهش  بدم   به حالِ  غرِق    یتوجه  

 گذشته ام کرد و ادامه داد: 

 

  نیاول  ؛و یبغل اون بود  یبار تو  نیاولکه به خودش اومد    یپر-

 بودنت به مادرت بود! هیمله اش هم شبج

 

رو   یتا برگه مرخص مارستانیمنو کشوند ب  دادی با داد و ب خودش

 امضا کنم! 

 ! یبود یپر ش یمادرت پ   چهلم تا

 اومدن تو بود!   ا یبه دن  لش یبود و دل  دهیبد بود،داغ خواهر د  حالش

 جونش ازت مراقبت کرد!  ؛مثلیول  بازهم
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  هیگر  یدم،هرچیکش  رونتیش بروزت بود که اومدم از بغل   چهل

 نزاشتم . یبمون ششیکرد و التماس کرد بزارم پ 

مرگ    لِیدل  دنِیلحظه به لحظه  قد کش  دی بودم و با  ازت؛متنفر

 .  دم یدیعشقم و م

 !  دمیکشیزجر م د یبا

 

 

 !  میگرفته بود از فرط اشکهابغض دارم،خش یصدا

 

ول  ش یش  ادمه؛فقطی- بود    ،با یکه دستم رو گرفت  ادمهی  ی سالم 

سنگ و لب   یرو یقبر،پرتم کرد  هیسر  ی باال  می اخم و تَخم برد

 :یزد

 

م  یدخترت؛تو  نمیا  ا یب" پرسه  اگه  اشکچش  ی زنیخوابم    ی ات 

 "! یزنده بود یوقت تیلعنت  یاز چشا دمینکش گه؛کم ینباشه د
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ند  ذوق را  اما هم  ده ی داشتم؛مادرم  حاال هم ذوق مادر    نیبودم 

 ! کاشتیم می هالب یداشتن،داشت لبخند را رو

 

 

 اومده بود به خوابت!؟ -

 

 کاشت!   شیلبها یرو یو ذوقم؛لبخند تلخ جانیپر از ه یصدا

 : تکان داد و لب زد سر

 

 آغوشش عروسکت رو گرفته بود!  یاومده بود؛سکوت کرد و تو-

 بود آال! تیلعنت یچشمها یش؛کپیلعنت یچشمها

 !     شدمیتر م  وونهی؛دیکردیکه م  بغض
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 ! دیپر  ش یحرفها  انی ود که ئاکام مپرتِ شباهتم به مادرم ب  حواسم

 

 !؟ یشباهت باعث شد زجرش بد نیهم-

 

 !  کردمیرا درک م  شیت صدابود و خشون نیبود،خشمگ یعصب

 

 اش فرو برد و لب زد:  قهیسرش را در  موریت

 

 زجرش دادم چون قاتلِ مادرش بود!-

 

 ! ستادیقاتل بودنم ا دنیشن قلبم؛از

 

 بودم!  یبه زجر دادنت راض تیسالگ ۸تا -
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وضع اون سالهام خراب بود،بعد مادرت از قهوه خونه دست    یول

هام شدم    ی قدر غرق بده  مخدر و اون  سمت مواد  دم،رفتمیکش

 !  کردمیم  ی رو سر تو خال تمیکه تمام عصبان

 بزرگ داشتم.  یبده  هی

 من،از تو متنفر بودم! یول خواستیرو م نیاسداهلل؛اسر

 به اسداهلل فروختمت ! م یبده بابت

 

 

 ! دمیکش اد یفر یخوردم،ناباور نگاهش کردم و پر از ناباور جا

 

 منو!؟  یفروخت-

 ؟ !دخترتو

 نه!؟ میتل بودنم فروختجرم قا به
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زخم ها  دیباریم  م؛خونیصدا را هم    میکه گوشم ها   یی از فرطِ 

 کرده بود!  ماریب

 

 

نبودم  - من  عشقِ   یشب  ؛همونیبود  ؛تویول قاتل  خاطر  به  که 

 ! وشیزندگ یدیمسخره ات به گند کش

 

 : دم یکش ادی خفه شد؛گرفته و بغض دار فر می در گلو میصدا

 

 

 ! نشیبب-

 

 ه ئاکام زدم ! ام را ب ارهاش
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کشت  ینیزم  ر یز  نیهم  ی قاتله؛تو  نمیا- رو  مادرم   ؛جونمو ی که 

 گرفت ! 

 

 : دمیرا؛با درد بار بغضم

 

 رو گرفت بابا!   یآسکدخترِ جونِ -

 ! دیرا دزد شیچشمها شرمزده،

 دنیدر آغوش کش  یبلند شد،دستش در هوا برا  شی از جا  ئاکام 

 سمت من آمد!   شیبلند شد و قدم ها  میشانه ها 

 : دمیکش غیج یبعص

 

 ! این-

 

ها  کی  رفتم؛کفش  عقب  بهم    ی قدم  را  تعادلم  بلندم  پاشنه 

 ! زدندیم
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 من دادم!؟  ویتاون چ-

 قاتل خاله اتم!؟  یکردیم  توعم؛فکر

 

 :دمیکش غیج

 

 ! نیهمتون قاتل بود-

 !شدیخونه افسرده نم نیکنج ا د یشا نیکردیطردش نم اگه

 

 در گلو شکست!  میصدا

 

 دم خودش رو مقصر بدونه! سخته آ یلیآخه خ-

 

 ! آمدندیبند نم  میها اشک

 ! ددنیخریکه ترحم م  ییاشکها نیبه ا لعنت
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شانه    یسمتم آمد،دستش را رو  م یزدن ها  غیتوجه به ج  ی ئاکام؛ب

ج که  بکشد  آغوشم  در  خواست  و  گذاشت  تر  غیام   یبلند 

 و هِق زدم: دمیزدم،خودم را عقب کش

 

 دست به من نزن!-

 ازت ! خورهیبهم م  حالمنمت،ی بب خوامینم

 

 زد:  هیگردنش برجسته شد و کنا رگ

 

 من سالهاست بهت دست نزدم که!-

 

 را زهرِ زبانِ سرخم کردم: میزدم؛و دردها  شخندین
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 باعثش من نبودم؛وگرنه اسداهلل هم خوب بلد بود دست بزنه! -

 

 شد! وانهید؛د یپر  پلکش

انش قفلم  بازو  نیو ب  دیرا به چنگ کش  میمجنون بازو  کی  مثل

 کرد!

 

 

 گوشم پچ خورد! ریاز خشمش ز ش؛پریصدا

 

که   هیحال  نید کنم به خاطر ادندوناتو خور  زنمیخفه شو؛اگه نم-

 ! میتوش افتاد

 حالت دعا کن!  نیبه جونِ ا برو
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ها  کف رو  م یدست  چسپاندم؛عصب  نه یس  یرا  از   ی اش  تر 

 : دمیکش غیعقب راندمش و ج  یکالفگ شه،پرازیهم

 

 ! یکنیغلط م-

 کس و کارم !؟  یب

 !کنمیمحوت م نیو از زم شمیکس و کار خودم م تمام

 

 ! نمانیب یها حرمت

 !بستیدهانِ سگ مصب را م نیا آمد،چفتیم د یبا یکی

 

م- نم  هی؛ یدیطالقم  ام  مرد  خوامیلحظه  که    بمونم  یکنارِ 

خبر بودم    ی رو گرفت که ب  یاخودخواهانه از من انتقام گذشته

 ازش !
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زد،نگاه خون گرفته اش را به چشمانم سپرد و   یبعص  یپوزخند

 پراز آرامش قبل از طوفان حرص زد:

 

 !؟ یگیچرا چرت م-

 گفته من انتقام گرفتم!؟  یک

 

 

 : دم یکش غیآتش گرفتم و ج شیگرفتم؛از انکار لعنت آتش

 

 !؟ ینگرفت-

 !؟ یداد م یچرا باز پس

 

 نشست! نیرزمیدرِ ز یرو نگاهش

 مادرم بود امروز! یهامن؛مخلوط با زجه  یها هیگر
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 !  یانتقامتو گرفت ینشونت بدم چجور ایا؛بیب-

 

 

بردمش و لب   نیرزمیز  دم،سمتِیرا به چنگ کش   نشیآست  گوشه

 زدم:

 

 !میکُشت ینشونت بدم چجور  ایب-

ن  ن ییپا  نیزم  ریز  ی پله ها  از بازش را هُل دادم و    مهیرفتم؛درِ 

 !از حدش؛چشمم را کور کرد ش یب یِکیتار

 

 آمدند!  پشت سرمان موریو ت یپر

که خامِ حرف ها و محبت    دمیرا د   یدختربچه ا  یکیتار  انیم  من

  ده یپسربچه شده بود و در  کی از خانواده اش؛توسط    ده ی ند  یها

 شدن تنش را به او؛وعده داده بود! 
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 !آخ؛آال

 

 نگاه کردنش؛لب زدم:  دن؛بدونیکش غیج آرام؛بدون

 

 طالقم بده! -

 

خال  نگاهم کفِ  از  بو  نی رزمیز  هیرا  م  یکه  خاک    داد ینَم 

انعطاف لب    یدادم؛و سرد و ب  رانگرشیگرفتم؛سرم را سمتِ نگاهِ و

 زدم:

 

م- قول  ه۱۰  دم یبهت  که  تو  یچ؛جوریسال  که    یبرم 

 !میجهنمم؛روبرو نش
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را با حرص و خشم بهم فشرد؛دست مشت شده اش را   ش یپلکها

 : دیو غر دیباال کش

 

 دهنت و ببند! -

 

 !کالمم سوزاندش ش یکردم؛ن بدترش

 

از بچه هات انتقام    دی که بچه هامم؛نفهمند با  شم یاونقدر دور م-

 ! رندیگذشته مادرشون رو بگ

 

 ادامه دادم:  یول دیلرز یصدا

 بچه هات دور نگه دار! ؛ازیرو ول  نیاَسر یبچه ها-

 استاد!  خطرناکن
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 من!؟   یبچه ها-

 هامون!؟  نه؛بچه

 !؟یخوایم طالق 

  ت یزندگ یتو گهیمرد د هی یعنیبچه هام   یگ یم یو وقت یبر که

 !؟ یخوایم

 !؟آره

 

نقش و    نیا  دی با  یتاک        رو لبهام پراز خنده بود  یعمر  هی

 م!؟ کن نیتمر

 

 ! دشیبخش شدینم  گریرا با درد بستم؛د میچشمها
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باز کرد و    ی را عصب  راهنشیقدم به عقب رفت؛دکمه اول پ   چند

 ک یرا انداخت و    نیمز  ریز  د؛قفلِیرا بهم کوب  نیزم  ریز  یدر ها

 ضرب سرش را سمت من چرخاند!

 

 من!؟   یجا گهید  یکی-

 من!؟  ریغ  یک ی یها پچه

 

رو  مشتش خشم  با  جا  دیچسپاش    نهیس  یکه  در  ترس   میبا 

 و لب زدم: دمیعقب کش ی دم؛کمیپر

 

 !؟یکنیم کاریچ یدار-

 

پراز   پوزخند و  لرزانم  نگاهِ  کنجِ  چسپاند  را  سرخش  زد؛نگاهِ 

 : لب زد یخونسرد
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 کشتمت! ینشونت بدم؛چجور خوامیم-

 

 ن ینقشو تمر  نیا  دی با  یرو لب هام پر از خنده بود؛ تا ک   یعمر  هی

 ●♪♫ کنم؟ 

 ●♪♫!  …یشمیبگم پ  لیتحوهر سال   ای

 ●♪♫کنم؟!   نیفکروُ تلق نیا د یبا یک  تا

  ی کنم گوش کن؛ چقدر حرف دارم که خال   ی درد و دل م  دارم

 ●♪♫ بشم 

 ●♪♫  …ختمیرو توو خودم ر ییحرفا چه

 ●♪♫!  …کشم ی م یاز نبوده تو چ نیبب

  … بود  هیسا  نیگاهم هم  هیتوئه! آره تک  هیمن شب  ی  هیسا  گنیم

♫♪● 

 گانه یمحسن   : یو ملود شعر

 ●♪♫بود!    هیهمسا  نیسنگ  یدرد من؛ نگاها   یاز همون بچگ  یول

چنگ    نهیس  نیتوو ا  یزیچ  هی   د؛یهفته به ع   هیتون  هر زمس  ته

 ●♪♫ …زنهیم
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 ●♪♫  … که سهمِ تو شد  ییترکشا  دیشا

 ●♪♫هنوز کنج ذهن منه!   شونیکی

ب   یی سالها  نیا  تو از تو حرف    یکه  با خودم  تو گذشت؛ همش 

 ●♪♫  زنمیم

  

 ●♪♫ تنم!    ده یباروت م  یلمس آغوش تو؛ هنوز بو  نیاز آخر  من

 ●♪♫  …اون موقع ها  ست،ین ادمونی  دیشا

 ●♪♫نبود  یخونه موندن که کار یتو

م  ای عکسا  ن؛ یم  دونیم  هی  ونیرقصت  نبود!    ی ادگاری  ی واسه 

♫♪● 

تو مشتمه!    ایدن  یسر خاک تو؛ که تو حس کن  ارمیمشت گل م  هی

♫♪● 

 ●♪♫ … حس کنم ا؛ یبه خوابم ب  دوباره

 ●♪♫هنوز مثل کوه پشتمه  وجودت

رو  نیزم  یبچه ها ه   مثِ م  یپاها  خوردم و  بلند    شدمیخستم 

♫♪● 
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 قطعه : پازل باند  میتنظ

 ●♪♫   … مرد بار اومدم  ی داد؟ که از بچگ  ادیرو بهم    یمردونگ   یک

 ●♪♫! …مرد بار اومدم یاز بچگ من

چنگ    نهیس  نیتوو ا  یزیچ  هی   د؛یهفته به ع   هیهر زمستون    ته

 ●♪♫ …زنهیم

 ●♪♫  … که سهمِ تو شد  ییترکشا  دیشا

 ●♪♫هنوز کنج ذهن منه!   شونیکی

ب   یی سالها  نیا  تو از تو حرف    یکه  با خودم  تو گذشت؛ همش 

 ●♪♫  زنمیم

 ●♪♫ تنم!    ده یباروت م  یلمس آغوش تو؛ هنوز بو  نیاز آخر  نم

  گر یو نبضم د  دیکمربند شلوارش نشست؛نفسم بر  یرو  دستش

 نزد!

 من !  یخدا

 

      کنم!؟ نینقشو تمر نیا دی با  یک  تا     



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

758 

 

سُر خورد،آب دهانم را با ترس قورت   میاز گوشه چشمها  اشک

 ! دیچیمادرم در گوشم پ   یزجه ها یدادم و صدا

 

  دیرو با حرص کش  راهنشین؛پ ی زم  ریرا پرت کرد گوشه ز  ششلوار 

 افتاد! یهر کدام سمت ش یو دکمه ها

 !؟ دمیکشینم غیزبانم قفل کرده بود؛چرا ج چرا

 

ز  کی  نقشِ بچه  روبرو  یپسربچه   کی  ریدختر  عاشق   یمثالً 

 به رقص درآمد !  میچشمها

 

بلند    یپاها  یخوردمو؛رو  نیزم  ی ه  ها  هبچ  مثِ      خستم 

      شدمیم
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آنقدر بلند بود که به  غمیج یختم؛صدایر میتوانم را در گلو تمام

 ! دیگوش فلک هم رس چ؛بهیشهر که ه نیگوش ا

 

 قدم عقب رفتم!  کیقدم سمتم برداشت، کی

آغوش کش  نیزم  ریز  کنج به  را  بغل    دمیخودم  را  لرزانم  تنِ  و 

 گرفتم . 

 

ها  انیم  یرپ   یصدا- ز  یمحکم  یضربه  درِ  به   نیزم  ریکه 

 گم شد:  وردخیم

 

 ئاکاام!؟ -

 چرا قفل شد!؟  در

 خبره اونجا!؟ چه

 

 پدرم در خودم جمع ترم کرد: یِپراز خوش باور یصدا
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 پسر!؟  ؛یآ-

 

نشست،با ترس واکنش نشان دادم،پسش زدم    می رو بازو  دستش

 ! دمیکش غیو ج

 از ترس و دلهره !  پرا

 

 

 !؟ دیشنیرا نم م یها غیج ین؛صدایزم یشدم رو پرت

 

 اما نه!   میشگیهم  ی ها  دم؛تشنجیکش  غیشد،ج  دهی تنم دراز    لباس

 تشنج نکردم! نباریا

 

تنش    یتنم؛گرما  یرو  شیدستها  زش؛حرکتی به ر  زیر  یها  بوسه

 به تنم!  دهیفاصله و چسپ یب
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 اش دروغ بود! همه

 

 دروغ بود!  ایخدا

 

 ___________بعد سالکی_____________

 

شب  هیسا  گنیم      تک  هیمن   هیسا  نیهمگاهم    هیتوعه؛آره 

      بود!

 

  دم یرا درهم کش  م یخم هاگذاشتم؛ا  سنگ قبرش  ی ها را رو  گل

 و غر زدم: 

 

بود  هیشب  یلیما خ- بود    یشباهت فقط ظاهر  نیا   م؛کاشیهم 

 !یآسک
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رو  دستم حکاک  یرا  رو  ی نامِ  قبرش کش  یشده    دم،گلیسنگ 

سنگ و بغضم   یبودم را پر پر کردم رو  دهیکه خر  یاهیرزِ س  یها

 شکست! 

 

      بود هیهمسا  یها  ؛نگاهیدردِ من از همون بچگ یلو     

 

 شال چنگ زدم؛کم آورده بودم!  ریرا از ز م یوهام

 بود خدا!  یادیساله ز۲۱ یدختر یهمه زجر برا نیا

 

 ! دمیافتاد؛سرم را باال کش هیتنم که سا یرو

دزد  شیچشمها انگشت    شی پاها  ید؛رویرا  و  نشست  قبر  کنار 

 ! دی سنگ کوب یرا چند بار رو ش یها

 

 : دمیص نالو من با حر دیچی از فاتحه در گوشم پ  ش یها زمزمه
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 !؟ یینجایهنوزم ا-

 !؟ یینجای ا یچ ینجام؛برایوقت که من ا هر

 ب داد!محسن باالخره جوا یروانکاو-

 

چشمها  پوزخند قفل  را  از    ییزدم؛نگاهم  داشت  که  کردم 

 !  شدیم  ده یدزد  میچشمها

 

 به من چه!؟ -

ازم    یهوشیب  یکه تو  ییت عکس ها نکردم باب  تیکه شکا  نیهم

 گرفته بود بره خداشو شکر کنه!

 

 بلند شد!  شی ها را پرپر کرد و از جا گل

 

 ! یبدون یبخوا  دیگفتم شا -
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جواب  ها نماند  یمنتظر  خروج  ش ی؛قدم  سمت  قبرستان    یرا 

قبر را مشترک    مان یکه دردها  یبرداشت و من ماندم و سنگ 

 ! میبود

 

تو   ایدن  یو ؛که تو حس کنسر خاک ت  ارمیمشت گل م  هی     

      مشتمه!

 

 

کشاندم و    ابانیرمقم را سمت خ  یب   ی را جمع کردم،پاها  خودم

 !  دمیرا جلو کش اهم یشالِ س

 

چنگ    نهیس  نیتو ا  یزیچ  هید؛ی ه ع هفته ب  هی  زمستون  هر  ته     

      !زنهیم
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را پشت سرم جا    دنشیشدم،حرکت کردم و دردِ د  نیماش  سوار

 گذاشتم! 

 

 

تو گذشت همش با خودم از تو حرف   یکه ب ییسالها  نیا  تو     

      !زنمیم

      تنم!   دهیخون م  یلمس آغوش تو؛هنوز بو  نیآخر  از  من     

ماش  مقابل تلخ  نیخانه  کردم،لبخند  پارک    م یلبها   یرو  یرا 

کنارم سمت خانه پا    ی صندل  یاز رو  فم یکاشتم و با برداشتن ک

 تند کردم . 

 م و داخل خانه شدم . انداخت دیکل

را با درد    م یافتاد اما؛دوباره پلکها  نیرزمیز  یه به پله هاک  نگاهم 

 پچ نخورد!  میگوش ها  ریبستم تا خاطرات ز

 

بعد از    کماهی  دم؛درستیخر  ییباال   متیرا از همان زن به ق  خانه

 رحمانه !  یآن تجاوز ب
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 : گفتیپزشکم م روان

بش  دی با" روبرو  قا  ؛تویبا خودت  بتون  یهست  یوونقدر  به   یکه 

 "!یرگردب  یزندگ

 

امتحان کنم    خواستمیبرداشتم،م  نیزم  ریرا سمت ز  میقدم ها  

 بودن را! یقو

 نشدن لب زدم: مانیپش یلب برا ریز

 

 برگرد! ی آال؛به زندگ یستین یتو آسک-

 

 

طرح زده    ینقشِ مرد  میرفتم،پشت پلکها  نییپله را که پا  نیاول

 !دیکشیم دک یشد که اسم شوهرم را 

 ام بودم،لرزان و ترسان!پله ه یرو نجایا خودم



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

767 

داشت   نیزم ر یز نیهم یکیبازوان آن مرد در تار  انیاما؛م روحم

 ! دادیجان م

 !خوردیگوشم پچ م ریغضب آلودش ز یصدا

 

 ! ومدیاز دست من برنم یبفروشنت؛کار خواستنیم-

 

وش گ  ریبود و ز  دهیرا بوس  میرا کام گرفته بود،اشکها  میها   نفس

 ادامه داده بود:  م یها

 

 !دینقشه کش ینه؛پر می دیم؛کشیدیقشه کشن-

 مجبور باشن بدنش به تو!  ؛تایکنیبهش تجاوز م گفت

 ! ی گوشم خونده بود که تو؛مال من ریز یبچگ از

 داشتنت بجنگم !  یبرا  دیبا یروز هی
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از قبل در خودش حَلَّم کرده بود    شتریرا لمس کرده بود و ب  تنم

! 

 ده بود!  ادامه دا  یبا حرص خفته ا م یاگوش ه ریز

 

که گفت    دمی دم،دیساله بودم،کتک خوردنت رو د  ۱۵بچه    هی  من

 !دمیخرفته و ترس ریحقت همون پ 

 بدن به من!  لتینبود تحو قرار

 مشت و لگدهاش جون بدم!  ریز دمیترس

خونه  رو برداشتم،بدون    یطال و جواهر داشت تو   یپر  یهرچ

 کردم .از شهر فرار  یگفتن حرف

 نگ زدم،گفتم  حالم خوبه !ز یمدت بعد به پر چند

را قفل پنجه    ش یجه هابود؛پن  دهیرا با ضرب به من کوب  خودش

 کرده بود!  ی گوشم پچ وار خال ریکرده بود و خشمش را ز م یها

 

 ریز  نیهم  ینجا،تویحاال؛ا  یمحکم داشت ول  لیدل  هیاون تجاوز  -

 بار بهت تجاوز کردم! نیدوم ین،برایزم
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دار  پوزخند ها  ریز  یصدا  خشم    م یگوش  با  را  زد،خودش 

 : د یگوشم غر ریو ز دیتر کوب ،محکمیشتریب

 

 من ! هیزه؛خودخواهیچ هی لشیتجاوز فقط دل نیا-

 !؟ یبر یخوایم

 !برو

 !؟یخوایم طالق 

 !ریبگ

و دَم از خواستنت    ستادمیبمونه هرجا،هرکس مقابلت ا  ادتی  یول

زدم،بهش بگو دوبار بهم تجاوز شد،هر بار هم خودم دستش رو  

 نحسِ خونمون!  نِیزم ریز یتم و بردمش توگرف
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افتادم و آخر  یسُر خورد؛رو  م یپاها جمله اش تنم را به    نیپله 

 : دیآتش کش

 

 ! یداد ؛حالیلیخ-

 

 حال را رها کرد و رفت!  ی ب د،منِ یرا پوش شی ها لباس

 ! امدیند ماه قبل که دادگاه طالقمان برگزار شدهم؛نچ نیهم تا

 

 :دمیکش غیرا چنگ زدم و ج م یموها

 

 دور !   یمثل آشغال پرتم کرد-

 

 

از دردِ قلبم که   شتریب  دم،دردشیوبک  یآجر  وارید  یرا رو  مشتم

 نبود!؟
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 لب پچ زدم:  ریز

 

 ! یلعنت خواستمتیهنوزم م ؛منینبود  "درد"اگه انقدر -

 پچ خورد!  میگوش ها  ریدکتر؛بازهم ز یصدا

 

 "هم  زیاست و درمان ن اریدردم از "

دوش آب سرد و تا توانستم در   ریتمش زذاشرا برداشتم؛گ خودم

 فحش دادم!  میبه خودم و حسِ لعنت نهیآ

 

 را از خودم راندم؛او پدر نبود! موریت

 شته من نبود!را از خودم راندم؛او خانوادهِ ندا یپر

اَسر  ریآو مادر  نیو  برا  یو  د  یمادر  م یکه  راهم  بود    گری کرده 

 ! دم یند

 !  دم یو من ند دند ی دکه  ییبودند،عذابِ محبت ها آنها؛عذابم
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م   رِیز  د یاما؛با  ئاکام  م  یماند،طوریآوارم  آغوشم  که    د یکشیبه 

 گذشته شوم! یبازهم همان آال

 

 شد!  نجوا می روان پزشک بازهم در گوش ها یصدا

 

باش  ایب" روراست  ناراحت   م؛تویبا هم  دوباره  تجاوز  اون  از  اصال 

 !ینشد

توض  دیشا  یحت اون  خودخواه  یحیاز  پراز  بود   هیکه  همسرت 

 !  یلذت هم برد

 !یریوجود رفتنش باعث شده طالق بگ نیا با

 "!؟ گمینم درست

 

  یهم عصب  نیهم  یبرا  گفتیدرست م  یادیزدم؛ز  یتلخ  لبخند

که    دم یکش  اد یچپ و سرش فر  ی م به کوچه عل شدم،خودم را زد

 "دروغ است"
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رو  آب را  خودم  و  زدم  تن  را  ام  بستم؛حوله  را  تخت    ی سرد 

 !انداختم

 !  د یآیآتش فرود م یرو دنی بودم؛که هنگام با ی دانه برف مثل

 

  خواباند یگوشش م   ریز  یکیرفتم،یم  دیرا گرفته بودم،با  ممیتصم

 !  دم یکشیم  ادیو سرش فر

 

 !؟یبر یبزار یحق نداشت-

 !؟و هم رها!؟ یخطا کن هم

 

 

 م: لب حرص زد ریصورت سرخم نشست؛ز یرو نهیدر آ نگاهم
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 !؟ آال  یشجاع  نقدریهم-

 رو که غرورش له شده!؟  یمرد  یبرشگردون  یتونیم

 

 پزشکم بود!  یها حرف

 

  ی ا  گهیاز مرد د   یی از داشتن بچه ها  تیاوج عصبان  یآال؛تو تو"

 !؟یحرف زد

 دَم نزنه!؟ یخواست ی و چجور یمرد و له کرد هی غرور

 مرد هرچند خطاکار،همسر تو بود! اون

 "حرفهات! نیمقابل چشمهاش نبوده ا بهش انتیاز خ کمتر

 

 

 !  گفتیراست م  دی کردم؛شایکه خوب فکر م حاال

 ! یغرور مردم را له کرده بودم اما؛در اوج ناخوش من
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  رونیو از اتاق ب  دم یاَم را هم پوشقرمزم را سرم کردم،مانتو  شال

 زدم!

 

 خانه که نه؛  نیا ی؛گذشته را پشت در هاوقتش بود گرید

 م! بساز ی زندگ ک ین کنم و خاکش دف ریز

 

 سالها!  نیبودم ا  دهیعذاب نکش  کم

 

جد  مقابل و    طرستادم؛بخایا  دشی مطب  بود  آمده  سقز  به  من 

 مطب زده بود!  جانیهم

 ! کردیم  ینکرده بود انگار؛فقط دور  میرها

 

 



 

 

@DONYAIEMAMNOE 

776 

وقت  سوار و  شدم  ا  ی آسانسور  مطبش  آسانسور   ستاد یمقابل  از 

 زدم . رونیب

 

نشسته بودند را    انتظار  یصندل یکه رو  ی مارانیمطب شدم،ب  وارد

 جوانش قدم برداشتم !  یاز نظر گذراندم و سمت منش

 

 و لب زد:  دیکش رونیمقابلش ب وتریاز عشوه،سر از کامپ پر

 

 !؟ دییبفرما-

 

به درِ اتاقش انداختم و تا    یدهانم را قورت دادم،نگاهِ مردد  آب

 شدنم لب زدم:  مانیقبل از پش

 ! نمیرو ببدکتر  یاآق خوامیم ی عنیئاکام؛نه  خوامیم-

 انداخت و لب زد: م یبه سرتا پا ینگاه 

 !؟نینوبت داشت-
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 را به چپ و راست تکان دادم و لب زدم:  سرم

 نه!-

 به چهره درمانده ام انداخت و لب زد:  یزیآم ریتحق نگاه 

 !بهتون بکنم خانم محترم؛سر دکتر شلوغه امروز  یکمک  تونمینم-

  کیو نزد  زیم  یگذاشتم،خم شدم رو  زشیم  ی دستم را رو  کف

 تمام لب زدم:  هیپراز غرورش؛با خودخواه یِچشمها

 سرش رو خلوت کنه! هیشلوغ   تونهیم-

 انداخت و لب زد:  ی به منِ عصب یتمسخر بار نگاهِ 

 حتما؛بخاطر شما!؟ -

 کرد و رو گرفت !   میبه سر تا پا  یدستش اشاره ا با

 تر لب زدم:  یعصب

 همسرش!  یآره؛برا-

چرخ   جا من  صورت   یرو  جیگ  ؛نگاهشدیخورده سرش سمت 

 سرخم نشست و ناباور لب زد: 

 ..دکتر مجردن!دُ-
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 شانه ام خم کردم؛پراز جسارت لب زدم: یرا رو سرم

 بهش بگو؛همسرت اومده ! -

تند سمت    ی بلند شد و با قدم ها  زشیتکان داد،از پشت م  سر

رفت! کوب  یا  تقهاتاق  در  کش  رهید،دستگیبه  باال  د  دیرا    گر یو 

لحظه بعد اما؛به سرت در باز شد،ئاکام    چند.  دمیرا نشن  شیصدا

  ی رو  شیاز ناباور  یمن شد و من لبخند  رهیگِرد خ  یابا چشمه

در هم    شیخوشحال شود،اما اخمها  کردم یم  فکرنشست!  میلبها

 شد،در را تا آخر باز کرد و اشاره زد:

 برو تو! -

 سستم را سمت اتاقش برداشتم !  یها  د،قدمیماس لبخندم

منش  یرمایشدم،ب  داخل همراه  به  هم  بود  داخل  از    ی که  بعد 

 شد !  دهیبهم کوب یبد یرفتند و در با صدا نرویورودم ب

 و خسته لب زد: دیکوب میکالفه اش را در چشمها نگاهِ 

 !؟ شدهیچ-

 تر لب زد: ی نگاهش کردم،عصب جیگ
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  ی ایب یجون به سرم  نکن آال؛بگو چه خبر شده که مجبور شد-

 سراغ من!؟

 را از نظر گذراند و لب زد:  میاسر تا پ نگران

 !؟  یخوب-

را از نظر گذراند   می را چنگ زد و سر تا پا  می م کرد،بازورا ک  فاصله

 و خودش؛جواب خودش را داد:

 !یخوب-

جا خورده خودش    د یرا که د  لبخندم اش !  ی زدم؛از نگران  لبخند

 و لب زد:  دیرا عقب کش

 ببرمت دکتر!؟ -

نب  دوست بزنم؛اما وقتش  قهقه  فرو    فمیرا در ک  دستم ود!داشتم 

حل هابردم،جعبه  پ   مان یقه  دادگاه  روز  ب  شم یرا  بود    رونیمانده 

 و لب زدم:  دمیکش

 ئاکام! -

 ! "بله  "یسر تکان داد،به معنا جیگ
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را باز کردم و مقابلش    جعبهکردم!  ش یخندانم را قفل چشمها  نگاهِ 

 گرفتم: 

 عمر!؟   کی  یبراهمسر من!؟  ؛ویکه پدر بچه هامون بش  یحاضر-

ک  جیگ و  رفت  عقب  قدم  کرد،چند  نگاهم  موهاتر  در    ش ی الفه 

 :دیچنگ کش

 ! ی کنیم یشوخ-

 رفتم و حرص زدم: شی به ناباور  یکردم،چشم غره ا اخم

 برم!؟  تونمیم یخوایاگه نم-

 عقب رفته را جبران کرد و لب زد:   یقدم ها عیسر

 نه نه ؛بذار!-

ب  حلقه جعبه  از  را  انگش  یناباور  د،با یکش  رونیخودش  تش  در 

 ! دیانداخت و سرش را باال کش

در   رهی شانه اش خم کرد و خ  ی و تخس سرش را رو  ؛ناباورنگران

 نگاهم لب زد: 

 بود! ی دستم خال یحلقه ؛جاش تو-
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عاشقانه ات    یمسخِ حرف ها  من در مرداب نگاهت !  شومیم  غرق 

 ! شومیم

خواهم کرد  و به ساز    یعشق تو باز  الِ یدر سر  ستم؛اما ین  گریباز

  ی شهر دلدادگ نیرقاصه ا ؛کهدیچنان خواهم رقص تیهاعاشقانه 

 بخوانند؛مرا!

      انی پا      

 )رامش(  یرز مشک به قلم: 

 

  


