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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است  محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 . میاطالع کامل داشته باش  گهیاز درد همد  نکهیبدون ا می کنیهامون قضاوت م ی زندگ ی همه ما تو

 ....میبژن  تشیبه شخص ریتحق نیتوه  میسرکوفتش بزن م یبعد قضاوتش کن دهیکش  ایچ مینیبب  م یکفش طرف پامون کن ای

 کنم.  تیگذشتشون روا  یگرفتم دو تا جوان از دو قشر متفاوت به قلم بکشم و مشکالت زندگ  م یتصم  امروز

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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هستن اما در باطن فرق دارن هست با دوستان   نیکه با وجد داشتن خانواده پولدار و محجبه که ظاهرا اهل د  هی دختر  ی  درباره

 اما.... کند یکه با او ازدواج م  ییجامحله ،   ی سر از راه بد در کردن حاج اقا ی کنیم  یشرط بند 

 

 

 

 (ستای)چ

 

  یتو  دادینشون م  طان یش  شترینحس فرشته که با اون شرط مسخره اش که اون رو ب  یولو بودم صدا ون یتلوز  ی مبل جلو ی رو

 چشمم امد  یافتضاح جلو ظ یغل ش یبا اون ارا شیتمام عمل ی چهره  ریسرم به وز وز افتاد همزمان تصو

که عاشقت بشه از   ی کن  یکار  یکه به مسجد محل امده رو بزن  ید یجد  ی مخ حاج آقا د یبا ی حاال که جرات رو انتخاب کرد_

 حاال انتخاب با خودت  یرو به اسمم کن  نتیخانواده ات خونه ماش  شهیپ  ی برگرد ا یشغلش استفا بده 

  دونمینم زد یدرامده بود همش دم از شجاعت من ماشغال که پشت فرشته  یا یمخصوصا اون برد کرد یم  ینیهمه روم سنگ  نگاه

  یحرص رمیگ ی بود هنوزم با فکرش جنون م شتریب ی باز ه ینزدم مگه  رش یانتخاب کردم چرا ز نهیگز ن یکردم اول  تیچطور شد خر

  یوارا یدادم هق هقم د دن یبه سد اشکام اجازه بار دم یرو به چنگ کش موهام دمیکش  غی ج ختمیر  نیبه زم یرو  ز یرو م لیوسا

 دم یخش دار غر ی خونه رو لرزون با صدا

امتحانه منکه   ه ی ن یخوبت رو از راه بدر کنم ا یبنده   د یهم نشدم اما االن با طانیش  ک یاما شر ستمین یخوب  یخدا من بنده  _

انتخاب کردم که مثل اونا   دم ید انمیتظاهر رو تو اطراف  یکار  ایکه اون همه ر  یبرنداشتم از وقت  یقدم  نیتو راه تو کوچتر یحت

امتحان باشم نجاتم بده   نیبدون کمکت تو ا تونم یمن نم طانیپست فطرت باشم همدست ش  نکهینباشم راهم رو جدا کنم اما نه ا

 ننن رو نشون بده تا واردش نشم خداااااااااااااااا خدااااااا کمممکممم کننننن کمممکمم ک زیراه گر
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  ی چیه گهی محو کدرتر شد د ر یتصو د یچرخ ی خونه دور سرم م د یگوشام سوت کش زد یم  رونیب دهی بر دهیتا شد نفسم بر  زانوهام

 .دمینفهم

به برون انداختم سب  یبدن کرختم رو کشون کشون به مبل رسوندم از پنجره نگاه ی بهتر با بدبخت  دم ید ی بار پلک زدم تار چند 

 دادم.   رونیب ی ه ذهنم هجوم اورد اهب ز یشده بود دوباره همه چ

 **** 

 افتادم. ی به چه روز نیحاال بب شدمیم  ونهید  رفتمینم رونیروز اگه ب هی که   یروزه خودم رو تو خونه حبس کردم من چهار

  ی روح بود ابروها هی شب شتریب ی دگیکه رنگ پر یمهتاب  یبا پوست دمید  ی دختر  نهیشدم تو ا ییرو انداختم اونور وارد دستشو پتو

در اخر لب    یخداداد  ز یر یفر بلند. دماغ عمل ی که در حصار مژه ها ی درشت سبز زمرد ییدرامده چشما رشون یپر که ز یهشت

  ر یش  الی هیکه شب ی پر کالغ ی مشک یپوسته پوسته در اخر موها د یحاال سف کرد یجلب توجه م شیقرمز شه یکه هم  یعروسک یها

بهش مغرور بود حاال به   شه یهم که هم  تمینها ی ب ی خداد ییبایز د ی رس یزانوهام م ر یتا ز شیبلند  وجود  نیدرهم برهم بود با ا

 .خوردیهمه بهم م جامیحالم از خودم غرور ب ومد یچشمم نم

نفسم از سردش بند رفت از   دمیاب سرد گرفتم مشت مشت اب به صورتم پاش  ریحسم ز یلرزون ب   یرو باز کردم دستها ریش 

 . زدمیم انه یتاز انگرمیکه روح عص بردم یخودمو شکنجه کنم ل.ذ.ت م نکهیا

گرفتم   شیبود گذاشتم راه اشپزخونه رو در پ  دهیبه خودش ند  ی چیمعدم پر درد که چند روز بود ه  یزدم رو  خیبستم دست  ابو

 خوردم.  ین یریش  کیک

 

 

️ 

 

 (ستای)چ

 

که    شهیسرش انداختم بر عکس هم یحوصله موهامو جمع شال یتنم کردم ب   دمیکه د یی مانتو نیتر  یدراز کردم دم دست دستم

به   دمیکشیم   نیزم  یپام رو رو  یکه به سست یزدم هر قدم  رون یاز خونه ب  گرفتم یصورت بود با اوکلن دوش م  یرو  ی کامل شیارا

 .شد یاشغال م یایخودم و فرشته اون برد   یروانه   ی شتریب  نیلعن نفر کردم یحس م شتریافت فشارم رو ب شدم یم کتر یمسجد نزد
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 . دادیاحساس گناهکار بودن دست م شتریب  شدنیعبادت وارد م ی برا ییها ی اون مکان مقدس گنبد سبز رنگ ادم نیبا د چشمام

قلب    یزدم برا  ه ی گر ر یبا صدا ز خوند یکه قران م ی زن دن یمچاله شدم با د یی گوشه ا دم یکشون خودم رو داخل مسجد کش  کشون

 . افتادیم  نیبه د انتیمنجالب خ  یگناهکارم طلب صبر کردم که قرار بود تو 

  یکه تو خودم با اون حال بد سست یسرعت  نیشتریروح خطاکارم سخت بود با ب  یبدون من سر تا پا در اون مکان خوب برا تحمل

هق هق هام نفس نفس زدم با زانو   ونیم  ده یبر ده یتقال بر ژنیاکس یمانتوم زدم برا  قهی پناه بردم چنگ به  اطیحکه داشتم به 

 لرزونم نداشت. ی هاافتادم تحمل وزن خودم رو زانو نیزم

سر   د یجد  یامدن حاج آقا ی نبود به دادم برسه همه داخل برا چکسیتار گذروندم ه د یبزرگ مسجد از نظر با د اطیتا دور ح دور 

 . زدمیدست پا م  لیعزرائ  د ید ی صف نماز بودن من برا

که خانم جون مخصوص   ی عطر خنک یسرم افتاد بو یرو  یبا عبا لباس اخون یمرد   ی  هیچقدر تو اون حال بودم که سا دونمینم

  ی که اوا  ییمردونه ا نینگران و دلنش یپشت بندش صدا دن یچیپ مینیب  ی نفس نفس زدن هام داخل مجار ی تو  زدیم شهینماز هم

 داشت فضا رو پر کرد  ی زیدل انگ 

 ست؟ی همرات ن ی کس ی افتاد نجایخانم خانم حالت خوبه چرا ا _

  ادیز یاهیکه از س  یپر کالغ یمشک یشده بود باال اوردم موها دهیمردمک چشمام رو تا صورتش که از ترس رنگ پر  یکرخت با

  ییبا مژه ها یی درشت سرمه ا ییپر بلند مردونه چشما ی هالل یداشت ابروها یی بایاقعا تضاد زو یتو اون صورت مهتاب  زدیبرق م

متوسط خوش فرم    ییبا لبا کیکوچ  یکننده بود دماغ مردونه   رهی بود واقعا خ دهیند  اج چیبلند برگشته که تا حاال ه اریبس

صورتش اونو   یرو  یی چند روزه ا شیته ر د یدرخشیم  د یمروار ید یمرتب دهنش به سف یصدف ها  زدیکه هر وقت حرف م  یصورت

 . دادیمعصومانه نشون م

 دم یبود که قبل از بستن پلکام د یزیچ نیاخر

 

 

 ( وسفی)

 

افتاده بود   یپوش  اه یس  یجسم مچاله شده    ی در ورود  کیاذان گوشم رو پر کرد نزد ی شده بود صدا ر یعجله وارد مسجد شدم د با

 بود ترس وجودم رو گرفت.  تیکننده اما رنگ م   رهیخ ییبایصورتش که ز دن یمقابلش زانو زدم با د
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 بود.  هیچند ثان یبرا  سشیاش فقط باال اومدن مردمک لرزون و خ جه یبود حرف زدم نت بیخودم غر ی که برا ینگران یصدا با

 هوش شد.  ی د بصداش زدم با گوشه مانتوش تکونش دادم افاقه نکر یچ هر

 هول وال خودم رو داخل مسجد انداختم به خادم اونجا گفتم  با

 د یشا مارستانیباهاش برم ب د یبا ستینه؟ اگه ن  ایهوش هست  ی که ب ی خانم نیهمراه ا یکس نی بب ع یزنگ بزن اورژانس سر_

 ریبگ  ت یحالل ام یب تونمیداخل بگو نم ت یباشه به جمع یمشکل

 .ستیهمراهش ن  یچکیمتوجه شدم ه  د یچیمحوطه پ یامبوالنس تو  ی سر اون خانم بودم تا صدا یچقدر باال دونمینم

 . دمیرفتم به کارهاش رس  مارستانیهمراش ب خودم

 گفت   یبخش نانی با لحن اطم نهیبعد معا دکتر 

 داشت بعد تموم شدن سرمش مرخص  د یفقط افت فشار شد  ستین یمشکل_

هم   ی چشمامو رو یتو دستم چرخوندم مشغول ذکر گفتن شدم از خستگ  ح یتسبکنار تخت نشستم  ی صندل ی رفتنش رو بعد 

 باال سرش اوردم سرم تموم شدش رو دراورد رفت.  یامد پرستار ی که داشت بهوش م دنشیبا د دمیاز جا پر یی گذاشتم با ناله ا

 اروم اما پر سوالم زمزمه کردم   ی انداختم با لحن نییپا سرمو

 دنبالتون  اد یت زنگ بزنم بهس یکس  د یخدا رو شکر بهتر_

 دم ینداد دوباره پرس  یجواب ی کردم وقت یمکث

 گردم یبعد سالم رسوندنتون برم ام یخودم تا منزل همراهتون م ستیاگه ن_

به صورتش بندازم تا مطمئن بشم حالش   ینگاه م یمجبور شدم ن د یبا ترد دمیکش  شمیبه ته ر یشد دست نیسنگ  ی ادیز سکوتش

 دوباره بد نشده. 

متلک   ایچهره ام  دن یدخترها که با د  هیابروهام نشست مثل باق ونیم ینبود اخم کمرنگ  ایدن  نیانگار تو ا دم یبه خودم د رهیخ اونو

 ش بود. جلب نظر هسشت ی هم صحبت ی که معلوم بود فقط برا ییبا سوال ها تیدر نها  شدنیم  رهیخ ای گفتنیم

 محکم گفتم  یپنجره پشت بهش با لحن  یفرستادم روبرو طانیش  اه یبه دل س  یفرو دادم لعنت   یدهنم رو  اب

 گفتم  یخانم محترم اصال حواستون هست چ_
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حضور نداشت   نجای به ربرو بود انگار اصال ا رهیاعصاب خراب کن هنوز ادامه داشت مجبور شدم بر گردم سمتش اندفعه خ سکوت

 . دمیکش  یکالفه پوف

که ارام شده از بوفه   ی گرفتم بعد گرفتن وضو خواندن نماز چند صفحه قران قرائت کردم با روح شینماز خونه رو در پ راه

  یکیکه تازه باز کرده بودم رو با چنگال پالست  یوارد شدم کمپوت  ااهللیاتاقش بعد از در زدن  ی وباره راهکمپوت گرفتم د  مارستانیب

  رک یت  رکی ت یکه صدا یسرم به سمتش برگشت طور  ی اراد ریکه زد دستم خشک شد غ یرفبا ح زاشتم یمقابلش م ز یم ی رو

حرفش به   یاز راست نانیاطم ی بود برا یدم تا بگه شوخدهنش ش  ره یبه دردش بهت زده خ تیاهم یگردنم درامد ب  ی استخون ها

 گوشم اکو کرد   یتو اش دوباره صد   یز یاز هر چ یخال ی معلوم نبود خال ی حرف چیانداختم اما هب یچشماش نگاه

 زا یچ هی اسمم رو چه برسه بق ی حت ادینم ادم ی ی چیمن ه_

 دم یکش  نییاب دهنم فرو دادم نگاهم به پا ی سخت به

 

 . دمیکش  شمیبه ته ر ی درمانده دست مستسل

خراب   یاتاق قدم زنون با اعصاب رونیب شتاختمش یکه هنوز ساعت نبود م ی دختر یراحت  یسرش اوردم برا  یعجله دکتر باال با

 . شهیمشکل چطور حل م نم یمنتظر بب دمیکشیم  قینفس عم گفتمیذکر م

 بشه.  یاونا پشت سرش تا خبر  ی شد منم پا به پا یو ام ار ا  شاتیازما ی عد با پرستار و دکتر راهب قه ی دق چند 

  **** 

تماس   سیاتفاق افتاده حاال ما با پل یزیچ  ن یچوطور همچ میما هم موند  ستین شاتیازما یتو  یمشکل چ یهمونطور که گفتم ه_

مجالت روزنامه ها هم   ی تو  شهیم یوقت هاست نگهدار  نطوریا یمرکز. که برا ی رو تو یز یچ ارهیب اد یدختر ب نیتا ا میریگ یم

 با شما م یتصم د یخودتون نگه دار شیرو پ شون یا د یتونیشما م ایبشه  دایاز خانواده اش پ یتا اطالع دنیعکس رو م

محکم دهنش فشار   ی کوتاه به دختر انداختم دستش رو ینگاه یچشم  ر یفکر تنها گذاشت ز ایدن  هی زدن حرفش رفت منو با  بعد 

 . د یلرزیشونه هاش از شدت فشار م ختی ریمثل ابر اشک م اد یدرن  شیتا صدا دادیم

 فکر نبود خانواده  د یشا

 تیهو نداشتن

 نده ینبودن ا  معلوم
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 ی نگه داار  شگاهیاسا س یپل شیپ رفتن

مظلومانه خودش رو شکنجه   نطوریا شد یباعث م دونستینم یزیش چاز  ی ساله که داشتن لباس اخون  28  یدر اخر بودن با پسر  ای

 سر راهم قرار داده  ی امتحان نو یکه انگار خدا ا یچه برسه به من  شد یکنه که دل سنگ هم براش اب م

از ته قلبم استخاره گرفتم از خواستم   داد یسرم جولون م  یکه تو  یفکر   ینماز خونه شدم نماز صبر خوندم برا  یراه دانهیناام

 سالها نیخودش کمکم کنه مثل تمام ا

 شد. یاشکام جار د یرو باز کردم که کل وجودم لرز  ییزدم با توکل به خودش صفحه ا ی .و.سه به کتاب الهب

 . ومدمی م رونیسر بلند ازش ب د یخود امتحان بود که برام اتفاق افتاده با نیا

تخت در   یبه صورتم با اجازه وارد شدم جسم مچاله شدش گوشه   یزدم از جام بلند شدم بعد از زدن ابدوباره روش  یی .و.سه اب

 . ومد یهق هقش م ی سرش انداخته بود هنوز صدا یکه پتو رو  یحال

  نیبه زم د ی از صورتش کش نترییکردم که اروم پتو رو پا  یاعالم حضور کنم چند سرفه ساختگ  نکهیا یهمه غم برا نیاز ا کالفه

 شد. رهیخ

 رو دارم.   تینداد فکر نکنه قصد سو استفاده از موقع شی بگم که سوتفاهم پ یاز کجا شروع کنم چطور  دونستمینم

 شروع کردم  کردم یخودم لرزشش حس م ییصدا د یهم فشردم با اوردن اسمش با ترد  یچشمام رو  دمیکش  یق یعم نفس

 نینکرده سواستفاده فقط قصدم کمک به شماست هم ییخدا ایشما رو دارم  ت یبه شخص نیمن نه قصد توه د ینیبب_

 ....یکوتاه تا برم سر حرف اصل یمکث

 سخت بود ادامه دادم  نکهیبا ا دمیکش  یپوف

  قهیس  ه ی نومنیکه ب نجاستیفقط مسئله ا  شتریالبته فقط مثل خواهرم نه ب د یکن  یبا من زندگ  د یایب د یاگه شما هم موافق باش _

 ه یکه نامحرم بود نظرتون چ  شهیخودمون راحتر باشم اخه نم  ی خونده بشه تا برا محرمت

 **** 

 

 

 (ستای)چ
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تا االن از چشمام   ی بلند خوش فرمش که چون کوره داغ بود فشورد نگاه یانگشتا ن یب د یلرزیسردمو که از عذاب وجدان م یدستا

 زد  یی چشمام کرد لبخند دلربا خیدوخته شده رو م ن یبود به زم یفرار

 یخانم  ه یترس استرس از چ نیبهت نرسه از طرفم ا یبیمنکه قول دادم اس  یچرا انقدر سرد _

  رانگرم یمن و زو یشدم تا خراب کنم همه چ تیوارد زندگ  یفراموش  ینقشه   له یبا ح طان یکه مثل ش  ی مهربون نباش با من باهام

 خوب نباش که  نطور یمن بنده رانده شدم ا

 من بد  ی تو پاک  یچ ره

 من ظلمت یقدر تو ماه هر

 من تابع نفس  ی مومن  یچ هر

حالت   یاعصاب و خراب یختگ ی بهم ر یسر درگم دم یرو د تیکه تموم مدت ناراحت سم یخود خود ابل  ستم یاون فرشته ذهنت ن من

که حاال   یمن  برمیرو م ف یکث ی باز نیمن ا شه یتموم م تیکردن زندگ رون ی با عاشق شدن تو و یراه  نینتونستم برگردم از ا دمید

کنم   ه ی اشتباه گر نیها اخر از غذاب ا قه یدق  نیوارد پس بزار ا  متیبه حر یهر کس ز راحتر ا  شمیهمسرت حساب م غه یص نیبعد ا

دوستان   گرانی که مقابل د ی تا بسازم غرور کنم یخدا دور م یتو هم از بندگ   سمیبترسم که با پا گذاشتن به خونه ات تابع کامل ابل

 بدتر از خودم همچون بت محکم بود. 

 گذار گفت   ریتاث  یبهش زد با لحن  ییکه تازه قصد فرو داشت گرفت ب.و.سه ا یقطره اشک د یچشمم کش ریاشارش رو ز انگشت

تو عرش خدا چه   ی . اگه بدوند یکرد ب.و.س.  سیتقد  د یالماس با نی ا هی گر ی کرده نه برا  بتینص یی بایز نیبه ا ییخدا چشما_

دختر و پسر مقام    نیب ئل یبهش انقدر باال مرتبه که جبر خورمیمذکر قبطه م ی دختر خوب انقدر باال که منه بنده   یدار یگاهیجا

رو    نیا یهمه   لرزونه یهر قطره اشکت عرش خدا رو م یقائله اگه بدون ی کنه احترام خاصیم سیرتبه شما دختران رو تقد  یعال

 ی کرد یخودش استفاده م ی تو جا یداش ینگه م

برگشت شال عقب رفتم   ص یرفت با برگه ترخ رون ی ب قهینظر داشتم چند دق ر یمنگ رفت امدش ز  دمیکه شن  ییزایاز چ مبهوت

 با نوازش موهام پشت گوشم فرستاد.  د یجلو کش

  رفت یم  رونیاروم اروم به سمت ب سمیپاهام وا یدستش دور شونه ام قفل بلندم کرد تا رو  اطیکنار زد کفشام پام کرد با احت پتو

همراه بود بخاطر فرق پوشش من با اون مانتو کوتاه   ه یبا تمسخر کنا ایل ینگاه خ مارستانیداخل راهرو ب  ادیبرام ب ی مبادا مشکل

که دست راستش  یدر حال   یاون با لباس اخون د یچیپیپاشنه بلند که انعکاس صداش م ی شهاساپورت همرنگش کف ی تنگ مشک
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  ی که حت ییحاج اقا نیاما ا نه یبب ییصدمه ا یعروسک شکستن نیمچ همون دستم گرفته بود مبادا ا پش یراستم دست چ یبازو

که مشخص    یبه اژانس  دنیتا رس  د یچرخی م  نیحرکاتم زم نیتوجه بهشون مراقبم بود فقط نگاهش ب  یب  دونستمیاسمش هم نم

 امدن من از اتاق منتظر بوده.  رونیبود از قبل ب

شهر با توقف مقابل   ون یم یی به راننده ادرس داد جا د یدور زد کنارم قرار گرفت بعد سالم خسته نباش   نیبستن در سمتم ماش  بعد 

 دوباره اسکرتم تا داخل منزل   یمیقد  با یخونه تقر

  یوسط حوضچه بانمک اطیکنارش سمت راست ح  یانگور بوته گل محمد  درخت ک یکه جلب نظر کرد باغچه  کوچ  یز یچ نیاول

بود دو پله که به بهار خواب  وار ید هیسا  ریروش که ز  ی قرمز دو تک چهی با قال ی داخلش بود سمت چپ تخت ی قرمز کم یکه ماه

  یزیچ د ی و مراجع تقل  یقاب عکس امام و قران ی تعداد ی ساده چند تک رش دو ف  ییرایخونه ختم با وارد شدن داخل به هال پذ 

  نیشده دو تا اتاق که با کمک هم لیبه اوپن تبد  یکه معلوم بود بعد بازساز ی کیکوچ ی هال اشپزخونه  ی نبود انتها یقابل توجه  

ساده پنجره   یوار یشده کمد د پهن یساده شامل فرش  ی لیخ ی کی نیموندم ا ی کیاون  دن یشدم تو کف د شیکیاقا خوشکله وارد 

 رنگ.  د یبود با پرده ساده سف اطیبه ح ییا

 گفت  کرد یکه منو وادار به نشستن م  نطوریهم

 یخانم ی به کلبه محقر ما صفا و نور داد_

انگار   کنه یازم مراقبت م یدراورد پهن کرد منو روش دراز کرد طور  یبا پتو بالشت ی زیسمت کمد رفت از داخلش رختخواب تم به

تنگ بود    ییحلقه ا نیتاپ بنفش اس  ه ی رش یل.ب.م نشست مانتوم دراوردم ز ی رو ی فشار ساده ل.ب.خند موز  هی ه از کما درامدم ن 

عرق   د یکش  یق یبهم اب دهنش پر صدا فرو داد نفس عم رهیشد. چشماش خ ریسراز شیمشکشالم برداشتم کش موهام باز ابشار 

 نشست با عجله اتاق ترک کرد.  شیشونیپ ی رو

 دونم؟ یاوا اسمشم نم یحاال مونده اقا دمیخند  ز یر زیر

 پتو کنار انداختم به خواب اجازه جولون دادم  دمیکش  دراز

 **** 

 ( وسفی)

 

وسوسه کننده فشردم با    یبا یاون همه ز ی چشمام رو دمیاب سرد گرفتم مشت مشت صورتم پاش  ریزدم دستم ز رون ی ب قراریب

کردم وارد    ی دور طان یزمزمه از ش  ی کنه نه ترس ذکر شیاحساس ارامش اسا د یخودم گفتم من حق نگاه ناپاک بهش ندارم با
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پکم شد   کسیس  کل یاندختم چشمام قفل ه م ینود سانت کی به قد  ینه نگاهیاتاقم لباس مقدسم رو داخل کاور کذاشتم مقابل ا

 داشتم اما بعد اون اتفاق یغرق بودم باشگاه بدن ساز ی شغل مقدس بشم تو چه لجن زار نیاوردم قبل وارد شدن به ا  ادیب

 اشپزخونه شدم ی راه ییساده ا یشلوار ورزش  شرت یبا عوض کردن ت دم یکش یی کالفه ا پوف

 

 

 ( وسفی)

 

برنج کم تا دم   ر یرو بعد هم زدن بستم ز کردم یرست م خودم داخلش غذا د ی دو نفرم رو که تا حاال فقط برا  کیکوچ یقابلمه   در

اب غوره    یبا کاهو و کلم مشغول خالل شدم با تموم شدنش طبق معمول که بجا ازیو گوجه پ ار یخ یبکشه با شستن مقدار

 . ختمی مواد ساالد ر ی کردم رو یبا فلفل و نمک قاط ونز یسس ما ی کم مو یماست و  ابل ی مقدار

دوباره   دمی دو نفر چ  یسالن پهن کردم برا  یتو  شستم یسرش م ییتنها  شه یاشپزخونه که هم یبجا سفره رو  دمیاب کش دستم

برنج با   یسرخ شده رو  ی ها جیو هو ین یزم  بیسرخ شده رو داخل ظرف گذاشتم با س  یزدم مرغ ها ده یبه برنج دم کش یسر

 کردم.  ن ییزعفرون و خالل بادوم و پسته تز

 با پارچ دلستر دو طرف سفره گذاشتم. دمینعاع خشک پاش  ی دوغ با کم ی رو

داخلش به کار   یکه داشتم غذاها  ییظرف ها ن یکه به نظر خودم شاهانه با بهتر  یبه کمر خسته زدم از باال به سفره مهمون یدست

  قمی شق قیرف  ن یگه االن متا یتنها یسالها نیا یپا کد بانو شده بودم تو  هی خنده ام گرفت  دنشیانداختم با د  یبرده بودم نگاه

 شده. دنم وقت شوهر دا گفت یبود م نجایا

معرفت نم گوشه چشمم گرفتم با زدن چند ضربه در اتاق اون دختر   یاوردن اون ب  اد یل.ب.م جا خوش کرد با ب  یبه رو یپوزخند 

 کمند منتظر ازن دخول شدم.   سویگ ای

پنج ساعت بود   قای به ساعت مچ ام انداختم دق یجواب موند نگاه ی دوباره در زدم که بازم ب قه ی کردن غذا بعد چند دق خیاز  کالفه

اون   دنیو عجله داخل شدم با د  د یفکر همراه ترد ن یلحظه وحشت وجودم گرفت نکنه دوباره حالش بد شده با ا ه یکه خوابه 

پرده   دنیبا بستن پنجره کش دم یکش ییفس اسوده اوجودم رو گرفت ن   ی .ب.خند ارامش بخشلفرشته که از سرما مچاله شده بود 

 صداش زدم 

 دختر خانم _
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 یخانم_

 خانوم خانوما_

 فرشته دوباره سر باز کرده بود گفتم  نیا دن یوجود کشته بودم اما با د ی سال بود تو ی لیکه خ  یطنتیش  با

 کمند راپانزل   سویگ _

 داره.. ی نیبابا چه خواب سنگ  یا

 ه پتو رو تکون دادم گوش   د یچکار کنم با ترد حاال

 هم افاقه نکرد. ی نطوریبابا ا نه

بلند شدم چند قدم عقب رفتم   د یب.ر.ه.نه اش چند بارر زدم باالخره پلکش لرز ی با نوک انگشت اشاره به بازو دمیکالفه کش  یپوف

از   کهیبود در حال ن ییهمونطور که سرم پا ی درباره ام کنه احساس نا امن  یبراش سوء تفاهم بشه با ترس فکر اشتباه   خواستمینم

 گفتم  رفتم ی م رون یاتاق ب

 نکرده بفرما سر سفره  خیتا غذا _

حاج اقا   ییبهش زدم جا نماز اهدا ییب.و.سه ا یاز کتاب اسمان هیاذان تا امدنش نماز مغربو عشاء خوندم با قرائت چند ا دنیشن با

 مکه برام سوغات اورده بود جمع کردم. مسجد که از   یقبل

 **** 

 ( وسفی)

 

برنج کم تا دم   ر یرو بعد هم زدن بستم ز کردم یخودم داخلش غذا درست م  ی دو نفرم رو که تا حاال فقط برا  کیکوچ یقابلمه   در

اب غوره    یبا کاهو و کلم مشغول خالل شدم با تموم شدنش طبق معمول که بجا ازیو گوجه پ ار یخ یبکشه با شستن مقدار

 . ختمی مواد ساالد ر ی کردم رو یبا فلفل و نمک قاط ونز یسس ما ی کم مو یماست و  ابل ی مقدار

دوباره   دمی دو نفر چ  یسالن پهن کردم برا  یتو  شستم یسرش م ییتنها  شه یاشپزخونه که هم یسفره رو بجا دمیاب کش دستم

برنج با   یسرخ شده رو  ی ها جیو هو ین یزم  بیسرخ شده رو داخل ظرف گذاشتم با س  یزدم مرغ ها ده یبه برنج دم کش یسر

 کردم.  ن ییزعفرون و خالل بادوم و پسته تز
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 با پارچ دلستر دو طرف سفره گذاشتم. دمینعاع خشک پاش  ی دوغ با کم ی رو

داخلش به کار   یکه داشتم غذاها  ییظرف ها ن یکه به نظر خودم شاهانه با بهتر  یونبه کمر خسته زدم از باال به سفره مهم یدست

  قمی شق قیرف  ن یاگه االن مت یتنها یسالها نیا یپا کد بانو شده بودم تو  هی خنده ام گرفت  دنشیانداختم با د  یبرده بودم نگاه

 شده. دنم وقت شوهر دا گفت یبود م نجایا

معرفت نم گوشه چشمم گرفتم با زدن چند ضربه در اتاق اون دختر   یاوردن اون ب  اد یبا ب ل.ب.م جا خوش کرد   یبه رو یپوزخند 

 کمند منتظر ازن دخول شدم.   سویگ ای

پنج ساعت بود   قای به ساعت مچ ام انداختم دق یجواب موند نگاه ی دوباره در زدم که بازم ب قه ی کردن غذا بعد چند دق خیاز  کالفه

اون   دنیو عجله داخل شدم با د  د یفکر همراه ترد ن یلحظه وحشت وجودم گرفت نکنه دوباره حالش بد شده با ا ه یکه خوابه 

پرده   دنیبا بستن پنجره کش دم یکش ییوجودم رو گرفت نفس اسوده ا  ی .ب.خند ارامش بخشلفرشته که از سرما مچاله شده بود 

 صداش زدم 

 دختر خانم _

 یخانم_

 خانوم خانوما_

 فرشته دوباره سر باز کرده بود گفتم  نیا دن یوجود کشته بودم اما با د ی سال بود تو ی لیکه خ  یطنتیش  با

 کمند راپانزل   سویگ _

 داره.. ی نیبابا چه خواب سنگ  یا

 گوشه پتو رو تکون دادم   د یچکار کنم با ترد حاال

 هم افاقه نکرد. ی نطوریبابا ا نه

بلند شدم چند قدم عقب رفتم   د یب.ر.ه.نه اش چند بارر زدم باالخره پلکش لرز ی با نوک انگشت اشاره به بازو دمیکالفه کش  یپوف

از   کهیبود در حال ن ییهمونطور که سرم پا ی درباره ام کنه احساس نا امن  یبراش سوء تفاهم بشه با ترس فکر اشتباه   خواستمینم

 گفتم  رفتم ی م رون یاتاق ب

 رما سر سفره نکرده بف خیتا غذا _
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حاج اقا   ییبهش زدم جا نماز اهدا ییب.و.سه ا یاز کتاب اسمان هیاذان تا امدنش نماز مغربو عشاء خوندم با قرائت چند ا دنیشن با

 مسجد که از مکه برام سوغات اورده بود جمع کردم.   یقبل

 **** 

 

 (ستای)چ

 

و   ستیب یمیقد   ونیزوی تلو یاز کنارش دست گرفتم کانالهاو قندون مقابلش گذاشتم با فاصله نشستم کنترول   ییچا ی ها وانیل

 پنج کانال. نینداشت ا یچیرو کردم اه ه  ری رو ز نچیا کی

 اخوند نبود. گهیماهواره داشته باشه که د ن یخل شدم اخه ا  گمیم  یهه چ یی و ماهواره ا  ییا رنده یگ  هی بابا حداقل  یا

 بعد ظرف پر شکالت و کاکائو مقابلم گذاشت. هیبرداشتم که از جاش بلند شد چند ثان ییچا وان یل  دمیکش ی حرص پوف

 داخلش گذاشت.  یلمینشست ف  دئویو  یجلو

ترسناکه نه   ای اکشن  لم یف دونه یداشتم که حتما االن   یزدم بابا ازش چه انتظار ی پوزخند  لم یرو ذره ذره خورد با شروع ف شیچا

 شه یازش بلند نم یبابا بخار

 چونم زدم چشم دوختم به صفحه.  ر ی زانو ز  یحوصله پاهام بغل کردم دست مشت شدم رو  یب

چنان محو    کردمینگاه نم ی رانیا لمیکه تا حاال ف  یمن  د یرس یجالبش م  ی تازه داشت به جاها گذشتیم  لمیساعت از ف م ین حدود

 زدم  غ یج دمی بودم که با خوردن کاسه تخمه به دستم از ترس پر شیبق

 گفت   زدی که مقابلم رو زانو م  همونطور

 ست ین یز ینترس اروم باش چ سیه _

 بلند پرش پنهان.... ی مژه ها ریبود ز  نییکه مثل اکثر وقتا پا  ییچشما یسرم باال اوردم دوختم تو دم یکش ی راحت نفس

خم شدم   شتری . که چشماش از تعجب زومم شد حرکاتم اسکن وار دنبال کرد بریکه دستش بود رو بگ  ی اب وانیشدم تا ل کشینزد

نفس دادمش   هی  رون یب  دمشیاز دستش کش عی حرکت سر ه ی خندم گرفت بابا من دخترم نه تو با   د یکه از جا پر رم یبگ  وان یتا ل

 باال.
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خوردم با تموم   یتخمه شکوندم فوتبال یبود چهار زانو مشت  دهید  کهیاقا خوشکله کنترول برداشتم زدم تا جا  یتفاوت به هنگ  یب

 شدنش حال کردم.

شدم   ییدستشو  یکشون راه  ازهیبودم اشک گوشه چشمم پاک خم دهیند  ی حوض نقاش  لم یو قشنگ بود تا حاال ف یاحساس  یلیخ

پشت سرش   یفور  ه ی تخل اتیبعد انجام عمل نجایراست امدم ا ک ی مارستانیدارم از ب  یامد مثال فراموش  ادمیتا مسواک بزنم که 

 دم؟ یپرس  یبا مکث سادمیوا

 ندارم  یچ یاخه ه یبرام بخر   ییزهایچ ه یخواهش کنم   شهیم  یراست دونم یحاج اقا من هنوز اسم تو رو نم نیبب _

که من   ی که  دستش بود داشت پوست تخمه ها ی زد جارو  یباال اوردم نگاش کردم لبخند مهربون یبود کم  نییکه تا حاال پا سرم

 زمزمه کرد   میزد مال یکنار  کردیبودم رو جمع م  خته یر

 ؟یشما چ وسف یاسم منم  یخانم د یخر  می فردا صبح اماده باش بر _

 ندم  یل.ب.م گاز گرفتم تا سوت ع یکه سر ستایبود بپره چ ک یدهن نزد از

 اسمم یحت  اد ینم ادمی یز ینکه چم_

 د یکوب ش یشونیپ به

 کنمیبرات انتخاب م یاسم ه یچقدر حواس پرتم اشکال نداره حاال  ی گ یبابا راست م یا _

 کردم یکه برق شرارتش خودم حس م ییچشما  طنتیغروب با ش  یاور  ادی با

 کمند چطوره؟  سو یگ ایراپانزل  _

 بلند نشدن خندم ل.ب.م گاز گرفتم.  یزدم برا  یبندش چشمک پشت

که نفس هام به صورتش بخوره    یطور  سادمیشدم مقابلش وا کتر یقدم نزد  هیدوختم به صورت پر از عرق شرم قرمز شدش  چشم

 گفتم 

هان   گهیاسم د هی  رونیب ی برنامه کودک مورد عالقه ات باشه ول اداور یکمند صدا بزن تا  سو یخونه من گ ی تو  میکن  ی کار ه ی ایب _

 خوبه  یاسم صدام کن نیبا ا شه یاخه نم

موهاش زد پا تند کرد داخل اتاقش قبل   ونی م یچنگ  د یقدم عقب کش ه ی  یفور   شد یم نییکه تند تند باال و پا  دمیاش رو د نهیس 

 وارد شدن  
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 خاتون صدات کنم؟  نبیاز فردا ز یشیاگه ناراحت نم _

 برداشت کرد در بست.  ی قبول  ینگفتم که سکوتم پا یزیچ

   دمش یدر اتاقش باز کردم مشغول خوندن نماز شب د  یمرتب کردن خونه ال  بعد 

  د یبا شه یدست به دعا نماز م ره یگناه نکردن م ی برا ی فور شم یم کشیتا نزد نکه یا ی نطوریاخفالش کنم ا د یما رو باش مثال با هه

 کنم  ی فکر بهتر هی

 **** 

 

 

 (ستای)چ

 

 نیجلو ماش  ی صندل ی کفشهام بسته نبسته خودم رو  بستمیمانتوم م   ییتند تند دکمه ها دمیجویکه لقمه ام رو م  نجوریهم

نگاه   هیزدش روبرو شدم  رون یاز حدقه ب ییکه با چشما ره یسر دادم سرم برگردونم بفهمم پس چرا نم یغار ی  ازهیانداختم خم

با   دهیچقدر به خودش رس  هی ک گه ید نی بابا ا بردیعطرش هوش از سر م ی بوتنش بود   یکیش  یرون ی بهش انداختم که لباس ب

که شلوار   یرو بپوشونه مانتو صورت  میجنگل ی که دم دستم بود انداختم بودم سرم که موها ی شال هی با خودم حق دادم  سشیمقا

کردم که نه   نیبه ساعت ماش  یاهکه بندهاش باز بود نگ  م یاب یورزش  یده بود کفش ها رو به ثبت رسون ی زرد قشنگ اند شلختگ 

به ادامه   یخ یخ یکرده وللش ب  کانیپ کانیش  نقدریکه ا داره یب ی از ک نیحاال ا شم یصبح بود منکه بزور ساعت دوازده با زور پا م

 چرتم برسم 

  می شده مرد  یخدا چ ایرخ داد چشام باز تند تند گفتم   بیمه  ییکه زلزله ا ایولو شدم با بستن چشام رفتم اون دن   یصندل ی رو

بودم   ی کردم منکه بنده خوب  تیرو اذ یخدا منو ببخش اگه کس ی وا دهیرس   امتیبود اسمون خراب شده ق نیزلزله امده رانش زم

پاشو   یگ یم ی ش که گفت چبرگشتم سمت یی خنده ا یاول بهشت بسه با صدا بقهجهنم همون ط یناز ملوس عروس منو نبر 

راه   شد یم  ده یکوب  نیزم یرو  تیمحکم که از عصبان  یبا قدمها دمیمحکم کوب  نیدر ماش   دمیکش ی شیپاساژ از حرص ا مید یرس 

 واقعا زشته  د ی سرم دادا کش ی وزشت وجدانم زد ت  القی د یی اینفهم اسب در شعور یب ت یپسره دلقک قوزم زدم یافتادم همنجور غر م

 ی بتوچه فضول یخوشگل و جذابه قد بلند اصال هر چ م یلینه خ خوب

 نکنم  یخال بتیج ستم ین ستایچ سایوا خندهیکج کوله کردم اداش دراوردم هرهرهرهر به من م  افمیق
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 ( وسفی)

 

 د یخریم  د یرس یبه چشمش م ی امروز از دق من هر چ رهینم ادمی چی ه  طونیکنان داخل خونه شد واقعا هنوز بچست ش   یل  یل

  یچه عکس العمل دونستمیصحنه مقابل نم دنیکه کم هم نبود برداشتم پشت سرش راه افتادم که با د د یخر نیسنگ  ییلونهاینا

 نشون بدم اخه....... 

  نیکه ا ی بدبخت کس زد ی ساپورت وسط سالن ولو بود مدام غر م شرتیطرف انداخته بود همونجور با ت  هیکدوم از لباساش  هر

 همسرش بشه

 وروجک   نیرو با ا شیبگذرونه بق ریخنگم اخه خوبه فعال زن منه همسر نه کودک خدا بخ چقدر

 رو  لشیاز وسا نم یرو بب ی زینخواد من چ د یگذاشتم تا خودش ببره اتاقش شا ی ها رو کنار تک لونینا

بعد گفتن به اون   دم یوضو گرفتم لباس مقدسم پوش  یمسجد باشم فور  د یاذان بود با گهیساعت د م یبه ساعت کردم ن ینگاه

بهش   یکی سرد نبود  ک یشدم که بعد مدت ها تار یی خونه ا ی دوباره راه  یکوتاه  یمسجد شدم بعد نماز سخران ی راه طونکیش 

 بهتره  یی از تنها یهاش خنده داره شده برام ول ی داده هر چند با خراب کار یزندگ

سفره هن شده اماده بود کنارش   یقبل نبود غذاها رو یاز خرابکار یاهلل وارد که با سکوت روبرو شدم خبر  ایانداختم با  د یکل

 ماست دوغ بود 

نه به االن نه   ه ینجوریچرا ا نیخدا ا ایبا ناز  روبرم نشست   کانیپ کانیکنار سفره منتظرش موندم که ش  دم یپوش  یراحت لباس 

تشکر کوتاه زمزمه    هی انداختم با  نییشده بود نگاهم ازش گرفتم سرم پا  ی بس ناز خواستن از رون یبود بزنه ب کیقبلش چشمام نزد

  یدختر تا کار  نیشد ا یمشغول ابکش سادیرو جمع مشغول شستن ظرفها شدم که کنارم وا  رهسف  دمیشنیوار که خودمم بزور م

 ست یدستمون نده ول کن ن

 شدم....... یی شغول درست کردن چافرار م ی اب گرفتم پشت بهش برا ریلرزونم ز ییدستا
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که نفس هاش به الله گوشم بخوره امد که با ناز گفت   ی گوش طور ک یکه صداش نزد  ختمیر وانی ل  هی  دنشیبعد دم کش عیسر

 زی من بر ی هم برا یک ی یوسفی

  قیعم یرو با نفس ها شد یم نییکه تند تند باال پا  نمیدستش دادم پا تند کردم در اتاقم پشت سرم بستم قفسه س   عی سر وانیل

 طان یباهاش هم خوان شدم از شر ش  اد یقران ز یاروم کردم ظبت روشن صدا 

 

 (ستای)چ

 

 بابا...ـ د یاز صبح تا حاال تنهام پوف حوصلم پوک یشد زندگ  نمیاه اخه ا اه

 .... ولیا ول یا یعجب بارون  نه یهوا ا یرو  ش یبا قر دادن اب باز کردم ف ولی تم که چشمم به شلنگ اب افتاده اپله نشس ی رو

 اهلل به خودم  کی من فوق العاده ام بابا بار اصال

  ی باز الیخ ی چه سرده ب یییییییییی وووو  نه یا سادم یوا  رش یسر شلنگ گرفتم باال سر  مثل دوش ز  ی دنید سازم یابشار م هی حاال

 اخم کنه  ومدهیعشقست تا صاحبش ن

که    میزندگ  ی ها ی کشف شگفت  یبرا  زدمیقهقه م   فوری ک  فوری برداشته بود ک اطیخنده ام ح ق یج یجالب بود برام که صدا نقدریا

  م یشلنگ پشتم قا دهیشد حاال چکار کنم ترس  دایصاحبش پ یوا  ی شد وا دایپ گریج وسفی  ییبایباز شدن در قامت بلند ز یصدا

 سکسکه افتاده بود به جونم  دمبو دهیکه کش یبلند  یییییردن پشت بند هک

  یکنیم  میاخه احمق شلنگ باز پشتت قا دادیم ی معن  نیهمه بدتر نگاه پر از سرزنشش بود که به شلنگ باز پشتم دوخته بود ا از

پا تند کرد سمتم که امد در برم شلنگ پرت   شودینگاش اوه اوه اژدها وارد م  سینو ریاز ز نمیبله دوستان ا نمیبیچرا مگه کورم نم

چشماش خونه   یشد....وا دهیکه نه بهتر بگم خروس اب پاش  دهیشد سر تا پا موس اب کش شد یم   د ینبا یکردم سمتش هر چ

زدم که   مبویج  کنمیانتخاب م ک ی نه یه گزکتک بند  ایاون مغز ناقصم بهم فدمان داد الفــــــــــــــــــــــــرار با  ننننننیییه

  رهیگ یمنو م   گهید  یمامان کال صاف شدم از جلو پشت ک   یییییییییافتاد از پشت روم ا نیبودن زم  س یافتاد پشت سرم بخاطر خ

درار بدبخت تا   ی باز بم یکه االن شوهرته پاشو نه نه من غر  وسفیسرم گفت االغ  ی زد تو یکیوجدانم  اد ینم ر یاخه اال شومبل گ

که   دمی کش  فشبن  قیج ه ینقشه اول   ی به سو ش یها پس پ گهیبدم نم دمید  دمیشیاند  یاندک نیببر خشمگ  ن یکتکت نزده ا

 با توام  یخانم ستاینشکسته چ تیجا یخوب  یشد  یچ د ی هراسون پرس  د یاز جاش پر ی بدبخت گوشاش کر شد فور 

 لرزونش بلند شد   یام که دوباره صدا قهی  یهمش کلم تو  نهیتا خنده ام رو نب رمیسرم باال بگ  تونستمیه ممگ  حاال
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 نیازت هم رمیشلنگ بگ  خواستمیبزنمت فقط م خواستمی بخدا نم ی درد دار یخانم یزن ینم ی جان چرا حرف ستایچ

 مبادا قهقه ام بره باال  دمی.ب.م گزل

 از اضطراب  د یکشیکه تند تند نفس م خورد ی گوشم امد که نفس هاش به گردنم م  کینزد صداش 

 بغلم کرد  ی عل ایدور کمر با گفتن  ی کیزانوهام انداخت اون  ر یعجله دستش ز با

 

 

 

 (ستای)چ

 

  یرو  یگوش بودم به اروم   یتو  د یکوبیهزار م  ی قلبش که رو یصدا د یکشیپاش در اتاق هل همونطور که تند تند نفس م با

  ی برخورد ظروف تو یزد صدا رون یصورتم زد هل کرده ب یزده از اظطراب چند با اروم تد  خی یرختخواب گذاشتم با دستاها

لب    ریبه دهنم چسبوند ز  وانیل  یداخلش وارد اتاق شد به اروم  یندهاهل ق  یبرا  وانی اشپزخونه پشت بندش چرخش قاشق به ل

 به خوردم داد...  ان یذکر گو

که ازم   وان یگل کرد ل نتطمیش  ی اخ یشده بود اخ د یسف  مانیبرف که دروغ مثل س  ی میقد  وار یپسمل خوب رنگ مثل گچ د یاخ

  د یفکر کنم چهار ستون خونه لرز د یهوا نعره زد که گوشام مثل قطار سوت کش د یدور کرد دم گوشش پخ کردم بدبخت چنان پر

  یدرسته برا   نیچهار سر اره ا کنم یاژدها سه سر نه حاال که فکر م نهویا کرد غضب نگام   ریاشت مقلبش برد ی دستش از رو یبرا

گرفت چو فشنگ در رفتم حاال من بدو اون    ریهمش نقشه بوده کار سمتم خ د یزدم که فهم یلبخند ژکوند  ضه ی نبودن عر یالیخ

تفاوت به   ی نگام کرد ب  ز یام د ید ته یزنان با حالت فرش خودشم کنارم افتاد نفس نفس  یپرت شدم رو  د یبدو اخرشم دستم کش

 اوردم تکون داد  رت یگ ی ابروش باال داد سرش به معن هی روم خم شد  دن یصورت سرخش از دو

 پر از خنده ل.ب زد خودت بگو چکارت کنم بچه االن  طون یش  ی لحن با

دو تا دندونام   ی که هر س   یجور  یبه وسعت دهن اسب اب ضینبود ل.ب.خند عر شیاوضاع قاراش م دمیاروم د ت یموقع  منکه

 ی کن  هی منو تنب اد یجونم دلت م وسفی دهنم قفل شد با ناز عشوه نجوا کردم  یمعلوم باشه زدم که نگاش رو 
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  دهید تاپی خر ت نویبنده هم ع رهیم شی داره پ ت یبا موفق اتیعمل نیمردمک چشماش فرو دادن اب دهنش بهم فهمون ا  لرزش 

 م ذوق کرد

 

 

 (ستای)چ

 

  د یعقب کش یبرد فور  ن یصورتش نگه داشتم که کنترولش از دست داد فاصله رو از ب ی بند  هی  یتو   طنتیباال گرفتم با ش  سرم

که باالخره   رفت یپوستم افتاب باالنس مهتاب باالنس م ریکه ز  یلذت بخش بود خوش  یمن مات اون گرما  ی ول د ینگاهش ازم دزد

 ......کشمیقدم نزد ه یموفق شدم 

 ***** 

سوزش رو که    نیتا خفش کنه ا یکوفت   هیدر به در دنبال   دم یپریم نییباال پا  وی  وی نهو یکرد سوخته ع ر یقابلمه گ ی به لبه  دستم

رفتم داخل پششتش  ی ومدر اتاق باز کردم به ار  ی ال  رونیگل زد شکوفه کرور کرور زد ب  شتریب طنتمیمنظره مقابل ش   دنیبا د

موااش حرکت دادم سشوار   یتوجه به نگاه بهت زدش ن.و.ازشوار اونو رو   یب د یبرق پر نهو یع که دمیحوله رو از سرش کش  سادمیوا

  ی گاز بزنم اما برا  نیغش غش بخندم زم خواستمیزده بود خنده دار بود که م رونیوزق ب  نهویچشماش که ع نقدریرو به برق زدم ا

با دست   دادمیشخم زدن بود م  ه یشب شتریکه نه ب  تکونموهاش  ی دست به اروم ه یترسناک کردم با  ی بس یحفظ جذبه ام اخم

اگه   د یام خودتون وانهیکرده واال د ی ادیبه سرش ز نم یسوزندمش تا سرش خشک کنم ا شتر یالبته ب دم یکشیسشوار م گه یدست د

 ....د ی کن ن یبه مغز سرشار من توه

 

 

 

 (ستای)چ
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چکار کنم که فکر مثل جرقعه نه نه صاعقه   کردم یفکر م ی که از طرف دادمیتکون م زونم یاو یام سر رفته بود داشتم پاها حوصله

 از مخم عبور کرد...  ی بل یبل

 دمی کش  رونیب از یها رو باز کردم مواد مورد ن نت یدر کاب ی فور

 کمه  یچ  گهید  اوم

 ارد

 ریش 

 مرغ   تخم

 کاکائو   پودر

 پودر  نکیبک

 لیوان

 واال  اده یهم ز نایول کن هم  شیبق ادینم  ادمی  گهید  اوم

 براتون  می پز رو دار ستایچ ک یک ه یخوب دوستان گلم امروز طرز ته خوب

 م یبند یبند م شیاول پ خوب

 م ی زیریهمه مواد داخلش م م یداریقابلمه رو برم دوم 

 ا پف کنه  م یزنیخوب هم م  سوم

 روغن قابلمه رو چرپ کرده    یبا کم چهارم

 خته ی مواد رو داخل قابلمه ر پنجم

 پخته شود  کیگاز رو روشن کرده  تا ک   ریز شمیش 

 ما تموم شده  کار

 ی کنیچکار م یدار  -
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 بلندها صداش فکر کم همه رو خبر دار کرد  دم یبلند کش یییییه هی

 رو قلبم مچاله کردم  دستم

 گفتم  یی قوی ج قیج یکمرم زدم با صدا  غصب خروش برگشتم سمتش دستام به با

  کنهی درست م ک یداره ک  ستین امی شیدختر محترم خانم گل اوم بق  هی  یگ یهان هان هان هان نم یی ایم ی نجوریچرا ا -

 ترسه یم ی صداش کن ی نجوریا

 هم ته حرفام چسبوندم .... شششششیا هی

  خواد یم نای ا یبه اشپزخونه که نه بازار شام که منفجر شده بود انداختم غم عالم به دلم افتاد اخ خدا ک یناز رو برگردوندم نگاه با

 کنه  زززززززز یتم

 اه اه اه  اه

 کنم  یکه مثل برق در دل شب از مغز متفکرم گذشت رو خواستم عمل  یفکر

  د یمن مطلق به ملتم لطفا دعوا نکن د ینکن قی تشو  مکن یخواهش م ی بل یبل  اتمیاصال من استاد ادب نیرو داشت ،ی ادب ی جمله  یعنی

 خخخخخخ 

 زد  رون یتلسکوپ ب  نهویرفتم که چشاش ع وسفی آروم به سمت  ی قدم ها با

 پنهان کردم گفتم  یسیپشت لبخند خب  خندم

 درست کردم اشپزخونه رو تو مرتب کن  ک یخسته شدم برات ک  ی لیمن خ  میجونم اقا وسفی

 تند تند سرش تکون داد   جایگ نهویع

 چسبه یم  میهم دم کن باهاش بخور ییاوردم ادامه دادم چا ی از فرصت استفاده که نه سو استفاده عمل بجا من

 کرد   یباهاش باز داد یم ف یزد ک  رونیب نتونیلپش نشوندم که چشاش مثل توپ بدم  یبوس رو  هی

 بله بله  طانی زن فرشتست نه ش  د یهم خودتون م یرج طان یش  دوستان

 **** 

 ..... دمیبلند از چندش کش ی شیانداختم ا م یو شوکالت یارد  یریخم یبه لباسا ینگاه
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 اب سرد باز کردم  یزدم فور  یفرا بنفش غ یاب داغ تا اخر باز کردم که سوختم ج ریحموم انداختم ش  ینق نق خودم تو  با

  یکنان رگبار   غی ج غی دفعه در باز کردم ج  هی دومم بلند که با شتاب   قیج د یکوبیکه تند تند کوم کوم به در م  ییمشت ها که 

 حرف زدم 

شعور نداشته   یب  یشعور ندار نقدریا کنهی دختر متشخص داره حموم م ه ی ی گ ینم یوحش  تهیبوز یزن ی گراز در م نهو یا هی هان چ -

 که مثل صاحبش چله  وانتی حموم د  ریش  ن یهان با ا ی که در نزن

  هی هم اضافه کردم بهش  یاخم ه ی شتر یجذبه ب ی برا ندفعه یا شدمیدوباره شروع کردم اخه داشتم خفه م  دمینفس بلند باال کش هی

 دادم یتند تند با کلماتم تکون تکون م ممیکیدستمم به کمر زدم تا مادر فوالد زره نشون بدم اون دست 

 االنم برو مزاحمم نباش بـــــــــدو م یقد  یپسرم پسرا ش یکشتمت ا ی مغوال در بزن ن یا گهیبار د ه یاگه -

 امده شیدو تا سوال برام پ االن

 زدن یمغوال در م ایاول ا سوال

 ه ی ا نهیچهار گز جواب

 بله  الف

 ر ینخ ب

 نه یهر دو گز دال

 کدام  چیه میج

 دوم  سوال

 هستم یی غوایج غ یدختر ج من

 بسکه  شهیم  دایمعلومه که نه کجا دختر مثل من پ  دم یخودم جواب م گهید نویا

 گل

 بلبل

 سنبل
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 خوشجل

 ملوس 

 عروس 

 خروس 

 ممنون  د ینکن ق یتشو ی بل ی طاوس هستم بل نیاشتباه شد ببخش اخ

 خـــــــــــــدا لباس ندارم..... ی که ا  امیاخر حموم کردن خواستم درب قه ی و ده دق  یاب باز  ی از کل بعد 

 ن یحرص بخور د یونیها مد  د ینداره اصال نگران نباش  اشکال

 ستیبد ن یشتر یهوار چند ر هی  زمیکه االن سر جال م یریگ یم جه یبرام اوا منگه تلفن ندارم پس نت ارهینوکرم ب زنم یزنگ م االن

  یاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــفوســـــــــــــــــــــــی ــــــــــوســــــــفی وسف ی -

 زدم خیبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو   اریبرام لباس ب ـــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــفی

 

 

 ( وسفی)

 

کالر   ید یا ی رو  نیاسم مت دنید د ی منو سمتش کش لم یبلند موبا  یها و حوله رو براش پشت در حموم گذاشتم. صدا لباس 

قلبم رو دور هزار بود اب    یخشک شدم تکون بود ضربان باال رفته   یدستها  تونستمیکه نم یبود بقدر ی شوک بزرگ شیگوش 

 زنگ خورد تا قطع شد  نقدریا رفتینم نییخشک شده گلوم پا

کردم محمکم باشم   ی بجا گذاشت تمام جراتم مع کردم سع ی خط یرفت خط ورتمه یمغزم  ی صداش مثل ناقوس مرگ رو دوباره 

 شناسه یکه منو بهتر از خودم م  یکس شیپ

زد هر   رون یدستم ب  یسفت گرفتم که از دستم ول نشه که رگها یرو بقدر ی گوش  ره یکردم تا خش صدام بگ  ی مصلحت یی ا سرفه

 ان احتمال شکستنش بود اروم جواب دادم 

 بله  -
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 د یچیگوشم پ  یمردونه مهربونش که حاال پخته تر شده بود تو  یصدا

داداشمه اشمس اگه اشتباه نکنم   ی گفتیم  یداشت ی قی رف ه یکنم   یمعرف  ایبا مرام  یبه به با کالس خان الو هم نه بله اوه شناخت -

 ارم یم  ادتیکال نداره ها من اش  ستین ادت یبود البته اگه  نیمت

با من مثل   یکه اگه بعد اون اتفاق کس طونه ی فوش ناسزا بازم شوخ و ش  یمرام که جا   یهمه مهربون نی هم فشوردم از ا ی رو چشام

 دادم یم ه یحرف فقط گوش دادم به صداش که ارامش داشت روح یب دمی کش  یاه کردم ینگاش نم گهی د کرد یاون موقع هام رفتار م

 نفس هاش هم بشنوم یمحکمتر به گوشم چسبوندم تا صدا  یسر خوردم گوش  اروی د کنار

پسر   ستتی چند ساله ن ی دونیاخه م یرفت  یبرات حداقل بگو کدوم گور  دهیبلبا دلم پوس  یحرف بزن  ی خوای مرام نم  یب وسف ی -

بابا دلم برات شده قدر   ی زنیکه حرفم نم ی جواب بد  یخاموش هر وقتم روشنه شانس یخطه که گاه ن یتنها راه ارتباطمون ا

 سوراخ جوراب مورچه 

 بلندر داد زد  ندفعه یدردناکم فشردم که ا  قهیسکوت ادامه دادم با دست شق بازم

نرسه که   چوقتیهت هدعا کن دستم ب وسفی  یاالن الل یاره خب خدا رو شکر تا االن گم گور بود  ی الهم دول اهلل الل هم شد  -

 یفـــــــــــهــــــــــمــــــــد   یسگ بد  یکه صدا  زنمتیچنان م

 .د یکه گوشم سوت قطار کش د یاخرش هوار کش ید یفهم چنان

محکم ب.غ.لش کردم اگه   نه یقلبم فشردم انگار که خود مت یرو  یمقدس  یرو مثل ش  ی چشمم پاک کردم گوش  ی گوشه  اشک

 نبودم  نجایاالن من ا فتادی اون اتفاق نم

بود   دهیرنگش پر کرد یدختره با ترس نگام م نیبه خودم امدم که ا ینگاه کردم فقط وقت واریبودم د ره یچقدر به روبرو خ دونمینم

 ..... دادیلرزون بغضش فرو م ییبا ل.ب.ـا

اتاقش در قفل   یتو  د یفرار کرد پر دنمیکشان با د ق یج یقرق  نهو یسمتش که عبرم داشت که چشه اخه اروم بلند شدم برم  ترس 

 که معلوم نبود سرم به در چشبوندم تا بهتر بشنوم   زدی م ییکرد همنجور پشت در تند تند حرفا

  میچقدر دختر ناز نیبب رهیجن هاش منو نگ  شم یم ی دختر خوب گهی د ایخدا دهیشده جواب نم یجن وسف ی ایتوبه خدا ایخدا -

 لطفا گناه دارم 

شکسته   شه یبه ش  یداخل اتاق نگاه دم یپر یندونستم فور  زیازش صبر جا یبلند  قیبعدش ج ه یچ دمی اومد که نفهم یزیچ یصدا

 خودش بغل گرفته بود...  د یکشیم کی ستریه ی ها ق یاتاق مچاله شده بود مدام ج یکه گوشه   نب یبه  ز  یاتاق انداختم نگاه
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گرفتم مگه اون    شیات تش یمظلوم دن یخودش مچاله شد با د ی عقبتر رفت تو د یکش  غی من بدتر ج دنیشدم که با د کشینزد اروم

 ترسوندمش   نقدریبوده ظاهرم که ا یحال خودم بودم چه شکل یکه من تو  ی لحظات

  اریاخت یب.غ.ل گرفت ب شتر یهم فشار داد تن لرزونش ب ی هم فشرود لـ.بهاش رو ی زانو زدم دستم جلو بردم که چشام رو جلوش 

 سرش به سـ گمیدستام سفت به اغ.و.ش گرفتمش با دست د  ان یم دمشیحرکت کش هیبا 

 گوشش نجوا کردم  ی به خودم فشردمش اروم تو شتر یفرار ب  ی.نه ام فشرودم در مقابل تقالهاش برای.

 ار یدلت خواست سرم ب یی بعدش هر بالکردم  تتیاگه اذ  رسونمینم یبیبهت اس  ن ینه جن بب وسفیمنم    یاروم باش خانم -

 

باز کرد نگاش به نگام دوخت   ی حرفام داشت که بدن منقبض شدش شل شد اروم گرفت چشاماش به اروم یتو  ی چ دونمینم

 دستام باز کردم فاصله گرفتم  ی به اروم زدینامعلوم داخلش برق م ز یچ ه ی یوحشت داخلش نبود ول   گهید

 رو  انشیشد تا بفهمم جر اداور یش برام ها قیج  ل یشکسته دل شه یش  دنید با

 فتاده ی برات ن ی اتفاق یشکسته تو سالم شهیچرا ش  یراست -

 گرفت گفت ش یشونیپ یداد عرق رو  رون یپوف مانند ب  نفس

 نبودم  کشیشکست منم سالمم اخه نزد شهیپرده تکون خورد پشت سرش ش  ی شد ول یچ دونم ینم -

 بوده  ی علتش چ نم یاتاق نخواب منم برم بب نیا ی امشب تو -

ما کار   طونیکرده بود معلوم شد گربه ش   ریها گ  شه یپرده اتاق ش  نی گربه ب اط یح یها گذشتم رفتم تو شهیش  ن یاز ب ی اروم به

 خودش کرده رهاش کردم بره 

 

 

  دم یاتاق خودم انداختم پتو روش کش یبخوابه رختخوابش تو  ره یبراش بردم تا از ترسش کم بشه اروم بگ  یاب قند با مسکن وانیل

 دادم به گذشته فکر کردم   هی هال تک ی تو  ی در اروم جفت کردم به پشت

 ** 

 )گذشته( 
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 ( وسفی)

 

که مد سال پاره پاره بودنش    دش یسف ی ست شلوار ل دم یکه هر ان ممکن بود توسط عضله هام پاره بشه پوش   یتنگ   د یسف شرتیت

گشتن از   ی با اودکلن مارکم که با کل یبا انگشتر طرح عقربم انداختم دوش  د یساعت بند چرم سف د یسف  یبود با کفش ورزش 

داشت   ول یواکس خوردم ا ی بود مخصوصا موها یعال ز یانداختم همه چ نهیا یتو  پم یبه ت یکل یبدمش گرفتم نگاه دهیخر سیپار

 فرستادم.  کیواسه خودم ال

 ــــــــــژژژژژژیو ی فلفورجه کار شده طبقه سوم نشستم در برو که رفت یینرده ها روس 

  ول یا پپم یافتاد با ت دمیکوم امروز سوارشم که چشمم به پرادو سف نیهمه ماش  نیا نیب  نیا نیامد سراغم ب شه یهم ی ریدرگ بازم

  فونیزنگ ا  یدستم رو  شه یهم طنتنیترمز طبق عادت ش  ش یجونم ن ن یداره پشت رول جا گرفتم تخته گاز تا مقابل خونه مت

 ....ستیهست که در ادم بودن ن یدر مردم ازار  ی گفتن لذت م یاز قد  ی ول  کنهیاالن فوش بارونم م دونستم یگذاشتم م

  نهینفهم بوز شعور یخر االغ ب مون یشانپانزه درد گرفته م لیاشغال گور ی روان وانه یبر اون روحت مردم ازار د یا-

 گـــــــــــــــــــــــــــــاو

 گرفت   ادی نی از مت د یاخرت فوش با یعنی   میخند یگرفتم هرهر م  شیعمارت پدر یها له ی از م دست

 شکر از دستت راحت شدم یاله ی د یجواب نم یمرد  وسف ی -

 صدام صاف کردم  ییسرفه ا با

 رمیمیمن تا حلوات نخورم نم -

 حرص داد زد  با

 امیتا ب  س یوایاره  یخوا یحلوا م -

  زد ینفس نفس م  ده یگاو پارچه قرمز د نهویکه در عمارت چنان باز کرد ع سادم یوا نه یدادم دست به س  ه یتک  واریپام به د لکسیر

 اخماشم به هم گره خورده بود.

 ی خوا یمنو م  یکه حلوا  -
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 زد یداد م د یدویدنبالم م  ابونیکه کل خ نجور یاورد من بدو او بدو هم ورش یتکون دادم که سمتم   د ییتا ی برا سرم

 ـــــــــــــســــــــــــاید وا ی حلوا بهت بدم اونم زعفرون سایوا -

عرق کردش صورت قرمزش   ی شونیبه پ یولو شد نگاه  ابونیدنبالم کرد که نفس کم اورد دست از زانوهاش گرفت کف خ نقدریا

ازادش   ییهم کتک با دستا یبه خودم چسبوندمش سفت فشرودمش که البته کل   میتمام زندگ قیرف  نیا ی انداختم دلم رفت برا

 گفت  یی پر خنده ا یکرد اخرش با صدا بمینس

 منم هم قد قواره خودتم  نیبرادر من بب  ی ها اشتباه گرفت ستم یکن من زنت ن  بابا ولم -

 زدم   یانداختم ل.ب.خند  شیدرشت ورزشکار کل یبه ه ینگاه

 که   یدونیم یز یعز می تو به اندازه تمام زندگ نیتنهام نذار مت   چوقت یه-

 کرد  د ییلحن من سرش تکون داد تا ری تاث تحت

 وسف ی -

 هان  -

 شون داد ادامه داد دست سر تا پام ن با

 ه ی خبر یزد  پ یت -

 نازک کردم گفتم  یمدلها رو گرفتم پشت چشم ژست

 بودم االغ  پ یخوشت شهیسرت من هم ی خاک تو -

 تمسخر سرش تکون داد  با

 معلومه  تتیشلوار پاره پروه گدا نیبا ا شه یاره هم -

 چوندمش یپ نیهم ی بدتر از خودمه برا ده یاگه ادامه بدم تا فردا جواب م دونستمیبحث شدم م الیخ یب

 ده یحوصلم پوک میخب حاال چکار کن  -

 جا نمونه   کردیهمقدم شد همونجور که قدماش تند م باهام

 دربند چجوره  می از اونورم بر امیسراغ پ م یبر -
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 ازش خوردم   ی افسر یگردن کنار راننده ولو کردم که پس  ی صندل یسرم تکون دادم خودم رو  متفکر

 مگه من رانندتم  ی عنی ی کشیتو خجالت نم -

 نزن کارت بکن. یاد یحرف ز یعنیسمتش پرتاپ کردم  چیسو

 پر سوز گذاز گفت  ی شکل دعا گرفت با لحن نیروبه سقف ماش  دستات

 بنده  نی مرتکب شدم که ا  ییا ره یخداوندا من چه گناه کب ایخدا -

 انگشتش منو نشونه گرفت ادامه داد  با

 ی انداخت مونیزندگ ی تو  یما کرد قی ادب رو رف ی شعور رودار پرو خوخواه ب ی نفهم ب -

که   نایا امی به خونه پ دن یگرفتم تا موقع رس  ی نفس کردم یدلم بود اشکام پاک م ی بودم از خنده دستم رو ده یمن پوک نطرف یا از

 خدا.... ا ی یوا

  یتو  امیسوت قران تمام کوچه رو برداشته بود دنبال پ یپوش صدا اه یس  یمردا زنا  تیتسل یپارچه ها هی اعالم وارها ید تمام

 که اصال دوسش نداشتم...  داد یگوشه جمع بودن با چشم گشتم نبودش دلم گواه بد م  هی که  رون یب تیجمع

 می بود که بهش زنگ زدم حرف زد  روزید نیخدا هم ا ی یوا

.نه ام تنگ امده بود  یقفسه س. دمیکشی م  نیزم  یباز کردم پاهام دنبال خودم رو  نیحس در ماش  ی ب ییلرزون انگشتا یدستا با

 ک یاز نزد نمیرو بب ه یبا چشم خودم اون اعالم خواستمی م ومدمیاما کوتاه نم م ید یبود جلوم تار م دهینفس هام به شمارش رس 

 د یچیگوشم پ یتو  ن یبقض الود مت یحلقه شد صدا زده دور شونه ام خی یحال سقوط بودم که دست  در

 ی بد  ی خانوادش دلدار یبتون  د یمحکم باش تو با -

 دم یشنیمن گنگتر م دادیاون ادامه م شتر یب یچ هر

 م ید یرس  تیبه جمع  نکهیا تا

 

 

 ( وسفی)
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 افتادم سجده وار زار زدم بلند بلند خدا رو صدا ن یشد با زانو زم اه یس  هی عکس اعالم دنی چشام با د ی جلو یی ا لحظه 

 خـــــــــــــــــــدا خــــــــــــــــــدا -

 کرد   ییبغلم گرفت کنار گوشم زمزمه ا ریگرم اشنا شونم فشرد ز یدست

ما    یبابا یبرا  هی ک  نیا گنیباشو خودت جمع کن بابا ابروم رفت االن پسراش م یتو که هم منو هم خودت با هم کشت وانه ی د -

 ی تو امروز قرصت نخورد  دوننینم کننیم ی نجوریا

پشت سرم   یمشت   ییرها ی استخوناش درومد برا یکه صدا ی دلم شد محکم مردونه به خودم فشوردمش طور ش یات یرو  یاب صدا

 ....د یکوب

 د یباال رفته پرس  ی داد با ابروها  رونیمحکم پوففففف مانند ب نفسش

 یکرد  کتیام شر وانهید  نیا یخودت کم بود  یزد  ی باز چه کل ی دراورد ه ی چ ایباز بمیننه من غر ن یبود ا ی چ انیجر -

   دمشیکه دو سه قدم به جلو رفت دستش گرفتم کش  یپشت مغزش فرو امد طور نیمت نیسنگ  دست

 خونتون  یپوش جلو  اهیس  ت یجمع دنیکه با د رون یب  م یبر الت یدن م یما امد   نیبب -

 که خودش با خنده گفت  د ی.ب.م گزل

 ش یبق ی اوک ردمیمن م ی فکر کرد -

روش فقط سجده کردم بلند خدا رو   گهید یکیعکس  دنیکه با د نم یبب ک ی رو از نزد هی مطمئن شدن از موضوع رفتم اعالم ی برا -

 صدا زدم 

 بوده  یهند  لم یاوه اوه چه ف -

تند   فتهی ن ریتا گ د یدویم ی مثل قرق  امیافتاده بود باعث شد هنگ کنم از اون طرف پ ام یدنبال پ تی که با عصبان  یزن  غیج یصدا

 گفت یتند پشت هم م

خدا محــــــــــــــــــــــــسن  ینه منو ا  ریبابا خواهر من مقصر بگ  یا  ومدهی مداح ن  هی من چ ر یبابا تقص -

 یخاک تـــــــــــــــــو یا  دوهیم ی نجوریا ستیمگه بادار ن   ریزنت بگ  ایمحـــــــــــــــــــــــــــسن ب

 ـــــــــــــــــــــــگهید  ایب یســــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــحسن مثال مرد 
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با انگشت منو نشونه گرفت روبه   سایدفعه وا ه یزد  ی طانیه من افتاد نگاش برق ش چشمش ب د یکش یکه هوار هوار م  نجوریهم

 خواهرش گفت 

 مداح  نم یا ایب -

 از سر تا پام نشونه گرفت یباال رفته دست ی با ابروها خواهرش 

حرف پشت   نیگفتن ا ن یح چرخوننیجامعه رو م ا یک نیبب ایبچه فشناست دوره اخر زمون شده خدا ه یشب شتر یمداحه ب نیا -

 .د یدستش کوب 

ازم ساخته بود پشت سرم   یی بایز یی سکته ا قای دق  رونیزده ب رونیتلسکوپ ب نهو یمتر باز مونده بود چشام ع  هی دهنم  یگ یم  منو

الزم شد سرش مظلوم   فیال ی زینگاش کردم که ا ن یمغز بمب انفجار بود برگشتم همچ ی بود از خنده هرهرش تو ده یترک نیمت

  نیکه غضب ناک نگام کرد که ا دمیشد برگشتم خواهر فوالد زره رو د ده یکش باسمبارش کنم که ل   یزیانداخت امدم چ نییپا

داخل مجلس مردونه دست   برد ی پشت سرش راه افتادم همونجور که کشون کشون منو م اریاخت ی الزم شدم ب فیال ی زیدفعه من ا

بزرگه   یلیگاو که نه خ رونیبرم ب  نجایاز ا م اگه سال ایندم داخل اوه اوه خداچنگ انداختم اونارم پشت سر خودم کشو امیو پ نیمت

بابا حاال   یخمصانه ا ی نگاه ها نیبرات فقط نجاتم بده از ا  کشمیم یخروس هم نه اخه مرده مرغ هیگوسفند که اونم نه گناه داره  

 ....امیب  نجایا هبرم عشق و حال ن  خواستمیم د یسف  پمیبه من چه که ت  نجایانگار که واقعا من مداحم امدم ا کنن یچنان نگاه م

  ش یخنگا نگاشون کردم که ات نهویع یگ یدادن دستم تا شروع کنم منو م   کروفونیگوشه نگهم داشته بودن م ه یبه خودم امدم  تا

 ه بر خودت پنا ایبگم خدا یچشماشون باعث شد شروع کنم حاال چ

 

 

 

 )گذشته( 

 

 ( وسفی)

 

 تازه مرحوم اجماعن صلوات بلند لطفا  ی شاد -
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 شروع کن ی عنیبهم زد  نیدهنم فرو دادم که سقلمه مت اب

 فاتحه بلندتر  هیتازه مرحوم   یر یقافلگ  ی برا -

 ادامه دادم   دمیپاک م یشونینداشته پ عرق

 خاطر برادر مروحمه صلوات  ی تسل ی برا -

 داد زد   ونیاون م یکی

 داداشش کجا بود  -

 خواهر ش  یتسال  ی برا -

 اونم نداره  -

 مادرش  -

 از دستش دق کرد  -

 پدرش  -

 کرد خودشم سکته کرده   دنشیاق وال -

 دختر  ی برا -

 دخترش کجا بود دلت خوشه -

 پسراش  ی برا -

 محل داغون کرد   ه یکه  اریاوه اوه اسمشون ن -

 شوکه کردن مرده خانم   یبابا اصال برا  ی ا -

 بابا طرف زن نبود مرده  ی تو چقدر شوت -

 دمیم  یاوه همش دارم سوت  اوه
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که سرش دعواست که سرش   مونه یبشرا از اون فقط ثروتاشون بجا م رن یبرگ باد خزونه م یرسمه زمونه قصه   هی عجب رسم -

 مرحوم  ی رتون با پسراکن برادرا عج هی دعواست بلندتر گر

 به صدام انداختم ی کردم سوز یالک  سرفه

  خواد یپوالش م گه ید ی ک  هیبگم از نبودش که االن جاش خال ی کرده چ  نایا ب ینکنه فعالـکه نص بیپدر سخته خدا نص  یب  یاله -

  یا  یدوست دختر باز  یپسراش بده برا یب یپول تو ج تونهیم  گهید  یخدا ک ی خرج قر فر بچه هاش بده ا تونهیباباش م  گهید  یک

 خدا

 گفتم یبا هوار م دم یکوبیپام م ی رو  ی گریسرم با د ی دست تو  هی مجلس نشستم با  وسط 

 باغ ها ارث مونده ازش  الهای سر و کشه یخط نشون م ی کیاون  یاالن داره برا ی ک  یاله -

 یی اینم ییایچرا تو نم یی کجا یی بابا بابا کجا نیهمه حاال بلند بگ  -

  یام یکردم به پ خورد یشونه هاش تکون م قش ی  یکه از خنده قرمز شده بود سرش تو  نیبه مت ینداشتم پاک کردم نگاه یکهااش 

  ی گرید نی سر مت  ی تو زدمیم  یکی ننیتا کنارم بش   دمیدستشون گرفتم کش اد یقه قهش درن یکه ل.بش گاز گرفته بود تا صدا

 خوندم یم نجور یهم کندمیموهام مثال م  ون یبا حالت ش  امیپس کله پ

 خدا  یتو چکار کنم ا  یب  یستیبابا بابا ن -

  یواشکیساعت چرت پرت سر هم کردن حرفام  م یخالصه بعد ن زدنیازم اونام خودشون م د یملت بلند شده بود به تقل هی گر یصدا

 که...ـ.   می بزن میج دمیگرفتم کش  قیشف یدست رفقا

 د ی هم لباسم چنگ زد کش یکی  نیح ن یا یبدو تو  یاز در وارد شد حاال ندو ک  یاصل مداح

به دو تا اسگل کردم که   یاروم اروم باز کردم نگاه فشوردم یهم م  یکه رو ییچشما م یجام خشک شدم بدبخت شدم لو رفت سر

بزنه   میتازه اگه حرف  ستین  یچی هدادم  یاز گور بلند شده بود نفس حبس شدم ازاد کردم به خودم قوت الک  تیم  نهویرنگشون ع

گنجشک   نیدود شد ع م یواه ی ها د یپسر مرحوم تمام ام دنیبا برگشتن د ی تونیمباش پسر تو   یقو   نهیاره هم سمیمیجلوش وا

 پناه نگاش کردم منتظر کتکم شدم که گفت  یبارون مظلوم ب ر یشده ز سیخ

 پسر  یر یمزدتت بگ   یخوایپس نم -

 .کنمی م دایپ اج یکه بطور حتم به اتل احت د یشونه ام کوب یحرف چند بار رو  ن یگفتن ا موقع 

 شدم از سر جو گفتم   ریبا رفع خطر دوباره ش   البته
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 مرحوم باشه  ی شاد ی نه برا -

 فاتحه خودم بخونم برم ور دست باباش  د یبا گه ید  ندفعهیشدم روح از بدنم درامد ا دهیتند کردم تا برم که دوباره کش پا

 واستا  یعجول  نقدر یپسر اکجا  -

 مرد اشاره کرد ادامه داد  ر یپ هی انگشت به  با

  نیبراش مجلس گرمتر از ا یماه مراسم داره بر   نیاخر ا ی برا ی گفت بهت بگم ناز نفست عجب مجلس گرم کرد مه یاون اقا دا -

 ی کن

 مقابلم گرفت  یکاغذ 

 شمارشه نم یا -

  دنیهم معلوم بود تا رس  ومدنی که پشت سرم م ام یو پ  نیفرار مت یصدا  دمیحرف فقط پا تند کردم دو ی ب دمیاز دستش کش کاغذ 

 از خنده  م ید یترک میبه هم انداخت ینگاه می داخلش نشستن نفس نفس زد  نیبه ماش 

 

 

 

 ( وسفی)

 

 شده  یکرد کجام چ  ارم یش دوباره ناله هو ی گنگ به اطرافم نگاه کردم صدا  رونیشدم ب دهیاز گذشته کش ییناله ا یصدا با

صورت قرمز عرق کردش گذاشتم   ی خودم داخل انداختم دست رو یبا نگران ومد یاز اتاق خودم که اون دختره داخلش بود م  صدا

گذاشتم   شی شونیپ ی داخلش زدم رو  یزی تب باالش باعث شد دستم عقب بکشم تشت داخل حموم پر اب سرد کردم دستمال تم

تبش   شد یبخاطر تب باالش خشک م شی شونیپ س یتند تند دستمال خ  دادمکف پاهاش داخل اب قرار شلوارش تا زانو باال زدم 

فرار کنه   یز یکه از چ ی مثل کس د یکشی خودش کنار م زدیم غ یج یگاه  گفتیم ون یهز د ید یکابوس م  رفتیهر لحظه باالتر م

بدتر شدن لحظه به لحظش کنترول   ی به دادش برسم از طرف ی چجور کردیمبادا تب باالش باعث تشنج بشه فکرم کار نم دمیترس 

داخل حموم    یکیکه به ذهنم خطور کرده بود انجام دادم وان پالست یز ی چ یناگهان می تصم ه ی یدرست ازم گرفته بود ط  میتصم

  یلباسها د یلرزیلرزون از استرس م ییبودم داخلش انداختم با دستا دهی کش رون یب خچالیکه از  یخی  ی پر اب سرد کردم قالب ها
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هوش بودنش تعادل نداشتن  یداخل وان گذاشتم بخاطر ب ششیتن چون کوره ات  می از بدنش دزد مچشا دمیکش  رونیتنش ب

اب باشه کم کم تنش داشت   رونایکه فقط سرش ب ی که خودمم کنارش نشستم بغلش کردم طور رفتیسرش داشت داخل اب م

رو تا   ی خزدگی  نیا کردم یتحمل م   دادمیم  ر هم فشا یرو  خورد یکه به هم م یی دندونا  زدمیم خیاما من داشتم از سرما  شد یخنک م

  اریهش یغیج ی اندامم که با صدا ی حس یاز ب فتادی هم م ی خودم کم کم داشت چشام رو ی ضیمر متی به ق ی بهتر شدن حالش حت

 دختره مقابلم نقش بست.... نیا ت یشدم چشام باز کردم که صورت سرخ از حرص و عصبان

ممکن بود اشتباه برداشت کنه    زنمی م یحرف  یه  یفکر اشتباهش زبونم بند اورده بود قدرت تلفض ازم سلب شده بود از طرف ترس 

به خودم امدم   یوقت  داد یفوش م ی گاه کردیم هی گر  زدیم غ یبودم که مدام ج ره یمات گنگ فقط بهش خ  ارهیب  یشتر یسوتفاهم ب

  یسرد کرختم که هم بر اثر سرما یفکرش تا کجاها رفته دست ها دادمیبهش حق م زد یسرش م  یتو  د یکشیکه داشت موهاش م

 نرسونه  بیبه خودش اس   نیاز ا شتریتا ب  د یحرکت به اغوشش کش هی  ی اب هم افت فشارم بود از هم باز کردم ط

 د یکیم ک یستریه ی ها غی ج زد ی.نه ام میکم جونش به سر و س.  ی ازم جداشه با مشت ها کردیتقال م که یحال در

 لجن خورهیول کنم حالم داره ازت بهم م گم یم ی روان  وانهیباهام د ی من بهت پناه اورده بدم تو چکار کرد ی ولم کن اشغال عوض -

 ساکت کردنش داد زدم  یگوش برا   یمهار کردم سرش محکم به خودم چسبوندم تا تقال نه نکنه تو  دستاش 

 ساکت  -

  ی شد از سوزش هق هقش با لحن شی زجه زدن دلم ر ه ی گر ر یبلند زد ز ی حال شد صداش قطع فقط با صدا یب کدفعه ی که 

 ه زمزمه کردم بخش و ارام کنند  نانیاطم

دستمال    یاخه هر چ ی تشنج کن دم یترس  یداغ بود  ت یشونیپ یدستم گذاشتم رو  ی د یکشیم غ یج کردیخواب همش ناله م  یتو  -

هوش   یچون ب ن ییپا ادیگذاشتمت تا تبت ب  خیوان اب   یاوردمت تو  ومد ین ن ییکردم تبت پا تیپاشو ذاشتمیم  تیشونتیپ ی رو

تا برات   ایب  ی ارومتر شد  ر یدوش بگ   هی امده  نییاالنم که تبت پا یبهتر بش تااب که مجبورا بغلت کردم   ری ز یرفتیم ی داشت ی بود

 سوپ درست کنم 

  یلباس هام سوپ ض یزدم بعد تعو رون یاز حموم ب سیخ ی دستام از دورش باز کردم بدون نگاه کردن بهش با همون لباس ها  اروم

  خ یاب  یچند ساعت تو  دونستم یم  کردمیحس م  یتنم رو بخوب ی ساس بدن درد داغاح دمیرخت خوابم دراز کش ی اماده کردم تو

 هم افتاد از اطرافم غافل شدم ی پلکام رو شتاما ارزش نجات دادن جونش دا ده یکار دستم م
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 (ستای)چ

 

عرق کرده   کهیالخواب در ح یکنم که عرق کرده نالون تو  داش یدنبالش گشتم تا پ  یعذرخواه یزده از فکر اشتباهم برا خجالت

داغش گذاشتم    یشونیپ ی امدن تب من افتادم دستم.رو نییپا ی برا شیاز خود گذشتگ  اد ی دمش یاز درد صورتش جمع شده بود د

بود رو دراوردم    س یکه از عرق خ رهنش یپ ادیب نییتا تبش پا  کردمیاب خنک م کبار ی قهیسرش نشستم هر چند دق یتا صبح باال

ادامه   نقدریکمرش گذاشتم ا ر یبغل هاش کف دستاش ز ریز  ختمیر زریپالستک فر یتو  ی تنش پاک کردم قالب ها  سیبا پارچه خ

 برد  خوابم  یک  دمیبالشت که سرش روش بود گذاشتم نفهم ی امد سرم رو نییکه تبش پا  نکارویدادم ا

 **** 

 ( وسفی)

 

  نیکنارم افتاد گنگ از ا ی گرفتم چشام باز کردم نشستم که نگام به فرشته کوچولو د یترک یبه سرم که از درد داشت م دستم

  س یخ یتشت پر اب دستمال ها کیپالست ی اب شده تو خ ی یبه اطرافم انداختم که پره قالب ها یاتاق کنارم نگاه  ی بودنش تو

کرده پتو سرش   مارم یهوش کنارم تا صبح ت یفرشته کوچولو ب نیکردم ا تب شده  ضیرسوند که منم مر ن یقی بود حدسم به 

درست کرده بودم داغ مشغول خوردن    شبیکه د ی برداشتم سر جاشون گذاشتم سوپ لیوسا دمیاز کمد پوش  ی راهنیپ دمیکش

  یر چسر کوچه ه ه از داروخان دمیپوش  یسماور گذاشتم تا گرم بمونه لباس مناسب ی شدم سهم خوشگل خانم رو هم براش رو

 ی قو  یها یخوراک  وه یم  یالزم بود گرفتم با کل  یسرما خوردگ  یبرا

اتاق که اون فرشته کوچولو بود شدم باال   ی گذاشتم.راه  ینیس  ی تو  یها رو شستم ابشون گرفتم با قرص تب بر سرما خوردگ وه یم

شد بعد چند   رهیقشنگش باز کرد گنگ بهم خ  یچشا ی صورتش بود کنار زدم اروم صدا کردم ال یسرش نشستم موهاش که تو 

با قرص ها رو مقابلش   وه یاب م  وان یانداخت ل نییهاش سرخ شد سرش پا هفکر کرد که گون  یبه چ دوم ینشست ن خیس  قه یدق

 .دمیظر موندم تا بخوره مال خودمم سر کشگرفتم منت 

 گرفته از گلو درد گفتم  ییصدا با

 ی قرص خورد  ی شیم ت یاذ هی برو سوپت بخور معدت خال _
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منو سر پا    شبیاخه تا د هی ک گه ید نیگذاشت با ا  ر یبه دست خارج شد منو متح ینیس  نییرو گرفت با همون سر پا ینیس  لبه 

 مظلوم شده   بیعج نیاالن ا کردمیمن فرار م خورد یم

 باال انداختم ی جیهام از سر گ شونه

 شه یم باتر یسرخ چقدر ز یفکر کردم با گونه ها نیمرتب کردم به ا اتاق

 

 

 

 (ستای) چ

 

 . میاون من جن اون بسم اهلل شده بود رفتمیباهاش در م ییشب هر جور شده از روبرو تا

اصال هواسم   دونستیخدا خودش م ی مثال سر گرمم ول دادمینداشت خودم مشغول نشون م یخاص یاتاق ساده که کار  ی تو همش

حوصله   ی ب بیعج ذاشتمیم گه ید یی جا کردمی کمد دوباره بازش م  یتو  ذاشتمیم کردمیلباس چند بار تا م هی  یبه کارهام نبود گاه

 . دونستمینم ی چ یکرده بود برام ول  ر ییغت  ییزایچ ه یگم کردم  ی زیچ ه یبودم انگار 

چند ساعت گذشته   دم یشدم انقدر که نفهم ره یخ ی روبرو وار یزانوهام بغل گرفتم به د دمیکش  یسر تهم پوفففف ی از افکار ب کالفه

 درهمم ذهنم   دهیچی داشت افکار سر درگم کالفه پ ییا  جه یفکر کردم چه نت ی به چ

  یاز ال دمید  نیشیدر حال خوندن قران اونم با صوت دلن  وسف یسالن شدم که  یبعد مرتب کردنش راه دم یبه لباسم کش یدست

مومن باوقار چشم   بایمونست ز ی فرشته م ن یشدم ع رهیشدم از همون درز باز مونده بهش خ کی در اتاقش اروم اروم بهش نزد

 د یدلم براش پر کش ی اکاریر  یب ن یپاک با د

  ی کرده ا رییتغ یتا حاال چ  شبیمگه از د  اد یبه سرم م ی داره چ یییگفتم ه نویاونم من ا د یگفتم من االن دلم پراش پر کش یچ

  شه یازم متنفر م ندازهیشدم توفم تو روم نم ش یوارد زندگ  ییبا چه نقشه ا ی چ یاگه بفهمه من برا   اد یبه وجود ب یخدا نذار حس

 کطرفه یاحساس  هی  مونم یمن م

  یهام پننهان کنم برا  طنتیغمام پشت ش  شهیگرفتم مثل هم میبود پاک کردم تصم از چشمام امده یک  دونمیکه نم ییاشکها

قلبش گذاشت اخماش   یدستش رو  د یکه پشت بندش هوار کش دمیکش ی امد پخ بلند  رون یتا از اتاق ب سادم یوا  واریکنار د نیهم
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  ن یاون ما ب دمیکشیکردم از خنده کف سالن ولو شدم بزور نفس م  ش ترس خندم گرفت هرهر ق  ی برعکس جا د یهم کش ی تو

کرد خندم که   دایادامه پ نقدریا گرفتیدوباره صورتش بدتر خندم م  دنیتا بتونم خودم کنترول کنم اما با د  زدمیدست پا م

 نفس بکشم. تونستمیسکسکه گرفتم نم

 ت گف د ی پشت کمرم مال شیذات  یمقابلم.گرفت با مهربون ی اب وانیل

 ی خانم ادیاب بخور نفست حبس کن تا ده بشمار بعد نفس عمق بکش سکست بند م _

 نهفنته درونش ادامه داد  طنتیش  با

 کنم  ی سینام نو هیهوم نظرت چ  کردم یثبت نام م ک یریس  ی خنده داره تو نقدریچهره ام ا دونستم یاگه م _

 تفکرسرم خاروندم جواب دادم اونور کردم م نور یخجالت پرو پرو با دست چونش گرفتم صورتش ا یجا

 ه یهر دو شغل خوب  ی بهتره حاال خود دان یمدل بش ی هوم به نظرم بر _

 از خنده اخر گفت  د یبرعکس تصورم ترک یداشتم االن اخم کنه ول  انتظار

   کنمیروش فکر م _

 **** 

که پر   میجا نبود نه خونه خودم نه منزل پدر چ یخونش داشتم ه ی که تو  یارامش گذشتیم وسف یدو ماه از امدنم به خونه   بایتقر

 بود. یتظاهر ساز ی بکاریفر ایر

  یفرار ها ایدسپاچه شدن مقابلش  ایقلبم  دن یمثل تند تپ  ییزایوجود داشت که اصال خوب نبود چ  ییحس ها هی  نیما ب نیا

  نمون یب یتیمی کردنش منصرف اما صماز راه به در  ی برا مم یمنو از تصم  گرفتیداشت شکل م  ی گنگ نامفهوم ی زایازم چ بشیعج

 . مید یکارها رو انجام م میکنی م  یخنده ها با هم اشپز  یشوخ بیبه وجود امده بود عج

نداره قصدش فقط   یدختر سالمه فراموش  ن یبگه بابا ا ادیب  یکیراحتم بذاره هر ان منتظرم  ی باعث نشده که اون ترس لعنت نایا اما

با لجاجت    نکه یبدون ا ی جلوه ده ایمحکم بدون تظاهرش بدون ر نی د  دنیکه من با د دوننیرو نم نا یتو بوده اما ا  نید  ینابود

خودم موهام   گهید  می ریم رون یب یکه وقت ی جور ذاره یم ر یبده داره کم کم روم تعص ر ییتغ اهرمظ  ایبخواد منو نماز خون کنه 

  هیکوتام جاش با هد   یاد یز یمانتوها ای  کنمیمات جلوه دهنده م شی دست برداشتم ارا  ظ یغل یها ش یاز اون ارا دم یداخل م

بود تا دلم   د ی برعکس سف رهیکه دلم بگ   رهی اونم نه رنگ ت د زانو برام روز زن گرفته بود عوض کر نییوجب پا ه یبلند که تا  ییمانتو

غرق ب.و.سه   باش یز ی ب.غ.لش کردم صورت مهتاب اریاخت ی شده بودم اونجا بود که ب باتر یتنم کردمش به نظرم ز  یشادشه وقت 

 درک نکردم هنوز ش یزد که معن  بیعج ی ل.ب.خند  بمیتشکر در مقابل واکنش عج یبرا
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 **** 

 

 

 

 (ستای)چ

 

کردم دنبالش راه افتادم سمت مسجد امشب شب اول ماه   ی کم شیعطر و ارا یکم  دمیپوش  یبا شال خاکستر یبلند مشک مانتو

نق نوق کردم   یاولش کل  ام یداره بعد افطار از منم خواسته بود باهاش هر شب ب  یهر شب سخنران  دونستم یمبارک رمضان بود م

 گفت ز یچ ه یحرفا در جواب تمام حرفام  ن یاز ا اد یحال داره هر شب ب یک  امیحوصله ندارم نم

 خانم  ستین ی رو باهام اگه دلت نخواست اجبار  یامشب ایتو ب  _

  یمعرف ی منو ک  نکهیکه ازم خواسته کنارش باشم البته ا اد یب شیپ یقرار چ نم یحرف خلع صالح کرد حاال کنجکاوم بب ن یبا ا منو

  ی معرف نای . اقوام . از ا. دوست . اشنا  لی که بخواد منو فام ست یمجرده البته اهل دروغ هم ن دوننیهمه م  یوقت  گران یبه د کنهیم

 به یموضوع که واسه خودمم عج  نیا ی برا دهیقلقلکم م ب یکه عج ستمهپو  ر یز یخاص جان یه ه یکنه 

گرون    یکه دستش بود چادر رنگ  ی فیبازوم نشست از ک  یرو  م یخواستم داخل برم که دست مال مید ی مسجد رس  ی در ورود  یجلو

 الشیبه دور اطراف انداخت خ یزد نگاه یکرد لبخند جذاب پر عفطت  می سرم تنظ  ی که با زرکوب طال توش بود داورد رو  یمتیق

 گوشم نجوا کرد  ریز د ی.س وب.  می شونیپ ستین یراس کس د ید  یکه راحت شد تو 

 ی فرشته ها شد  نیع _

کنم لبخندم    میشونیپ ی تو یب یعج یاحساس گرماکه از بو.س.ه حرفش بهم داداه بود باعث شد گونه هام گل بندازه   یخوب حس

 اش رو داده  هیهد  ن یاز کارش خوشم امد بود که جبارم نکرد چادر سر کنم االنم به حرمت مسجد بهم دوم ره یوسعت بگ 

سمتمون برگشت مخصوصا   ایل یشلوغ مسجد فرستاد که نگاه خ اطیدستش پشت کمرم گذاشت منو جلوتر از خودش داخل ح  کف

محل که   د یسف ش یر م ید یکه رس  کشونینگاهشون پر سوال شد که چه خبره نزد ی که پشت کمر من بود تو وسف یدست  ی رو

گفتن نماز روزتون قبول رفت سر اصل مطلب   یاحوالپرس  د داشت بع ی خاص یمهربون  یصورتش نوران کردنیحاج فتاح صداش م

 دیپرس 
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 انم رو خ ی کنینم یبابا جان معرف  _

 گفت  یخاص ی توش بود گنگ نامهوم پر از مهربون یز یکه چ  یب یبا نگاه عج وسفی

 دل بنده که لطف کرده منت سرم گذاشته باهام امده مسجد   زیخانم عز نبینامزدمه حاج بابا ز _

انگار   کردنیرفتار م  یبود خانم ها جور  نجا یباال گرفت جالب ا کاتیدفعه برگشت پر محبت شد اوج تبر هی تمام افراد اونجا  نگاه

 شناسن یچند ساله منو م

  یبرا  رمیاذانه برم وضو بگ  کینزد  ی اگه اجازه بد  _پنجه هاش جا داد اروم نجوا کرد  نیدستم ب  وسفیکه جمع اروم گرفت  یکم

 ی همرام امد  یشتاخه منت گذا شه یانجام م یشما امر کن  یبعدشم افطار البته بعد افطار هر چ یاقامه نماز سخران 

  یک یهمه  بردم ی م یهمه احترام و محبت اوج گرفته بود داشتم کم کم پ نیکرد منتظر جواب من شد که از ا ی زیدل انگ  تبسم

 بوده  انمیاطراف ض یذهن مر ده ییاشتباهم درباره اخوند جماعت که زا کردیم ر یینگاهم تغ ستنین

 داخلش داشت گفتم   ی دلبر یم که ک  ییانداختم با صدا ریهم گذاشتم سرم ز ی رو چشام

 نره  ادت ی ی اجازه منم دست شماست فقط دعام کن _

 سمت مردونه رفت  هی حتما گفت همراه بق ییپر خنده ا یشد با صدا شتریب می پوست ر یز طنتیاز ش  خندش 

  یامام جماعت مسجد محل که بقول خودش نامزدشم هم خونه اشم برا وسفی پشت سر  نکهیداشتم از ا یخاص یسبک احساس 

 خونم  یبار بعد سالها دارم نماز م نیاول

  رفت یم شیداشت برعکس خواستم پ  زیچرا همه چ ومد یم شیداشت پ  یکه براش نقشه ها داشتم اما االن چ ی با اقتدا به کس اون

 ... کنهیبدم اون منو عوض م  ر ییمن اونو تغ کهییجا

  یبود انجام داد در اخر سخنران ده یکه بارها موقع خوندن قران شن یزیبا صوت دالنگ  زی ماه عز ن یمخصوص ا ییسالم نماز دعا بعد 

 ی ختم کالم صلوات دسته جمع یها کرد برا نه یک  ختنی از انجام گناه شستن دلها دور ر ز یماه پره ن یروزه برکت ا تیاز خاص

چقدر لذت بخشه   ییجاها ن یهمچ یبودن تو  دونستمیها رو پخش کردم نم یافطار می خانوم ها سفره رو پهن کرد ه یبق کمک

از خانوم ها    کننیپخش م پزن یم  یقدر نذر ی شب ها ی برا دمیبود که شن نجایامدن جالب ا ی برا شدمیقدم م شیوگرنه خودم پ

افتادم که با مامان همراه   یی اون وقتا ادیکمکش  ان یب هی شه تا بقفکرش با  یداره از االن تو  ی نذر یهم درخواست کردن هر کس 

باعث  نیهم  گرفتنیبزم هم م  کردنیهم م بتیغ گران یپر برکت کمک به د یحرفها شیایمسجد برعکس ن م یومد یها م هیهمسا

ظاهر  اینکنم با ر  ی گران زندگید یمکانها نرم برا نجور یها ا هینیسمت مسجد حس گه ید  ادیشد از حرفها و رفتارهاشون بدم ب

  نقدریحرفها خوردم اخرشم ازشون جدا شدم ا ی درست نکنم که بگن چه با حجابه بلکه هر جور دلم بود شدم که بخاطرش کل
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  فمیداخل ک لون ینا یامشب بخورم ظرف مقابلم دست نزده مونده بود درش بستم تو  ی نذر یرفت غذا ادمیغرق گذشته شدم که 

 جاش دادم 

 

 

 

 ( وسفی)

 

  گرانیبا گفتن نامزدم به د کردمیاحساس م نکه یخاتون کنارم برعکس ا نبیداشتم از بودن ز یخاص ی چرا امشب انرز دونمینم

 زد خودمم عذاب وجدان نداشتم... ی ناراحت بشه برعکس لبخند 

که سالها بود   طون یش  ی رو با لحن نینگه داشتم ماش  ابون یکه داده بودم سر خ  یطبق قول می جلوتر راه افتاد ه یاز بق یخداحافظ با

 فرشته کوچلو دوباره فعال شده بود سوال کردم   نیبود با بودن ا ومده یسراغم ن گهید

 ی که بهم داده بود یخب ملکه خانم کجا ببرمت که دلت شادشه بابت افتخار همراه _

  کرد ینگاه م  رونیبرعکس انتظارم همونجور که ب یول ده یجواب م یپر انرژ کنه یاز خودم بدتر ماالن  دونستم یابرو باال انداختم م هی

 مظلوم جواب داد  یلیخ

 تنها باشم خوام یم  چکسیخلوت باشه بدون ه کهییجا هی  میبر _

 . ومد یم  اوردمیکم م ای  گرفت یکه هر وقت دلم م ییحرف راه افتادم سمت تپه ا  یاز غم صداش گرفت ب دلم 

  نییترس کردم نکنه خودش پا ساد یدره وا ی قدم ه ی ی شد تو ادهیسکوت نگاش کردم که پ یمقابل پرتگاه نگه داشتم تو  نیماش 

  ش یفراموش  د یشا دهیازارش م ی چ دونستمیفرو رفت با دستاش خودش بغل کرد نم ق یعم یفکر  یتو  ساد یهمونجا وا یبندازه ول

 گذشتش بود....  اوردنین ادیب

حرف   ی سرش گذاشتم ب یچونم رو  چوندمی دورش پ  چکیاز پشت ب.غ.لش کردم دستام مثل پ یگرفتم به اروم  نیاز ماش  میتک

 کنارشم تا هر وقت بشه   ستیحس بدم که تنها ن نیفقط خواستم بهش ا

  که کامال  یپر انرژ  طون یعوض کردن فضا با لحن ش  یفاصله گرفتم برا  عی که خورد سر ی چقدر گذشت فقط با تکون کم دونمینم

 فضاست گفتم  ر ییتغ ی معلوم بود برا
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 هومم ؟ی چجور یبستن ه یبا  _

 جواب داد  یگریاز خودم با باز بدتر

 باشه قبوله  یاگه قف _

  ی که جا یشگ یهم ز یشهر بعد سفارش نگاهم به م ی فروش  یبستن نی گازش گرفتم مقابل بهتر نیماش   یمحض جا گرفتن تو  به

 االن که پول اونموقع رو ندارم حساب کردم  ی گرونش برا  متیق الیخ  یسفارشا رو گرفتم ب  میمنو دوستام بود افتاد نگاهم دزد

 زدم  ی بستن یکه شد انگشتم تو ی اخر بستن م یلذت مشغول خوردن شد  با

 نب یز _

باز   نیصورتم در ماش  ی رو د یدستش مال ینکرد کال بستن ی شروع جنگ ما شد اونم نامرد نینوک.دماغش زدم ا یبرگشت بستن  تا

که هنوز عوضش   یلباس   نیها با ا ز یبودم حاال اون بدو من بدو دور م دهیها رو از خر ی که بستن یشاپ یکرد فرار سمت داخل کاف

حرکت پرت   ه ی با  دمیدستش کش د یپریم  ی صندل یداشت از رو  ی گرفتنش در اخر وقت ی برا قینکرده بودم جمع حاضر هم تشو

 گفتم  یمردمم بلند به شوخ یدنبال دخترا  ایبغلم بر رفع سوتفاهم که مبادا اشتباه برداشت کنن قصد ازار دارم  یشد تو

 اره پوست بکنم  یمال یم ی صورت منو بستن یریحاال از دست شوهرت در م  _

 کرد  یبدتر از خودم حاضرجواب اونم

 ی بمال یمنو بستن   دماغ ی اول شروع نکن یدوست داشتم تا تو باش  _

گفتن بعد    ییزایچ یهام به شوخ یدعا کردن بعض  مونیشوخبخت یبرا هی موضوع چ دنیفهم  یخنده جمع باال رفت وقت یصدا

  نیدر ماش  اریاخت ی ب د ید  گشتیسطل زباله م ی که دنبال غذا تو ی پسر فقر نبی راه ز نیکه ب میخونه شد  یشستن صورتمون راه

چکار کنه    خوادیم  نیترمز گرفتم. بدون دخالت فقط نگاش کردم بب ی فور   هشه ک  ادهیهواس به روشن بود خواست پ ی باز کرد ب

صورت   د یپسرک به اغوش کش ف ینح فی ضر کل یبدون وسواس ه یمعطل  چ یه یجلوش زانو زد ب   د یمقابلش پسر  بچه که رس 

  ی نذر ییغذاپول بهش داد ظرف  یکه مقدار  دمیدن دبا هم حرف ز قهیب.و.سه بارون کرد با اشکهاش شست چند دق فش یکث

 خواستیبه خانه دلم نم دنینشست پکر ناراحت تا رس  نیماش  ی کرد تو اداشتی ی زیکاغذ چ ی مسجد دستش سپرد در اخر رو

کار و رفتارش فرق کرد که چقدر خانم پاکه بر   نیشده فقط احساسم نصبت به ا یچ دونستم یبپرسم چون واضح م یزیازش چ

 هاش قلبش صاف زالله  طنتشیعکس ش 

 

 (ستای)چ
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  ی پتو دمی کش  یسرم بود حوصله قطع کردنشم نداشتم چه برسه پاشدن پوفففف حرص یساعت مثل ناقوس مرگ تو یصدا

که دوباره هوار هوارش بلند شد   رو نگفته بودم  ش یصداش افتاد هنوز اخ قهیتا خودش قطع بعد دو دق   دمیمحکمتر سرم کش

صداش   ی چه دردشه که نصف شب نمیبب وار ید  یساعت بکوبم تو  اپتو رو کنار انداختم ت  تیهم فشرودم با عصابانت ی چشام رو

مثل   یبا ل.ب.خند  ساده یچهارچوب در وا ی تو  دمید  وسفی که  شعوریچلمن زبون نفهم خنگ ب  تیخاص یدرامده مردم ازار ب

شدم   توجه افتاد م طونش ینگاه ش  وسفیبه  مومد ینم گه یبه ساعت که صداش د یفروکش کرد نگاه کباره یشمم فرشته ها تمام خ

 کردم  ی اخم ضینبودنه عر یخال  ی که کار خودش بوده برا

پاچه   دمیباز بود کش  یدو تا دندون معلوم باشه دهنم قدر اسب اب یکه هر س  ازه یخم خاروندم یم م یجنگل یی که موها  همونجور

مربوطه شستن صورتم سر   اتیکج کردم بعد اعمل یی در بود زدم راهم سمت دستشو ن ی.با تنه بهش که هنوز بدمیکش نییشلوار پا

 مشغول خوردن شدم    مبود نشست دهیچ  یوسفیکه  یسفره رنگارنگ 

 ** 

 

 

 

 (ستای)چ

 

 گفت ی پر از لطافت مملوع از مهربون ی با چند تا خرما مقابلم گذاشت با لحن یی چا وانیل

بخور با خرما تا   کنه یم تتیبدتره اذ   یتشنگ  ی گرسنه ات بشه ول ی ریروزه بگ  ی خوایدرسته ممکنه فردا که م  یخانم نبیز _

 یخانم فته یقندت ن

 . یحرف گوش کن کردیوادارت م ار یبود که به اخت یرفتارش چ اینگاه  یتو  دونمینم

 خودم متوجه بشم  نکهیبدون ا کردیوارادار به اطاعت م  اریاخت یبود که منه سرکش و لجوج رو ب  نجایا جالب

 ... میاذان سفره رو با هم جمع کرد بعد 
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امد مال منو   ن رویدندان زده بود ب ریمسواک هر دومون خم ی رو  کهیبعد در حال هی شد چند ثان ییزودتر از من داخل دستشو که 

 مقابلم گرفت. 

 نگاش کردم که نجوا کرد  جیو گ  گنگ

 گل دختر  یمخصوصا اگه قبل نماز مسواک زده باش  برن یدهنت لذت م  ی فرشته ها از بو  ییروزه ا ی وقت _

که   ی اونم من ختم ی ریبه خودم امدم که سر سجده داشتم اشک م یشده مسواک زدم دهنم شستم وضو گرفتم وقت  زم یپنوتیه

 کرده بودم.  ی وقت بود نماز نخونده بودم مسجد نرفته بودم دعا نکرده بودم کال از خدا دور یلیخ

 که منو اروم کرده  ه یبندت ک نیاخه ا ایخدا

 گوش کن  حرف

 مومن 

 ام یسمتت ب ی اریو اخت یاجبار چیه  یکرده که ب  یکار

 نه من به راهش برم  ارهیقرار بود اونو به راه خودم ب  کهیمن

 با وجود اون اره  یادمم کن  یتونیم ی اگه بخوا نکهیا ی ثابت کن و یچ یخوا یم ی کنیم ی ا من چب یدار ایخدا

 شه ینم یچی ه ییتو نخوا دم یوقته فهم  یل یخ منکه

 زده کردن   نیبا کارها رفتارشون منو از د ید یبودم خودت که د  نم یمن چقدر متعقد به د ی که شاهد بود خودت

 دادن یداره نه اونکه اونا انجام م  وسفیکه   نهیا  نیکه د  ی همه سال نشونم بد  نیبعد ا ی خواست ویچ االن

به خودم امدم که افتاب وسط اتاق بود منو متوجه کرد که ساعتها  یبلند هق هق کردم زار زدم فقط وقت یچقدر با صدا دونمینم

 کرده ینم ینیگ دوشم سن ی رو یچی که انگار از اول ه ی گله کردم حرف زدم حاال سبک سبک بودم جور

 **** 

باز کردم دستم سمت قرص مسکن بردم تا از قالبش   خچالیدر  شد یسرم داشت منفجر م ادیز هی و صورتم شستم بخاطر گر دست

که   د یرس   وسفیزالل و شفاف  ییدستم نشست نگام بهش صاحبش دوختم که به چشما  یرو  ییدرارمش که دست مردونه ا

سر جاش گذاشت  د یبسته قرص از دستم کش د یکش یی کالفه ا فداشت پو اد یز هی گر  تعجب از خون بودن کاسه چشام تورم از

 نجوا کرد  کردیهمونجور که منو از اشپزخونه دور م
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 ی خانم ییرفته روزه ا ادتی _

پونگ   نگیپاش گذاشت کش موهام باز کرد از تعجب مردومک چشام گرد شد مثل توپ پ یسر منو رو  د یپاهاشو کش نشست

 شدم که لب زد   ره یزد بهش زل زل خ رون یب

 چشمات ببند  _

ل.ذ.ت بخش دستاش کم کم با   یهام حس کردم گرم قهیشق یچشام خود به خود بسته شد حرکت انگشتاش رو اریاخت یب

چند   نی که همونجور که خوابم برده بود هستم تمام ا  دمیپلک باز کردم د یخوابم ببره وقت فته ی نوا.زش باعث شد درد سرم ب

کردم تا پاهاش که سر شده بود تکون بده بدون نگاه کردن بهش   بلند خجالت زده سرم  دارشمیتکون نخورده تا ب وسفیساعت 

 قم انداختم اتا ی خودم تو

 **** 

 

♥️ 

 

 

 ( وسفی)

 

صورت   یکه رو   ییپام پخش بود نگاه کردم تار مو یدورش رو  شی شمیابر ی که موها  یاما مهربون طون یبه فرشته ش  ینگاه

به وز وز   یتحرک  ی سرش از شدت ب رش یبه پام که ز  تیاهم یافسونگرش افتاده بود کنار زدم ناخواسته مدهاش نو.ازش کردم ب 

 . زدیسوز م  د یکشیم ر یافتاده بود ت

 کنم....  دارش یب ذاشتیدلم نم  یاز طرف  رفتم ینماز جماعت م یبرا  د یاذان ظهر بود با کی به ساعت انداختم نزد ینگاه

  کردی بغ.لش م شد ینم داریب گه ید قه یدادم نگاهم به سقف دوختم اگه تا ده دق  دهینک واریسرم به د دم یکش یی کالفه ا پوف

 اتاقش   یتو  بردمش یم
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  الشیخ ی اسودگ ی من خجالت بکشه برا یپا ی رو دنیکرد ممکنه از خواب ارم یپام که درد گرفته بود هش ی سرش رو زیر سرحکت

سبک شدن پام نشون داد سرش برداشته چند لحظه بعد بسته شدن در نشون از رفتنش   ستادمیحرکت ا یچشام بستم ب ی فور

 داد یم

سرم   ی عبا رو  دمیوضو گرفتم لباس مخصوصم پوش  ی که بهتر شدم فور  ی پام تکون دادم ماستژش تا سر بودنش دراد کم ی اروم به

از گفتن نگفتن در زدم نگاهم به   د ینداشتن ترد یبراگرفتم بال فاصله  یپشت در اتاقش کردم نفس  یگذاشتم با برداشتن قران مکث 

 اروم گفتم ی انداختم با لحن ریز

 یکنارم باش  شم یبرم مسجد خوشحال م د یمن با _

 اتاق بودنش در حال حاضر شدن بوده.  ی تمام مدت تو دادیاماده شده از کنارم گذاشت که نشون م یحرف  چیه یب

 لب.م نشست. یرو  ی تمند یلبخند رضا د ی پوش یبود که خودش م ییبهتر از اونا ی لیه خبه مانتو تنش ک یدور شدن از خونه نگاه با

خانم   گاهیکنارم قدم برداشت با گفتن با اجازه سمت جا  یمنو سرش کرد به اروم  ییچادر اهدا فش یکه از ک دمیدر مسجد د   مقابلم

 ها رفت 

 **** 

که حافظ قران بودن پاسخ دادن به سواالت    یمنو چند تا از بچه ها میجز قران امروز قراعت کرد  یاقامه نماز جماعت سخنران بعد 

 جماعت یشرع

که پشت به من مقابل   دم یرو د ومد یاشنا م ب یجیچهارشونه که ع یمرد  ابونیسر خ میخاتون خارج شد  نب یمسجد همراه ز از

نبود چهرشون   تیبود قابل رو نییداده بود سرش پا ه یتک شیخارج  متیگرون ق نیاونورتر به ماش  ی بود پسر ستاده یخونه ما ا

 برام امدن....  ومد یم شی پ اد یمسائل امده که ز نجوریروضه از ا ایسواالت استخاره  ای  یکار  لیمسا یحتما برا

 کردم تا صدام صافشه یی سرفه ا  شونیچهار قدم  یتو  درست

 اگه....  نیستادیاز من ساخته است که مقابل خونه ام ا یسالم بردارن کمک _

  م یشونیپ یرو  ی افتاد نفسم مقطع شد عرق سرد ن یزم ی دستم رو حی تسب د یدهنم ماس   یحرفم با برگشنشون رو به من تو  ه یبق

بزنه چشام   نرو یب خواستیام م  نهیاز س  زدیدور هزار م ی ضربان بلند قلبم رو د یرس ی نشست لرزش دستام کم کم به بدنم داشت م

زانو    یاراده رو یبرخوردم ب  وار یاراده چند قدم عقب رفت تا به د یسست ب  دمامباور نداشت ق د ی د یرو که م ی زیچ ز یدو دو م

 افتادم 

 اجازه من نبودن......  اریاخت ی ب کردیکه از چشام چکه م  ییاشکاها
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خشکم مثل جان   ی بوده گلو ریکو ی که انگار تو  یمن یاب برا  یرو کنارم حس کردم که اب رو به ل.بم چسبوند خنک نب یز حضور

 بود.  ی دوباره ا

گوشم پشت    ر یسرم افتاد تابش افتاب رو ازم دور کرد نگاه خسته بهت زدم بهش دوختم که محکم زد ز یرو  یی مردونه ا هیسا

  ه یزد پر گال  هیگر   ریبلند ز  یو متعجب بهش چشم دوختم که محکم بغلم کرد با صدا ج یگوشم ونگ زد گ ی تو نبی ز غیبندش ج

 بهم گفت  ی حرفاش رگبار

االن چند ساله کجا خودت گم گور   کردمینبودم دق م شتیروز پ ه ی رو که اگه  ی من ی ذاریخبر م یمعرفت ما رو ب یحاال ب _

 با نبودت  م یکرد چوبش ما خورد ی اره اون نامرد یخبر بر  ی رسم رفاقت ب نهیمعرفت ا ی ب ی کرد

مهربون شوخ اما نازک دلم   شه یهم امیاز دور نکرد چشام از پ ش یازم فاصله گرفت نگاه گله مند اگه پر از دلتگ  د یکش  یق یعم نفس

من داداش   نیصحنه دلم چنگ زد مت  نی ا دنیبا د ی زیپاش له کرد چ ریکنار ل.بش ز گاریدوختم که س  قم ی شف ق یگرفتم به رف

گرفتم که بلندشم   وار یبود دستم از د ده یچاک ششین شه یهم نکهیا  شیشونیپ ی رو هی چ ظ ینبود اون اخم غل یگاریمن که س 

که   دمیرس  ن یلرزون مقابل مت ی با قدم ها سم یپاهام وا یبغلم نشست کمک کردن رو  ریز  امیدستان مردونه پ  نبیز  فیدست ظر

  یعصب ی کم ی قرار داد با لحن خاطبم امیپ  دادینشون م ش یناراحت یعمق دلخور ن یا کردیوقت نم چی که ه  یروش ازم گرفت کار 

 گفت 

 برم  د یباهام من کار دارم با ی ایب ای ی بمون ی خوایم _

کنم با   ی ر یش جلوگشونش گذاشتم تا از رفتن یکردم دستم رو  یدست  ش یبود که من پ ومده ین رون یب ام یپ یصدا از گلو  هنوز

 لرزون جواب دادم  ی کشنده لحن  یبغض

که   ی من یول کن   یخوا یتو تنهاست منو م ی معرفت داداشت ب  یب یگ ی نم ی منو بازم تنها بزار  یداداش کجا بر  نیمت  ؟یکجا بر  _

 بدون تو کم اوردم اره  ادیمنو دلتنگتم ز دمیهمه کش نیا

کم    یعنیخودش  نیا د یدزدینگاهش ازم م سادم یباز کرد که مقابلش وا نیدر ماش   یحرف  چیه ی شونش کنار زد ب ی از رو دستمو

  شیمن پ  کردیرو نگه نگاهت نم ی قتیحق  ایفرار کنه  ی زیاز چ خواستیاز بهر بودم هر وقت م نیاوردن در مقابل حرفام من مت 

دلم    ومد یم  هیندتر از خودم هق هق گربل یبا صدا د یچیافتادش دورم پ یدستها ه کردم بغ.لش کردم به خودم فشوردمش ک یدست

 از عطر تنش  ی قیازش دورشم نفس عم خواستینم
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 بود که  نیکه ل.ب زد ا یی جمله ا نیکمترشه ازم فاصله گرفت نگاش به چشام دوخت اول م یگرفت تا دلتگ  

 ی کرد   رییچقدر تغ  _

 ادامه داد  ی با لبخند نادر د ی به لباس مقدسم کش یدست

از اون پسر   وسف ی یواقعا خودت  یستی مثل اون موقع ها ن گه ید  یمرد یاقا شد  یبزرگ شد  یمعصوم شد   ادیچقدر بهت م _

 بهت گذشته داداشم  ایچ یکرد  ر ییمعصوم با لباس مقدس تغ  بایمرد ز ه ی جلف به  یبا اون لباس ها طونیتخس ش 

 کتاب برکت وجودت  نام

  یباشم جواب بدم که چشام قفل نگاه اشک طون یش  تونم یرست عاقل شدم اما هنوزم م جوابش بدم بهش بفهمونم د میمثل قد  امدم

ام فشورد مات نگاه مظلومش   نهیس  یقلبم تو  سشیصورت سرخش مردمک خ کرده یبانو شد که قطرات اشک ازش چکه م نبیز

 کرد. 

 گوشم زمزمه کرد   ریز  د یپشتم کوب یدست

 که بله شما هم ر ت ت ه  نم یبیم _

 افتاد.... امدم رفع رجوش کنم که هنوز دهن باز نکرده گفت میاشاره کرد تازه دو هزار نب ینگاش کردم که با ابرو به ز گنگ

 مبارکه داداش  _

بود   بیعج نبیچشم پاکه اما نگاهش به ز  دونستم یدوختم م نبی ز رهیمتفکر خ  ن یرو گفته بود گرفتم به مت نایکه ا امیاز پ نگاهم

 که نامفهوم بود.  زد یهم ته نگاهش موج م یب یعج ز یچ هی متفکر اما گنگ 

  طانیزبونم گاز گرفتم با تکون دادن سرم ش  ی فور د یبه ذهنم رس  یفکر اشتباه ه یکردم واسه چند ثان ی لحظه حسود  هینگاش  از

 لعنت کردم.... 

 کردم   یمعرف قم ی شف یها ق یروبه رف  ستادمیا نب یز کنار

 از جونم  زتر یعز ی دوستا نیو مت   امیهم پ ین یبیکه م  یزیدو عز   نیبانو نامزدم ا نبیز _

 طنزالود پشت دستش زد   یرگ شوخ   یباز زد تو  امیپ

جوراب پامونم   دن یخر یبرا  د یرس یبدن خوبه واال انوقت به ما که م ین ی ریمبادا ش  کنن ینامزد م یواشکی مردم چه  ن یبب ی ا  او _

 نوچ نوچ  دونمیشده من نم سیخس نقدر یا ی ک نیخدا ا ی ا خواستنی م ینیریش 
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 ادامه داد  نبیز روبه 

 یبدتره حاال خودان  یسیخس هیبد درد   یپول یباهاش ادامه نده ب ی شنویخواهرم از من م _

باال انداخت جواب  یی بهش انداخت ابرو یفی عاقل اندرس  ینگاه ستاد یا نهی دست به س  اورد یکه از زبون کوتاه نم شه یمثل هم نبمیز

 داد 

فکر کنم    ین یریش  هی  یبرا  یکن یجلز ولز م نقدر یبعدم شما که ا یباز قیکنه رف ی ولخرج د ینبا گهی د شه یواال مرد که متاهل م _

به   د ینبا دهیفهم یول  ست ین سیجان اصالنم خس وسفیبعدم  ارمیاب قند م  وان یل  هی من برات االن  ستین یقندت افتاده که مشکل

 شکمو ها رو بده 

ام   نه یس  یتو   یز یچ هی جانم  وسف یبدتر قهقه زدم از کلمه  دمیرو د  امیدهن باز مونده پ ی مخصوصا وقت دمیجوابش من ترک از

 تکون خوردم.... 

 زد.  ب یعج یبود به حرفاش لبخند  نبیز ره یاما متکفرتر از قبل خ امیپ

 **** 

 

 

 

 (ستای)چ

 

 غذا رو کم سفره رو پهن کردم  ریز

 و سس اش  ساالد

 دلستر 

 با زرشک  ی زعفران برنج

 رو کنارش  یسوخار مرغ 
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 وسط سفره گذاشتم.  ختمیظرف ر یرو تو  مه یق خورشت

رو از زبون   یخواستم در بزنم که اسم دختر  ستادم یبود رفتارشون ا جبی که چند ساعت بود با دوستاش که ع  وسفیدر اتاق  پشت

 دمیرو شن  وسفیسر  زدیداشت داد م  بایکه تقر  دمیشن نیمت

  ی بعدش چ ادتهیکرد  کار یچ ادتهیبست نبود  الیاون دختره احمق ژ یکن یتکرار م یتو بازم همون گذشته اشتباه رو دار  وسفی _

دوباره   نکه یبخدا من تحمل ا وسف یاشتباه رو بسه  نیا یکن یتکرار م یبسه تو هر بار دار گه ید  یسرت امده هنوزم فراموشش نکرد

 رو ندارم  ی داغونش یاونجور  یاون روزا رو تکرار کن

نگاه تار شدم رو با بستن  فتم یگرفتم تا ن  وار یکابوس دستم از د نیا ب یتکذ  ایدفاع از خودش  یبرا  ومد یدرنم  وسفیاز  ییصدا

منکه واقعا زنش   دادم یضعف نشون م د یدادم نبا ه یداخل ر ی نفس به سخت دم یبغض الودم کش یبه گلو ی چشام محو کردم چنگ 

کس مخصوصا اگه    چیه م یخودم ببازم مگه من ک د یرفتارش رو نبا کردم یاشتباه برداشت م د ینبا شدمیوابسطه م د ینبودم نبا

 شدم.  شید زندگبفهمه با نقشه وار 

متوجه   نکهی بدون ا ق یفکر عم ی تو رهیم ی که گاه ال یاون دختر ژ یکه بخاطرش داغون شده حتما برا  وسفیاون دختر عشق  اما

 من بهش....

 کنه   یشرویپ گه ید  ذارمینم رم یگ یم مشتمیلحظه به بعد قلبم تو نیا از

 خوردم از در فاصله گرفتم ید یتکون شد   دمیپر رون ی از فکر ب نیسر مت امیداد پ یصدا با

خبر ازمون رفته توام همدردش  ی حرفا بوده که ب نیحتما بخاطر هم ی سرش بکوب ی گذشته روتو ی خوایچقدر م نیبسه مت _

 باش نه نمک زخمش

  کهیباز شد منو که پشت در درحال وسفیغذا صداشون کنم که در اتاق توسط  یسکوت برقرار شد که امدم در بزنم برا  هیثان چند 

نشست حتما وست نداشته من حرفاشون   ش یشونیپ یرو  ی عرق د یپر کباریرنگش به   د یدر زدن بلند شده بود د ی دستم برا

 توجه به حالش گفت  ی بشنومم نگاهم از مردمک لرزونش گرفتم محکم ب

 غذا سرد نشه  ن ییبفرما _

که با   نقدر یبا غذا شدم ا یتم مشغول بازذره دهنم گذاش  ه یددو قاشق خورشت روش ازش  ختم یبرنج ر یسفره نشستم کم گوشه

دستم نگاه گنگ نامفهومم بهش دوخت که با چشم به غذام اشاره کرد که دست نزده مونده بود من   ی رو وسفینشستن دست 

دادم   نییاب پا ی کمیبغض رو با  م یپر سوالشون دزد ی نگاه از چشام کننی م اهبودم غذاشون تموم کردن متعجب به من نگ  دهینفهم

  وسفی ییظرف شو نگیفرار از رفتارشون سمت اشپزخونه رفتم با گذاشتن ظرفا داخل س  ی بشقاب ها رو جمع کردم بلند شدم برا

دم کردم   ییو چا  ادیسماور ز  شونرو در رو نشدن باهاشون پشت به ی سفره رو داخل اوردن برا لی وسا یکه باق  دم یدوستاش د
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رفتار   ی نجوریخودم لعنت کنم چرا آتو دستشون دادم که ا شدنیباعث م کردم ین حس مپر سوالشو نیسنگ  یبازم نگاه ها ی ول

 کنن.

 دم یرو بشکنه شن نیجو سنگ  خواستیکه م امیپ یصدا

اقا من از االن به بعد تا اخر ماه رمضون   ترکم یخوردم که دارم م نقدریخوشمزه بود ا ی لیبه دست پختت خ ولی خانم ا نبیز _

 د یکن رونم یب  یتون یتلپم با کتکم نم نجایا

 ادامه داد  د ی کش وسف یشکم  ی رو یدست

 دست پخت خوشمزه خانمت هومم  نیها با ا ی شکم زد وسف ی گمیم _

شکالت   یگذاشتم کنارش قندون مقدار ی نیس  ی ها رو تو ییچا د یجواب به حرفاش که نصفشون هم با فکر مشوش نفهم بدون

 بود  دهیخر وسفیگز که تازه 

 

 

 

 

مال خودم دستم    نیمتفکر مت بینگاه عج ال یخ یگردوندم ب  ییخونه پشت سرمم اونا امدن نشستن چا کی سالن کوچ یراه

  وسفی شی پ ومدهیمدت ن  نیا یچسبوندم فکر کردم به اون دختر که کجاست پس چرا تو  وانیه ل بدن ی گرفتم انگشتام به داغ

 ....ستین نینکنه مسافرته نه بابا اگه بود که تا االن تموم شده بود نوچ ا 

 . گهید  ی شهر یدانشجوا ِ  تو  حتما

 به حضورم؟ هی واکشنشش چ  کنه؟یم رونیمنو ب  ادیاگه ب یوا

 .... یلعنت یبه خونه خودم بازم تکرار اون روزها  گردمیمجبورا برم منم

 با خودم  برم یجسمم م  نجایا ذارمیقلبم جا م نبار یتفاوت ا ه یبا  اما

 .د یکش  رونیب ال یصورتم منو از خ یرو  ی زیچ یسیخ



 برکت وجودت

52 
 

ازش گرمتر بود   خ یدستم که اب  ییاز چا یشده بود پاک کردم کم   ی اجازه جار یکه ب  یقطره اشک  دمیبه صورتم کش یدست

  ییرایپذ  یو تخمه برا وه یم  یاشپزخونه شدم مقدار ی راه ی خال یانداختم بعد برداشتن استکان ها ی خال  ینیبه س  یخوردم نگاه

 کرد.....  ر یمغزم درگ الیدوباره فکر خ ن با چاقو برداشتم مشقول پوست کند  یار یبردم خ

 دونم ینم وسفیاز گذشته  یچ یمن ه چرا

 وسف؟  ی ه یک  قای دق لایژ

 عشقش

 نامزدش 

 زنش

 از من قشنگتره؟  هیچه شکل اصال

 ؟یچشم ابرو مشک ا ی هیچشم رنگ  بور

 ستا؟یچ  ایقشنگتره   الیاسم ژ یراست

 با نجابت باستی ز  وسفیکه واقعا مثل حضرت  ی وسفیبراش بلرزه اونم   وسفی چکار کرده که دل  اصال

 من نه تا سختشون نباشه  یجلو  ی ول  زننیحرف م د یخب شا یصحبت نکرده تلفن  وسفی چرا تا حاال با  اصال

قبول کنم    د یبرم با د یبراش با زهیعز نقدریکه ا  شهیزندگ یتو   یکس دم یحاال که فهم کنم یمسخره رو تموم نم یباز  نیچرا ا من

 رو  ی بند بار ی ب ی هم اون همه ازاد طنتیرو هم اون همه ش  یباختم هم قلبم رو هم باز 

 .... وسفیندارم بعد  یچ یه گهیباختم مهتر از همه خودم باختم که د زیقبول کنم همه چ د یکال با من

 کنه؟ یم یاالن به بعد اون براش دلبر  از

 کنه؟ یم تشی اذ کنه یم  طنتی براش ش  اون

 ره؟ ی م د یباهاش خر اون

 ره؟ یم ایاح یباهاش مسجد و شب ها  اون

 ؟ یخونه دار کنه یم  یبراش اشپز  اون
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 کارها کنارشه؟  ی تو اون

 همه کارش؟  شه یاون م اصال

  ی کنار بزار  ز یهمه چ د یبلکه با وسفیبلکه اقا  وسفی  یبگ  د ینبا گه ید ی تا بفهم  ستایذهنت بمونه چ  ی تکرار کن تا تو ال ینه ژ اون

 ی منظق  یخانومانه رفتار کن 

 م یتصم نیا یسخت  م یچه تصم ی وا  یا که 

 

 

 (ستای)چ

 

دوختم که    کردیپشت بندش خون فواره کرد نگاه مات گنگم رو به دستم که خون ازش چکه م  د یچیدستم پ   یتو  ید یشد  سوزش 

گوشم از   یداشت تو   یخشم قاط یگوش نوازش که کم یاسمون یرو گرفت پشت بندش صدا یدگیبر ی مردونه اشنا رو یدست

 سوند ضربانش به هزار ر  د یتا به قلبم رس  ی خونم جار یاونجا تو 

 اصال چته  ی خورینم یز یچ یگ ینم ی زیچ ی خودت یاست کجاست امشب اصال از سر شب تا حاال تو هو نبیز _

 خاص بودنش  کردیم ی منو روان کرانشیب  یینگاهش ثابت کردم که سرمه ا یدوختم رو   شیشونیپ ظ یباال اوردم به اخم غل نگاهم

 خواد یم ه یپاشو ببرمت دکتر حتما بخ ی زخمش کرد ی چجور نینگاه بب _

  ی حت شهیمعلومه که م  شه ینگران م ینجوریا المیژ  یبرا  یعنی نکه یبا فکر ا خت ینگاهش به چشام گره خورد قفل شد اشکام ر تا

 اخه  م یچون اون عشقشه من ک ششیکه فقط امانتم پ  یاز من شتریب

 ی خانم نبی ز یدرد دار  _

 شه؟ یدرد دستم در مقابل درد زخم قلبم اصال حس م  ی راست کنهیاشت مدرد دستم برد  یخوب که اشکام پا چه

 انگشتم  یدگینه بر  کنم یم  هی تابشه من از درد نبودش گر  یب ی نجوریقلبم ا نهیبیچه خوب که نم اصال

 پسر یهست ی معطل چ گه یببرش دکتر د وسفی _برد  نیارتباط چشامون از ب امیپ یصدا
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فکر اشکام شدت   نیبا ا ستیاون مال تو ن وسفی بلکه اقا  وسفی اما نه  می بود وسف ینبود فقط منو  چکسی ه خوادیلحظه دلم م اون

اخ نه   وسفیداره   تیرضا الیکه بهش خورده اصال ژ  ی زخم نیقلب داغونم با ا  نیگرفت هق هق بلند شد من چکار کنم االن با ا

شد اما برام   ادتریز یدگ یکه شدت بر  دمیکش رون یدستم از دستش ب  تیبه عنوان کمک با ذهن ی دستم گرفته حت وسفیاقا 

 نداشت. تیاهم

در از داخل قفل    ییسمت دستشو دمیدوستان دو وسف یتوجه به نگاه بهت زده اقا   یفشوردم ب گمیدست د  نیب دمیبر انگشت

  یی توجه به خون ها یدوستاش  بازم ب  وسفینگران اقا  یتوجه به مشت ها یقرار دادم ب  رش یاب سرد باز کردم دستم ز ریکردم ش 

نداشتنش که قرار بود   یقلبم برا  یکردم برا ی رو قرمز کرده بود با از ته دل زار زدم سوگوار ییکاسه رو شو  ومد یکه بند نم

 رفتن من   ال یبا با امدن ژ شیخاکسپار

  کرد یتم که پشت کمرم ن.وا.زش مفرو رف  ی حجم گرم ونیم ی حال خودم بودم که متوجه شکستن در نشدم فقط وقت ی تو نقدریا

 اغ.وشش.... یبمونم تو  ی کرد دل ازم التماس کرد بزار کم حالم یب  دادیاروم باش سر م یگوشم نوا  ریز

دل و   ستیهمش دلش با تو ن ه یدلدار یبرا یفهمیچرا نم ستیاغ.وش مال تو ن نیسرم داد زد جمع کن خودت رو دختر ا وجدانم

 . رهیرو بغ.ل بگ  گه ید  یکه دوست نداره عشقش کس اله یقلبش مال ژ

زخم انگشتم گذاشتم ته مانده   یرو  یزدش دستمال رون یاز حدقه ب  یتوجه به دهن باز چشا  ی ضرب خودم ازش جدا کردم ب هی

 غرورم جمع کردم بهش گفتم 

 بخوابم  خوام یم _

 ادامه دادم  تلختر

 تو  یا یب ی نشکن گهیدر اتاق رو د _

 نداره  تیبود اهم یالیاالن که ژ یهنینداشت  تیاهم  گه ینداشت د تیگاش شکست اما اهمنه ن یز یچ هی  دمید

 متعجب متفکرش گذشتم در اتاق پشت سرم قفل کردم.  ی کنار دوستا از

 قلبم بشوره از غم.  زه ینره گذاشتم اشکام بر  رونیبغل گرفتم دهنم بهش چسبوندم تا صدام ب زانوهام

بغل گرفتم نگاه تارم که بر اثر اشکهام   نی خودم مثل جن کردمیبالشت خفه م یرو تو  قم یج یصدا  یخود صبح راه رفتم گاه تا

 . شد یم داریخوردن سحر ب ی برا  وسفیبودم که حاال خشک شده بودن به ساعت دوختم که موقع سحر بود االن اقا 

هم فشوردم مغزم   یچشام رو  کنم یخواهش م وسفی  یبهش بگ  ذهنت  یسهم بده به خودت که تو   ن یحداقل به خودت ا ستایچ

 به التماس قلبم گوش داد حرفش قبول کرد. 
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  هی که کردم برق زدم  ی کار  نیاشپزخونه شدم اول ی راه ی غرق بود به اروم یکیسکوت تار ی قفل در باز کردم خونه تو ی اروم به

سرش   لیدم کردم سفره رو پهن وسا  یی سحر درست کرده بودم داغ و چا یکه اضافه برا  شبید  یخوردم از غذا ی مسکن قو

 ظزف خرما رو گذاشتم. ییکنار چا خورهیم  ا سحرش خرم ی ها ییبا چا وسف ی دونستم یچون م دمیچ

 .دهیکش  ی خواب یسرخ که معلومه تمام شب ب  ییبا چشما ستادهیا دم یکنم که خودش رو پشت سرم د  دارشونیبرم ب خواستم

گرفتن   یسفره جا گه ید ی هم سمت ها نی و مت ام یبعد پ قهی از کنارم گذشت کنار سفره نشستن چند دق ی به نرم یف حر چیه یب

  نباریرو کنار دستم گذاشت چند تا خرما کنارش ا یی چا وسفی شبیاذان بود که مثل د ک یغذا خوردم نزد یمشقول خوردن کم

 نکرده بود.  غ یمحبتش رو در ی نقش بسته بود ول یشونیپ  ی رو یظی که ل.ب.خند داشت االن اخم غل شبیبرعکس د

 (ستای)چ

 

 بودمش. دهیبا لبخند د شهیکه هم ی من ی خاص بود برا یلیاخمو مهربون خ  وسف ی دنید

بود که منو   بی عج نیسنگ  دایمتفکر که نگاهش شد   نیچشم چرخوندم که با نگاه مت کردم یخودم حس م یرو رو  ینگاه ینیسنگ 

 ....ترسوند یم

با   روزیامد د ادم یاذان سفره رو جمع کردم  ک یخودم سرگرم خوردن نشون دادم تا نزد دمیفرار از نگاهش شالم جلوتر کش یبرا

 . دمیکش یامروز چقدر فرق داشت اه افسوس 

  ی چسبودندم هنوزم بو م ینیبه ب دمیداده بودم سر کش هی بهم هد  وسفی که  ی زدم وضو گرفتم داخل اتاقم چادر نماز مسواکم

 ضربان قلبم باال ببره.... شد یباعث م داد یانروز زده بود م وسفیکه   یعطر

سجده   ی سالم نماز دادم سر رو خوندمیدوستاش االن پشت سرش نماز م  یحت ای  ایلیمثل خ خواستیبستم هر چند دلم م قامت

  م یپشون نقدریهواس مسکن بخورم روزه ام بشکنه ا ی نذاشته بود ب هیگر ی تادم که بعد کلاف روز ی د ادیشدن  یگذاشتم اشکام جار

که   ی تو رو خدا واسه چند ساعت من یوسف یبگم  تونستمیخوابم برد کاش االنم م فتادماساژ داد موهام نوازش کرد که از درد ا

 ه بباره محرمت هستم اروم کن نزار چشام به چشمه اشک ابر بهار نزار به هر بهون 

 باشم خودم خبر ندارم.  خایزل  وسفی ن یا یقراره برا دمیشا

 دادم....  رون یپر حسرتم ب اه

 **** 
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 ( وسفی)

 

 دمش یکجا د ادی نم ادمی  یاشناست ول نقدریدختر چرا برام ا نیا دونم ینم -

 گفتم  ی فور

 مهمه   یلیخ ش ید یکجا د نم یفکر کن بب -

 رد بدل شد. امی و پ  نیمت  نیب ی مشکوک نگاه

 بهم انداخت.... ی شونم گذاشت منو سمت خودش برگردوند نگاه پر سوال ی دستش رو امیپ

  اره یب ادش ی ی خوا یم ی خوای م نیکنجکاو از مت  نقدر یبود بس چرا ا یگذشتش چ ی تو ی بدون د یخانم اگه نامزدت باشه با نب یز -

 هان

 سرم بشه.... ی گذشته تو  دنیکوب ای  نب یز ی بدونه باعث دردسر برا یدروغ کس  ینامزد  نیعلت ا خواستمیکردم نم سکوت

خوابم   یکه تو ره ینشسته بودم بهش خ  نبیسر ز یبه خودم امدم که باال یزدم وقت  رون یاز اتاق ب  بشون یعج ی فرار از نگاه یبرا

 . د یلرزیلـ.باش از بغض م

شده   نیحالشه سرد و ساکت غمگ  نیشده که ا یمگه چتا حاال   روزی شد از د ن یا ریدرگ   بیصورت پر غمش فکرم عج دنید با

با ناموس   طونی هر چقدر ش  نم ینکردن چون مطم ی کار ا یهم حرف  امیو پ ن یمت ی حت می نکرد ی به سرش امده مگه ما که کار یچ

 بود.  نیاحتماال ا ده یکه ازارش م شینامزد من بدوننش فکرم رفت سمت فراموش  نکهی ندارن مخصوصا ا یکار  یکس

صورتم   ی رو یصورتش گذاشت ل.ب.خند  ر یمشغول نوازش صورتش شد که انگشتاش دور مچم قفل شد دستم ز اریاخت ی ب دستم

  یی که منو پوف کالفه ا  الهیبرعکس ژ نبی ارامش بخش بودن ز بیعج نه یریش  می زندگ ی دختر تو نی جا خوش کرد چقدر بودن ا

 کنم.ی م سه یکجاست چرا دارم مقا  ال یڗکجا   نبیاخه ز دمیکش

سرش   ری دستم از ز یکرد با انگشت شست پاکش کردم چشمش رو به اروم   سیاز گوشه چشمش کف دستم خ یقطره اشک

 .... دمیبوده واسه چند لحظه ترس  داریابروهاش نشست باعث شد فکر کنم ب ونیم ی که اخم دمیکش

 .ییا گه ید ز یبوده واکنشش نه چ زهیغر ینشون داد رو  تمشی ر ی رو ی.نه اش نفسهایشدن س. نییمنظم باال و پا ی ول

به   المینشستم فکر خ  اطیح ی بلند شدم از اتاق خارج رفتم کنار حوض تو یظهر بود به اروم  ازدهیبه ساعت انداختم  ینگاه

 گذشته ها پرواز کرد 
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 **** 

 )گذشته( 

 

 ( وسفی)

 

 داشتن. ی ما قصد توجه دلبر دن یکه با د  ییتوجه به دخترا  یب م یزدیسر کله هم م یتو  م یداشت شه یهم مثل

  ن یگرفت سمتم مت ر یکردم تا دادش بلند شد خ ی خال امیپ قه ی  ی ذره تهش رو اروم تو  هی اون  دمیام رو تا اخر سر کش وهیابم وانیل

  ام یو پ نی شده مت یمال  یخندم به صورت بستن  یاز طرف دم یصورتش کوب یرو تو  ش یبگه که ظرف بستن یز یهم برگشت تا چ

 ره ینم رونیجنازمم از ب کننیم دمیشه سمی وا دونستم یم  گهیسرخ شده از خشم گرفته بود از طرف د 

 ومدنی اونا کم کم جلو م رفتمیکه قدم قدم عقب م   نجوریهم

 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 

 

  ینه کاف یمجان نمایواال انگار امدن س  شم یم د یشه یکه من چجور  ن یادامه ا دن یسالن بودن منتظر د ی که تو یی کسا همه

 شاپ....

بگه ستون    ستین ی کیبود اخه  یسفت بله من اگه شانس داشتم اسمم شانس عل ز یچ ه یعقب رفتم که خوردم به  گهیقدم د  هی

 نیبه منم بگ  دنیچرا فهم یدونی شاپه شما م ی چرا وسط کاف

به سقف انداختم که   ی پس کلم خاروندم نگاه امیسمت چپم که پ سادیمقابلم وا ن یبردارم بدوام برم سمت راست که مت ریخ امدم

  ز یبه م زیم  نیا ی فقط بدوام تا شروع کردم اون دو تا پشت سرم از رو  نکهینبود جز ا ی راه چیفرار ه  یجلوم بذاره برا یخدا راه

مسابقه بزرگترا سر تکون   ا یسوت دست کل انگار تاتر  کردنیم قیرو تشو ی کی ی دخترا هر ک  بدوبدو  نقدر یاونا مثل من ا یبعد 
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  ختنی مغوال ر نیشدم اون دوتام ع نیپام سر خورد پخش زم ی ریو  یریه  نیا یتو  ی دنیبود د یبه عنوان تاسف اصال وعض دادنیم

 من  ییشدن هر کرشون بلند از پرو لو و   ن یخسته که شدن کف زم دم یخند یسرم تا جون داشتن زدنم منم هرهر م

** ** 

 نه که دوبار صدا تکرار شد.... ای دم یامد شک کردم درست شن ی غیج یخونه پارک کردم که صدا یجلو نیماش 

بود   ستادهی ا یکه مقابل دختر   دمیمرد د ه ی دم یروش روشن ولش کردم سمت صدا دو چیسو ای نیباز ماش  کریتوجه به در پ یب

  یولشونم نکردم ب  ی باشه موضوع ول یخانوادگ  د یجلوتر نرفتم شا زدیم  غی سرش دختره هم از ترس ج د یکشیبلند بلند هوار م

 نشم  ده یتا د سادم یوا د یقابل د ر یگوشه غ ه ی برم  الیخ

 اشغال برات کم گذاشتم هی د اخه دختر -

 پول

 طال

 نیماش 

 خونه 

 دور اروپا یسفرها

 ی انچنان ی ها گردش 

 من نه بگم هــــــــــــــــــــــــان یبود که بخوا  یزیچ

به موهاش زد دوباره   یحرص ی روبه اسمون گرفت چنگ  کرد یرو که عرق ازش چکه م  تشیگرفت صورت سرخ شده از عصبان  ینفس

 که خون از دهن و دماغش فواران کرد.  د یصورتش کوب  یتو  ی محکم دهی فوران کرد سمت دختره کش

 بهت نداد  یحرف بزن اون دهن کثافتت باز کن بنال چ  ی د اخه لعنت -

 محبت 

 ی مهربون

 ی وفادار
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 داشتن  دوست

 عشق

 کردی اعتنا سگ نم چکسی که به ه م یمن همون پسر ن یبب منو

 هــــــــــــــــــــوم؟

 اه کنم جوابشون بدم تا فقط بهشون نگ   کردنیکه دخترا التماسش م م یاون من

 ...سادمیچقدر دوست داشتم که بخاطرت مقابل خانوادم وا نیبب

 ؟ یچکار کرد  تو

 حتم دادم حنجره پسره پاره شد  دم یجام پر یکه منم تو  د یعربده کش چنان

 هــــــــــــــــــــــــان -

  یی برداشت خواستم جلو برم مبادا بال زیخ وار یخودش کنار د ی کز کرده بود تو ده یدختره که از ترس مثل موش بارون د سمت

  تونستینم یحت  نکهی ا یکرد زجه زد از ناتوان ه یگر  نیبلند سوزناک غمگ  ی به زانو افتاد با صدا شی قدم  هی  یکه تو   ارهیسرش ب

 . ادش یاز عشق ز اره یسره دختره ب ییبال

 ل.ب باز کرد   ییمرده ا زیمثل عز د یاغوشش کش ی دوره دختره حلقه کرد تو دستش

 ؟ یبال رو سرم اورد نیبرات نکردم اخه که ا ی چرا اخه چرا من چکار -

 رسوندمت؟ نجا یاز کجا به ا ادته ی

 ؟ی با چه وعض یکجا بود  ادته ی

 ؟ یفکر منم بود یکرد یکار م نیا ی که داشت  یموقع  اصال

 ؟ یخونه خرابم کرد  ی جور نیسرت گذشته بود که ا یتو  یچ

 من داد؟ کردن    رونیبه و تیراض یچ

روشن کرد پک پشت   ی گاریتوجه به حالش س  ی اسمون برداشت پسره ب غشیکه ج  یحرص و خشم دختره رو پرت کرد کنار با

 دودشه  گاریدرونش مثل خاکستر س  شیات  د یپک از دود کام گرفت شا
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 )گذشته( 

 

صورتش پرت کرد با   یتو  ی کننده و پر تنفر بهش انداخت توف  ریتحق یسر دختره رفت نگاه یباال گارش یتموم شدن س  بعد 

 شد. ب یغ د یاش نشست از د سیخراب پشت مال جنس ی با حال د یکش نیزم  ی پاهاش رو ده یخم یکمر

 .شد یداشت از جاش بلندشه اما با هر تالشش ناموقفتر م  یسع اورد یخون باال م ن یمال نیکه خون دمیچرخوندم دختره رو د  سرم

  تم یدلم لرزوند ر بایز ی حرکت بلندش کردم که نگاش باال اورد اون چشما هی بغلش گرفتم با  ر یزانو نشستم دستم ز ی رو مقابلش

 بود.  نیکه خون  یقلبم باال برد اما وقت محو اون صورت شدن نبود اونم وقت 

جلو   یصندل  ینکنه مرده رو  نکه یهوش شد با عجله وحشت زده از ا یکه ب  نم یحرکت ب.غلش کردم راه افتادم سمت ماش  هی  به

 سپردنش دست دکترا  مارستانیگذاشتمش به گاز تا ب 

 شونم که  ی زد رو ی مامور قهی دق ستیب بعد 

بودن با وعض   ن یخون یخانم با شما اوردن که به طرز مشکوک  ه یبه ما خبر دادن  یهستم از اداره اگاه ی سالم ستوان احمد  -

 بنامناس 

 ه؟ ی خانم چ نیبا ا نسبتت

 مارستان؟ یب نشیاورد شما

 ن؟ یزد  کتکش

 ن؟ یتصادف کرد ای

 بهم....  شهیم  شتر یشکش ب کننیاگه هول کنم حرفام باور نم دونستمیحفظ کردم چون م میجا خوردم اما خونسرد سیوجود پل از
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و صحت حرفام منتظر به هوش امدن دختره   د ییتا ی بودمم کامل گفتم برا ده ید  یتک تک سواالش با دقت جواب دادم هر چ به

  ازیشده  ن دهی کبود و کوب  یکه خورده بدنش حساب  یداد بخاطر کتک ها  حیامد توض رونیساعت دکتر از اتاق ب م یکه بعد ن میشد 

 ما رو تنها گذاشت.  حاتشیبعد اتمام توض ره یها م یکبود  یبه مرور جا  ستین یداره مورد خواست  یاد یبه استراحت ز

صحت حرفام   یبا دختره صحبت کرد وقت یی ا قهی شناسمون ده دق فهیوظ  سیکه پل  میهمراه من داخل اتاق شد  یاحمد  ستوان

 درامد از منو و دختره امضا گرفت رفت. 

 موندم دختره تنها   من

 شدم. شییبایفقط نگاهش کردم محو ز جایتشکر کرد که من مثل گ مارستانیبه ب زد ازم بابت اوردنش  ی دردناک لبخند 

  واریکه به د  کردمیکنم عقب عقب رفتم همونجور مات نگاهش م صشیترخ  یکه وارد اتاق شد بهم گفت برم حسابدار پرستار

 انجام دادم.  ص یترخ یامدم کارها رونیخوردم خنده هر دوشون بلند شد خجالت زده ب

 .... نهیبش نیکمکش کردم داخل ماش  اطیاحت با

  کنمیوقتا حرف بزنم چون هول م  نطوریا دونستم یادرس بود م دنیحرف زدن فقط پرس  یکه از گلوم خارج شد برا ییصدا تنها

 دادم.  حی پس سکوت ترج زنمیگند م

 د.بود ش  کیاپارتمان ش   ه یمنزلش که  ی راه یتشکر کرد با سخت دن یمحض رس  به

  یخودم به اتاقم رسوندم رو  ی سالن مستخدم کتم گرفت تند  یپله ها رو باال رفتم دم ورود  یکیبه راننده سپردم دو تا  نیماش 

 به اون دختره  د یتخت با همون لباسا ولو شدم فکرم پر کش

 زدش ازش متنفر بود؟  نقدریچکار کرده بود که پسره ا مگه

 دختره رفتن پسره براش مهم نبود؟  چرا

 زنش نبوده؟  مگه

 نبوده فقط دوست دخترش بوده؟  دمیشا

 سرش اورده؟  ییکم داشته که دختره بال ی مگه پسره چ اصال

 الشیخ ی ب گه یکه شد د  کردمیم د یشد من فقط کمک با یبودن چ ی ک نا یبه من چه ا اصال

 موضوع باال انداختم.  یتیاهم ی ب ی برا شونم
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 عوض کردم شماره اشپزخونه رو گرفتم به سر اشپز امارتمون فشار عصرانه توپ دادم....  لباسام

 ارنش یمبل تا برام ب یولو شدم رو  دوباره 

 

 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 

 

  یمقابلم خوراک  زیم  یرو  ی هم قصد جلب توجه منو داشت وارد شد با دلبر یل یسر اشپز که خ کهیاتاق زده شد دختر کوچ در

 ل.ب زد  یبا عشوه خرک د یشده بود چ نییتز  بایز ی لیکه خ یرنگارنگ  یها

 همه رو خودم درست کردم  نیریجون بگ  نیبخور ییخسته ا دونمیخان م  وسف ی نییبفرما -

 کردم تا صداش نشونم   اد یاهنگ در حال پخش ز ی رو برداشتم روشن صدا  ید  یال ا  موت یاعتنا بهش ر یب

 مسخرش از اتاق خارج شد.  ی با دلبر د ید شهیمنو مثل هم یی اعتنا یب ی وقت

 خوردم....  دن یزده ها حمله کردم به عصرانه شاهانه ام تا حد ترک ی قحط مثل

 **** 

سر قرار با    دم یرس یم گه یساعت د مین د ی ضد ابم انداختم با یبه ساعت مچ یامدم حوله رو دور کمرم بستم نگاه رون یاستخر ب از

 دادنیخانوادم نم ل یشدمم تحو  کهیت که یوگرنه ت  امیپ نیمت

 راه داشت با رفتم که طبق معمول شروع شد یی رایکه از سالن شنا به سالن پذ  یی پله ها از

 برن  خوان ی باز عال حضرت کجا م ـ

 کردم که غر غرو بلند شد  ی لب هج ری باشگاه رو ز کلمه
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مفت    ایالبته پول  لشیتر وسا  شرفتهیبزرگتره پ یر یکه با اون دو تا ولگرد م یی عمارت باشگاهش از اون خراب شده ا نیخوبه ا ـ

نون دراوردن چقدر سخته مردم نون شب ندارن اقا   یبدون یکنیخودت که کار نم ی خرجش کن د یبا  ی چجور یدون یدستته نم ریز

 نه یبیمنو علف خرس م یپوال

عمارت بزرگ رو   ادیز  یلیخ ی نداشتم با پدر گرام نداشتم دکمه اسانسور زدم حال باال رفتن از پله ها ی تکرار  یبحث ها حوصله

 زدم.  یسر تا پا مشک پ یت نباریا سادم یاتاق پرو وا یاز لباسا یداشت که من داشته باشم قفل در اتاقم باز مقابل کوه   یک

 پورشه رو برداشتم بگاز مقابل باشگاه زدم رو ترمز  چیسو

 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 

 

از دستشون رفتم سر وقت وزنه   یحرفا بعد خالص نیاز ا ی کرد ری سرت بازم د ی سرم که خاک تو ختن ی محض داخل شدنم ر به

وم ورزش پشت ورزش  چند ساعت تمام مدا خت یر نییزدن عرق از سر روم پا  رونیهام ب چهیکه ماه نقدریزدن پرس زدن ا

 دستم نشست   یرو  امیدست پ  شه یبابا داشتم خال یکه از حرفا   یتا حرص نیسنگ 

 جهان بشه کمتر زور بزن ممکنه.....  یقهرمان بدنساز خواد یخوبه بابا انگار م ـ

 خود به خود بسته شد. ششی گردنش خورد ن ی تو  نیاز مت ی تا ته باز کرد که پشت دست  ششیزد ن یسی.خند خبل

 بهم انداختن که تا ته ماجرا که چرا گرفته ام خوندن پس سکوت کردن....  ینگاه

  یوحشتناک غ یج یکه صدا می دربند بود ی ها ک ینزد م یروشن کرد عالمت داد پشت سرش بر نشیماش   امیگرفتن دوش پ بعد 

افتادن   ن یمت  امیشد پ نیزد دختر پخش زم ی خترد  فیک  یکه موتور   مید یشدن د ادهیترمز به محض پ  یرو  میبااعث شد بزن

برده بودمش   شیکوچه بود که چند روز پ  ی همون دختره تو تعجب منم خودم به دختره رسوندم که در کمال  ه یپشت سر موتور

 مارستانیب

 مارستانینشده ببرمت ب تیزیحالت خوبه چ ـ

 مستش بهم دوخت با ناز گفت نگاه
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 ن یده همکر داینه فقط کف دستم خراش پ  ـ

 دراوردم سمتش گرفتم تا زخمش رو ببنده  بمی تکون دادم دستمال ج یسر

دختره رو بهش پس دادن گفتن تا خورده زدنش   ف یخندم خوردم از وعضشون ک یامدن اونم نفس نفس زنون خاک  امیو پ نیمت

 رنشیاخر در رفته نتونستن بگ  قه ی اما دق

 گفت  د یصورت قرمزم فهم دن یبا د ن یهر چند مت ننی تا خندم نب دمی.بم گزل

 راحت باش داداش  ـ

 .دمی ترکیدوباره م  نینفر نداشت هی عرضه گرفتن  نونییدوتا یعنی گفتم یهم م نا یاون ب دمیمنتظر اجازه بودم که ترک انگار

 د ی رو به دختر پرس  امیاونا حرص خوردن پ دمیکه خند  خوب

 ه یاسمتون چ نیببخش ـ

 جواب داد  یدلبر  با

   الیژ ـ

 کرد محکم گفت  یاخم ومد یخوشش نم اد یپر ناز عشوه ز یکه از دخترا  نیمت

 کم نشده باشه فتی از ک یز یچ نیبب ـ

 جواب داد  یهمراه با لبند  یشتر یبا عشوه ب نیانداخت روبه مت یبا همون عشوه اش نگاه المیژ

 اقا  یدرسته مرس  ز یهمه چ نه

مخصوص مهمون   ی شاپ برد بستن یکاف  د یما رو دنبال خودش کش  گفت ییتکون داد دست ما رو گرفت با اجازها ی سر نیمت

 شد  ی هم که قرار داشت پشت سرش راه امیکرد اول همه خودش سر درد بهونه کرد رفت پ

 **** 

 ( وسفی) 
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  بنبیاحتمال خواب بودن ز ستن یخونه ن  امیو پ  نیمت دونستمیبودم به دست چپم دادم چون م دهیشام خر  ی که برا  یسنگک نون

 حالت ممکن وارد خونه شدم که....  نیصداتر ی در باز کردم با ب  د یهست اروم با کل

  ن یب نبیدستاش دو طرف چهارچوب قفل ز  نیبه در مت دهیچهار چوب اتاقش چسب ی تو  نبیز مید یکه م  ی زیبند رفته از چ نفسم

 رفتن نداشت ی برا یدستاش مونده بود راه

که    ییلعنت کردم نون ها طان یش  د یکش ی قیبود اما نفس عم انتیکلمه خ  نشیکه بزرگتر  د یبه ذهنم رس  زیتا چان واحد صد   در

اتفاق   گهی بار د هی صحنه  ن یدادم روش سر خوردم چشام بستم ا  هیتک  وار یبه د دمیمحکمتر چسب  فتادی انگشتام م ی داشت از ال

 مسوزوندم.  ب یعج نبیبدتر دردناکتر بود نبود ز  نباریا ی مرحم رو ول ی زخم تازه ب نیشده ا اداوریوضع  نیافتاده بود ا

 د یاز نگاهاش با ی زی اهل چ ستین یپسر العابال ن یخونه مت ن یا یاون امانت بود تو بودم یمراقبش م د یمن فقط با نکهیفکر ا با

که از گوشه چشمم امده    یهشون اشکبشم سد را د یهمن پس نبا یبرا نا یمنم چه بخوام چه نخوام ا نبی دل باخته به ز  دمیفهمیم

 بود پاک کردم. 

همراه   غ یبا ج نبی ز یبرداشتم امدم برم داخل سالن که صدا نیزم یرو  ی گرفتم با کمکش بزور سر پا شدم نون ها  واریاز د دست

 شد  نیزم  خیشد همونجا پاهام م

 حاالم از سر راهم برو کنار  ستم یکه تو مد نظرته من ن ی خفه شو اون -

 . کنهیداره از خودش دفاع م غ یبا ج نبیز ی نجوریبهش گفته که ا ی مگه چ کنهیم  تشیداره اذ ن یمت یعنی

 قصد ازارش داشته من خبر ندارم.   نیقلبم چنگ انداخت مبادا مت یزیچ

  نینسبتا بلند مت ی کرده که صدا ر ییتغ ب یکه عج ق یرف نیبرام سخت بود پا تند کردم برم سر وقت ا صشیامد که تشخ  ییصدا

 سر جام خشکم کرد 

   و یهمه چ دونهیاون م یدراورد وسف ی ی سر از زندگ یتو چجور  نمیبب سایکجا وا -

 نبود من اخه....  ی شده تو  یاخه چ دونستم یم د یبا ویچ

که   نایاصال ا شناسه یم نبیگنگه مگه ز   نقدریچرا ا ن یمت ی افتاده باشه اصال حرفا تونهیساعت مگه چقدر اتفاق م ه ی نیهم ی تو

 شناسن؟یانگار همو خوب م کننیبحث م یاالن چرا جور  ه یحرفاشون چ  ن یتا حاال پس ا دنیهمو ند 

که حاال   ییاز هم فاصله گرفتن فاصله ا ع یبه پت تت افتادن سر د یپر د یمن رنگ هر دوشون شد  دنیمحض ورودم به سالن د به

 چهارچوب در  نیبه اتاق حبسش کرده بوده ب ننبیاز رفتن ز  یر یجلوگ یبرا نیبحث بوده مت  یبرا  دونستمیم
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 **** 

 

 (ستای)چ

 

که صاحب نذر   ی بود با کمک خانم مضفر  نیتا ابشون بره چون سنگ  ختمیسبد ر ی شسته شده رو تو ی ها یاب بستم سبز  ریش 

 ها تموم شده بود.  یپا نباشه کارم که با سبز یتا جلو م یبود جابه جاشون کرد

  یظرف غذا رو که تو  ن یتا پخش کنن اخر میذاشتیم  ینیس  ی رو تو مه یبرنج خورشت ق ی خانم ها ظرف ها هی کمک بق  رفتم

تا ببرن سر   دم یچیهم م ی ظروف مخصوص گذاشتم تند تند رو یکه ابشون رفته بود تو  ییگذاشتم رفتم سراغ سبزها ینیس 

زد که از   یگونم گذاشت حرف  ی ب.وسه رو دم یرو د ی خانم مضفر هشونم برگشتم ک  یزد رو   یار کارم که تموم شد کسسفره افط

 دل شکستم  یاتش جهنم سوزناکتر بود برا 

 ی اخوند محل ی همسر یانتخاب داشته برازنده خانم نیانتخاب همسر بهتر ی حقا حاج اقا تو -

 زد ادامه داد  ی.بخند ل

 ی کمک حالم بود   یل یتو هم خ ی بودن کمکم ول ا یلیازت تشکر کنم درسته خ ی چجور دونمینم  یکمک کرد   یلیامروز خ ـ

  ی با همون زبون روزه کز کردم چادرم تو اطیهم بذارم. با رفتنش گوشه ح ی بود که چشام رو نی که تونستم کنم ا ی کار تنها

 نیدرد تسک ن یا کردیاشکم زخم قلبم رو تازه تر م ی ردلم خاموش کنه اما شو ش یتا ات  زهیگذاشتم اشکام بر  دمیصورتم کش

 نداشت برام انگار.....

مسجد    یبلند شدم کنار در ورود وار یمسلط شدن به خودم با کمک د یبرا  یق ینفس عم دم یمتورم از بغضم کش ییبه گلو یچنگ 

سفره رو   ی ک دم ینفهم نقدرینگاه کردم ا رهی خ رهیجلوم رو بدون باز کردن فقط خ ینذر ییسفره نشستم ظرف غذا یجا نینترییپا

از اوهام بودم   یی هاله ا ی اما من انگار تو کرد یم ی داشت سخنران وسفی معمول  قمنو کنارم گذاشتن طب یجمع کردن ظرف غذا

بلند از ته دل    ی کوه بودم با صدا یالن باالا  خواستیگنگ بودن اطرافم برام ناراحت کننده بود چقدر دلم م شدمیمتوجه نم یزیچ

 نکنه  ی تاب یدلم ب   رهیکنه اما قلبم اروم بگ   دایپ خراش گلوم  فتم ی که از جون ب نقدریخـــــــــــــــــــــــــدا ا دم یکشیم غیج

سوم   ستی ب شب ییصوت دعا یصدا شد یکردم که مغزم داشت منفجر م الیامدن ژ  وسف یفکر نبود  نقدریبغل گرفتم ا زانوهام

بدون   شد یحاال که راحت م  ختم یاغمام از ته دل اشک ر ی بابا چند ساعت گذشته من هنوز تو یا  دمیرمضان که بلند شد فهم
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کردن   وسفی ل.بام ذکر گفت دلم خدا رو قسم داد قلبم التماس وجود   د یرچشام با البیکرد س   هیشدن گر چیسوال پ ایخجالت 

 قران به سر گرفتم چهارده معصوم قسم دادم با زجه.....

نفسم   دادنیمعصوم که داشتن قسم م نیته وجودم توبه کردم بخاطر اشتباها و گناهام تا مبادا باعث استجابت دعاهام نشه اخر از

  مونیخواستم خوشبخت وسف یشکسته بود متوسل شدم به اقا ازش  شتر یب شهیاما دلم از هم ومد ینم رون یحالم ب یاز زور بد 

 خواستم کمک خواستم.

بدنم رو اما برام   ی جون ی دست پاهام ب یحس یب کردم یحس م دمیافت فشار شد  دم یختم مراسم که گفتن چادرم سر کش صلوات

 مهم نبودن.... 

بودنش فقط سهم   نیکه انگار خشمگ  نیمت  ی مقابل در خروج دمیکشیدنبالم م نم یگ سن یقدمها ی بلند شدم به اروم واریکمک د با

قدمم هام جلو   ی منتظرم بودن به سخت یشگ یهم ی مهربون خوشرو  وسفیخوسنرد  امیمن بود نگاهش که انگار خنجر بود با پ

 کردن یاز کنارشون گذشتم پشت سرم راه افتادن با هم صحبت م دمیکش

 

 

  نیکردم که با زانو پخش زم  دادیم حیرو توض یز یاروم چ ییبا صدا رفتیموقر با ارامش راه م  نیکه مت وسف ی یبه قد باال ینگاه

که   ی ادیدرد ز  ینداشت حت تیشدن شلوارم از خون برام اهم سیزانو خ د یشد سوزش شد  فشورد ی که گلوم م ی شدم بهانه بغض

  ن ینگاه پر خشم مت ای ام یپر تعجب پ ینشد حس حالم نگاها تیصال برام اهما کنم باعث نشد درد قلبم کمتر حس  کردممیحس م

  ادم یز ی ها هی نه از گر ا یدارم   مارستانیبه ب ازینه ن ا یهست  یمهم زیداشت بفهمه چ ی دوست داشتم که سع  وسفی ی فقط نگران

رنگش   دنیشبم پر ی کیتار ی تو  یخون شد حت سیزانوم نشست خ ی دستش که رو ذاشتیم  ادمیدرد ز  یوحشت کرده بود اونو پا

 حس کردم 

 دکتر  مشیپاشو ببر _

 منو مخاطب قرار داد  نباریا د ی چی گوشم پ  یتو  امیپ یصدا

   ی بلندش  ی تونیخانم م نبیز _

گذاشتم اونو فشوردم نگاهش از پام به چشام نشست که   اد یخون زانوم گذاشته بود تا بند ب یکه رو وسف یدست  ی رو دستم

 بود.  ی فراتر از نگران  یز ینگاهش چ یاشکاش تو د یچکیم شه یاز هم ستریخ
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بغلم نشست  ریز  وسفیگرفتم بلند شدم که دست  وار یچشام تا غرق نشم اروم دست از د یی از اقانوس سرمه ا دمیدزد  چشم

 گوشم   یصداش تو

 ممکنه شکسته باشه  مارستانیب می تکون بده تا بر جان اروم اروم پات نبیز _

 تمام وجودم گرفت.... حسرت

 بود  نبیکاش واقعا اسمم ز  یا که 

 تو بودم  نب یکاش واقعا ز یا

 کاش واقعا جانت بودم  یا

 کاش واقعا همسرت بودم  یا

 میشد یاشنا نم ینجور یکاش اصال ا یا

 یکاش توام عاشق من بود  یا

 شد ینم م یوارد زندگ  نیمت چوقت ی کاش ه یا

 راز فاش نشه  ن یکاش ا یا

 گرم تا ابد پشت پناهم بود   یدستها ن یکاش ا یا

 کاش  یا

 کاش  یا

 که تک تک حسرت دلم شده بود   گهیکاش د ی ا هزارن

 کرد با دل پاره پارم   یجانم گفتنت چ ی دونینم وسفی

 قلب شکستم  با

 خونم  گریج با

 باهام کرد  ایکلمه چ   هی  نیهم ی دونینم تو
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 مبادا تنها باشم ره یدستات محکم منو بگ  ی نجوریحاضرم تا اخر عمر درد داشته باشم اما هم من

 تو باشم ی ب مبادا

 با رفتنت نابود بشم  مبادا

 تو سر کنم  ی ب مبادا

 میتو باشه زندگ  ی ب می زندگ مبادا

 مبادا هزاران مبادا  مبادا

 فاصله گرفتم  ازش 

 ی چ یعن یبودن  وسفیبدون  کردمیعادت م د یبا

 نده یدر ا  ستین یوسف ی  قبلوندمیبه خودم م د یبا

 نبودن ها چقدر زجر داشت برام  نیا

 ی کنارش  ی تا وقت دنیکش یم ق یوجودم ذره ذره سلول ها ج  یتک تک اعضا بدنم

 باشه  بزار

 م یگریدستاش ب بزار

 رو تشیحما می حسش کن بزار

 نباش بزار وجودش کنارت باشه بد 

  دنیاگه خودشم بخواد باشه با فهم یحت ستین شه یهم ی برا ستیاون ن ی خودت باش  یاپ ی عادت کن رو زدیم بیعقلم نه اما

 یبود کشوندنش به تباه نید نیا ی درسته پاکه اما من ناپاکم که قصدم نابود کنه یم رونینه چرا بره تو رو ب رهیم قت یحق

 

 

 (ستای)چ
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 .کردمینم ییتوجه ا دش یزانوم درد شد  ادیراه افتادم سمت خونه اصال هم به سوزش ز  یبه اروم واری فاصله گرفتم با کمک د ازش 

 دکتر....  م یبازم اصرار داشت بر ومدمینگران پشت سرم م  وسفی اما

 اعصابم بود.  یمدام رو  ن یپوزخند مت یصدا

 یحداقل درمانگاه می که بر کرد یم  یما برادرانه دلسوز  نی ب ان یخبر از جر ی هم ب امیپ

 دوش انداختم....  ریمحض باز شدن در خونه خودم با همون لباسا ز به

 ومد یکه از همه م ییها هی داد گر د یاب بر اثر برخورد با زانوم اشکاهم شد  یداغ

 قتی حق دنیفهم

 زانوم  زخم

 وسفی نبودن  درد 

 ن یمت یها د یتهد 

 ال یژ امدن

 شه یهم یشدنم برا تنها

 .ومد ینفس هام باال نم شد یغمم کم نم زدمیدوش داشتم زار م ر یبازم ز ی من بدون خوردن شام و سحر  اذان گفتن ی ک دمینفهم

 نگران مقابلم ظاهر شد  وسفی یرفتن چشامها رونیگرفتم همون لباس ها رو تنم کردم به محض ب  یدوش 

  یعاد ریساکت صامت نظارهگر بود انگار داشت به غ امیاما پ زد ی ته نگاهش موج م  یزی چ هی شده بود  بیکه نگاهش عج  ینیمت

 . بردی م یپ یی زایچ ه یبودن 

  گهید یتنم که مجبورا تنم کرده بودم با لباس ها یخون  فیکث  یوارد اتاقم شدم با قفل کردن در لباس ها دم یدزد  وسفیاز  نگاهم

  فیضع د ینبا گه یش بازم اسکن وار دنبالم بود ددوستا  وسفیاشپزخونه وضو گرفتم اما نگاه  ی عضو کردم موهام با سشوار خشک تو

 ....بودمیم
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در روقبل    نکهی راحت از ا الیسرم گذاشتم با خ ریبالشت ز یدستم جا دمیپهن با گفتن سالم نماز با همون چادر دراز کش جانمازم

 هم گذاشتم  ی نماز قفل کردم پلک رو

 **** 

 مبارک بود.....  د یماه مبارک بود فردا ع نیاخر ا روز

رو   شه یکه پخش م  یروشن قران ون ی زیتلو ی رفتن نشستم پا ی با دوستاش رفتن از وقت وسفینرفتم مسجد  شهیبرعکس هم امروز

 چون اصال تمرکز ندارم خودمم باهاش بخونم  دمیگوش م گم یم دم یگوش م

معجزه وجودم   شد یم  وسفی ی عنی شه یمنم معجزه م ی که برا  زونهیریم  شتر یمعجزه اتش اشکم ب گهی از عظمت خدا م یگاه  فقط 

 کرد یقبولم م د یبخشی بنده خدا منو م ن یا قتی حق دنیبعد فهم یباهاش حت موند یم یعنی

 اخه چند تا رو ببخشه  د یکش ق یدرونم ج یندا

 ی شد  شیکه باهاش وارد زندگ  یبکاریفر

 بودن حافظت  دروغ

 ی تا نابودش کن یکه کرده بود  نش ید قصد 

 ی که داشت  ییها ی اون گربه رقصون ای

 کردن هات رو  تیاذ

 که خرجت کرد ییپولها کدوم

 ینرفتن ابروش گفته نامزدش  یمجبور شده برا  ای

  مان یبردن ا  نیخدا بود قصدت از ب نیبا د یکه قصدت دشمن  ییخدا معجزه کنه برات هان توا یخوای م یدار  یی با کدوم رو اصال

 د؟ بنده خوبش بو

  نیبا دشمنان د یدار  ی چه فرق ای ی دار د یز یبا  یچه فرق  ی از خوارج دار یتو چ ی با خدا داشت ینه تنها قصد بنده بلکه دشمن تو

 بردن پاکان خدا رو کرده  نیجلو مگه اونام قصد از ب ومدنی کلک دروغ ن رنگی خدا مگه اونا هم مثل تو با ن 

 دم یکشیبا چنگ موهام م دمی کوبیم  واریخفه کردن صدا تند تند محکم به د ی برا سرم

 من من   ستمیمن ن ستم ین ینجوریخفه شو خفه شو من ا _
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 کرد  سیخون سرم کف دستم خ ی گرم

 دروغه مگه  ه یچ د یمن وجدانم بلندتر هوار کش  یباال رفتن صدا با

 شرط بست  یک

 نجایا ایقبول کرد ب یک

 ی حافظگ  ی خودش زد ب یک

 بودن کنارش رو به عنوان نامزد رو  نیقبول کرد ا یک

 ن یمت دن یبا فهم یحت کنه یم یاالنم پنهانکار یک

 سکوت کرده تا لو نره  یک

 ره یگ یموضوع رو م  نیداره ادامه ا  یک

 کنه یم  یبازم داره نقش باز  یک

 نگه  ی زیکرد چ  نیالتماس مت یک

همه   کنهی بازم کتمان م یک  ده یرو انجام م  نایاز جنس مزکر ا زتره یکه در عرش خدا عز  یبگو هان جز دختر  یک  هی نجوریا یک

  وسفیچون  ییاخون با خدا یاونم نه فرد عاد  یی مومن خدا  هی بر عل ینشیخدا د هی که بر عل ییتوا یروبسه تو سزاوار جهنم قیحقا

 ی هنمج یجهنم هی تو جهنم خداست تو  ییسزا

 شد یم شتر یلحظه ب صدا

  ی زیکه چ  نایاز سرم که کنده بودم افتاد اما اروم نشدم حقم مرگه مرگه ا یی اشکالود پر موها ییدستا وار ید ی به خون رو نگاهم

 نبودن 

 

 

  مهیدر خ طانی سپاه ش  ی رفته بودم تو یکثافت شده بودم که خبر نداشتم من ک  نقدریا یمن ک   خوردیاز خودم داشت بهم م حالم

 ناهار عاشورا بودم خودم خبر نداشتم ی چاک نذر نهیس همه  ن یبودم ا نیامام حس
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 فم ی کث  سیخب ی نبود اون رو ی اوق پشت اوق اما باال امدن ارمیزدم خودم باال ب اوق

افتاد   غ ی بودم که با اب پاک بشمنگاهم به ت یکردم غلس توبه اما من نجستر از اون  ی زیغسل پاک سادم یوا خیدوش اب   ریز

چاه حموم من هر لحظه   ی تو رفتیخون فوران کرد خون اب با م   دمیرگم کش یرو  غ یبشم ت زیی با خون خودم تم تونستمیم

وجودم برعکس    یتو  ف یخون کث نیاز شر ا شدمیم  زییداشتم تم  گرفتمکه   ی از غلس خون کردمیاحساس ارامش م شد یسبکتر م

 نم خفه کرده بود. درو یکه صدا  نقدریدستم روحم اروم بود اروم اروم ا  ادیسوزش ز

  باتر یکه صورت مثل ماهش ماهتر ز دمی د  تیلباس مقدس روحان  یدر خونه امد قبل بسته شدن چشام فرشته خدا رو تو یصدا

مگه   د یگرمش که منو به اغ.وش کش یدستا  د یچیمغزم پ ی گوش قبل بسته شدن چشام تو یتو  شیاسمون ی صدا زدیاما نگران م

بغ.لش   یجا تو  ن یحاضر بودم هم یحت  خواستمی م وسفی بودن  فقط جز بودن معشوقش منم اون لحظه   خوادیم  یعاشق چ هی

 کنم حاال که پاک شده بودم از نجاست می تقد  ن یجان به جان افر

از حموم   دم یکش رون ی ل.بهاش نقش بسته بود ب یرو  ی که لبخند  یدر حال نب یهوش ز یبدن غرق خون ب  حالی لرزون ب  یتن با

رو از داده باشه با   ی زی که عز ی که لباس هام گرفته بودم مثل کس یدر حموم نشستم به توجه به خون  ی جا جلو همون رون یب

روشون بوسه    زدم یاز صورتش کنار م سشی بلند خ ینبود فقط موها  تی اصال متوجه موقع  گفتمیم ونیهز زدم یبلند زجه م یصدا

 چسبوندمشیمحکمتر به خودم م  کاشتمیم

معلومه   سهی حموم موهات خ ی رفت یشی سردته االن خوب م دونمیم  ی شیمن چه داغم توام االن گرم م ن یبب یش یاالن گرم م ـ

 سردته 

 دم یدهنم گرفتم ها کردم مال ی جلو کرد یکه خون ازشون چکه م دستاش 

مبادا از   دادمیتکونش م ییمثل الال رهیبگ  ش یسیموهاش تا خ  یرو  دمیتنم کش یلبه عبا سایوا یکن یلرز م شتریب  سهیخ موهات

 بود.  دهی مظلوم خواب  یلیکنم خ دارش یب ومد یبود اما دلم نم سیتا راحت بخوابه لباسش خ خوندمیم  ییخواب بپره براش الال

 دم یمحکمتر گرفتمش به خودم فشارش دادم هوار کش  ذاشتمیازم دور کنه نم نب یداشت ز ی سع یدست

 برو اونور دستات بکش از زن منه دستت بهش نزن  ـ

 دم یاتاق انداختن در رو بستن با مشت به در کوب یازم دور کرد منو تو  نب یدستام باز کرد ز ی کیاون  دم یاز پشت گرفتم کش یکی

 د یباز کن ن یگ یدرو اگه راست م  د یها اشقالها باز کن ی لعنت  د یباز کن ـ

خودم پرت کردم   دمیرو کش رهیدر دستگ  یتو   د یساعت بمحض چرخش کل می که بعد ن دم یکشزدم هوار  وار یخودم به در د نقدریا

نشست که غرق   نبیز ی رو د یبود نگاهم چرخ یکه دستاش خون یام یبود پ ی که لباساش خون نی مت ی سالن که نگاهم رو ی تو
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رگاش معلوم بود نگاهم قفل خودش کرد با   ی دگیدستاش که بر نییافتادم پا و خون وسط سالن افتاده بود جلو رفتم کنارش با زان

نداشتم  ش یکرده بود منکه کار  ینجوریزجه زدم اخه چرا ا زمیمرگ عز  یبلند برا یبا صدا دمشیلرزون به بغلم کش یدستا

داشت    نیجرقه زد به اونروز که مت منداشتن اما ذهن ینه اونا کار امیپ ای  نیمثال مت یکرده ک  تشیذا  ی بهش نزدم نکنه کس یحرف

  هی گذاشتم با   نیاروم زم نب یکرده اره اره ز تش یاذ نیبره حتما مت  داشتیاتاق قفل کرده بود نم نیاونو ب زدیحرف م نبیبا ز

 فقط اون  نبه یاون مقصر مرگ ز وارید  یتو  دمشی گرفتم کوب  نیمت قه ی حرکت 

 بوده  یکه به مرگ خودش راض ی هان چکارش کرد نبیبا ز یتو چکار کرد  ـ

 

 

منکه بهت گفته بودم دوسش دارم گفته بودم   ی نبود ی تو که اهل نامرد نیفقط تـــــــــــــــــــو مت ی تــــــو مــقصر ـ

چرا   ش یچرا کشت یکرد نکاریقلبم چرا با من ا  یتو اد یکه تونسته ب ه یتنها دختر ال ینامزدمه گفته بودم بعد ژ

 ــــــــــــــراچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نارو زدن نبود.... ای انتیاصال حس خ رش ینگاه دلگ  یچشام دوخت تو  ی باال اورد تو نگاهش

 زانوم گذاشتم یافتادم سرم رو  اش شل شد صدام زمزمه شد اروم کنار پاش  قهیعقب گذاشتم دستام از  یقدم

 کنه یم تم یاذ ی ک  گهیکنم اخه د  کار یها چ یطون یتنهام گذاشته مرده من بدون اون ش  نبیز  ی حاال من چکار کنم وقت ــ

 شکست رنگ بغض عجز گرفت صدام

 من مرتب کنم خونه رو  خوادی م ی بهم با  لوس  زه یر یخونه رو م کنهیدرست م غذایک ـ

 هق هقم بلند شد خونه رو برداشت..... کرد یبدون اجازه من صورتم بارون زده م ختنیریم اشکام

 د یچیگوشم پ  یصداش تو  د یمنو به اغوش کش یی مردونه ا یدستا

 نشده یز یاالن که چ یکنیخودت نابود م  یداداشم چرا دار  ـ

 امد  رون یخش دارم ب یصدا

که بهش دارم    یحس ن یا دمیمقصرم از دستش دادم تازه فهمکرده االنم مرده من   یخودکش نبیبشه ز  ی چ ی خواستیم گه ید ـ

 ستین ال یحسم به ژ هی عشق بود که اصال شب
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 د یبه گوشم رس  د یچیمغزم پ  یتو  نیمت  دهیخسته رنج یصدا

 از دست داده  ی ادیخون ساز بده خون ز یهوش بهش غذاها یاز دست داده ب  یاد یراحت فقط چون خون ز التیزندست خ _

 خسته تر ادامه داد  یی موهاش زد با صدا  ونیم یچنگ  د یکش یی ککالفه ا پوف

 ی هست ازشون خبر ندار  ییزایچ ه ی  یگرفت قم ی نداشتم که  شیدر ضمن من کار _

 بهمون انداخت گفت  ینگاه امیکرد حرفش خورد پ سکوت

تو رو   م یبزور ازت جداش کرد یاشتند  یعی کرده با خودش رگاش زده بود توام حالت طب کاریچ ی حالت خوب نبود متوجه نبود _

به مراقبت   ازی فقط ن  شهیراحت بهتر م  التی بهش وصل کرده خ ی زده سرم هی رگاش بخ نیمت  یریاتاق تا جلومون نگ  ی تو میانداخت

 گفت  د ی ازش بپرس بهت شا هی ا گهید  ز یچ ستمینمن  ا ی نیمت شی داره در ضمن مقصر خودکش

گناه تهمت خورده بود اونم از من اخوند که حق اشتباه ندارم   ی که ب نی پر ندامت خجالت زده بهشون انداختم مخصوصا مت ینگاه

 چند بار به شونم زد زمزمه کرد  یانداختم از شرمسار نییسرم پا

 تچوقیاما به برادرات شک نکن ه ی خودت بدون نکه ی خبر از ا یب یداداش تو عاشق شد  ستم ین ریازت دلگ  _

 رفت.  امیزد پشت سرش پ رونیتموم شد از خونه ب حرفش

بود. کنارش   یخون  یکم  یچیبه دستش وصل بود مچ دستاش باند پ یتشک درازش کرده بودن سرم ی شدم که رو نب یاتاق ز وارد

گود رفته که    ییچشا دهیبود پشت گوشش زدم محو صورت رنگ پر دهیچسب سش یخ یشونیعرق کردش که به پ یزانو زدم موها

اجازه از گوشه   یب  یاشک د یلرز مشیوعض وخ نیته دلم از ا یزیچچاک چاک خشکش افتاد   ییشده بود ل.بها اه یس  رشونیز

 درکش کنم.  دونستم یخودمم گنگ بود نم ی چشمم راه افتاد حالم برا

 **** 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 
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  ن یماهر از ب یبازها ی زدم مثل رال رونیاف قشنگ ب کیت  هی با  نگیبنزم ورداشتم از پارک چیهله شنا کردم سوعطرم دوش که س  با

برداشته بود پارک کردم    کیرقص نورهاش کوچه تار ومد یاهنگاش م ی صدا رونمیکه از ب یعمارت ی سبقت گرفتم جلو نایماش 

شلوارم شق رق راه افتادم مقابل دربون خم   بیج ی شصتم تو یمانکنا انگشتا ثلام م  شهیدست نگهبان سپردم مدل هم نیماش 

کر کننده اهنگ بود    یکرد داخل به محض ورود دود و رقص نور صدا میی شد به احترامم در باز کرد مستخدم کتم گرفت راهنما

مترسک خودشون درست کرده بودن   لمتر پارچه تنشون نبود مث  هی که سر جمع  یی نگاه دخترا یکه به سمتم حمله کرد از طرف

قرار گرفتم محکم   ژ یبا پرست کردیمشروبش مزه م ک یپ زدیحرف م یکه داشت با پسر  ن یکنار مت کردیم ینینگاهشون روم سنگ 

بهم بزنه که پوست سرم سوخت از ضرب شصت   ی غصب برگشت طرفم امد حرف ر یکه ژستش خراب شد م  دمیپس کله اش کوب

 د یخند یهرهر م  نیمت  کردمینگاه م رغضبیحاال من بودم که م زدیدر رفته بود مزحکانه ل.بخند م   وش تا بنا گ  ششیکه ن امیپ

 

 

 

 )گذشته( 

 

 زدم...  جیبودنش گ نیلحظه از سنگ  هی  ینفس دادامش باال که برا هی ازش گرفتم  ن یدست مت  الس یگ

  هی بهتر شدم که نگاهم  ی به عنوان تاسف کم داد یدهنم همونجور سرش تکون م ی موز باز کردن نصفش چپوندن تو ه ی  عیسر امیپ

پاشنه بلند که من احتمال   یمشک یلباس قرمز  تا زانو کفشها ه یبا  الی بود ژاله ژوله اهان ژ یجا قفل کرد اون دختره اسمش چ

هدف هرهر   ینداره ب  ی عید حالت طبمعلوم بو  داد یباال م  کیپ یدم اسب   یموها شیغرق در ارا  دادمیسقوط هر لحظه اش م

کارهاش بوده که ولش   نیهم ی اون پسره اونروز برا نکه یبه تاسف تکون دادم احتمال ا یافتاد سر یم  ی کیهر دفعه بغل  د یخند یم

 .... زدیم  یع یکرده بود طب

رقص کرد ل.بم   یازش تقاضا ی بود که دختر سادهیخشک وا ن یطبق معول مت د یرو وسط کش ایلیخ  یخارج م یاهنگ مال پخش

  یپر  هی که چشمش به   خندهیکه داره هرهر م  دادیپشتش کرد بهمون لرزش شونه هاش نشون م  ام یاما پ نه ی تا خندم نب دمیگز

  دم یچکار کرده د ن یکه مت نم یجنتلمن درخواست رقص داد رفتن وسط برگشتم بب ی لیکرد خ  ریگ  ییایدر

 بـــــــــــــــلـــــــــــــــه

بشقاب پر   ه یمشت پفک  هی  پسیمشت چ ه ی  سادمیوا  زیاونا رفتم کنار م  ال یخ یدارن با همون دختره ب  فی وسط تشر نم یمت ااق

سفت ب.غلم   یکیشد  ده یشد که دستم کش یچ دم یکه نفهم  زدمیشخم م ز یاهم اهم اشتباه شد م ن یداشتم زم نجور یهم وه یم
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به رقص دعوت کرده که با همون   ی نجوریکه منو ا ه یک  بیاوردم که عوجوبه عج نییکرد محکم خودش تکون تکون داد سرم پا

پونگ هر ان احتمال افتادن داشت منم   نگیچشام شده بود توپ پ  د یرقصی خودش جلون داده بود م یبرخوردم که برا الیدختره ژ

 اهنگ مزخرف تمومشه  نیتا ا دادم یخودم باهاش تکون م

  کرد یبار کفاش پرت م هی  د یرقصیم بیباز بود که عج ال یخنده دار ژ ی اردا ریبخاطر حرکات غ شمی ن دادمیتکون تکون م  خودم

  رفتیعقب جلو م و یویمثل  د یرقصیم شد یدوباره پا م  خاروند ی کلش م  شستیبار م هی راه برم  تونمی نم ره یگ یپاهام درد م گفتیم

متوجه اش نبود جز   ی بود کس ک یجلو اصال سوژه خنده من چون تار ومد یعقب م رفت یم  یکش بود ه  هی برقصه شب نکه یا شتریب

 من....

  ست ین یکی اد یسرش ب ییحالش بال نینگرانش شدم نکنه با ا ییسمت دستشو د یکه تا برقا روشن شد دو دم یتموم شد د اهنگ

 حالت بد بشه....  هی به چ یچ  یکه نفهم  ی خوری م نقدریبگه اخه چرا ا

  تونستیکه گرفتمش سالن شلوغ بود نم فتاد ی جون بود داشت م یامد ب رون یحال ب ی ب دهیپر یاورد باال با رنگ  یی دستشو داخل

خنده   ر یکه دستاش دور بازوم قفل کرد بلند زد ز دمیتخت گذاشتمش پتو روش کش  یاتاق باز کردم رو  ن یاونجا باشه پس در اول

 گفت 

 شاهزاده قصه ها  ایتو  یبهشت ی هور یلتو چقدر خوشگ  ـ

 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 

 

 ی بهشت یهور  گهیخوشگل جذابم اما نه د ی ادیخودش من درسته ز شی فکر کرده بود پ  یچ وانه ید

 از فکرش شل شد قهقه ام بلند که صورتش اورد کنار گوشم گفت  شمین

 خندن ی فرشته هام مثل ادم م ی خند یچه قشنگ م  ـ

دهن باز کردن    شیامدن داخل اول دهیهراسون ترس  امیو پ نیدستاش از دور بازوم باز کنم که در اتاق با شتاب باز شد مت امدم

 کارا نبودم   نیاشتباه فکر کردن متعجب شدن اخه من اهل ا م یکه توش بود تیوعضع   دنیبزنن اما با د یحرف
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انگار از من انتظار نداشت روش   ی متنفر بود از طرف زایز چهم رفت چشاش رنگ خون گرفت اخه ا ی وحشتناک تو  نیمت یاخما

 ازم گرفت.... 

 خنده گفت ری بلند زد ز امیپ اما

 که تو  ی اب نداد بند 

  نیاشتباه متوجه شدنشون قصد ابروم کرده پس ل.ب باز کردم خودم تبرعه کنم که مت  ن یدر هم شد حس کردم ا د یشد  اخمام

 د یغرو یزخم  ریمثل ش 

 گه ید نی ایبدو ب دهیاز بچه ها د یکیسر کوچه ان  انیدارن م سایپل ستین زا یچ نیاالن وقت ا ـ

 داد زد  امیبلند شد پ سیپل ر یاژ یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز

 تا شر نشده  گهیچرا ماتت برده بدو د  وسفی ـ

  دم یبود بهم از بازوم بازم کنم که سفتر چسب دهیدختر که مثل کنه چسب  نیا یبرگشتم دستا رونیاز جلوتر زدن ب ن یو مت خودش 

باال رفته   ی جناب سروان با ابروها هیسرم با شتاب برگردوندم که   د یچیاتاق پ ی تو  سیپل میسیب  ی در حال تقال بودم که صدا

 شناختنی ه اونا که دوستام بودن منو مفکر کرد  ه یمثل بق نمیخــــــــــــــــــــدا ا ــــــــــــــــای  کردیخشن نگاهم م

 . دهیکارش ببهش اجازه سوظن م نکه یفکر کردن ا ی اونجور

  دم یخرپوف بلند شد برگشتم د یبدبخت شدم.... صدا نکه یگردنم نبض گرفت از فکر ا  یرگا میشونیپ ینشست رو  ی سرد عرق

 بود که کمکش کرده بودم.  ی هوش شده دستاش کنارش افتاده فقط قصدش بدبخت کردن من یدختره ب

 گرفتم سوار ون گشت   یگرفتن جا  یکه از مهمون  یافراد  ه یبق شیشرمسار کنارش راه افتادم پ یخم شده رو  ی کمر با

  نکه یکردم نگران اونام بودم با ان دایپ امیپ ای نیچشم گردوندم مت یجا به جا شدم هر چ  یصندل  ی موهام زدم رو ون یم یچنگ 

 بد بود.  یل یخودم خ تیوضع

  ایلینشسته بودن خ لکسیها انگار واسشون مهم نبود ر ی بعض دادنی پسرا فوش م کردن یم  هی دخترا گر  یدنیبود د ییا همهمه

صورت   هی با گر ایبعض ی الیخ ی با خنده ب ا یبعض ومدن یداخل اتاق سرگرد درم  رفتنیبزارن که برن دونه دونه م کردن یالتماس م

   ومدن یم  رونیکنار بزرگترشون ب یبا سرافکندگ ا یلیخ هدست پدر برادرشون   یکبود که معلوم بود جا

فرق داره بدتر بدتره شماره خونه   ایلیوعض من با خ دونستم یافتادم م ی صندل ی جون رو یدستم گرفت داخل اتاق برد ب  یسرباز

 اد یرو گرفت زنگ زد تا بابا ب
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صورت   یی ا دهیدر  زدن امد به محض ورود بابا کش  یهر بار همون حرفا رو گفتم بدون کم کاست دوباره صدا یی کرد بازجو  شروع

گفت تا تمام شد  ز یکه جناب برادران درست کار براش همه چ د ینشست علت حضورم پرس  یصندل ی غضبناک رو  د یصورتم خواب

 گناه قصاص شدم.  ی ب می شد سر افکنده نگاه ازشون دزد ریشدوم اونور صورتم خورد غرورم خاک ده یحرفش کش

  نیادادن  شیبعد جواب ازما ی برا یزمان عقد اجبار ل یدختره نوشتن با امدن وک  یبرا یزنگ زد برگه پزشک قانون ل یبه وک بابا

  ک یجز کوچ کرد ینم ی فرق چیاعتراض نکردم دفاع نکردم از خودم چون ه یچ یه ستیبه خواست من ن یعن ی یته بدبخت یعنی

 شترم یشدن ب

 **** 

 شد  یامد اونو دختر اعالم نکرد حتم  ش یکه جواب ازما یوقت  الی منو ژ ن یب یعقد اجبار ختبه

 سادیبار شکست قلبم چند لحظه وا نیچندم ی مشت لگد گرفتن غرورم برا ر یمنو ز الیبود که خانواده ژ اونجا

 نداره  یپسر گه یصورتم انداخت گفت د ی غش کرد بابام توف تو ی بود که مامان از ناراحت اونجا

 پشتم باشه ستین چکسیچقدر تنهام ه دمیبود که فهم اونجا

 دمیکشیر به دوش مننگ تا اخر عم ن یداغ ا د یچه نه با  خواستم یبود که چه م اونجا

 فرار کنن  ی بودن که تونسته بودن اونشب از مهمون امیو پ ن یکه منو باور کردن مت ییکسا تنها

 گرفت یانداختم که داشت نفسم م شد یم  ینیکه بزور نصف س  ی به سفره عقد  ینگاه

  دونستمیبود برام نم بیعج  نیخانوادش اما شاد بود ا ی صورتش زخم کبود بود از کتک ها یدوختم که جا جا  یبه دختر  چشم

 شد یمن م یکه زن زور  الیاز دست خودم ناراحت بودم تا ژ شتریچرا ب

 توجه به حال خراب من خطبه رو خوند   یکه عاقد ب دم یکش یی کالفه ا پوف

 

 

 )گذشته( 
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  رفتی کنارم راه م ک یش  یلیکه خ  الیبه نگهبان سپردم با ژ چیاپارتمانم که پنت هاوسش مال منه نگه داشتم سو یجلو نیماش 

 م یوارد اپارتمانم شد 

 کرد یبدترم م الم یژ یرفتارها نیبودم خشمگ  یحرص

چند بار   دمیکشیبا همون لباس ها تند تند نفس م سادم یدوش اب سرد وا  ریشدن حرصم ز ی خال یمبل پرت کردم برا  ی رو کتم

 بهتر بشه  اورد یکه به مغزم فشار م ی تا سر درد  دمیکوب واری سرم به د

حسابم اما   ی مدت پول داشتم تو  هیتا   رفتمیدنبال کار م د یگوشه حموم پرت کردم حوله رو دور کمرم بستم از فردا با ملباسا

 دختره کنه  وانه ید  الیبه لطف ژ ستیاونم ن گه یاما از االن د دم یخوابیم  خوردمیتا االن از پول بابام م یبعدش چ

 م ی بود ابون یخ لونیداشتم وگرنه ول  نیبود که خودم خونه ماش  نیا شیخوب

جالبترش   زی گناه محکوم شده بودم به همه چ  یگرفته بودم منه ب شی ات  شدمیموهام زدم داشتم منفجر م ونیمحکم م یچنگ 

  کردمیجمعش م د یباکجا گند زده بود حاال من   ستیکه معلوم ن ی به اسم کس  هی دست و پام زدن به عنوان مهر ه یوقت عقد  نکهیا

 شد  زایچ  یلیاونم با ابروم تاوانشم خ

 یی ابرو یب

 نیوالد  عاق

 شدن از ارث  محروم 

 ی خانوادگ  یب

 پشت پناه  بدون

 کار اعالف  یب

  شدمیم ری تحق خوردم یکه من نکرده بودم لگد م ی مشت لگد خانوادش بودم به جرم کثافتکار ریکه ز یی اون لحظه ها هچوقت

 ....رهینم ادم ی دم یشنیم نیتوه

 از بابام به ناحق خورده بودم  یلیبد که دو تا س  ی وقت  شتریب درد 

 پسرش ندونست گهیصورتم انداخت منو د  یکه توف تو  یپدر

 بوده  ش یزندگ ی نبود انگار از اول قصدش فقط بودن من تو یدختر اصال ناراحت ناراض ن یاونجا بود که ا شیات
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 ....شد یحرص که سرد نم  نیخوردم تا خنکم بشه از ا ی اب وان یباز کردم ل خچالی در

باز با شلوارک باال   ی لیتاپ خ  هی که دهنم باز موند   دمید  یبا وعضع  الیاتاقم که ژ ی پرت کردم برگشتم برم تو نگیس  ی تو  وانیل

 بود.  سادهیوا د ییجویم ی ادامسش الت کهیافتضاض در حال شیغرق در ارا ی ال انگشت ییزانو دمپا

 ....نی هم فشوردم دختره اشقال انگار ا ی رو تیز عصبانا دندونام

 شدم یموهام زد نه اروم نم  ونی محکم م یچنگ  دم یکش یی کالفه ا پوف

 دم یشدم غر د یکل  ییدندنا ن یاز ب دمشی کوب  وار یپنجهام فشوردم به د ون یحرکت بازوهاش م هی با

منو از   یتونیمزخرف م ی لباس ها نیفکر نکن با ا  رمیچشم دل س  ستمیمنم شوهرت ن ستین ی خونه که بود ی اون عوض نجایا ـ

 ی راه بدر کن

 بهش دادم که وسط سالن پرت شد.... یهول  هی هم رفت  ی فشار دستام اخش بلند شد اخماش تو از

 ارم یسرش م ییخونه باشم بال دونستم یخودم کنترول کنم م تونستمیکه نم  ادیبودم اونقدر ز یعصبان

 دره اونجا از ته دل نعره زدم  ه ی یبا سرعت روندم تا باال رون ی از خونه زدم ببرداشتم  چیسو پس

 خـــدا ـ

 خــــــــــــــدا

 خـــــــــــــــــــــــــدا

 خـــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 ن یتوان با زانو افتادم زم ی که ب  اونقدر

 **** 

 

 )گذشته( 
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  ن یمعلوم بود اصال از ا زد یرقم م میزندگ  ی داشت نابود لکسیکه ر  ییکنه ا  ن یکنم که خودش بره ولم کنه ا  یداشتم کار  میتصم

 بلکه خوشحالم هست.... ستیکه افتاده نه تنها ناراحت ن  یاتفاق

 زدم  ی د نکرده بود هنوزم افتضاح بود پوزخن یانجنان ر ییباز کردم که چشام بهش افتاد که لباسش عضو کرده بود اما تغ در

  نجور یتمام اتاق هارم هم ی انداختمش توش تلفن ها دمیکه همراهم اورده بودم باز کردم تلفن از برق کش  ییا زه یمکان کیپالست

 زد یغر م ومد ی پشت سرم م ی مثل عروسک کوک

 ؟ یداریتلفن ها رو چرا برم   یکن  رمیاس  ی خوایم انگار

برداشتم   شی ارا ز یم ی رو از رو لش یاتاق ها رو هم برداشتم موبا یها د ی کل گرفت یاوج م شتریکه هر لحظه ب تش یعصبان الیخ یب

 اروم اما ترس الود گفتم  یتخت روش خم شدم با لحن یهلش دادم رو  رش یکه سمتم جهش گرفت تا از دستم بگ 

 ی نیبیبا کارهام مخالفت نکن که بد م ـ

دختر گفت    نیمگه ا ومدم یکوتاه م د یو رفتارم اما نبا  می کرد از تصم مونمیچند لحظه پش ی که برا د ی از چشمش چک یاشک قطره 

انداختم داخل  لشم یمنو نشون نداد ازش فاصله گرفتم موبا هیمقصر ک   دنیگناهم اصال فقط هر وقت ازش پرس  ی که من ب

 گفتم   گرفتیم بهش زدم تا تشر به اونکه داشت ابغوره  یقفل  ذاشتمشزدم داخل انبار گ کی به پالست یی گره ا کیپالست

 پاشو ــــــــــاالیدرست تنت کن د  ز یچ هیپاشو  ـ

 کارشون   د یپنجره ها رو حفاظ بکشن تا شب طول کش انیبازوش گرفتم انداختمش داخل اتاق درم بستم زنگ زدم ب ریز

 گاوصندوق گذاشتم....  ی برداشتم تو یزاپاس اتاق ها در ورود  یدهایکل

 **** 

مبل   ی ماهواره رو  یانداختم مال خودم برداشتم جلو  ی غذاخور ز یم یرو  ال یکه سفارش دادم بودم برداشتم مال ژ یی تزایتا پ  دو

به   ی همونجور گاز خوردم یتکون تکون م   شیخارج یانداختم کنترول برداشتم زدم شبکه اهنگ با اهنگ ها زی م یولو پاهام رو 

که با دستمال سرش بسته    مید یم  دادمیتمام همونجور ادامه م یلکسیا رکردم ب اد یز ون یتلوز یبهش صدا ت یاهم یب زدم یم زامیپ

  کنهیگرفتم تلفن ها رو برداشتم هنوز دمقه احتماال حالش گرفته اس سرش مال اونه درد م شیمعلوم بود بخاطر ظهر که گوش 

 هام بود.   یدختب نیاون باعث تمام ا دادمیعذابش م شتر یب د ینبود با یز یچ نکهیزدم ا یزهرخند 

 گذاشتم درو قفل کردم  ف یک  یباال مدارکم برداشتم تو  دمیروش کش ییدهنم گذاشتم چا  یرو تو  لقمه 
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بهانه پشت بهانه معلوم بود بابام   ومد یتا اسم کار م  یاولش خوش بش خنده ول شناختیشرکت به اون شرکت هر تا منو م نیا از

 سپرده بود بهشون که کار بهم ندن 

 .دمی باال کش ی اب وان یمبل ل ی در واحد باز کتم پرت کردم رو دم یخر چیدو تا ساندو یخود  ی کلنجار بهمه  ن یاز ا خسته

دو روز خونه خاک کثافت از سر   نیطبق ا کردیم  زیی خونه رو تم ایمثال زنم غذا درست کرده بود   نیبود اگه ا ی خود یب انتظار

جلوش انداختم امرانه مقتدر   چش یساندو زدیتختش نشسته بود داشت الک م  ی اش رو شه یاون با وعض افتضاح هم د یباریروش م

 بود گفتم د یکه از من بع یزیچ

 شه یم ی چ یبر  هی تا ته قض  د یمرتب غذا حاضر نباشه خودت با زیی از فردا خونه مثل دسته گل نباشه تم ـ

 تفاوت گفت  ینشون داد ب  لکسیته نگاهش نشست اما ظاهرش ر یترس 

 ی دمگه کلفت اور  ـ

 داد زدم  نیخشمگ 

 ید ینباشه شه ینجور یکثافت فقط از فردا ا یی تو  یچون خودت بهم قالب کرد  ی اره از کلفت کمتر ـ

 دمی اتاق محکم پشت سر کوب در

 .... هی پرو رودار فکر کرده امده رستوارن همه ولو شده دو روزه نه همش از رستواران غذا اوردم فکر کرده خبر ی  دختره 

سطل زباله نداد فکر   یخودشم تو  یمصرف غذا  کباریبه خودش زحمت انداختن ظرف  یخاک گرفته حت ی از خونه زندگ نمیا

  وسف یچکارت کنم هنوز  ن یبب سایوا کنمی باهات معلوم م می من مسختدمشم دختر احمق نفهم از امشب تکلف یکرده امده پادشاه

 ....ینشناخت

 رسمیبا من اره حسابت م یکنیم  یلجباز یکنیچکارت م نیبب ی که گفتم نکرده باش  ییفردا کارها فقط 

از دق پوستاش پرت  خوردمیبرداشتم تند تند م  ی مشک ز یم ی رو یاز شکالت خور واناتی مبل ولو شدم زدم مستند ح یرو  یحرص

موهام   ون یم ی گرسنمه چنگ  نقدر یکه انخوردم   چم یامد ساندو ادمیخوردم که  ی تخمه برداشتم فوتبال  یمشتن  نیزم یرو  کردم یم

  ه ینوشابم  دادمیم  نیپا دهینجو ندهیجو  خوردم یبا ولعم م ختم یسس روش ر برداشتم فمیکنار ک ز یم  یاز رو  رمیزدم تا اروم بگ 

 رون ینفش دادم باال که گازش از چشام زد ب 

 **** 
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 )گذشته( 

 

  ی باک پر کردم دوباره راه نیپمپ بنز نیاول دمیکش  یداد کالفه پوف  ن یچرخوندم که تا روشن شد هشدار کم بودن بنز چیسوئ

  ییشرکتاه کارخونه هر جا رفتمیبود که هر روز م یی هفته ا ن یدوم نیا ی چ یبه ه ی چیبود ه ده یفا یبه اونجا بازم ب نجایشرکتها از ا

نفوز باباست   دونستمیم کنمیپوستش م دمی جو نم ییحواله فرمون کردم ل.ب پا ی مشت ی حرص یچیبه ه ی چیکار ه ی برا شد یکه م

 ارن یبهانه م شه یکنم نم  دایپ میکار  تونمیکه اگه م

بهتر   لیاز اون او دم ید  یسندل یدامن کوتاه ی قرمز یبا تاپ بند  ال یحال در باز کردم که ژ ی دست نگهبان سپردم داخل ب نیماش 

 شده بود.... 

اما از   شد یسوخته خام م  ی نمک گاه ی ب  ایشفته شور  ایهر چند  کنهیحداقل غذا درست م یهفته جنگ جهان ه یبعد  حداقل

 . کنهیم ز ییتم ومد یمستخدم م ه ی یی بهتر بود خونه رو هم هفته ا شیحاضر خور

 التماس کرد اما قبول نکردم.  ختیبارها اشک ر هی با بق یشکنجه براش همون حبس کردنش با نداشتن راه ارتباط نیبدتر  البته

 ی عصبان ی گاه کرد یکنجاوم م   یلیخ زی مدت دو تا چ نیا ی تو فقط 

 زد یاون کوچه که داشت سرش داد م ی بود تو یاون پسره ک  نکهیا شیاول

 شد بهش گند زده که به اسم من تموم  ی ک ش یدوم

 درست باشه حدسم   کنمیممکنه کار اون پسره بوده باشم اما شک م کنم یفکر م یگاه

 موهام زدم باال دادمشون   انیم یچنگ 

معرفتم   یب  یدوستا ن یا امیو پ نیدر نظر گرفتنش وارد اتاق شدم لباس هام عضو کردم تا وارد سالن شدم چشمم به مت  بدون

خونه گذاشته بودم اون دختره   نیا ی پا تو ی اما از وقت دادنیو حق م د یدن بهم امعقد کنارم بو یشدم که تمام مدت دادگاه حت

 مثال زنم 

 شمیاسا ل یکه شده مخ یل.بام نقش بست زن زور   یرو  ی هه پوزخند  زنم

نشسته   لکسیر ام یو پ  نیمت  یباز جلو  ینشم اما تا نگاهم به لباس هاش افتاد اون لباس ها نیتکون دادم تا دوباره خشمگ  یسر

حتما   دونستمیبازوش گرفتم چنان فشوردم که م ر یبود خشم اژدها افتاد به جونم با خنده دلبرانش عشوه هاش پا تند کردم ز
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دم کف اتاقش هوار زدم انقدر بلند که گلوم به  پرتش کر دمش یاما قصدم خورد کردن دستاش بود دنبال خودم کش شه یکبود م

 سوزش افتاد 

 خراب هــــــــــــــــــــان یدو نامحرم دختره    یجلو  ید یپوش  ه یچ نیا ـ

که با دست ازادم    زدی م ق یج دادیکمدش نگه اش داشتم از درد م یموهاش زدم با همون موها بلندش کردم جلو  ون یم یچنگ 

 دهنش که خون افتاد   یتو  دم یچنان کوب

 گوشش داد زدم  کنار

  ی پوش ینم گهی از االن به بعد د ید یپوش  یهرر اشقال  ی بود یتا حاال هر قبرستون  ید ید  رت یغ یمنو ب ای ی منو کرد ی تو قصد ابرو ـ

 افتــــــــــــــــــاد

 تکون دادم  د یت اشارم به تهد صورتش پرت کردم انگش ی زدم تو دهی لباس پوش   نیبه اول یگرفتم در کمد باز کردم چنگ   ینفس

 ید یفهمــــــــــــــ  یکنیکه مثل مترسکتم کرده پاک م یی اون اشقال ها رون ی ب یایم  یپوش یم  نویا ـ

 .دمیزدم در اتاقش کوب  رون یب د یباری که اشک ازش م نشیو خشمگ  نیتفاوت به نگاه غمگ  یب

داشتن خودشون به اون   ی که سع ی امیو پ  ن یبه مت یباز کردم نگاه فشوردمی هم م یچشام که رو  زدمی نفس نفس م تیعصبان از

مشت شدم سمتشون گرفتم دلخور از تنها   یاصال متوجه موضوع نشدن انداختم به سمتشون راه رفتم دستها ی عنیراه بزنن 

 مبل مقابلشون نشستم  ی سرد رو یساده تا حدود  ی احوالپرس  ه یمدت فقط دست دادم  ن یا یگذاشتنم تو 

برداشتم خودم مشقول پوست   یاریخ ز ی م ی رو  وهیتفاوت بهشون انداختم از ظرف م  یکردم ب یسع ی اما تا حد  ریدلگ  ینگاه

که باهام راحتتر بود سرفه   ن یکه باالخره مت  کردم ینگاهشون م یچشم ری ز زدن یکندنش نشون دادم اما هوام بود که به هم اشاره م

 کرد تا نگاهم بهش بدوزم  ییا

 ی کن دایکار پ  یهنوزم نتونست وسفی ـ

 تکون دادم که ادامه داد  ی منف یبه معن  یسر

 مشیچرخونی شو هر سه تامون م کیباهامون شر ایتوام ب م یبزن یقرار شرکت مهندس  ام یمن که دکترم کار خودم دارم اما با پ ـ

بود حاال که بابا بدتر باهام لج   یعال شنهادیپکرد   یبشه باهاش کار یینبود منکه پول داشتم اما اونقدر نبود که به تنها میبد  فکر

 بهم کار بده  یکس ذاشتیداشت نم

 جلو خم شدم مثل خودش اروم گفتم  به
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 د؟ یکنیکارش شروع م ی از ک کنمیباشه قبول م  ـ

 جواب داد  امیپ نباریبهم انداختن ا ینگاه

باهامون   یمونده که خدا رو شکر قبول کرد  شیمقدار هی کارها بودم  ر یگ  یچون پ میببخش د یبا شتیمدت که نبودم پ نیا ـ

 یکشیشر

 ی زد به در شوخ نباریا

 اد یجمع کن که اصال بهت نم  رغضبیم  افهیق نیحاالم ا ـ

 

 )گذشته( 

 

شروع کرد    نیخونه خراب کن اول از همه هم مت ی طونایباز شدن همون ش  دنشیمنتظر ل.بخند من بودن که به محض د انگار

 گفت  د ی سرم کوب یبشقابش تو  اریخ

 ی ر یگ یم افهی من ق سه یبار اخرت باشه وا ـ

کرد انگار درد    سم یخ ختی در برم نذاشت تا اب کامل ر  خواستمیم میکرد هر چ  یتو سرم خال ز یم یرو  وانی اب ل امیبندش پ پشت

با   نیپا انداخت روبه مت ی ژست باکالس ها رو دراورد پا رو  دهیمنه موش کش ال یخ یموزش خورد ب  لکسیدلش نشست که ر

 که معلوم بود بمش کرده  ییصدا

 بود  یجناب دکتر نظزتون راجبه ادب کرد مهندس چ ـ

 دوبلور ها  ن یخرجم کرد همونجور ع یگاهباال انداخت دستاش دور زانوش قفل کرد ن  یی بدتر از خودش ابرو نمیمت

 واقعا خوب بود   یکرد  ییجناب مهندس کار کامال بجا ـ

  ششیپ یشتری از خنده که زلزله چند ر  دنی چنان ترک کبارهی کردم یبدبخت ها نگاشون م نیبهم انداختن که ع ینگاه یجد  یلیخ

 کم بود 

 نکنم  ی نبودم تالف وسفیبه تاسف تکون دادم  یسر
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تا بنا گوش در    ششونیکنم ن  ییرایقرار ازشون پذ  کردن یظرف گذاشتم اونا که فکر م ی ها رو دراوردم تو ی بستن خچالی یتو  از

  یاز صورتشون رو  ی صورتاشون چک چک بستن یظرف برگردوندم تو  ی انتهار یمجلس کیش  ی ل یحرکت خ هی  یرفتم اما ط

  یچشا دنی که با د دمیخند  تونستم ی که م یی دست از دلم گرفتم تا جا دنشون یبود که ازش بارون بباره با د ی لباسشون مثل برف

 الفــــــــــــــــــــــــرار شونیخون

تنگنا افتاده بودم    یتو  بستن یراه فرارم م ومدن یاونام از جلو عقبم درم کردم یبدو اونا بدوم چون دو تا بودن هر جا فرار م  من

  دمیبود باز کردم چپ  کم یکه نزد یدر  نیپس اول  ی توالت فرنگ  ی کردن سرم تو ی حت اریممکنه سرم ب یی هر بال رنم یبگ  تمدونسیم

 بازش کنن....  نتونن تا   سادمیداخل در بستم پشتش وا

کرده   ه یکه معلوم بود تمام گر ییخودشم گوشه تختش کز کرده با چشا الهیبرگشتم که متوجه شدم اتاق ژ دم یکش ی راحت نفس

 پخش شده بود.  ششینگام کرد ارا نیغمگ  ریدلگ 

 بود که بخاطرش زده بودمش  ییهمونا لباساش 

 بوده؟  هی چ انیبپرسم بگو جر دتونستمیدوختم بهش کاش م  میدر نشستم نگاهم مستق  پشت

 کرده  ی منو وارد باز چرا

 ؟

 .. ...میمن چ مگه

 .... میک

 .....چکارم

 ه؟ ینقشم چ یباز ن یا یمنو تو  اصال

 من نوشته شد....؟   یکجا بوده که گناه نکرده پا خطام

 معما دست اونه  نیهل ا د یاحتماال کل کردمیم دایاون پسره رو پ د یبا

 ومد ی درم شی که داشت از ر نقدریا دمشونیموهام زدم کش ونیم چنگ

  دن یهنوز منتظرم بودن تا حسابم برسن اما با د امیو پ ن یزدم پشت در مت رون یاز جام بلند شدم از اتاق ب دمیحسرت الود کش یاه

 شدن.....  یجد  نمیچهره غمگ 
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 منو بازم تنهام گذاشتن بستنیدر م  کهیبعد در حال یساعت

 **** 

 ....کردیسر پا موند ندارم تمام بدنم درد م  یشدم راه رفتم که نا  نیی از پله ها باال پا نقدر یبه اونور ا نوری از ا امیصبح همراه پ از

همون پسره بود که   کردیباور نم د ید یکه م یز یاما خوشحال بخاطر درست شدن کارها سمت خونه راه افتادم که چشمم چ خسته

راه افتادم   م یحال یه گاز پشت سرش با وجود ب دقت کردم درسته خودش بود تخت  شتریجنگش شده بود ب الیبا ژ ابونیخ ی تو

 کـــــــــــه....

 )زمان حال( 

 

  ی به رگها ی تکون بخورم نگاه  نبیاز کنار ز دم یترس یاما م ذاشتمیافطار سنگ تموم م یبرا  د یروز رمضان بود با نیکه اخر  امروز

 حس کردم  زد ی به قلبم م شتریته گلوم فشورد سوزش اشک که ن  یکردم بغض  دش یبر

 کنه  دارش ینره ب یبدون سر و صدا از اتاق درامدم در جفت کردم صدا ی اروم به

  لشیسر راه برام تحو امیدرست کنن که پ نبیز ی برا ی د یسفارش داده بودم به عنوان ع شیشد که چند روز پ ییقفل کادو نگاهم

 گرفته بود 

 خوردش  هیبخ یپاره پارش دستها یدادن اونم خون خودش بود رگها ی د یع ن یهم بدترب نبیز حاال

 .نهاستیاز ا رتریحس گلوگ نی مشتم فشوردم تا بعضم بره اما ا ی که کرده گلوم تو  یتند شده بود با فکر به کار نفسم

فطر   د یع  یکیباز کردم چشمم به ک خچالی امشب کرده بودم کجا رفته بود در  یکه برا  ییفکرها  رفت ینم یو دل به کار  دست

درست کرده بود    یشکالت کیاوندفعه ک نب یچون ز یسفارش داده بود من گفته بودم شکالت  یبخاطرم شکالت  نیافتاد که مت

 کردم یم زییتا چند ساعت اشپزخونه رو تم  ش ها یبود هر چند بخاطر خرابکار دهیبهم چسب د یشد 

 ل.بم نقش بسته بود با برگشتن به زمان حال نابود شد.... ی خاطره اونشب رو اد یکه با   یلبخند 

کنه    یباعث شده خودکش ی چ نکهیسمت ا رفتیفکر م   کردمیکه م  یدراوردم مشقول درست کردن با هر کار یسوپ مقو  ه ی  مواد

 ی مرگت جلو بنداز  یریخشم خدا رو داشت که بدون عزن اون جونت بگ  دش یبخشیکه خدا نم ییا رهیگناه کب  نیاونم ا

 د یخودم اصال متوجه حال خرابش نبودم شوکه اشتباه رفتار کردم اشکم چک نکه یا ام یو پ  نیمت دنی رس یم ر یفکر نبودنش اگه د با

 شدن انگشتم بلند شد  دهیهمزمان اخم با بر
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 با افسوس تکون داد.... یسر  د یخون د ی ه که قرمزشد  ی اشپزخونه انداخت تا بپرسه چ ی خودش تو امیپ

اون دختر   یحال روزمه فقط خودکش  نیشده که ا ی چ نهیداشت مغزم بخونه بب  یسع ق یموشکافانه دق  یبا نگاه نیسرش مت پشت

جواب مونده   ی بودن اما ب ده یکش شیماه هر دوشون  بارها موضوع پ ه ی ن یا یهم هست هر چند تو  ییا گه ید  ییا ه یقص ایبوده 

 بود سوالشون.... 

بابت   المیشد چون خ ی کار  زییکرد خودش مشقول تم رونم یاز اشپزخونه ب  نیروش زد مت  یچسب امیاب گرفتم پ ریش  ر یز دستم

 نداشتم ی حرف ش یکار زییتم  یسوپ راحت شده بود برا 

که معشوقش عذاب داشت   د یبخشیکه خودش نم ی ...گذاشتم اشکام بباره تا دلم سبک بشه دلنمازم دادم سر به سجده. سالم

 دونستینم  یاز چ د یکشیم

 نداشت..... زش یعز یناراحت  یحالی که طاقت ب ی دل

 پاک کردم جانماز سر جاش قرار دادم   اشکام

 سوپ هم زدم تا خنکتر بشه....  کاسه

ندونست دلم   د ی کتفش انداختم به خودم تکه اش دادم قاشق سمت دهنش بردم نگاه خمار پر شرمش ازم دزد ر یدستم ز ی اروم به

 شد.... ده یبا نگاهش دزد

سفارش کرده بود نذارم   ادیز ن یرو قادر نبود تکون بده مت شیزخم  ییتوان تکون خوردن نداشت دستا دش یضعف شد  بخاطر

 م بده با دستاش تا جوش خوردن رگهاش انجا یکار

 که با عشق درست کرده بودم با تمام احساسم دهنش گذاشتم با دستمال دور دهنش پاک کردم....   یاخر سوپ قاشق

نگاه   یی ا هیثان  یکنار زدم که برا شیشونی به پ ده یچسب یبه صورت قرمز و عرق کرده از شرمش انداختم با دستم موها ی.بخند ل

قلبم تکون ندادم   ی سرش از رو ختیبه وجودم ر ییاژ خون با درصد باالگرفت پمپ تمیچشام قفل شد قلبم ر ی تو باش یز

 گوشش نجوا کردم   ریهمونجور که ب.غلم بود ز

 اخه....  ی کار رو کرد  نیچرا ا ی جان خانم نبیز ـ

 شکست بخاطر بغضش خشدار شد صدام

 ارزشه یب نقدر یا ت یمگه زندگ یشکست که قصد جون کن  نقدریا ی دلت از چ  ید ید  یزیچ  یحرف می مگه چکارت کرد ـ
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  ی بودنش تحمل کنم کس ر یساکت گوشه گ تونستمیرو که تمام جونم شده بود من نم یدختر  نیبه خودم چسبوندمش ا محکمتر

 هاش مجنون خودش کرد  طنت یکه منو با ش 

  دمیب.وس  شی شونیبه خودم جرات دادم پ دم یموهاش کردم که متوجه لرزش بدنش شدم اروم درازش و پتو سرش کش ی تو ینفس

 عاشق نجوا کردم  ییگوشش با صدا ریز

 باش  نیکنارتم مطم شه یتا هم ـ

 وجود مسکن ها زودتر از اونکه متوجه حرفم بشه خوابش برد پلکاش افتاد.  بخاطر

مهار   ی لیاول اونو خ یکه روزها  یکنم از وجود دختر رابیاش شدم تا دلم س  ره یخ ر یدل س  هی م راحت از فرصت استفاده کرد من

 داشتم که نباشه   نوی بود که خدا به داد همسرش برسه اما االن حسرت ا ن یفکرم ا دمید یم ینشد 

 ه ی نشون کرده کس ای ی داره نامزد ی نکنه همسر ایخدا ی گفتم االن همسرش وا  یچ

  شدمیاگه بود که من عاشقش نم ستین گفتمیم یی قلبم چنگ زد دستم روش گذاشتم تا ارومتر بکوبه ه  قیعم یفکرا درد  نیا با

 ....کنمینگاش م فته ی ش  نجوریممکنه نامحرم باشه بهم من ا زنمیدارم خودم گول م   دونستمیم

 دم یموهام چنگ انداختم کش  یپلک بستم کالفه سردرگم دو تا دستام تو  دم یدزد نگاه

 بود صورتم بازون زده کرد... ختیکه از صبح تا حاال بارها ر یاشک

اتاق رفتم در قفل کردم تا صبح   یروزه ات باز کن تو  ا یب گفتیکه مدام م  ی امیپ نداختیکه داشت سفره م ن یتوجه به مت بدون

 شدم  کی داره منو ببخشه که بهش نزد  یاگه همسر خواستم یسر سجده زار زدم با هق هق التماس از خدا م

عشق قلب بم   ی نداشتم دوباره شکستن تو ی شکست بدتر ه یتحمل   نبار ینباشه ا شیزندگ یتو  یکس   کردمیالتماس م ی طرف از

 نداشت وارهاش ید  ترک برده شهیشدن ش  ختهیزدم طاقت ر

 قند خون افتادم  د یتوجه به سر درد شد  یاذان صبح منو به خودم اورد ب  یصدا

 هم گذاشتم ی فرش چشم رو ی صبحم خوندم کنار سجاده رو نماز

 مسجد برگزار کردم.  یخودم خونده بودم تو  یخونه برا  یکه تو   یمسجدم جدا از اون ی فطر برا  د ینماز ع اقامه

تازه داشت افتاد دو   ی که تازه باز کرده بود جگر و قلوه ها ی رفتم سمت خونه سر راه چشمم به قصاب تموم شدنش مثل موشک با

 جونه.........  یب فی ضع ی لیکه خ نب یتا همه بخورن مخصوصا ز دم یخر لویک
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انگار خونه   ی سیرودربا یاخالقشونو دوست داشتم ب  خوردن یداشتن م  نیو مت  امیدر باز کردم سفره صبحانه پهن بود پ ی وقت

 ندارن یبیاصال احساس غر پاشنی م زنیریم  خورنیخودشونه م

از کنار پنجره بغلش کردم   ی چجور دمی کنار پنجره اتاقش نشسته بود با اون حالش نفهم  دمیباز کردم که د نب یدر اتاق ز  اروم

  یبخودم امدم برا  د یباریصورتش رو که تعجب ازش م دم یده ددرشت ش  ی با چشما یرخت خوابش گذاشتمش فقط وقت ی رو

 کردم   یق یاخم عم ه ینباختن قاف

 هان  ی فتی م یاونجا نشست تیحال ی ب نیبا ا یگ ینم ـ

 

 انداختم نییسرم پا دمینگاهع خجالت زده ام از نگاهش دزد  

 پس سکوت کردم.  دمیحرصش م نقدری افتاد مقصرم که ا ادمیبزنم که  یامدم حرف فتم ی حرفش دهنم باز موند مگه بچه ام ب با

  امیو پ نینگاه پر اخم مت ر یز ذاشتیکه به دهنم م ی کیکوچ  یسفره مقابل دوستاش نشستم لقمه ها ی کمکش بلند شدم رو با

 ....دادمیم  نییخوش خنده بزور پا

مام سفره داخل دهنم چپوند سفره درو کرد چند  ت ی جوابش اخم بود برام ول کردمیحد انفجار به خوردم داد هر وقت اعتراض م در

 دهنش گذاشت  کمیلقمه کوچ

 گفت ام یعوض کرد داخل اشپزخونه شد روبه پ یکه هنوز تنش بود با خونگ  ی رونیب لباس 

 برم بخرم  ای م یذغال دار  نیبرو بب ـ

 د یبگوش رس  امیپ م یدار  می بعد دار قه ی دق چند 

 ی دار  یمرخص ی تا ک مارستانیب یگرد یبرم یک  نیمت ـ

با لپ   کرد یانداختم همونجور که دوباره داشت کار م یبود نگاه دهیسوال ازش پرس  ن یکه ا امیلپ تاپ برداشت به پ  یاز رو  سرش 

 تابش جواب داد 

 مطبم همه رو کنسل کردم  مارستانیب  رمیگرفت تا اخر ماه نم  یطلب دارم دو ماه مرخص  ادیز ی مرخص ـ

 بود بپرسه  نینوبت مت نباریا

 ی ر یم ی تو ک ـ
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 نشست گفت  نی اوپن فاصله گرفت کنار مت از

 هست ی منم تا اخر ماه هستم معاون شرکت مواظب همه چ ـ

که   شب ید می فداشم زندگ ی کباب درست کنه اله  خواستیکه با تعجب نگاهش کردم م د یکش رونیب نت یها رو از کاب خیس  وسف ی  

 خدا من همش دردسرم   یخونه مراقب من بوده احتماال مسجد نره وا  نیمن زهر کردم مثال جشن بود مسجد ا

  هی زد امروز خراب نکن با گر بیعرق شدم چشام قصد بارش گرفت که وجدانم نه س یتنم نشست خ  یرو  ی ونیشرم و پش احساس 

 هات....

دستام نشست    یرو  ی دست کندم یگوشت کنار ناخونم م  یدوختم عصب  کردم یم ی فرو دادم نگاهم به انگشتام که باهاشون باز بغضم

 که کاسه خون بود نشست.... ی دو تا چشم سرمه اب ی سرم باال اوردم که نگاهم تو

 کنه یم ی نجوریشد مگه چکار کرده بودن که ا دهیبر ده یبر ظش یاز اخم غل نفسم

 ب باز کرد بهش دوختم که ل. رمیاشک پشت پلکام حس کردم نگاه دلگ  جوشش

  یدوباره خون امده ناخونات چرا خون ن یبب یار یبهشون فشار م یدار  ینجور یها ا ید یهواست کجاست خوبه رگ دستات بر ـ

 هـــــــــــان یکن یکه م  هی چ نکاریتو دختر ا ی کرد

 بگه  تونهیبهم با ل.بخندم م کنهیاخم م چرا

 مگه من کر هستم  زنهیداد م چرا

 ازم خسته شده نه یم  یبداخالق چرا

 شم یحتما مزاحم زندگ هی عصبان نقدریا چرا

 زشم یرو مزاحم همه چ ش یمختل کردم کار و زندگ  شتریکارمم ب نیا با

 م یموجود اضاف ه یناز کشم باشه فقط  ستمیمنکه زنش ن  گهید  معلومه 

 بخواد باهام مهربون باشه....  ستمین  الشیژ من

وقت    نیبرم در اول د ی.... اره بانجایبره از ا د یکه با می موجود اضاف ه ینداره   ییجا شیزندگ یدختر عاشق مفلوکم که تو  ه یفقط  من

 کنم یکارم م  نیکنه هم شی ممکن تا بتونه راحت زندگ

 لونه کرد...  یمونینگاهش پش یتو  دم یزدم خنک کنه فقط د  ش یاشکام شد تا قلب ات البی صورتم غرق س  ی ک دمینفهم
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  دمیرفتم دستاش که بقصد کمک سمتم امد د یی به سمت دستشو واری بلند شدم با کمک د دمیکش  رونیدستام از دستاش ب  اروم

 داد بکشه سرم.... د ینبا شیزندگ  یمزاحم باشم تو م یتا بفهمه هر چ دمیاز عمد عقب کش

 نجایاز ا رفتمیفرصت م نینداشت منکه در اول یت یما زوم شده اما برام اهم یرو  امیو پ ن یکه نگاه مت دمید

 دم یبر یشستن دستام البته مراقب بودن اب نرفتن سمت رگها بعد 

  شینگاه ش  ر یبرم داخل دوست نداشتم ز خواستمی حال داشتم اما نم  ی نشستم چشام بستم احساس ضعف ب اط یح ییسکو ی رو

از گذشتم خبر داشت از کجاش   م یمن ک دونستیکه م ی نیمت خگری نگاه توب وسف ی مونیجفت چشم باشم مخصوصا نگاه پش

 چوقتی دوستش برنگردم ه یکرده بود زودتر گورم گم کنم از زندگ د یفقط تهد  دونستمینم

 

 

 (ستای)چ

 

 با زغال منقل....  ام یو پ  نیپشت سرش مت گریج ی ها خیبا س  وسفی

 جا دارم؟  زام یعز ی زندگ یزده بود دوختم بازم فکر کردم من کجا رون یب مانهاش یترک برده که س   کیبه مزا نگاهم

 .رفتی م یکه تا بحال حج بخاطر خدا نرفته بلکه بخاطر اسمش بوده هر سال حج اصل  یبازار یپول حاج ی که تو پدرم

مبلغ   ییخودنما ی برا ه یریمجالس خ یاول همه باال شه یکمک کنه هم گرفتیسر صدا در خفا نم ی ب ی ازمند یدست ن  چوقتیه

 داد یم  یادیز

 تا جلب توجه کنه همه اونو خوب بدونن  کردیم ی کار هر

اصالنم   دمیبه اسم کمک همسرش شدن اون موقع بود که ازش منتنفر شدم فهم  ییا قه ی من خبر داشتم چند تا دختر ص فقط 

 خدا.... تیرضا یدروغه کارهاش نه برا   یاکاریهمش ر ستین یپدر خوب

با جمع   رفتی مختلف بابا اخه بزور زنش شده بود اونم راه بابا م ینداشت داشتن زنها تیبود اما براش اهم ده یمامانمم فهم  البته

تهمت برپا بود فخر   بتیمنبع غ کهیخدا نبود وقت  تیدر راه رضا چکدومیاما ه ادیز  یخونه انداختن سفرها ی کردن خانمها تو

 ن طبق ثروتشون نشست  یبا گذاشتن مهمون ها برا یفروش 
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 نه برق شب خواب شه یقو  مانیبخاطر ا فته ی صورتشون م یکه هر روز صبح تو  یاون نور سبز  کردمیمن چه ساده لوحانه باور م

بخاطر رفتار و حرفاشون بحث   کردم یجنگ م شهیبودم که هم ینیتنها فرد با د نشون یمن ب کهینقش ل.بام شد وقت یزهرخند 

 بود  نیا جوابم ینجور یا د یداشتم که نکن

 یما بد  ادی مانیادب و ا یخوایمسلمون و بچه م  مچه یتو ن  ـ

بابا لقمه گرفتن تا   ی هم صنف کار یها ی بازار یاز حاج یکیپسر بزرگ ظاهرا مسلمون باطنن کثافت  ی که منو برا  یموقع  از

  یدختر  ه یکه اونا نشونم داده بودن فاصلحه گرفتم شدم  ی نیبهم از د ختم یبه نظرم کال ر تیاهم یبتونن تجارتشون بزرگ کنن ب 

  لیتبد  نیکال از اون دختر به ا  شیبا جنس مذکر جزوه موارد عاد یخوردنش دوست بسر شاخ کارهاش بود مشروب ا یکه پارت

دختر تو   بشم همون  د یمنو به قول خودشون ادم کنن از ازدواج منصرف شدن شا رسه یزورشون نم دنیشدم بابا و مامان که د

  یکه داشتم اپارتمان ی جدا کردم با پول مکتک خونه ا  یجدال خونکش  داد یبا داد ب خوردم یگول اونا رو نم گه یخور اما من د یسر

  نهایبا تمام ا چوقتیاما ه کردم یعشق و حالم م  ی پول ی پول ته حسابم بود بدون دقدقه ب ی پام انداختم بازم کل ری ز ینیماش  دمیخر

 پا نذاشتم....  ری عفتم ز

جواب   یتمام کارهام ب ی رو اما وقت شیببرم پوسته ظاهر نیاز ب مانشیکه شهره شهر بود ا   وسفی نی ا ی کردم با اون شربند  قصد 

 مانش یواقعا مومنه نه دروغ باشه ا ن یا دمیموند فهم

 گشت یدو ساعت برم رفتیم رون ی هر شب ب یهر شب ساعت خاص نکهیا مخصوصا

لباس    یشهر مواد خوراک ن یرنشیفق یمحله ها ره یم  دمیکردم د  بشیتق یال بودم که مچش گرفتم اما وقت اون موقع خوشح چقدر

 از خودم شرمنده شدم کنهیم م یخودش قا زنهیپشت در زنگ م زارهیپول م

 کنه یها کمک م یاسباب کش  یکه تو   ییوقتها

 ن یریبا کمک خ دهیم هیزیجه

 خونه یبدون پول م تیرو با خلوص ن عقدها

 گه یگوش نوزادها م ی تو اذان

 ره یگ یقران ماه رمضان م ختم

 رسونه ی عاشقا رو بهم م ادینشه کوتاه نم ی هست تا موجب دوست ییجا جنگ و دعوا هر

 کنه یجوانها درست م ی برا کار
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 حال زندانهاست کمک

  ن یهمه بدتر که یعاشقش من یاش کرد از طرف  منو شرمنده  ده یبودم انجام م دهیمدت فهم  نیا یکه تو   گهیکار خوب د هزاران

 دونستتیدختر م

  سوزم یدر عشقش با تب تاب م  وسفی ییزلخا  وسفی ی دوستش دارم حاال شدم خاک درگاه خدا نی قصد د کردیکه فکر م  ینیمت

 کنم یل.ب باز نم

هر چقدر خوب   وسفم یتو رو مامان و بابات نخواستن  ستایپاک کردم بخودم گفتم چ دن یچک یک  دونستمیاشکام که نم قطرات

 دختر   شیپس برو از زندگ خوادینم بخشهینم یکه باهاش کرد  ی گذشتت کار  دنیباشه بازم تو رو بعد فهم

  ی اخون قهی د یسف هرهنیپ یی پارچه ا یبه شلوار مشک ش یمشک یمعمول یراس نگاهم نشست سرم از کفاشها د یجفت پا تو د هی

 مقابلم گرفت  خیس  د یافتاد تا نگاهم متوجه خودش د مونش ینگاه مهربون و نگران گاها پش گریج خیکه س  یدست

 و شرمنده گفت  مونیپش ی لحن با

 خون ازت رفته  یریبخور قوت بگ  ـ

به   کتریمن بعد نبودش چکار کنم از چشم چپم که نزد  ای ادیب  الیژ یوقت ایمهربونه  ینجور یا میبفهمه ک نکه یبا فکر ا یاشک قطره 

 نمیبابت رفتارش غمگ  کرد ینگاه پر غمش رو که فکر م نمیتا نب دمی .... چشم دزدد یقلبم بود چک

دوم رد کردم با عجله داخل اتاقم امدم در قفل کردم چقدر دلم   خیدونش رو با بغض غم خوردم س  نیگرفتم تا اخر گریج خیس 

 . کردیارومم نم یچی گرفته بود ه

 (ستای)چ

 

بخورم اما هر بار جوابش نه بود   ی زیچ رونیبرم ب خواستیم ومد ینگران م وسفی کباریساعت  ه یاز اتاق هر  ومدم یاخر شب درن تا

 نداشت.... ییا دهیداشتن اما فا  وسفیدرخواست   ومدن یم  اممیو پ ن یمت یگاه

 نوشتم  ویبرداشتم با اشک چشام همه چ ی خودکار کاغذ 

 م یزندگ از

 پدر و مادرم  از
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 گذشته   یکارها از

 اشتباهاتم از

 شدم شیوارد زندگ ی به چه قصد  نکه یا از

 م یدورغ بودن فراموش  از

 م یمونیپش از

 رفتنم  از

 خواستم.... ت یاخر حالل در

 که با خودم برداشتم جانماز چادرش بود....   یز یبود مرتب سر جاشون گذاشتم تنها چ دهیبرام خر وسفی که  یلیلباس ها وسا تمام

 که روز اول مال خودم بود تنم کردم.  ییلباسها

 شدم کنار سجادش نامه رو گذاشتم.  وسفی وارد اتاق  نیپاورچ ن یبودن خونه پاورچ کی در باز با ساکت تار ی ال اروم

 زدن به صورت لباسم....   لیس  ختنیازه دادم بغضم بترکه با صدا هق هق کردم اشکام ردر خونه رو پشت سرم جفت کردم اج ی وقت

 کالجار بازش کنم   قهی لرزون بزور تونستم بعد ده دق ییدر خونه رو جا انداختم با دستها  د یجون نابود کل یب

 ....رفتیم جیافتضاح بود سرم در حال انفجار بود گ  حالم

 کرد یممختل  دم ید سوخت یتار بود م چشام

 که منبع گرماش گم شده بود  ییاز سرما د یلرزیم د یشد  بدنم

  ایخدا یمجازاتم کرد ی نجوریزدم ساعتها با سوز کردم چرا خدا ا غیج تونستم یزانو همون دم در افتادم خودم بغل گرفتم تا م  با

مرد زن دار بشم   هی حقم نبود عاشق  ستمیاما ادم بده داستان ن  ستم یمنم ادم خوبه ن ایمنکه خوب بودم بنده هات بدم کردن خدا

 دل بسته اش 

  م یهر کار زش یکلفت و کن شدمیم  کردمیبراش عاشقش شدم ولش نم مرم یببخشتم بهش ثابت بشه م ی نبود تا وقت یالیژ  اگه

 بسوزم دم نزنم  د یتا دلش باهام صافشه اما االن با  زدمیدم نم  زند یبهم م یهر حرف  کردیم

 شه یداغ دوش همومم اروم نکرد مثل هم اب
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 خاطرهامون دوره کردم  ختمی بر اشک ر البیبه حالم بود گوش دادم باهاش س  کیکه نزد ی برداشتم اهنگ  میگوش 

 

 

 (ستای)چ

 

جاشون.... بسته   شد یماه تازه داشت کمرنگ م هی بعد  کرد یرگم که درد م یتوجه به زخم ها  یاپن گذاشتم ب یرو  د یخر ی ها بسته

از   یدرست کرده بودم قطره اشک وسفی ی افتادم که برا ی کیک ادیافتاد   کی که نگاهم به پودر ک  کردم یجا به جا م د یخر یها

   د یگوشه چشمم چک

 اونروزا کنارش خوشحال خندون بودم.  چقدر

 .... گهیخب االن کنار هم خوشحالن د ادیمگه قرار نبود ب  گه ید الیمن چقدر خنگم خب حتما ژ کنهی براش غذا درست م ی ک االن

 شادن....  انیم  رونی ب رن یبا هم م خندن یم گنیم

 ی چی وسط ه نیا ی من چ اما

بهش داد   یق یپام خراش عم یهوا از دستم افتاد رو  ی ب یفکر بودم که هواسم به کنسرو رب که دستم بود نشدم وقت  ی تو نقدریا

نداشت چقدر االن   ییا دهیاما فا زهیبر یتا خون کمتر  دادم یبا دستام محکم فشارشون م د یبه اسمون رس  قم یشد ج ی خون جار

  یشتریاشکام شدت ب ست یچرا مراقب نبودم هواسم ن زد یغر م  بستیزخمم م شیربون بود با اخم و تخم مه وسفی  خواستیدلم م

 فکرا روز اخر که دعوام کرده بود بخاطر زخم رگهام.... نیگرفت از ا

ها نرسه از جام بلند شدم لنگون لنگون رفتم سمت در فقط   هیتا صدام به گوش همسا  دمیگز  هیشدت درد ؛ بغض ؛ گر.بم از ل

 ....ابونیپولم برداشتم صندلهام پام کردم تا زودتر برم درمانگاه سر خ فیک

که از دست داده بودم سر   یبماند چقدر بخاطر خون  ابون یبود خودم رسوندم سر خ یبا هر بدبخت  قی زخم عم ن یا خواستیم  هیبخ

ها انداختم خلوت بود افتاب داغ سر ظهر   نیبه رفت و امد ماش  یاون سمت نگاه رفتمیم د یبا ابونی خ نوریداشتم اروم از ا جه یگ

  یتو  ینیش بوق ما یی صدا د یخرچیدور سرم م ابون یخ شد یهر لحظه تارتر م دمید  کردیحالترم م  یمغزم ب یتو  خورد یم د یشد 

حالمم هر لحظه   شد یم شتر یبوق هر لحظه ب یی تا درمانگاه بود صدا گهی جلو برداشتم فقط ده قدم د گه یقدم د ه ی  زدیگوشام اکو م

 خرابتر....
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  ی که باال دمید ی داشتم قبل بسته شدن چشام مرد  یبیعج  ینداشتم احساس پرواز سبک  یبوق قطع شد ارامش امد درد یصدا

 خوش رفتم  ی هم افتاد به خواب یپلکام رو گفت یخدا م ای د یکوبی سرش م  ی سرم دو دسته تو

 

 ( وسفی)

 

 چرا متوجه نشدم حالش رو....  خوردم ی افسوس م خوندم یماه نامه اش رو م ن یا یبار هزار تو یبرا

 هاش نبود....  طنتیخنده ش  یصدا ی خونه برام خفه بود هواش وقت نیا چقدر

 نخوردم مزه غذاهاش  چقدر

 گذره یم ر یزمان بدون اون د چرا

 رش یتصو  شه یپاک م کنم یهستش تا دست دراز م کنم یحس م کنم یهر جا رو نگاه م چرا

 قلبم گذاشتم به اشکام اجازه بارش دادم  ی اش رو رو نامه

م از ملکه قلبم  کرده بود یی که دوست داشت گرفتم قصد دلجو  یافتادم که با عجله بلند شدم رفتم نون بربر یاونروز صبح ادی

  یب  یکرده بودم ول ی معذرت  خواه یدر اتاقش زدم جواب نداد فکر کردم قهره کل   یصبحانه رو اماده کردم وقت نیبراش بهتر

سرم حس کردم پاهام از جون   ی تو  یواقع  ی رو به معن ایمواجه شدم خراب شدن دن ی خال قجواب مونده بود در که باز کردم با اتا

 خبر....  ی شدم رفته بود ب ن یافتاد همونجا پخش زم

قطره اب شد   ه یرو ساعتها گشتم نبود که نبود   ابونهایبودن خودم گول زدم تمام خونه کوچه و خ ییدستشو ایفکر و حموم  با

اتاقم انداختم که چشمم به نامه اش افتاد   ی ودم تو خ د یعشقم نبود منو تنها گذاشته بود نا ام زمیعز ار یرفته بود دلبرم   نیزم ی تو

  امیدن شد ی کلمه کلمه اش خوندم هر لحظه حالم خرابتر م  دهیبه اب رس  یی چون تشنه ا کردم چون موشک بهش چنگ زدم باز 

اون روزا  ماه از   هی اما االن که  ختم یشدم که همه خونه رو بهم ر یاون موقع ها عصبان  نقدریهمش دروغ بود ا ایتر خدا ره یت

 .... رمیمحکم بغ.لش کنم تا اروم بگ  نمش یبب خوامی دل تنگم فقط م گذرهیم

شد قصد    یعصبان ی لیخ نیمت دنیفهم ان یجر یمونده بودن وقت  شمیپ نجایبودن بازم ا ام یو پ نی زنگ در امد حتما مت یصدا

با ارامش کلمه کلمه   شه یمثل هم ام ینه اما پ ی واضح  نیرو اما به ا انیجر  دونستیم نکه یکنه حسابش برسه با ا  دایپ نبیداشت ز

 کشه یم ی نامه رو خوند بهمون فهموند االن داره اون دختر چه زجر 
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  ستایهمون چ ای نب یز لیبدتر از اوا ینامرتب در باز کردم دختر یموها دهیژول  یزنگ بلند شد با همون لباس ها یصدا دوباره 

که   یپاشنه بلند شال مشک یمشک یبود کفش ها رون یکه مچ پاش ب ی قرمز کوتاه با شلوار چسبون مشک ی پشت در بود مانتو

 دادیرو نشون نم شی که چهره اصل ی ضیغل شیبود ارا سادهیسرش وا ی بزور رو

چهار ساعت بود   ست یب بود بحالم خرا زد یم چشام دو دو م   کردیاحساس م وفتمیدادم تا ن  هیکردم به در تک ی ل.ب ر یز یسالم

فرستاده بودن تا خحالم بهتر    یکیداده بودم به حوزه جام   یدرخواست مرخص کردم ینخورده بودم افت فشارم کامل حس م  یزیچ

 بشه برگردم سر کارم 

 هواسم بهش جمع شد  کردمیم ی دختره که تودش داشت معرف یصدا با

 دربارش بهتون بگم   یقتیحق هی د یبا ستایسالم من فرشته هستم دوست چ ـ

 من کجاست ی ستایفقط بهش چشم دوختم تا بگه چ سادمیوا  شیقدم  هی  یتودم بهش رسوندم تو   یچجور  دمینفهم

 وارد خونه شما شده  تون یخراب کردن زندگ تیبا ن ستایراستش چ ـ

 کرد یم فیکه خودش گفته بود حاال دوستش داشت تعر  ییزهایچ تمام

بلکه از قصد   ستیکمک به دوستش ن ای یدوختم معلوم بود اصال قصدش خوب  خت یریم  نهیکه ازش حسادت و ک  ییبه چشما نگاه

 فهموند بهش گفتم ی برا کرد یم ی من زندگ ش یپ ستایهنوزم چ کردیانتقام امده فکر م یبرا

شما   ستیدوسش دارم اصال گذشتش برام مهم ن  می لیهم خ دمشیرو بخش قت یبهم گفته خودم خبر دارم حق ز یهمه چ ستایچ ـ

 د یتموم شد خوش امد  تونینیهم اگه خبر چ

 توجه به دهن بازش در بستم داخل شدم.... یب

 نکردم  داش یگشتم پ دونستمیکه م یی هر جا ی قانون یپزشک  مارستانیب یباش منکه هر چ ستامیمراقب چ ایخدا

 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 
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  ر یز د یبا زیاما همه چ  چرخوند یشرکت م  د یروزانه بود هر.کدوم در هفته دو روز با تیریده حاال مد شرکت تموم ش  یکارها باالخره

 . شد یم د یینظر و مشورت هر سه تامون درست تا

خور پدر بودم قدر زحمت   ره یقبال ج  کردمی م ت یریبار بود که حس قدرت داشتم مد  نیاول یمن بود برا   تیریروز مد  ن یاول امروز

 .دونستمینم

 لباس بود کتم گذاشتم.  ض یکه مخصوص تعو یکوچک  ی دراوردم به اتاق  کتم

 م یدر کن  یتا کم کم اسم می دادیشرکت معتبر م هی شراکت به  شنهادیپ د یبا گه یساعت د هی  یبرا

تالش تونستم    یرکت کردم با کلجلسه ش  ی کردم با کارها اشنا شدم طبق قرار سر ساعت تو ی حساب کتابها رو بررس  یکم

خونه شدم   ی راه دمیسر راه خر ینیری خوشحال از در بن بست نخوردم ش  نبار یمتقاعدشون کنم قرارداد باهامون ببندن البته ا

 شدم ارد ل بخند داشتم شاد خندون و نبار یا شهیبرعکس هم

 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 

 

با   زد یم  رونی تلسکوپ داشت ب نیدهنش باز بمونه چشماش ع شتریدستش دادم تا ب  ینیریش  دمیمتعجب از رفتارم کش  الیژ لپ

 شد  زونیچونش فشار دادم تا دهنش بسته بشه کم کم به خودش امد از گردنم او ریانگشت ز

 کرده بودم اما روم نشد بگم   ی نیریهوس ش  یمرس  ی وا _

 شل بود.  شمین  زدمی کال شاد م  زمی ام تیبخاطر قرداد موفق یکنم از طرف  یبد اخالق شهیمثل هم  ومد ین دلم 

 ها  یخواهش خانم بخور بچسبه بهت اما سهم منم بزار _

 ازش فاصلحه گرفتم  یکم

 منم امدم   یبزار  ییچا ه یتا  _

 امروز دراورد....  یپوستم تمام خستگ  یاب رو  یباز سرسره



 برکت وجودت

101 
 

 دم یپوش  یشلوارک ی رو دور کمرم بستم سوت زنان مقابل کمد رکاب حوله 

زد که   ییپا انداخت ل.بخند دلبرانه ا یبه دست کنارم جا گرفت پا رو  ییچا ی نیبا  ناز س  الیبرداشتم که ژ ی نیریش  زی م یرو  از

بار   نیاول یدوختم برا  طونشیش  ییداشت نگاهم به چشما  یبیافتاد کنار اون رژ قرمز درخشش عج رون یدندونهاش ب د یسف فیرد

 ن ییدادم پا یی دوم با چا  ینیریش  لکسی ر  یتفاوت بودم نه اعصبان یب

کنم   یتا منم باهاش همراه ی کشیمختلف م یبازوم شکل ها  یپر ناز بهم انداخت انگشت دستش رو  یخورد نگاه شییچا وان یل 

 دم  بخن

تخمه از ظرف   ی مشت داد یبرداشتم زدم شبکه ورزش فوتبال داشت م ون ی زیتلو موت یکنج ل بم نشست ر ی زهر خند  ناخواسته

 کردم  یپوستهاش شوت م خوردمیم ی برداشتم فوتبال

 حضورش فراموش کردم  ال یرفتم تو بهر فوتبال که اصال ژ نقدریا

خم شده بود   الیکه ژ زی م یدستم بلند کردم تا بکوبم رو   یاخر جلوش گرفتن حرص ه یکه ثان شد یداشت گل م   یکیتوسط  توپ

پوستش قرمز شد اثر انگشتر دستم کنار ابروش   ی انگشتام رو یصورتش دستم فرود امد جا ی تو  کرد یداشت ظرفها رو جمع م

 ومد ی خراش داده بود خون م

دختر هر چقدرم    نیخودم ناراحت بودم که هواسم نبوده ا صورتش از دست  یخون و اشکاش با هم مختلوط بشه رو  شد یم باعث

  نیپتاد لیاروم زخمش شستم با گاز استر  دمیکش یی دستش سمت دستشو دم یپر یبد و کلک باز االن من مقصر بودم از جام فور 

رو    هی بغض گرلرزون از  ییمظلوم ل.بها  یاون چشا یب وسه کاشتم وقت  واستهصورت قرمز از شاهکارم ناخ ی پانسمانش کردم رو

ام   نه یسرش به س. ییدلجو یجلو گذاشتم برا  ی کنم قدم  تیاذ ی نبودم که بخوام دختر یکرد من پسر م یعذاب وجدان روان دمید

 گفتم  مونیگوشش نادم و پش   ریچسبوندم.دستام دورش حسار کردم ز

 فرق داشت لطفا ببخشم  نبار یاما ا دم یکش ادیفر ی بارها کتکت زدم عصبان دونم یاز قصد نبود م نباریا _

کوتاه امد مثل جوجه لرزون    یدخترم مثل من تنهاست که فور  نیچقدر ا دمیبود دورم حلقه شد فهم زونیکه کنارش او دستاش 

 بهم پناه اورده 

 داشت انداختم   ی شتریدرخشش ب ه یچون غرق بود بخاطر گر ی چشاماش که تو یبه اب یازش جدا شدم نگاه اروم

  شدمیمتوجه نم ی چیشدم که ازش ه یفوتبال  دن یکردم به اون چشها فکر نکنم مشقول د  یسع نباریدم از  رونیب یی دستشو از

 که افتاده بود.  ی بخاطر افتاق
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خواب بهونه کردم متوجه تعجبش بودم اما مهم نبود تا صبح با خودم   یز یبدون خوردن چ کردم یم یشام با غذام فقط باز  زیم سر

 برخورد کردم بودم حاال  یمنکه اوندفعه سر لباسش چجور  کرد یم  تمیهاش اذ هی داره که گر  یکه چشاش مگه چ رفتم یکلنجار م 

خانوادش   ی ها هی گر  نیبا هم که   هیدختر همون  نیا ام یبخاطرش کوتاه ب د ینبا شمیوا بدم از فردا بدتر خشن م  د ینبا پوفففففف

 بجونم انداخت.....

 **** 

انداختم   کردینگاه م وانی غضبناکش که با حسرت ل یبه چشما ینگاه خوردم یهمونجور که م دمیکش  امیاز دست پ یی چا وانیل

مرمزم پنهان   ز ینشستم خنده ر ی ور  هیکنفرانس   ز یشد با تموم شدنش لبه م شتریحرص دادنش به به چه چه ام ب شتر یب یبرا

 کردم 

 کردم یبرنامه حساب ها رو چک م ن یمت کمک

 یداشت بررس  ی عال یچند ماه بازده  نیا ی شرکت که تو سود

 

 )گذشته( 

 

بود   ی که مدت  ن یمت م یکنار هم نبود ی نجوریوقت بود ا ی لیخ میشد  نیرستوران به حساب مت ی شرکت که تموم شد با هم راه کار

بتونه سرش بخارونه منم که در کنار   ومد یم ش یکم پ کردیم یدگیشرکت رس  ی هم به کارها امیبود پ مارستانیعملها و ب ر یدرگ

 ..... کردمیشرکت جبران م یتو  ن ینبود مت امیپ

  شد یم یغذا رستوران گاه یبرا رونیب ومدمیخونه صبح زود م رفتمیم  ر یبودم از اون شب به بعد د  ال یڗسر کله زدن با  مشقول 

نه که جواب   ایشام خوردم   د یپرس ی م کردیاون بود که سالم م  مید ید یم گر یاگه بر حسب اتفاق هم د کردم یشرکت سر م ی شب تو

 فقط سر تکون دادن بود. 

ت باشم  که بخوام مراقب  تمیمگه من ک   زدمیبود که سرش م ی به نبودم داشت داد یو خشن شده بودم در مقابلش اگه اتراض سرد

 جوابم.... شد یاون م  ییخونه اشکها امیزود ب

  ی تو قشی چنان بخاطر جج  یرفتن محروم کرد  رون یب یو تلفن و حت  ل یکه منو از موبا ی گرفت یبار که گفت مگه زندان نیاخر

 افتاد. ی ل.ب خون م زد یکبود بود ل.بش هر بار که حرف م یکه تا ده روز   دمیدهنش کوب
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 رو باز کردم بدجور هوس چنجه کرده بودم با ساالد سفارش دادم  منو

 کرد رفت.  ی میبعد گرفتن سفارشات تعظ گارسون

 بپرسه اما ترس از واکنشم داره یز یچ خوادیم  دونستمیقفل کرد متفکر بهم زل زد م زیم  ی هم رو یدستاش تو    نیمت

  دنییپا یچشم ر یاما ز ستیهواسش ن یعن ی دادینشون م  یخودش جور  زد یانداختم که با چنگال ساالدش هم م  امم یبه پ ینگاه

 نظر داشت ریرو کامال ز نیمنو مت

 د ینکش یباال رفته نگاهشون کردم تا ل.ب باز کنن که انتظارم طول  ییبا ابروها نهیدادم دست به س.  هی تک ی صندل به

 ؟ یهنوزم بعد دو ماه باهاش سرد ؟یکنیچکار م  الیبا ژ ـ

 زده بشه....  یباره حرف نی در ا خواستیتکون دادم اصال دلم نم  نیدر جواب مت یسر

باعث   کردیم  می سر اون دختره حرص ریز بتی همه مص نیکه ا  نیدر حقش اما هر وقت فکر به ا یگاه  کنمیم  یادرو یز دونستمیم

 بدتر کنم  شد یم

  یر یهام که اصال نم یتازگ  یکرد  شیخونه ام زندان ی تو  یکنیم  رش یتحق ای  شیزنیم ایاهاش رفتارت ب ن یا ستیبه نظرت بس ن ـ

 مرده  ایزنده است  ینیبب

 سکوت کردم.  امیبه موهام زدم در جواب پ یچنگ 

اما   خوانی جواب م دونستم یگرفتم منتظر نگاهم کردن م  یبه باز ز یم  ینگاهشون کردم چنگال رو  س یحوصلحه و پوکر ف کم

 اونا بدم لی نداشتم باب م یجواب

 بازشن ذاشتیاما عصاب خرابم نم کردمی حس م اوردیبه مغزم م یادی کور اخمام رو که فشار ز گره 

 اندختنش ادمی نایاز دست اون دختره راحت بودم  ی امروز هی

ن تند تند خوردم اول از همه از  نگاه بهشو یحرف حت  ی کرده باشم ب  دایپ ییمحض گذاشته شدن غذا مقابلم انگار راه در رو به

 زدم  هیتک  نمیبه ماش  رون یرستوران ب

 اد ین رمیهمه کار کرد تا کار گ دونه یم  یزیابرو ر  ع یمن دارم اخه اون از بابام که منو ما  ییخدا یزندگ

 ی ز یتا مد هر چ ریبگ  ش یاز کالس ارا دادیم   حیبه من ترج ز یاز مامان که همون موقع هام همه چ نیا

 چکار باهاش کنم  دونمیکه نم میاز همسر اجبار نمیا
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 پووووففففففف 

  کردیوصل م  ا یکه منو به دن یزیتنها چ یاز همه چ دمیبریظرب گرفتم تا زمان بگذره داشتم م ن یزم ی با پام رو نیخشمگ 

 دوستام بودن وسالم....

بشه تا   ه یتنب  د یبا گفت یعقلم م یامش نداربا اون دختر مهربون باش نذار زجر بکشه با عذاب دادن اون خودتم ار گفت یم دلم 

 چکار کرده  م یازاد م یبفهمه با زندگ

 

 )گذشته( 

 

اگه   ت یزندگ شهیم  یچجور  ن یبب یامتحان ای کوتاه ب  یخسته نشد  یخودت چ وسفیزد  بیعقل دلم جنگ بود که وجدانم نه نیب

 یبهتر شد ارامش خاطر دار  ری روش بگ  ن یبدتر شد بازم هم

 بود  زی وجدانم وسوسه انگ  شنهادیپ

 .شد یم ی چ نم یتا بب  دادمیبه خودم فرصت م یکم با

 .... کردنیموشکافانه نگاهم م  ستاده یمقابلم ا نیو مت  امیفکر بودم که پ ی چقدر تو قا یدق دونمینم

 پشت رل جا گرفتم.  یسمتشون گرفتم با دادن دست بدون حرف دستم

 ر انداختم بعد مدتها زود امده بودم خونه... به د د یکل

 اتاقشه   ی سالن و اشپزخونه انداختم نبودش حتما تو یتو  ی با صندل عوض کردم سرک کفشهام

 نشدن غرورم صدام کلفت کردم هوار زدم  کی خوشمزش کرده بود بخاطر کوچ ی ها ییچا یدلم هوا  دم یپوش  یراحت لباس 

 بده بهم  ییچا هی  الیژ ـ

  نم یبب دمییپا ی در اتاقشم م  یچشم ریکنم ز دایتا شبکه که سرگرمم کنه پ کردم یرد م ی کی یکیبرداشتم زدم ماهواره  کنترول 

 نه  ای ادیم

 بلندتر داد زدم  نباریا
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 خاکت کنم دختره اشقال  امیاره بگو ب  ید یکه جواب نم ی مرد الیژ ـ

 احتماال قهر بود   ومد ین ییصدا دوباره 

باعث  شیصداش اتاق برداشت بلند  دمیکوب وار ید ی کنترول پرت کردم در اتاقش تو  یلج کرده بود حرص  دمیشا دادیجواب نم که 

 نکرد  یشد خودمم جا بخورم اما حرصم خال

 ....ده؟یاون همه داد نشن ی عنیدختره احمق تا منو حرص بده  دهیتخت افتاد گرفته خواب  یبه جسم مچاله شده تو چشمم

 .... د یصورتش برق از سرم پر دن یبردم چنگ به بازوش انداختم سمت خودم برش گردوندم که با دبلند سمتش هجوم  یقدمها با

  ی اب بود مژه هاش ل.بهاش به کبود سی خ د یلرزیبسته اش م یعرق بود چشمها س یبود تمام صورتش خ دهیپر د یشد  رنگش

 زد یم

براش سخت شده بدن لرزون و سردش   تنفس داد یخس خس نفسش نشون م شد یم  نییباال و پا ی اش به سخت نه یس. قفسه 

 وحشت زدم کرد.... 

سرش انداختم تند   دمیکش  رونیاز کمد براش ب یو شلوار ساده بود با سرعت شال  زیبل هی  شهیبه لباسهاش که برعکس هم ینگاه

 دستم منقبظ شد.... ر یتفسش کندتر عضالتش ز رفت یلرزشش باالتر م شد یحالش هر لحظه بدتر م زدمیتند دکمه اسانسور م

فکشم گرم پر    ادیباال ب ذاره یحتما نم سادهیدم اسانسور وا  یزنه وراج  ن یبازم ا ومد یباال نم یلعنت  زدمیاسانسور پشت هم م دکمه 

 ی اه لعنت   شه ینم ی نجوریساختمون بگم ا ریبه مد  د یبا نباریا هیچونگ 

رفتم به   نییچهار طبقه رو که پا نگیپانصد تا پله مگه کم بود از پنت هوس تا پارک شد ینم امد اما تموم  نییتند پله ها رو پا تند 

  شهیباعث شده بود نتونم مثل هم ینگران یهوش از طرف  ی ب الیاز وزن بدن ژ شد ینفس نفس افتاده بودم دستام داشت خسته م

 .....دمی کش ی قیباشم نفس عم ی قو

زن   گهی م  رهیکه م  ییبایز  یکوفت یداره از کالس ها ساده یطبق حدسم دم اسانسور وا دم یبه طبقه شش د دن یمحض رس  به

 تا تموم بشه حرفاش....   کنهینگاش م یبا کالفگ  هیهمسا

بسته نشدنش گرفته بود چنان خونم به جوش امد که خون شدن چشام داغ کردن   یدر اسانسور که برا   یدستش جلو   دنید با

به صورت   دنمیبزنم با د ی من حرف نکهیقبل ا  سادمیمحکم پر شتاب جلوش وا یخونم حس کردم با قدمها یباالگوشام رفتن 

 د یپرس  یفضول  یصورتش از رو ی زد تو یشینما

 ....ایخانمتون هستش  شونیفقط ا ارم یبرم ادرسش ب نیدکتر خوب سراغ دارم بزار  ه ی شده حالش بده من  یچ ایخدا ی وا ـ
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 به خروش امد از حرفاش هوار زدم  خونم

  ی ادیزر زر ز  ی دار  یچرت پرت خالصه شده بفهم احمق وقت  یوراج یتو   اتیتمام دن ی کنیاحمق خر که تودت باکالس م که یزن ـ

مفت تو ده طبقه رو    یمن بخاطر حرفها نیداشته باشه بهش بب  ی مهم اجیمثل من احت  یکی د یشا یاسانسور نگه دار  د ینبا یکنیم

  ه یفقط  یدهنت تا اخر عمرت الل بش یتو  دم یکوبیم  یامدم تا برسم بهت برو خدا رو شکر کن دستام بستست وگرنه مشت نییپا

 کنم یقلم دست خورد م  یکن یتا وراج یاسانسور نگه داشت نم یبب گه یبار د

 توانم هوار زدم  نیاخر با

 یــد یفـــــهـــــــمــــــــ ـ

اسانسور پرتشه کنار   یبهش زدم تا از جلو  یی تنه ا دش یصورت رنگ پر دش یزده ترس  رون یب یتوجه به دهن باز موندش چشما یب

جمع   ی فضول  یها برا  هیتمام همسا خندهی داره م هیکه زن همسا دمیلمس کردم قبل بسته شدنش د نگ یدکمه پارک یبا سخت

 لحظه گفت نیراخ اما خود فضول وراجش  کننیشدن پشت سرش پچ پچ م

 دم یساختمون اطالع م ر یرفتارتون به مد  نیمن ا ـ

عصابم داغون بود   زدم یچنگ به موهام م کردمیم نییسپردم خودم طول راهرو مدام باال و پا دمیکه د  یدکتر   نیدست اول الیژ

 منه؟  ی نکنه بخاطر رفتارها

 افتاده باشه براش که بعدا نتونم جبران کنم؟  ی اتفاق نکن

 ؟ی کرده باشه چ ی خودکش اگه

با در قفل حتما ضعف کرده کمبود   رونی بره ب تونست یخونه خودشم که نم بردم یخوب نم ی ها یچند وقت خوراک ن یخدا ا یوا

 بوده  نیتامیو

 دم یقول م  کنم ینداره فقط خوبشه جبران م اشکال

 با شما داره؟  یصبتچه ن  ن یکه اورد یخانم نیا _

 کرده انداختم مظطرب گفتم  ش یپوش ارا کیبه وعض پرستار ش  یبا چشمانبار از خستگ  یسرسر ینگاه

 افتاده  یبده اتفاق ناگوار ی لیشده حالش خ شیزی همسرمه چطور چ _

 اروم باش مقابلم گرفت گفت  یبه معن  دستش
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 نره  ادتونیمن   ینی ریفقط ش  ستین  ینه خدا رو شکر اتفاق بد  _

ذهنم زنگ زدم اما انکارش کردم در جا هراسون    یتو  ی زیچ ه یشده بود که خبر خوش لقب داشت   یمگه چ  یچ ی برا ینیریش 

که   ی تندم تندتر شده بود تنم از خبر ینفس ها  دمیقرق در عرق سردم به شلوارم مال یچشم به دهن پرستار دوختم کف دستا

کلمه با زانو    نیهم یفشار داشت قلبم تا پرستار لب زد مبارکه پدر شد  ساس ود احرعشه گرفته ب  ومد ینم ند یبرام به نظر خوشا

 انداختم اما درد قلبم قابل تحمل نبود انقدر که درد زانوهام حس نشه  مارستانیکف ب

 !!! یچ  یعنی  کردمیاالن درک م  یواقع  ی سرت ه معن ی تو ایاوار شدن دن کلمه

 ...د یه صالبه کشاونو ب  د یمغزم کوب ی با پوتک تو یکس انگار

با وجود   بودیرو برام گلستان کنه اگه بچه من م ایدن  تونستیکه م یهوهو کشان از. خبر  دادیانگارر سوت موتمد قطار م گوشام

 کرده بود.  دایکه دوسش نداشتم االن شده بود جهنم برام که از طبقه اولش به هفتمش انتقال پ  یزن

که به رگبار بسته بودنم   ی اتفاقات ناگوار ی نا گهیقلبم که د  یبودن به رو  شتریلرزه ب نیحسم که لرزشش از زم  یب یانگشتا

 نداشت فشرودم.... 

  شد یتارتر م  دمیهر لحظه د دم یبار مشت کوب نیا هوا رو داخل بکشه رو چند ت سوخت یم ی نفس یاز ب کردی.نه ام که خزخز میس 

 نمشینب گه ید  شهیهم یکه خوان بودم برا یی ایاز دن اهتریچشام س 

 مغزم عرورر داد...  ی تو مارستانیبا سنگ سرد راهرو ب یشدن جسم  ده یکوب  یاخر فقط صدا هیثان

 **** 

 )گذشته( 

 

اون بعد   نمی اما منتظر بودم بب خورد یزل زده بودم خون خونم م کردیمقابلش نشسته بودم به اونکه با ترس وحشت نگاهم م  ی رو

 حاال روبروم بود  ه یپدر بچش ک نکهیا دنیفهم یبه جنون رسوندن من برا  مارستانیب یدو روز استراحت تو 

 ی مونیاز پشساعت لب باز کرد اما لرزون زمزمه وار پر  ه یبعد  باالخره

 از اولش برات بگم  خوام یم _

 بهترشه  ی تا بتونه کم د یکش  ینفس
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که از سطح متوسط جامعه شدم   یپسر ساده مذهب هیاما از شانسم عاشق  شناسنشیم  ایلیاز پولدارهام که خ ی کیمن دختر  _

  شد ینبودنم باعث م ن یحت اهل درا یمختلت لباس ها یها ی مهمون یمراوده با مردها حت  یبودم اهل پارت یچجور  د ید یاون که م

اخرشم   شد یشدن بهش ازم دورتر م کینزد  ی زدن برا  یسال به هر در  هی بشم ازم دورتر بشه بعد  کشیمن با التماس نزد  یهر چ

 هاش ازدواج کرد  ییاز هم محله ا ی با دختر

 هنوزم براش داغ عشق ناکامش تازست داد یهق اش که خونه رو پر کرده بود نشون م هق

دارو   ی بدبخت یتا با کل  ی روان ک ینیبودم کل ی بشه چهار ماه بستر  تونهیمال من نم گهید ومد یم ادم ی یکردم وقت  ی دو بار خودکش _

  یتاز وق دونستنیم ف یبهتر شدم اما قصد انتقام کردم از همنجساش مخصوصا افراد مومن مثل خودش که منو امثال منو نجس کث

  ییوسط اروم قرار نداشتم انگار گم کرده ا ن یرو عاشق کردم اما ا ایلیقبل نشدم خ  ال یاون ژ گه ید ک ینی از کل رونیپام گذاشتم ب

  د یبا کرد یمثل من درد حس م  د یکردم با شی رفتم سراغش قصد زندگ نمیکار نش ی گرفتم ب می کنم تصم داش یپ تونستم یداشتم نم

 . کردیمنو درک م ی حس ها یلیخ د ی با د یکشیزجر م ییطعم جدا

 لب زد  بیعج ی از چشمش گرفت با نفرت یکرد قطره اشک تازه ا یمکث

کنم دراد از   دش یکنم تا باهاش تهد  دایپ ی ز یازش چ خواستم یم  کنهیچکارا م ره یکجا م  نمیبب  کردمی م ب یهفته زنش تعق ه یتا  _

ناپاک   ف یکرد منو نجس کث ری منو تحق نکهیاست نه واسه امنو نخو نکهی نه واسه خاطر ا خوردیشکست م شیزندگ د یبا ی عل یزندگ

 اما از بعد اون موضوع بدتر از قبل شدم  ودمکرده ب ریی بخاطرش کال تغ کهیمن د ید

 حرص ادامه داد  با

برگشت اصال   ی گرفته که رفت داخل فروشگاه وقت  یچه خانم خوب  نکهیا ن یباشه از زنش تحس یزیکه چ  شدمیم  د یداشتم ناام _

 لباسها ن یاورده بودن با افتضاح تر  شگاهیساده خبر نبود انگار عروس از ارا یازون دختر چادر 

 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 
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  ینبود اصال مگه عل ینه عل ی عل ه یرانندش ک نمیکردم بب  زیپاش ترمز کرد چشم ن ی مدل باال جلو نیماش  ه ی قه یبعد ده دق _

  نه ی حاال کجا بود زنش بب ستیخونه من ن  ی تو ی لجن ها  یپام گفت جا ی که توف انداخت جلو  یدراد اون ی زنش اونجور ذاشتیم

 که چقدر پاکه 

 ادامه داد  جانی صورتش نقش بست با ه یتو دونم یپوزخند نم ای زهرخند 

امد همون   رونیکه با همون مرده رفت داخل منتظر موندم بعد چهار ساعت ب  یاوردم باال عکس گرفتم تا موقع میگوش   عیسر _

  کیپالست هی که  ی در حال رون یربع با همون چهره محجبه امد ب  ه یمرد رسوندش دم همون فروشگاه که سوارش کرده بود بعد 

  ش یزد انگار هنوزم ات ش یرو که دلم ات یز یچ دم یسرش رفتم دخونه پشت  دم دستش بود تا   یلباس احتماال واسه رد گم کن 

 عشقم خاموش نشده بود 

  داد یم ی کنهگ  یوار خودش تکون داد. با بغض که بو  ییزانوهاش گذاشت الال ی خراب موهاش چنگ زد دستاش رو ی حال یزار با

 داد   رونیمقطع ب یلرزونش با نفسها  یکلمات از ل.بها

دستش   ق یعم یازش استقبال کرد با محبت  زدیمن م یبار برو  هی ه من حسرتش به دلم مونده ک  ی با ل.بخند  یدر رو زد عل _

توجه به چادر افتادش کف   ی ب یکه زنش با طناز د یکور شدم د یپشت دختر لجن اشقال گذاشت قبل بسته شدن در چشمها

 قلبم فرو کرد  یو ت ن یمنو ب.غل کرد خنجر زهراک ی کرد عل یی دلربا اطیح

منم جوابشون دادم نفرت از همشون   هیتفاوت    یبرات اما من ب  رمیبهم گفتن دوست دارم عاشقتم مم ایلیخ دم یلحظه فهم اون

محبت ساده   هی چقدر حسرت  دمیدختر اشقال کرد فهم  هی که چه خالصانه عشق محبت خرج  دم یاون لحظه رو د ی داشتم اما وقت

 زش دارم رو ا ی نگاه معمول هی  یحت ای

 گفت    ستیاسون ن دونستمیکه تحملش م ییبر از غم غصه ا ی چشام دوخت با لحن ی پر دردش تو نگاه

 ه؟ یچ ا یدرد دن  نیبدتر ی دونیم _

  کرد یخودش نجوا م ی نگاهش به فرش دوخت رفت به گذشته بدون توجه به من انگار برا د یخونبارش چک ی از چشما یاشک قطره 

 لب زد 

  یتحمل کن  یکه دوسش دار  ی کنار اون شهی م  یهر چ یماریب  یندار یپول  ی درد عشقه ب  نیدرده بدتر ی سیدرد از هر طرف بنو _

  نیریبه دست اوردن ش  ی ش خوشبخت بود خسرو برابود مجنون با اون همه ثروت بابا ی نجوریکه اگه ا  ی تونیاما نبود اونو نم

رو عاشق کردم که صد برابر   یینه اتفاقا پسرا ی خاص عل یل ینکه بگم خ  نمیبب  شیهتوج ی تحمل ب تونمیاما من نم کشتیفرهاد نم

  یحت دن ینداشتن قلبم با د ی نگاه عل چکدومیه نایخوشگل خاص مهربون ساده دل صادق روراست بودن اما با وجود تمام ا یعل
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اما جوابش   کنه یاونا م یبرا  یهمه کار  کنهیمحبت بهشون م نیشتریکه ب شکنه یم یی ادم همه دلش از کسا د ینگاه پر تمسخر نلرز

 ره یگ یبرعکس م

 

 )گذشته( 

 

وحشت کردم درسته ازش   شد یتر م  رهیبه داخل بدنش بده هر لحظه رنگش ت  تونست یمحکم به گلوش زد انگار هوا رو نم یچنگ 

  ینصفش رو  نکه یتوجه به ا یب  ختمیدهنش ر ی برداشتم تو ز یم یاز رو  ی اب وانیبشم ل تونستمیاما قاتل دو نفر نم ومد یبدم م

پناه بود   یبار نگاهش مثل بچه معصوم و ب ن یاول ی شد رنگش برگشت برا ی دکرد کمرش ماساژ دادم تا نفسش عا سیلباسش خ

به خودم فشردمش حاال   اریاخت ی کرده باشه ب دایپ یاخت دستاش محکم دور گردنم انداخت انگار حامب.غ.لم اند  یخودش تو 

کنار زدم سرش    شیشونیبه پ دهیچسب  یکه بتونه اروم بزارتت موها  ستین یز یحالش درک کنم درد عشق چ یکم  تونستمیم

 شمیساعت پ هی از اون خشم  ی ام خبر گهیاجبارش کنم د خواستمیقلبم گذاشتم منتظر موندم خودش بگه حرفهاش رو نم ی رو

 کرده  یباز  نیگناه وارد ا ی چرا منو هم ب هی دردش چ دونستمیم ی نبود حاال که تا حدود

 ادامه داد  ی قیتنفر عم با

مرد پولدار از بچه    هی بود هر بار  نجایدنبالش کردم دوباره جالب اعکس ها رو چاپ کردم از فرداش هر جا رفت  یعکاس  نیاول _

  شد ینابود م  یچکار کنم باهاش هم عل  دونستم یماه ازش داشتم حاال کامال م ه ی  یاز صد تا عکس ط شتریب  رمردیتا پ ریسن بگ 

پاکت   نیا کمیپول دادم گفتم بگو پ ی کیبه  د یرس یعملش م ی اشقال به سزا که یهم اون زن د ید یزن مثال پاکش رو ناپاکش م ی وقت

 باشه  گه ید چکسینه ه ی بده دست خود عل

 بعدش.... شهیم یچ  نمیپشت رل نشستم تمام تنم شد چشم بب سادیکنان سرش تکون داد ازم دور شد مقابل خونه وا د ییتا

که   دمی اما د زد یحرف م یبر شل شد با دل ششیاون پسره ن  دنیبار در زده شده تا باز بشه اولش زنش امد جلو در با د  چند 

چارچوب در گرفت   باش یبا اخم پر جذبه ز  یگرفت قامت محکم بلند خوش اندام عل  یسراغ عل دادیمن محکم جواب م  یفرستاده  

  یبعد با رفتن پستچ قه یبه فرستاده من نگاه کرد چند دق ی هم سوال یتو   رفت شتریپاکت دستش اخمهاش ب دنیکه با رس  دمید

خم شد اول   شتر یکه با رد کردن هر عکس کمرش ب دمشیداخلش انداخت د  اتیبه محتوا یپاکت دستش باز کرد نگاه یقالب

  فتادنشی ن یرابود ب  د ینبض گرفت پرشش شد  قشی هم رفت دستاش لرزش گرفت صورتش سرخ شد رگ کنار شق یاخمهاش تو

 ختن یوار ر لیشد اشکهاش س  نیزمکبود قلبش چنگ زد با زانو نقش    یداد با صورت ه یبه چارچوب در تک
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  یوار تو  ن یبه صورتش بزنم تا ارومتر بشه که خودش جن ی وار هق هقش باال رفت نگران حالش شدم خواستم ببرمش اب  زجه

 فوق العاده خش دار نجوا کرد   ییبا صدا یمحکم چنگ زد به سخت رهنم یبغ.لم جمع کرد پ

محکم بغ.لش کنم ارومش کنم اما فقط زجه زدم    ذارمیمن هستم تنهات نم ی برم جلو بگم عل خواستیاون لحظه چقدر دلم م _

 که دستام کبود شدن اما اروم نشدم نقدر یشد با مشت به فرمون مشت زدم ا ل یهام س  ه یاز حالش با هر قطره اشکش گر

 گرفتم کنارش   نیگاز ماش   عی هوش وحشت کردم سر یب ن یبا افتادنش کف زم شه یزیچ دمیترس  زدی که قلبش چنگ م دنشید با

 

 )گذشته( 

 

عقب خوابوندم با تمام توانم   یصندل ی رو  د یزیلریشده باشه م شیزیکه بدنم از ترس چ  یدرشت در حال کل یتمام توانم اون ه با

  مارستانیرسوندنش به ب  بود تصادف کنم اما خودم برام مهم نبود فقط اون لحظه ک یچند بار نزد ییها ال نیماش   نیب دادم یگاز م

 هر لحظه دورتر .....  شد یم تر یراه طوالن گرفتم یسرعت م شتریب یتنها هدفم بود انگار بپمن هر چ

باال   بردمی م شد یم ی داخل التماس وار هر ک دم یتوجه به تابلو پارک ممنوع با تمام توانم دو  یپارک کردم ب مارستانیب یجلو

 شده بود.  هیتخل م یحال پشت در افتادم انگار تمام انرژ یب  نهیسرش به محض بردنش داخل اتاق معا

به لبم چسبوند بزور   یاب قند  وانینشوندم ل یصندل  یبغلم گرفت رو  ریز ی اون حال بودم که پرستار یچقدر تو  دونمینم

  یحال عل د ینذاشتم با م یجون ی ببرتم اتاق بغلس سرم بهم وصل کنه که با همون ب خواستیکرد م  ی حلقم خال ی تو  اتشیمحتو

 بگن جاهر  رفتمیانوقت م نیاز خوب بودنش مطم دمیفهمیم

 تا دکتر ازخ اتاق دراد خبر از حالش بده  کردم یاما مقاومت م یاهیچشام س  شد یحالتر م ی هر لحظه ب بدنم

 گفت  عی حال من سر دنیامد با د رون یچقدر شد تا در باز دکتر ب ونمد ینم گذشتیواسم مثل حرکت الک پشت م زمان

براش در   نیخونه ادامه بد  ی مراقب ها رو تو د یاما بعدش با شه یباشه خوب م یرو رد کرده چند روز بستر   فیسکته خف هی _

 فته ی حال ن ن یدور تا دوباره به ا  دایدور باشه اک د یاتفاقات ناگوار با جان یغم ه تیعصبان یضمن از هر گونه ناراحت

گرفتم بن دستام    زونیبلند شدم وارد اتاقش دستش که سرم بهش وصل بود از تخت او واریگفتن حرفاش رفت اروم با کمک د بعد 

با  اروم  نیواسه هم  شهیم  یعصبان دنم یبشه از د داریب دونستم یم فتاده ی براش ن یاتفاق شه یداره خوب م نکه یبوسه بارون کردم از ا

قبالنم واسه   ی زدم بخاطر سماحت ها رون ی ب مارستانیاز ب نه یبعد پرداخت هز رش یزدم رفتم پذ   رون یاشکبار از اتاق ب یچشا
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  یگفتم عل ع یبود زنگ زدم با برداشتن طرف بعد سالم سر ویس   م یگوش  ی کرده بودم االن تو  دایداشتنش شماره منزلش پ

 تیوضع  نیا ی ادرس دادم تا برن کنارش تنها نباشه تو مارستانهیب

 

 ( وسفی)

 

من    نینابود چون ع یلیبهتر شده بود اما روحش خ شیدسدنش حال جسم رفتم یک خواب بود م  ییوقت ها ایروز از دور   چند 

باهات  نکاریا  مرد وحشتناک سخت بود تحملش مخصوصا اگه عشقت  ی  ی برا نیدرامده بود ا انتکاری خ یعاشق بود حاال عشقش  

 کنه..... 

ک اون کرده    یتعجب نداشت با اون کار   یالبته جا ششیپ اد یبودم زنش ب دهیند  چ یه مشید یم یمک یک من قا  یتمام مدت ی تو

  یاش ک ط ه ی شده کنار شق د یسف  یدروغه چرند اما موها  گفتمیبودم م ده یخودم ند  ی بود....اگه با چشا اد یاحتماال فرار کردنش ز

 نابود شده.  جوربد  داد یچند روز درامده بود نشون م نیا

خنک شده بود ک منو بخاطر ظاهرم   ی دلم کم یاز طرف  دمشیپرستیچون هنوزم عاشقانه م  سوختیدلم واسش م ی طرف از

 روح روانش گند زده بود....  یبه زندگ  یداشت چجور  مانیک چادر پوش بود بهش ا  یقضاوت کرده بود حاال دختر 

نبود   شیداره اما دل وامونده ام انگار حال یمعلوم بود استراحت اجبار  نمشیتا چند روز نتونستم بب مارستانیاز ب مرخص شدنش با

اونم از   قه یفقط چند دق  د یشا نمیبش نیماش   یتو  شیبرم ساعت ها دم خونه پدر  کردینو هر بار اجبار م  شد یاون مال من نبود نم

 . گشتمیبرم پا درازتر  ازاما هر بار دست  نمشیدور بب

  یاز خوش  عیکردم سر بش یزد تعق رون یب یهمراه فرد  دم یاز قبل استرت زدم تا ب خوه برگردم د دتریک ناام  کروزی اما

  ع یبهم گفت قراره طالقش بده سر ییشد ندا ادهینبود مقابل دادگاه ک پ فیکنم حالم قابل توص ی رانندگ  یچجور  دونستمینم

  یشد ک جلوش سرباز یداخل دفتر  دمی د  نهیک منو بب  یفاصلحه پشت سرش رفتم داخل اما ن جور  یپارک کردم تو  نیماش 

  کتر ینزد دمی شنیسالن دادهگاه صداشون نم یسرسام اور شلوغ اد یز یدر داخل مشخص بود اما بخاطر صداها ی بود از ال سادهیوا

شدنم   کتریکرد به لطف نزد ر ییزدم ک نگاهش تغ یی اک نگاه اخطارگونه سرباز احاطه ام کرد لبخند دلبرانه  سادم یب در وا

اخم   دادیدادهگاه م ی ک من واسش فرساده بودم نشون قاض  ییبود ک داشت عکس ها ی صداش بشنوم عل ف یضع یل یتونستم خ

 گفت یالود م

 خوام یقصاصش کنم حکم سنگسارش م خوام یم _

 زد یدونه دونه عکس ها رو ورق م نکه یا نیح یقاض



 برکت وجودت

113 
 

 ثابت بشه اول  انتشیخ د یبا _

 موضوع......  نیمعلوم بود واسش سخته صحبت درباره ا یخونبار عل یبرجسته چشا رگ

خودم   عیسر انیم  رونیدارن ب  دمیلحظه د ی فقط  ش یشد بق یسالن باعث شد نفهمم چ یتو  یمرد زن   نیک ب یجنگ  یصدا

شدن   نیدور شدن بدو پشت سرش راه افتادم سوار ماش   نهیک منو نب یک به حد  ی کردم وقت  میقا تی جمع ی پشت افراد حاضر تو

 پدرش خوشحال بودم ک قصد گذشت نداشت. ه خون ره ی بدو استارت زدم دنبالشون مقصد نشون دوباره م

بودن زنش رو حکم   انتکاریتونسته ثابت کنه خ  دمیرفت امدها فهم  ن یهم یدادگاه منم دنبالش ط رفت یماه تمام هر روز م ی

حداقل فقط زندون   رن یبگ  تیخانواده زنش بارها التماس کنان امده بودن رضا یدم کلفتش از طرف  ل یقصاص گرفتن با کمک وک

محبت عشقش   یجا نه ی نفرت ک دنیپرستی ک عاشقانه م  ینداشت ب زن یرحم  بودانگار سنگ شده  ی باشه ن سنگسار اما قلب عل

 رفته بود. گ

بودم از حال خرابش   نیهم غمگ  داد یک بهم زده بود م یی بدتر از من داره تقاص حرفا نکهیوسط من هم خوشحال بودم از ا نیا

 بود دکتر روانپزشک الزم بود.... ی خودش محکم نگه داشته وگرنه هر ک ی نجوریمغروره ک ا  ی ادیز دونستمیم

 خبر منو هم گرفتن.... نیا یهمه جا رو گرفت ترکش ها د یبمب ترک  نیامد ک ع یحکم سنگسار خبر ی روز قبل اجرا ی

 ن؟  ای  یکنه تا معلومشه ک بچه از عل ر ییتغ  ییان ا ید  شیباعث شد حکم سنگسار لغو بشه به ازما یزن عل ی باردار خبر

بهتر   شیازما ن یبا بزرگ شدن جن ی هستش از طرف نیگرفت خطر سقط جن ش یازما شهینم یاول باردار ی گفته بود ماه ها دکتر 

 شده بود.  جادیاستراحت دو جانبه ا ی وسط  ن یپس ا ده ینشون م

باور نداشتم   م ید یک م ی زیاسکورت کردم چ شهیرو مثل هم ی عل رهینم  ادمی چوقتیه د یرس  یبه گوش عل ی ک خبر باردار یشب

 .... د یاون عکس ها رو د ی بدتر از وقت یبگ  شد یم ی بار بود ک حالش اسنقدر بد بود حت نیاول یبرا

هق   دادیشده بازم بلند ادامه م نیجون نقش زم یب ی بارون راه رفته بود بارها با تن ر یزده بود ز رونیک از دادهگاه ب  ی مدت تمام

دعا ثنا تا ارومشه اما رد شدنش شوکه ام    شهیخل مثل همحدس زدم بازم بره دا سادیوا  یکنار مسجد   یوقت   زدی زجه م کرد یهق م

 کرد. 

وار جمع شد   ن یخودش جن یانداخت تو ی صندل یپارک خودش رو   ی ک تو  ی وقت  کردیارومش نم یز یبده ک چ نقدریا حالش

  ی هاش هنوزم تو ن یتوه ر یعشقم بود هر چند بهم بد کرده بود تحق  کردم یارومش م د یشدم با ادهینتونستم تحمل کنم پ گهید

پارک   یساق  ینشده بودم ک اس  ک یقدم نزد 10هنوزم   دادم یم حیرجب غرورم ت  یاما اون لحظه حال خراب عل زدی گوشم زنگ م

 بود  فیمن ح یعل ذاشتم یم د یخدا ن نبا ی خودش انداخت وا یکنار عل  شناختنشیک شهره بود معتادا م
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 بهش داده بود با اب خورده بود   یک اس   ینبود قرص حال خودش  یک تو  یشده بود عل ر یتند کردم اما د پا

 

 )گذشته( 

 

مقابلش با زانو افتادم دهنش   دنم یقلبم تنگ شدن نفسم واسه دو د یتوجه به تپش شد  ی ک از خودم سراغ داشتم ب ی توان نیاخر با

  ی وقت شد یخارج م ش یعیمعدش وگرنه از حال طب یهضم بشه تو  د ینبا اره یحلقش کنم تا باال ب یدستم تو   کردمیم ی باز کردم سع

مردم جمع شده تماشا   نیسرش ک مامورا از ب دم یکش ق یج نقدریافتادم ا ی عوض ی مردن غرال یثمر شد بجون اسک ده یفا ی کارم ب

  یعل ذاشتمیها خواست فرار کنه که نم سیپل دنیشده بود از دست چنگ ها گازهام با د یک عاص یامده بودن عبور کرد البته اس 

عرق    زدم یک نفس نفس م  ونجورها هم سیپل یکشون انداختمش جلو ق یباشه پس ج شیساق  یک اس   یهم بشه بدبخت

 اش گرفته بودم در نره  قهی ختم یریم

 ک گفتم  دنیعلت پرس  دنیاز دستم کش یاس  دنی د ی ها ک منو اونجور سیپل

 به شوهرم قرص داده حالش بد شده  _

به همکار اشاره  د یرو د ی صورت اس  ی ها وقت سیاز پل یکی  یبردن از طرف یحرفم پ ی به راست یصندل یحال رو  ی ب ی عل دنید با

  رفتمیاگه م یازم خواستن برم کالنتر  تیشکا ی شده بودم برا ریکنن ک منو انگار سبب خ رش یزد ک مدت هاست دنبالش دستگ 

شونه ام انداختم   یرو  شیگرفتم سنگ   یبغل عل ری ندارم ز یتیشکا نکه یا اعالم پس با  ستیشوهرم ن ی ک عل  ومد ی گند کار درم

 بود.  یهوش  ی ب ی هوشار نیکشوندمش بحال خودش نبود ب نیماش  ی صندل یکشون کشون رو 

شده   دایگوشم بگه بازم سر کله ات پ  یبزنه تو ادییاگه بهوش  ی پرواز کردم حال بدش واسم مهم بود حت مارستانیسمت ب بگاز

  دمیکش دم یک د ی پرستار نیترمز زدم دست اول ش یدر ن ی توجه ب داد نگهبان جلو  یب مارستانیب اط یداخل ح دم یکش یال

 علت اوردنش گفت  دنیکردن دکتر بعد فهم شیبستر  اش با کمک همکار یالتماس کنان بردمش باال سر عل

 کنه  ی ب کل دور اتیکننده باشه واسش بده از الکل دخان ک یتخوره ک تحر ی زیند روز چتا چ د یبا یول ده یمعدش شستشو م _

حالش باشه    ن یعاشق اون دختر بود ک ا  نقدریا کردم یبخاطر حال روز بدش فکرش نم ختم یساعت تمام پشت در اتاق اشک ر ی

هق هق زجه هام دهنم   ینشدن صدا بلند  یزانو گذاشتم برا یخودم پنهان کردم سرم رو  مارستانیسالن ب ی ها یصندل نیب

بودمش باال سر   ده یبود ک بزور کش یشونه ام سر بلند کردم پرستار ی زد رو ی چقدر گذشت ک کس دمینفهم دمیسفت چسب

 ....یعل
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ناراحت   ی خوشگلت خراب کرد ی چشا یکرد  هی اگه بفهمه گر ر یتوام کم ابغوره بگ   ستین ینگران یحال شوهرت خوبه جا زمیعز _

 ها  شهیم

  د ید یک اسم خانم امده هه خبر نداشت اگه منو م ی شد وقت لیزدم اما ب زهرخند تبد  ی از خوب بودن حال عل ی جون ی ب لبخند 

 سر به تنم نباشه  خواستیم

  بهوش  کردمیگرفتم وارد اتاقش شدم باال سرش نگاهش برگشت سمتم انگار حالش واقعا خوب بود فکر نم  واری رمق دست از د یب

بدشه اما اسمم ک صدا زد ضربان   دنمیحالش با د خواستمینم ششیپ  انیبه خانوادش خبر بدم ب رونیباشه عقب گرد کردم برم ب

ک   یینگاهمم نکرده بود چه برسه صدام کنه با صدا یحت  چوقتیه  زدیاسمم صدا م ار ب نیاول د یتنم لرز   د یقلبم جنون وار کوب

 کردم   یلرزشش کم از زلزله نداشت جانم هج

 برو به دکتر بگو مرخصم کنه  نجایبمونم ا خوامینم _

حرف مرخص   یکنم ک نگاهش زبانم قفل کرد ب   خالفتیحالش امدم م نیمرخصم کنه اونم با ا یچ  یعن یهام گره خوردن  اخم

راه خونه پدرش در   شه یقطعا حالش بد م نهیافتاد اگه اونجا رو ببب ادم یببرمش خونه اش اما  خواستمی ادم مد  مارستانیب نهیشد هز

 هوا  یترمز زدم ب  ابون یخ سط و ی کرد جور خکوبمی گرفتم ک حرفش م شیپ

 ببرم خونه خودت  _

گشت نگاهم کرد اروم  بر  زدیم رون یرگ به رگ شدن گردنم بلند شد چشام داشت ب یچنان برگشتم نگاهش کردم ک صدا 

 اون نگاهش بودم ک اروم گفت  ره یچقدر خ دمیبود نفهم بیعج گذشتیک بهش م  یحال روز  نیا یتو  بیعج

 فت ی راه ب _

ک ازم بدش    یک نامحرمم بود.....در حال ی خونه من در صورت می بر گفتیبود ک م  ن یاستارت زدم راه افتادم تمام راه فکرم ا اروم

 اون خونه....  ینبود تو  یمنو عل   ریغ ی کس می ک تنها بود  ی....در حالومد یم

اروم   نیزد ماش  موت یر ختی ریداشت بهمم م  بمی عج یفکرها  دادیم ی لیو ی لیهمه مدت دلم ق نیبعد ا  یتنها بودن کنار عل فکر

تا استرسم کمشه کفش هام با   دم یکش یق یتعارف زدم داخل شد نفس عم ی چرخوندم در باز اول عل د یسپردم کل نگیپارک ی تو

ناجور   یسرم انداختم بارها منو با لباس ها یشال ض یتعو  ییبایز دهیپوش  کیتون صندل عوض کردم وارد اتاقم شدم لباس هام با 

 خورده بودم ازش.... هیاون همه کنا نیبود واسه هم دهید

رفت اما منصرف شدم   یانداختم دستم سمت رژ ک برعکس گذشته ک هفت قلم روش بود  شمیارا یبه چهره ب ینگاه نه یا ی تو

 .... کردیم  یازم دور نیواسه هم  ومد یگذشته ام بدش م یاز کارها یعل
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همراه شده    ومد یک ازم بدش م  یشده با من یچ دونستم یبازم مثل قبال باهام رفتار کنه االنم نم یکنم عل   یداشتم کار  استرس 

 بود. 

داده بود چشاش بسته فکر کنم خوابش    هی تک  یرنگم نشسته سرش به پشت  د یسفمبل  ی رفتم بهش نگاهش کردم رو رون ی ب اروم

 برده 

 )گذشته( 

 

 از  شد یم دایپ یزعفرون دم کردم کنارش هر چ  ی کم ی با گل محمد  ییچا

 گز 

 شکالت

 کاکائو

 سوهان

 خرما

 پشمک

کدبانو بودنم نشون بدم ظرف   خواستم یامده بود خونم م یبار بود ک عل ن یاول چسبه ی م ییبا چا کردمیک فکر م ی تا هر چ گرفته

ک صبح درست کرده بودم اما دل نرفته بود ازش    یخونگ  ک یک نییبود با وسواس تز خچالی  یتو وه ی م ی پر کردم هر چ لیاج

 ... دمیچ اس وسو  قهیبا سل زی م ی بخورم هم دونه دونه رو

نگاهش داشتم   ینیسنگ  ر ینگاهم کنه ز رهیخ ره یمش بهم بدوزه تقرمز متور یباعث شد چشا زی م شهیبرخورد ظروف با ش  یصدا

 . ذاشتمیها رو م یک خوراک  یکنه وقت  یشتر یب یصدا جادیا ره یبگ  تم یتنم بلرزه انگشتام ر  شد یباعث م شدمیذوب م

 ....دمیجد  یاستکان ها ی برداشتم تو ی اشپزخونه قور یتو  دمیچپ  شترمیفرار از لو رفتن ب یبرا

 داخل دادم تا ضربان قلبم ارومتر بکوبه    یق یعم نفس

  یچه حس دونستمینشستم نم ع یتعارف کردم برداشت ک سر یی بودن چا ام یخم شدم بدون نگاه کردن به چشاش ک دن مقابلش

 دلش برم االن چرا سکوت کردم؟  یپرو بودم جلوش هم سبز بودم تا تو  یل یخ کهیبود خجالتم ازش استرس داشتنم من
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از   ی ک دمیبخورمش پرتقال برداشتم بازم همون کار نفهم   نکهیخودم مشقول پوست کندنش نشون دادم بدون ابرداشتم  یاریخ

عادت از    نیکردم ل.بخندم از کارم صورتم پوشوند ا نش ییبرداشتم مرتب خورد کردم طبق عادتم تز ی کیداخل ظرف   وهیهر م

 . دادیکنم بهم احساس قوت م  نشیبکنم بعد با وسواس تز وستپ وه یم  یک مضطربم کل   یسرم بوو وقت ی تو  یکودک

  ییتشنه اش بوده ک چا ایدوست داره    ییچا ی نجوریا یداخلش بود عل  ییاز چا ی خال یکردم ک استکان ها  ینیب س  ینگاه

 منم خورده؟ 

  ی شدم تا برداره اما طوالن  بازم خم ختمیر ییبرداشتم دوباره چا ینیگذاشتم با فکر تشنه بودن دوبارش س  ز یم ی رو رو وهیم بشقاب

کرد اما بازم همون نگاهش ضربان   یبود ک ترسوندم دلم خال ی زینگاهش چ یشدن برنداشتن مجبورم کرد به چشاش زل بزنم تو 

 هزار رسوند. ی قلبم رو

دستم نشست موز سمت دهنش   ی رو یسمت دهنم بردم ک دست عل یموز  که یام برداشتم ت  وهیمقابلش گذاشتم بشقابم م ینیس 

 باخته بودم بهش دوختم  نمیصورتش که جزء جزءاش دل د خینگاهم باال رفت م  ده ینکش هیبرد به ثان

 مهم بود  ی لیدستم گرفت اونکه نامحرم محرم بودن براش خ یتعجبم بود ک چجور  یعل از

 ها رو بخورم  وهیمن اون م  خواستمیدلم م  ی لیخ -

مشقول   کردیدوباره زنده ام م  گرفتیک جونم م ی ک پوست گرفته بودم جلوش گرفتم با ل.بخند   یی ها وهیبشقاب م اریاخت یب

  یاز خوش  د یپوستم دو ریز ی بهش شوق دنیچسب ی ب معن د یکش ی دهنش گذاشت اوم  ی رو ک تو کهیت نیخوردن شد اخر

 بودنش مهربون شدنش 

 ال یژ -

 د یجانمش از دهن من پر ار یاخت یبار ب نیاول یبرا د ی پر رونیک از دهنش ب اسمم

 

 

ام نگه داشت با انگشتاش  یثانت  ی  یصورتم اورد نو  ک یامده بود رو پشت گوشم فرستاد سرش نزد رونیشالم ب ریک از ز  یی مو تار

 مختلف اروم نجوا کرد    یک پر بود از حس ها  یی موهام نوازش کرد با صدا

کنم فقط   یچ  دونم ینم گهیبکش د رونمی حال ب نیت کن از اخب ثاب یعاشقم ی گفتیامشب ارومم کن مگه نم خوامت یم  الیژ -

 یش یامشب محرمم م خوامتیم
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زنش بشم محرمش  تن بدنش به اسم   خواستیم  خواستیهمه وقت منو م نیبود بعد ا دهیمنو د یهزار رفت عل یقلبم رو  ضربان

 ک سالها ارزوش داشتم....   یز یچ خوردیمن مهر م

  ه یکرده مهر  نییبفهمم چقدر زمان محرم شدنش رو تع نکه یرو خوند بدون ا قه ی هم رفت س  ی رو  د ییهام ک به عالمت تا پلک

 رفت   رونیمهم بود برام قبلت که از دهنم ب یواسم مهم نبود فقط بودن عل

ن شدن حس کردم  طعم ز می دختر ی ایگذشت از دن  یارامشش کردم حت  یبرا یرو حس کردم تا صبح هر کار یعل  یهمسر طمع

 ی اغوش عل ی تو

برگشتم نامه رو باز   ی نامه جاش بود چند بار صداش زدم تمام خونه رو گشتم نبودش فور ینبود    ی ک چشم باز کردم عل صبح

 کردم 

  شبیمتاسفم اتفاقات د  زیشدم واسه همه چ کیکنترولم از دست دادم بهت نزد  یچجور  دمیبد بود نفهم ی لیحالم خ شبید الیژ

ک من تو رو به    ایساعتش رفته دنبالم ن12ساعت بود زمان ک    24  ی ما برا قه یبخوامت ص شهیک بخوام واسه هم ستین  لیدل

 خداحافظ  شهیهم ی برا کنم یعنوان زنم قبول نم

خوردم انبار ن تنها روحم بلکه جسمم شکست   ی چندم از طرف عل یبرا  ی شد طعم شکست برا بی خراب شد اوار شد تخر امیدن

ک    یبه دام بکشم اون پسر ان یک سمتم م یی بلکه تمام کسا ی ن تنها عل  نباریقلبم چنان نشست ک قصد کردم ا یحس نفرت تو 

اش کردم ک مجنونم شد چنان ک فقط الزم بود   فتهیاش چنان ش   قهیصماه زنش بودم در اصل   ی  ی د یکوچه د ی اون روز تو

 د یبه جنون رس  د یفهم یشکل ممکن وقت   نیکردم به بدتر نتایبرام بهش خ شد یفراهم م دهیاز دهنم دراد به ساعت نکش یزیچ

 بزرگ نجوا کرد  یی ا نه یک قیعم  یچشام با نفرت یتو  م یمستق

 ی افتاد  ر یک داخلش گ ی صبح اون پارت -

طعم زن شدن حس کردم   می دختر ی ایگذشت از دن  یارامشش کردم حت  یبرا یرو حس کردم تا صبح هر کار یعل  یهمسر طمع

 ی اغوش عل ی تو

برگشتم نامه رو باز   ی نامه جاش بود چند بار صداش زدم تمام خونه رو گشتم نبودش فور ینبود    ی ک چشم باز کردم عل صبح

 کردم 

  شبیمتاسفم اتفاقات د  زیشدم واسه همه چ کیکنترولم از دست دادم بهت نزد  یچجور  دمیبد بود نفهم ی لیحالم خ شبید الیژ

ک من تو رو به    ایساعتش رفته دنبالم ن12ساعت بود زمان ک    24  ی ما برا قه یبخوامت ص شهیک بخوام واسه هم ستین  لیدل

 خداحافظ  شهیهم ی برا کنم یعنوان زنم قبول نم
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خوردم انبار ن تنها روحم بلکه جسمم شکست   ی چندم از طرف عل یبرا  ی شد طعم شکست برا بی خراب شد اوار شد تخر امیدن

ک    یبه دام بکشم اون پسر ان یک سمتم م یی بلکه تمام کسا ی ن تنها عل  نباریقلبم چنان نشست ک قصد کردم ا یحس نفرت تو 

اش کردم ک مجنونم شد چنان ک فقط الزم بود   فتهیاش چنان ش   قهیصماه زنش بودم در اصل   ی  ی د یکوچه د ی اون روز تو

 د یبه جنون رس  د یفهم یشکل ممکن وقت   نیکردم به بدتر انتیبرام بهش خ شد یفراهم م دهیز دهنم دراد به ساعت نکشا یزیچ

 بزرگ نجوا کرد  یی ا نه یک قیعم  یچشام با نفرت یتو  م یمستق

 ی افتاد  ر یک داخلش گ ی صبح اون پارت -

بود هم عاشق بچه   بیحالم عج کرد یشکمم داشت رشد م ی تو یبهم داده بودن بچه عل م یخبر باردار شیبد بود رفتم ازما حالم

  شد یک م  یبود ی کس نیبهتر ی شد ولم کرد تو کی بهم نزد یچجور  یعل اره یم  ادمیهم ازش متنفرم چون  یامم چون پدرش عل

  ن یا یانداختم تو  رت یشدم گ کتیپس با نقشه نزد نداختیم  یعل اد یبود ک منو  ی زیچ ی نگاهت  یکه بزور عقدت بشم چون تو 

  یبه حرفم گوش داد  یرفتار داشت نیاما تو بهتر یکنیم  یباردارم چ ی داشتم ک بفهم  نویکردم وحشت ا  یمدت ک باهات زندگ

  ارمیب ایبچه رو سالم دن نیااما کمکم کن  شهیم یی پرو دونم یخواهش دارم م ی دفاع کنم فقط ازت   خوامیاالنم من از خودم نم

 رم یم  تیبعدش از زندگ

 

 

 ( وسفی)

 

 )گذشته( 

 

اخمم   دنیبا د د یکش  نیه ده یک ترس  دمیکردم ظرف از دستش کش  یبود اخم یاوپن در حال خوردن ترش  یدر باز کردم بازم رو  

شکم   یاوپن به مبل انتقالش دادم خم شدم رو  ی پاهاش انداختم از رو  ریخودش مظلوم کرد ل.باش غنچه کرد خم شدم دستام ز

 کاشتم   ییب.وسه ا دمیکش  یگرد قلمبه اش دست

 زمی عز ی نکرد تیامروز ک مامان اذ ییبابا ی عشق من خوب -
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ک ازم گرفت تا    یدوختم ک بعد اون شب قول  الیژ یبایدلم کاشت نگاهم به چشمان ز ی تو یدستم ذوق  ریخوردنش ز تکون

  ایبذارم سالم بدن ع یبچه خودم نگه دار خودش بچه اش باشم از جون ما نیقول دادم ع م یدعوا نکرد گذشتیاالنکه چند ماه ازش م

 .....ارتشیب

گرد شکم    کلیبا اون ه  الیاشپزخونه ژ ی به دست صورتم زدم راه یعوض کردم اب  ییبا تاپ و شلوارک مردونه ا رونم یب لباس 

پا تند کردم از پشت سر بغلش کردم  شاهکار غذاش هوش از سرم برداشته  ی بازم بو د یچیم زی داشت م ی قلبمه اش با سخت

همونجور هم تذکر   دم یچ زیکردم به محض نشستنش ادامه م  شییاهنمار  یاش گذاشتم اروم سمت صندل قهیب شق یی ب.وسه ا

 دادم 

  فه ی زده شده بچه ضع بیبه رحمت اس  تیباردار ل یک اون نامرد زده بهت اوا  ییرفته دکتر گفت بخاطر کتک ها  ادتیخانم  الیژ -

 ی ممکنه صدمه به بچه بزن یسر پا باش  د ینبا

بود بازم   نیی نگاه نکردن بهم پا یسرش برا د یچیپی شده دستاش دور هم م خیک توب  ی باال انداختم به اونکه مثل کودک ییابرو

 .ختی ریاشکاش م کرد یبدو بغض م  شدمیبهش م یحساسش کرده بود اگه حرف  د یشد  یباردار ی ماه ها  نیبغض کرده بود ا

 بدونه بارداره....  نکهیکتکش زده بود بدون ا د یکوچه اونروز شد  ی من نگران حالش بودم اون پسرک تو اما

 بودنش کنارم  لیاحمقمم کم ازارش نداده بودم اوا خود

اشک بود   یچشماش حلقه ها  یچانه گذاشتم سرش باال دادم تو  ری گذاشتم جلوش زانو زدم با انگشت ز ز یم ی ساالد رو ظرف

 اشکاش پاک کردم   دمیلک هاش کشپ ر یدستم ز

 ل.ب زدم  کردیک ارومش م شه یهم مثل

اما خدا   یکنیغذا درست م یستیمیک سر پا وا  ی بفکر من دونم یبچه ام؟ م نیچقدر نگران خودت ا ی دون یم زم یخانمم عز الم یژ -

 ؟ یخواینم  نو یتو ک ا شه یجهنم م امیدن  ادیسرتون ب ییشاهد اگه بال

 بودم؟  دهیشده بود اخه ک من نفهم ینازناز نقدری ا ین رو نجوا کرد که خندم گرفت ک ده ی.ب ورچل

دوست نداره حالش بد   زدینق م دادمیبا قاشق به دهنش م  دمیبشقابش کش ی باز دورش پشت گوشش دادم غذا رو تو یموها

 ن یتامیداشتن به غذا و  ازیاما گوشم بدهکار نبود ن ره یگ یبازم تهوع م شهیم

گرسنه ام بود بشقاب دوم ک خوردم قاشق اخر سمت دهنم   د یشد  خوردمیتند تند م  دمیخودم کش  یقاشق برا  نین اخرخورد با

اش باعث   شی انگار اصال غذا نداده بودم بهش اخ دش یسمت دهنش گرفتم ک با ولع تند جو دمیدنبال اون د ال یبردم ک نگاه ژ

 خورد؟  یاما اون قاشق غذا چجور خوره ی زد نمیبود نق م بیقهقه ام شد حقا ک زن باردار عج



 برکت وجودت

121 
 

  کردینگاهم م  ره یمتفکر خ الیجمع کردم ظرفا رو شستم تمام مدت ژ زی م دمیاز اشک خندم کش سیدور چشم خ یدست

 اون نامرد داشتم.... یبرا  دادیازارش م یعل اد یبود حتما  نیفکرش مشقول کرده ک غمگ  ینجور یا یبازم چ  دونستمینم

 .  لمیروشن کردم زدم ف ی و  یمبل کنار خودم نشوندمش  ت  یرو  

 ال یاز فکر خ رهیاروم بگ  چهیتنش بپ ی ارامش تو شهیباعث م دونستمیگرفتم م  ی به باز ال یژ یموها

 ....شتر یب زه یشده معذبش کنم بهم بر یبپرسم چ خواستمینم

اش به   هیبعد خواب اروم تک کرد یداروهاش مصرف م د یهم افتاده بود کردم خمار خواب بود اما با یشدم نگاه چشاش ک رو  خم

 با داروهاش اوردم  وه ی مبل دادم ظرف پر م

قرص دهنش    خوادینم رهیک س   زدینق نق م خوردیخواب غذا م یک تو  ی کودک  نیع ذاشتمیدهنش م  وهیهمون حالت م ی تو

  ی اما تو دونستمینم ی، ترس داشت از چ   دم یتخت درازش کردم پتو روش کش  یخاموش کردم بلندش کردم رو یو  ی گذاشتم ت

 ....امی تا ب  موند یم دارینبودم شبها ب

 بزنم.  رون ی نفسش باعث شد از اتاق ب تمی منظم شدن ر 

 

 

 به روح سرگردانم.  دادیارامش م یکم  شد یم ده یپاهام د ریبودن منزلم در پنت هوس اپارتمان تمام شهر ز  بخاطر

 دادم....   رونیدودش حلقه حلقه ب شیات یگارینشستم س  واری د ن یپرچ ی لبه 

 شد ک....  نیا ر یدرگ  فکرم

 شد؟یم  یامدنش چ ایبچه بعد بدن نیا فیتکل

 .... رهیم کنه یم م امدنش ترک  ایگفته بود بعد بدن الیژ

 گرگ صفت ما؟ یا یدن ی اونم تو ذارنیازار م یب  ی زن تنها با کودک یکجا   اما

 شناسنامه پوففففففففففف  یپدر بزرگشه ب  ی اون بچه ب یچجور

 بچه اش مضر بود اه....  ال یژ ی برا گاریس  دمیکشیم د یله کردم نبا گارمیس  یعصب
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گدار   ی ب یدست از الوات  رمیگذشته فاصله بگ   وسفیمرد بشم از اون  شد ی وابسته شدم بودم بودنش کنارم باعث م  الیبه ژ ی طرف از

 به اب زدن بردارم 

بود اما احساس عشق  ی زور نکه یحاللم بود زنم با ا نکهی من بشه با ا  یسهم زندگ الیژ ذاشتیوسط بود ک نم ن یک ا  یزیچ

 بود.... ی به عل الیژ نیاتش

 در حقش اما هنوز دلباخته اش بود  یعل ی ک افتاد براش افتاد نامرد  یاون اتفاقوجود  با

اقا   یعل یحساب  یگوش مال  یدوباره خودم اما قبلش    ییتنها  یبه بها یبرسه حت ی باشه به عل نیکمتر غمگ  کردم یم  یکار د یبا

 تقاص از کار اشتباهش بگذره....  یبودم بذارم ب رتیغ یبدست اوردن زن بچه اش وگرنه ب  یالزم داشت برا 

شده اروم برگشتم سمتش   داریب دهیوقته تنهاش گذاشتم و ترس  یل یخ دمیفهم ختیاشکاش ر د یک به  شونه ام چسب سرش 

مخصوصا باردار   شد یحساس م د یشد  یجاها ی باشه  یبغلش کردم.  هق هق اش گوشم پر کرد دلم اتش زد زن هر چقدرم قو 

  داد یبچه رو نشون م د یشد  یقرار  ی شکمش بود ب یمبل نشوندمش موهاش طبق عادت نوازش کردم دستم ک رو   یشدنش رو

مجبور بودم بازم از    نیهم یبرا شد یموجب تنش و سقت بچه اش م  شینااروم نیا کرد یم دایاصال خوب نبود اگه ادامه پ نیا

 ک قبال ارومش کرده بود استفاده کنم....   یزیچ

  ی بود ک وقت یب.وسه ها چ نیا یتو  دونستم یاشکاش قطع شد کودکش اروم شد ازش فاصله گرفتم نم دمیرو بوس  شیشونیپ

 . د یبخشیارامش م شیقرار  یب  کردیارومش نم ی زیچ شد یحالش بد م

شدم نگاهش گله   رهیخ رش یدلگ   یک نشست به چشا بشه لرزش تنش   شونیز یبه تنم ک چ نداختی بچه اش ترس م ال یحال ژ  

خودم مقصر   شد یم ش یزیکرده بودم اگه چ  ی بشه عجب غلط دار یب کردمی داشت از تنها گذاشتنش با خبر از ترسش بودم اما فکر نم

 ک راحت پلک بسته بود....   یصبح فقط نگاهش کردم به دختر  ودتا خ دم یکنارم درازش کردم پتو سرش کش  دونستمیم

  ی گردو پسته بادام فندوق   یمخلوت کن مشت ی گرم کردم تو ریساعت ده صبح ش  رمیداده بودم امروز شرکت نم  امیپ نیمت به

ک   یخونگ   کی کردم کنارش ک شیخال  ی وانیل ی مخلوط شد تو ریخوب ک با ش  ختم یر  یکاکائو شکر موز توت فرنگ   ییا کهیت

صورتش کنار زدم   ی تو  ختهیر ی تخت گذاشتم لبه تخت نشستم موها ارکن  یپا تخت  ی رو ینیذاشتم س درست کرده بودم گ روز ید

 گوشش نجوا کردم  ریز

 قشنگت باز کن برات صبحونه اوردم  یچشا یخانم زیجونم عز ی الیژ -

خوابش   دونستمیکرد دوباره پلک بست م یبزار بخوابم خواب الود هج  د ی کش ازه ینگاه خمار خوابش بهم دوخت خم د یپر پلکهاش 

 شب یمخصوصا ک بد خواب شده بود د ادیم
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دهنش گذاشتم لبه   ک یک که یاش دادم ت ده یبه خوراک داشتن پس بلندش کردم به خودم تک اجیخودش طفلک در بطنش احت اما

 دمی کردم پتوش سرش کشبه ل.بش چسبوندم خوابالود تمامش خورد دوباره درازش  وانیل

  خ یکردم به س   کهیبودم شستم با دقت ت ده یخر شب یک د یی تازه ا یگرها یها رو برداشتم صبحانه خودمم سر پا خوردم ج ظرف

ک    یگذاشتم خوب داغ بشه اروم اروم بادش زدم حساب ختمیر ویکیبارب  یگذاشتم زغال از انبار برداشتم تو خچال یدرون  دمیکش

دهنم با   دمینون کش یک برشته شدن ال   ی زغالها جا دادم قلوه ها رو کنارش گذاشتم حساب ی رو رو  گرایج خچالی گل انداخت از 

 خاموش کردم سمت اشپزخونه برگشتم.  وی کیاب افتاد بارب دنشونید

دستش    داد یقدغا بود سر پا بودن براش اما گوش نم نکه یدختر با وجود ا نیاز دست ا دمش ید ت یکوریداده به در س  ه ی تک ک

خودش بچه واجب بود   ی متنفر ازشون اما برا  دونستمیداغ دهنش گذاشتم م  یگرایگرفتم با خودم سمت اشپزخونه بردمش ج

 دهنش گرفتم   یک دستم جلو  اره یهم رفت اوق زد باال ب ی صورتش تو

 ی بخور ارمیبرات ب یظرف ترش  دمیقول م یلوه بخور جگر ق خیاگه دو س  -

 گفت  جان یبا ه د یدونه رو ک خورد دستاش بهم کوب نیاخر ی به شوق ترش  خوردیچشاش خندم انداخت بزور م  برق

 ع یمنو بده سر ی الوعده وفا ترش  -

  دونستمیلش بد نشه اما مک دستش بهش نرسه اوردم به دستش دادم اخطار دادم کم بخوره حا خچالی یکلم از باال ی ترش  ظرف

 محال گوش بده 

 

 رحمتر کرد.   یپر التماش دلمو ب نگاهش

 شو کار دارم دستش مچم قفل کرد با عجز ناله کرد   اده یپ ی عنیدر اشاره زدم   به

  م یبوده اون عکس ها خراب شدن زندگ الیبودم کار ژ دهیببخشم از گناهم بگذره فهم خوامیوقت دنبالشم م ی لیکجان ها خ -

من نبود پدر بچه امد با افتخار بچه رو برد از ترس ابروم   یخوارش کنم اما خودم خوار شدم زنم باردار بود اما بچه   خواستمیم

به   رفتیابروم م شه یمالء عام انجام م ی گفته بود حکم سنگسار تو یدادم چون قاض طالق سر صدا زنم  ی نتونستم بزنم ب یحرف

  خواستیکردم ک خاطرم م ت یاذ یناسازگار بود طالقش دادم بعد اون شب وجدانم نابودم کرد دختر میهمه گفتم تفاهم نداشت

 ک گول زن خودم بخاطر ظاهرش خورده بودم   یسوال برده بودم در صورت  ریکرده بودم ظاهرش ز  یاحترام  یبرعکس زنم بهش ب

 لرزون ادامه داد  یی دابا ص د یاز اشک نادمش کش س یچشم خ ر یز یدست
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اما نبودش ک نبودش هر   ی رو نشونم داد  تهیهفته بعد رفتم سراغش بگم غلط کردم ببخش تو فقط اشتباه زنم اون عفر ی  -

 نیزم  یکرد گشتم اب شده بود رفته بود تو  شد یک فکرش م  ییجا

 د یام شد نال رهیخ

  یبرا  تونمینم ی عنی نیکه زن تواه ا یاما چ  یبکشم ک امروز بهم خبر داد  یازش بشه گوسفند  ینذر کرده بودم اگه خبر  -

اون بچه رو   تی هو ی ب خواستیانتقام ازارش دادم اون چون خاطرم م یک برا  رت یغ یجبران باهاش ازدواج کنم بچه اش از من ب 

 نگه داشته 

 چسبوند  شهیلرزونش مشت کرد سرش به ش  دست

 براش فقط بگه حاللم کرده تا شبهام اروم بخوابم  ستمین  یپدر قیچون ال رم یگ یبچه اش نم نمشی بب بار یبذار  کنمیالتماس م -

 زدم  یزهرخند 

رو گفتم واسه   نایاگه امدم بهت ا ه یپسر چ شکل ایدختر    یبفهم ذارمینم  ین اون رو ن بچه ات رو حت  ش ینیبب ذارم ینم چوقتیه -

 ی زجر داد  الیهمونقدر ک ژ ی بود ک زجر بکش نیا

انداخت مراقبشون   نیاز ماش  رونیرمقش ب یبهم دوخت تن ب دش ینگاه ناام  نیاخر د یپر حسرت کش ی کمرش خم شد اه دمید

 کرد برام  یباش حج

 گرفتم راه افتادم  گازش 

 

 )گذشته( 

 

 اسانسور زدم  یپارک شاس  نگ یپارک ی تو نیماش 

 تنم  ی کرد هق زد تو در محکم بغلم  نیغرق اشک ب  ال یبندازم به در ک با عجله با شد ژ د یکل امدم

 بخودم هراس داشتم  ش یهمه وابستگ  نیاز ا یبود گاه ده یدختر ترس  نیخدا باز ا  یدورش قفل کردم ا  دستام

 سمت اون طفلک نرفته  دهیترس  ال یبلند بچه گوشم پر کرد معلوم بود ژ هی زجه گر یصدا

 پرت کردم در جفت....  ییهام گوشه ا کفش
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  ده ینفسش بر  هی اتاق بچه کردمش گوشه تخت گذاشتمش بچه رو ک از شدت گر ی زانوهاش انداختم همراه خودم راه ر یز دستام

کردم کم کم اروم   ششیه  شششیاروم ه یی وار تکونش دادم در گوشش با صدا ییشده بود صورتش سرخ بلند کردم الال دهیبر

 گرفت.... 

 رسنه اش بود دهنش کرد مک زد خندم گرفت شکمو گ  یگوشم تو  ی وقت

 دستش  ی ک نگاهش خاص شده بود نشستم لبه بلوزش باال زدم بچه رو گذاشتم رو ال یژ مقابل

 کن  ری طفلک س  نیا ی خانم الیژ -

 حسرت ل.ب زد  با

 یشیم   ایهمسر پدر دن نیتو بهتر -

 موهاش نوازشون کردم   یتو  د یلغز انگشتام

  شتر یب د یتوام هواست به بچمون با ذارمیطفلک باشه من تنهات نم نیهواست به ا شتر یفقط ب نمیمطم یی ایمادر دن ن یتوام بهتر -

 یباش 

  رهیک دردش بگ  ی تا وقت مانشیوقت زا  دونستمیبد خواب بود م  کردیم ی برقرار الیشب ژ یامده بود  ایبدن شد یم ی ماه ی

  ایدن کوچولو خان پا بدناتاق عمل تا خبر دا ی بهم گذاشت اون چند ساعت تو ایدست تنها چ  دونهیخدا م مارستانیببرمش ب

 دادم نماز شکر خوندم ینیریش  مارستانیک بهم دادن از شوق کل ب  الیگذشته سالم خبر سالمت ژ

کنار زدم گونه اش ماچ   ش یشونیپ یهم گذاشت ملچ ملوچ شکمو خان نگاه دوتامون بهش دوخت خم شدم موها  ی رو چشم

همزمانش دل   ختیاز کنار دهنش ر  ریزد برام ک ش  ی ل.بخند نگاهش بهم دوخت  د یخوردن کش ریکردم ک دست از ش  یمحکم

پاکش کردم ک دوباره با شدت   یمن شده بود با دستمال کاغذ  زشده بود انگار جزء ا ز یبچه واسم عز ن یبراش چقدر ا ختی منم ر

 مشقول خوردن شد  یشتریب

جوراب   ییلباسشو  یعرق گرفته بود پرتش کردم تو  ی از گردن دراوردمش بوش کردم بو دمیکش راهنم یدراوردم لبه پ کمربندم

 هامم روش شوت شد.

 به دست صورتم زدم.  یعوض شد اب ی شلوارمم باز با شلوارک دکمه 

دستاش گذاشتم برش    یدور باال تنه ل.ختم حلقه شد دستم رو   ف یظر ییرو ک دستا ریشبکه ها ز سادم یوا ی و  یت  مقابل

 ام گذاشتم نه یس. ی م سمت خودم سرش روگردوند 
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 یبخورم تلف شدم ها از گشنگ  یبد   یز یچ ی  یخوا ینم یخانم -

 دستاش حلقه کرد دور گردنم   سادیکرد مقابل رخم وا  یصورتم همزمانش پا بلند  ی بلند کرد تو سرش 

 فاصلحه گرفتم  ازش 

 اسمش گفتم  معترض 

 ـــــــــالیژ -

 د یخروش  یعصب

 اخه مگه جزام دارم  ی کنیم ی هـــــا من زنتم حاللتم چرا ازم دور  ـــــــهیچــــــ -

 موهام زدم  یچنگ  یبهش عصب گفتمیم یچ

قلبش واسه من   ی زن بقولش خودش حاللم سهم من نبود وقت ن یا فتهین ی چون اتفاق کنمیم  یمنم مردم ازش دور  د یفهمینم چرا

 ارش یاز  خوند یم یاواز دلتنگ  شد یک تنها م  یقتو   دمید یم  یدستش عکس عل  ی تو یک گاه  یوقت  د یتپینم

 ن یفقط ترس نبودم داره وابسطه ام بود هم کنه یچشاش عاشقانه منو نگاه نم دمیفهمینبودم م  خر

 

 

 

 )گذشته( 

 

  خوردیبا ملچ ملوچ م  د یپاش یم  رونیک ب یهر کلم ی داشتمش ک نمک برداشت رو  یچشم ریخوردن سهم خودم شدم ز مشقول 

ها متنفر بود داستان   یخوراک یک دکترش قدغا کرده بود از غذا باق  یترش بود مخصوصا ترش   یها یخوراک  ارش یو  یبا عجله بعد 

 بغض کرده  ده یبچه ها چشماش مظلوم کرد لب ورچ نیک ع  دمیاز دستش کش ی بدم ظرف ترش  ی زیداشتم تا بهش چ

 م ک دراود یی بخدا کم خوردم همش سه تا بود کلم ها وسف ی -
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حالش بد   هی مخلفاتش ک سه تا نبود دلم طاقت غمش نداشت بازم گر ی باق اریخ ج ینکردم ک کلمهاش سه تا بود پس هو بحث

نمک زدم مقابل دهنش گرفتم   دمیکش  رونی کلم ب ی دستم بود ک  یظرف ترش  ره ی خ زیملتمس ام مارستانیکار به دکتر ب  کردیم

 نشدنم با ولع خوردش..... مونیپش یرا ب ک دستاش دور گردنم حلقه شد تند تند تشکر کرد

 **** 

از چشمش دور نموند  دهیداد تا شکمش پاک کنه کمکش کردم از چشمم قطره اشک چک ال یبه دست ژ یدستمال دکتر 

 د یکش  رونیدکتر ما رو از خلصه ب ی من صدا یپدر بچه اش االن کنارش بود جا خواستیدلش م  دونستمیم

 قلبش   یصدا نم یا دهیرس   یگل دختروتون سالمه معلومه پدرش بهش حساب -

اگه بچه خودم   ی لیبود خ نیریوقفه کودک درون بطن اتاق برداشت خوشحالم کرد حس پدر شدن ش  ی تند ب د یکوبش شد  یصدا

 نکرده بودم یبچه کم پدر نیا  یحالم اما برا  شد یم ی بود چ

 کن  تیک گفتم رعا یی زایچ ادیب ایتا بچه سالمت بدن زم یش عزمراقب خودت با ی لیاخر خ ی ماه ها نیا -

بودم ترمز   دهیکش  رونیادرسش ب الیڙزبون  ری ک از ز ی عل ی شرکت اما مقابل خونه پدر رم یبه خونه رسوندم بهش گفتم م الیژ

کرده بود با    فشی تعر ال یبود ک ژ ی امد همونجور رونیب ی عل یکار دارم لحظات  یبا ک د یبرداشت پرس  یزدم زن  فون ی زدم دکمه ا

هاش اخمش از ناشناس بودن من بود تعارفش کردم نشست   قه ی کنار شق ی موها ید یتفاوت داشتن چند خط کنار چشماش سف

توجه به حال    یبرگشت نگاهم کرد ب زیانداخته بودم دستش دادم ک ت ی مدت باردار  یک ط ییاز داشبرد عکس ها نیماش  ی تو

 دش یده بود رنگ پرک چنگ ز ی خرابش قلب

از کارش    یخبر نداشتم بارداره از تو عصبان لش یبا نقشه خودش زن من کرد اوا ی مهمون ی  یتو  ی کرد   الیک با ژ  یبعد کار  -

من دستمم بهش نخورده بود قصد   نکهیبارداره با ا دمیاونجا فهم مارستانیکردم اما حالش ک بد شد بردمش ب  شیزندان زدمش یم

زنت از اون شب از   انتیکرد از عشقش بهت گفت از خ  نکاریبگه چرا با من ا ان یاما قبلش گفتم از اول برام جر زم یکردم خونش بر

 در حقش  یکرد   ینامرد ی بارادره از تو اما تو ترکش کرد ده یفهم نکهیا

 دادم  رحمتر از قبل ادامه  ی دوختم ب  سشیخ یبه مژه ها نگاهم

مجازات   نای قانون خدا ا یتو  ی کرد ی نامرد ی با زن شدنش ولش کرد ی ولش کرد  ه یمهر ی ب یداشت  ی غمبریخدا پ ی تو ک ادعا -

خونه اش از اونجا بار کرد تا دست بهش   ومد یاما سمتت ن ی بزور مجبورت کنه عقدش کن یبگه بهش ت.ج.اوز کرد  تونستیداره م

ن   الین ب ژ رسه یدست بهش نم چوقتیماهش اما تو ه 8وون شب االن شده    مرهبگم س  ینیعکس ها رو اوردم تا بب نینرسه ا

 امدم بهت  ذارم یبچتون چون من نم
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 د یکشیم  ق یبه تنم ج د یمشت کوب با

 خواد یمنو نم  خوامیم یچرا هر ک  خواد یمنو نم ی مرد چیکم وارم ک ه  یمن چ  -

 زانو افتاد با سوز گذار ناله کرد  ی رو

 زشتم؟  -

 بد اندامم؟  کوتاه 

 ستم؟ یبلد ن ی اشپز یخوندار

 ستم؟ ین کدبانو

 ندارم پستم؟  یچون مطالقه ام بچه دارم ارزش  دمیشا

 نداره؟  ییجامع جا  ی ک طالق بدنش تو ی ام ننگ جامه ام اصال زن ه یما  فرو

رد خون از ل.ب پاره   ینگاهم کرد  قت  یناباور اشک  ییساکت شد با چشا یوقت   دمیدهنش کوب  یتو  فش ی بخاطر اراج ی ک دمینفهم

 کردم  یچه غلط دمیشد فهم یاش جار

 داخل اتاق در قفل کرد  د یامدم برم جلو بغ.لش کنم ک دستم پس زد دو دمیکش  یپوف کالفه

 کردم یه عشقش حفظ ماما من اونو واس  خوامشیبود ک نم نیبخاطر ا رمیگ یازش فاصلحه م یترس ی شدم حق داشت م یعصب

 ارومم کرد  ی کم وار ید ی رد خون رو  واری به د دم یسرم کوب یحرص

 پاک کنم  الیژ ی ها هیهق هق زجه گر  ی ذهنم صدا  ی کردم تو  یسع دمیپوش  د یک دم دستم رس  یلباس  نیاول

 از ته دل نعره زدم از ته دل  سادم یدره بود وا نشییپا یی تپه ا یاز شهر خارج شدم ک باال نقدری ا یک  دمیگرفتم نفهم گازش 

 کنارم نداشتم  چکس یاورده بودم واقعا کم اورده بودم ه کم

حرف پشت سرم بود به عنوان   ینداشتم بچه داشتم اما من پدرش نبودم کل ی متاهل بودم اما زن یین خانواده ا ی ن پدر  یمادر  ن

 من نبود  ی حام یکس  باشم اما یحام  د یپسر ک اشقال بودم منم تنها بودم تنها با یمتجاوز  



 برکت وجودت

129 
 

 دم یکنار چمدون چ لشیبود لباس وسا امیبچه نازمم ک دن یبرداشتم چند دست لباس داخلش گذاشتم برا چمدون

 دمیچشمم کش ر یز یدست

بچه داشتم بدون   گه ید ی باشه ک از مرد یکم داشت بخواد با من   یپولدار چ پیاون پسر بود خوشگل خوشت وسفیبه  دادم یم حق

 بچه ام شناسنامه گرفته بود.  یکرد منو عقد کرد برا   یمرد ک   نیمدرک هم ی

فوش کتک بود اما از    ریفقط داد تحق لشیدرسته اوا دمیچشی پسم زد من تازه داشتم طعم دوست داشتن م یدلم گرفت وقت یلیخ

  خواستم یشدم م کش ینزد ن یهم یبرا  خوادی اون شب همش عشق محبت بود چنان هوام داشت ک واقعا حس کردم عاشقمه منو م 

 د یدهنم کوب  یقت گفتم توی ببره اما پسم زد حق ن یرو از ب یی جدا نیاونم ا

 سرم  ه یمرد من سا شهیم  وسفی  کردمیتنم کردم چقدر دلم گرفته بود فکر م مانتو

 داشت برام نگاه کردم   یک هم غم هم شاد  ییبار تمام خونه ا نیبار اخر دم یسرم انداختم دسته چمدون کش یشال

 خاطره بود برام  همش

 گفتن خانمم گفتن هاش الیژ د یچ یسرم پ یحرفاش تو  یصدا

  ره یک م  ییجا نیاول دونستم یگذاشتم م  یو  ی ت ی برداشتم براش نوشتم تاش کردم رو یکاغذ   دمی.بم از شدت بغض گزل

 بود....  یورزش  ی عاشق برنامه ها نجاستیا

 

 )گذشته( 

 

 دم یکنار چمدون چ لشیبود لباس وسا امیبچه نازمم ک دن یبرداشتم چند دست لباس داخلش گذاشتم برا چمدون

 دمیچشمم کش ر یز یدست

بچه داشتم بدون   گه ید ی باشه ک از مرد یکم داشت بخواد با من   یپولدار چ پین پسر بود خوشگل خوشتاو وسفیبه  دادم یم حق

 بچه ام شناسنامه گرفته بود.  یکرد منو عقد کرد برا   یک مرد   نیمدرک هم ی
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فوش کتک بود اما از    ریفقط داد تحق لشیدرسته اوا دمیچشی پسم زد من تازه داشتم طعم دوست داشتن م یدلم گرفت وقت یلیخ

  خواستم یشدم م کش ینزد ن یهم یبرا  خوادی اون شب همش عشق محبت بود چنان هوام داشت ک واقعا حس کردم عاشقمه منو م 

 د یدهنم کوب  یقت گفتم توی ببره اما پسم زد حق ن یرو از ب یی جدا نیاونم ا

 سرم  ه یمرد من سا شهیم  وسفی  کردمیتنم کردم چقدر دلم گرفته بود فکر م مانتو

 داشت برام نگاه کردم   یک هم غم هم شاد  ییبار تمام خونه ا نیبار اخر دم یسرم انداختم دسته چمدون کش یشال

 خاطره بود برام  همش

 گفتن خانمم گفتن هاش الیژ د یچ یسرم پ یحرفاش تو  یصدا

  ره یک م  ییجا نیلاو  دونستم یگذاشتم م  یو  ی ت ی برداشتم براش نوشتم تاش کردم رو یکاغذ   دمی.بم از شدت بغض گزل

 بود..  یورزش  ی عاشق برنامه ها نجاستیا

 اروم 

 

ک برام   یجون قدم برداشتن نداشتم سفتر تنها کس  د یلرزیپاهام م د ی ام دسته چمدون کش گه یدست گرفتم دست د  یبا   دلربا

 مونده بود رو بخودم چسبوندم

ها براش   نی بهتر دادم یبهش م  زیحق همه چ وسفی  یاز زندگ شهیبرم واسه هم خواستمی شدم ادرس دادم م ی تاکس ن یاول سوار

 پشت سرش بود.  شه یدعام هم  خواستمیم

 .... چکدومیه میسال حق طالق نداشت ی حداقل  یعقد اجبار دونستمیم

  شدمیگم گور م یی دو ماه جا  نیسال رفته بود ا ی ماه از   ازدهیبود برام  ز یبود ک قدر جونم عز یوسفی یپا ی دست  ی امم  مهره

انجام   خواستیازم م ی ک در حقم کرده بود هر کار  ییمحبت ها یبرا دمیبخشیام م ه یمهر  دادمیسال درخواست طالق م یسر 

 .... دادمیم

پاکدامن   وسفیک واقعا مثل  ی وسفیجز   اد ینم می دلم و زندگ ی تو یمرد  چوقت یه ی بعد عل شمیعاشق نم چوقت ی ه دونستمیم

 بچه اممهربون بود در حق منو 

 ....یک وصف حالم بود پل  یگوشم جا دادم اهنگ   یتو  ی راننده هندزفر رهیتوجه ب نگاه خ یب

 از پلکهام....  د یاسا باز لیشد رعد برق زد بارون س  ی چسبوندم نگاهم ابر شه یب ش  سرم
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 قلبم....   یبکشم تو  یعل خواستم یادامه بدم.... اما اون منو نخواست م وسفی با  م یادامه زندگ خواستمیم

دل پاکش قلب مهربونش    ی.... اما نخواست بهم نشون داد محبت هاش از عشق نبوده از رو وسفیسلطان دل قلبم بشه  خواستمیم

 بودن  فهیوظ  یاز رو 

قولم ک بهش داده بودم بعد   ی .... نشونم داد روردکیازش بخاطر حالش مراقبت م د یبود ک با یکس  ن یداد وجودم براش ع نشون

 حساب کرده بود....  رمیامدن دلربا م ایبدن

 کرد یدر حقم نم  ی مرد چیکنم بپاس محبت هاش ک ه  شیزیتا اخر عمرم کن خواستمیم من

 ساد؟ یمن پدرم پام وا مگه

 نکرد؟  لونیخونه ام نگرفت و مگه

 نم؟ اگه شرم از سرشون کم نک کشتمیبهم نگفت م مگه

 ننگ جنع کنم؟  نیکنم ا  دایپ یکی د ینگفت با مگه

 ن؟  ای  یگفت مرد  د ی ازم پرس  ی مدت حال نیا اصال

  چوقتیک ه ی زیلحظه هام چ  قیباال سرم شد سپر بالهام شد مونس شد همدل شد رف هیموند پام شد مرحم شد سا وسفی

 ازش  ییسرم امد جدا ادیسرت م یبترس  یاز هر چ گنینبودش بترسم از نبودش م ینداشتم بهم داد محبت داد اونقدر تو 

 اشکم پاک کردم سیخ صورت

 انداختم  فتهیگذرم بهش ب گهید چوقت ی ه کردمیک فکرش نم  یی به جا ینگاه

 د یچیگوشم پ  یمردونه اش گرفته تر خشدار تو  ی زدم صدا زنگ

 دن یبگم منو راه م شد یبود ک م  ییاما تنها جا نجایمده بودم اا یی چه رو با

 د یپرس  ده یبر دهیک ناباور بر  دم یانگار د فونیا از

 ـــــــال؟یژ -

 باز کن -

 چمدون دنبالم سختم بود از پله ها باال رفتم  دن یهل دادم با وجود دلربا بغلم کش در
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گردش نگاهش   شد یخودم رصد م ی دلربا دوباره رو  ینگاهش از رو  سادی در وا  نیسرخ خمار سر وعض نامرتب جلوم ب ییچشما با

 د یچمدون دستم چرخ ی از ما رو

 زده شرمسار نجوا کردم  خجالت

 داخل  ام یب ی ذاریم -

 بود گذاشتم زییک تم  ی تنها مبل ی رو  دخترم

 زد  می نیمواد مخدر ب یمشروبات الکل ی ام گرفت دود همه جا رو گرفته بود بو سرفه

 تمام درها پنجره ها رو باز کولر تا اخر زدم  بدو

نشستم نگاه پر سوالش   کم یکنار دختر کوچ د یمصرف چرخ باریپوست تخمه چسپک ظروف   فیکث یخونه پر لباسها ی رو نگاهم

 روم زوم بود 

 

 (الی)ژ

 

 )گذشته( 

 

 ی راه گم کرد -

 قلبم هدف زد می مستق ششین

 ؟ یک زد  ی با اون گند  نجایا یا یروت شد ب یچجور  -

 چوندم یهم حلقه کردم انگشتام بهم پ ی دستام تو  دمیاشک به چشمم حس کردم ل.ب گز جوشش

 رو؟  می نابود ین یخودت بب یبا چشا ی امد  -

 از پلکم رها شد حرفش قطع کرد چشماش با درد بست  ید کردم چشم دوختم بهش قطره اشکبلن سر

 نجا یا یامد  ی از من ک یخوا یم  یچ -
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 کرد  یهج

 جراتم جمع کردم حرف زدم  تمام

 نجایبمونم ا خوامیم -

  دونستمی وزش م ومد یدرن  ییچند بار دهنش باز بسته کرد اما صدا  دم یرگ ب رگ شدن گردنش شن  یضرب نشست صدا ب

 اون کوچه....  ی رنرفته اون روز تو ادم یهنوزم  کردم یگله نم ی حت کردی م رونمیشوکه شده اگه االن ب

 بودم  نجایا یی نرفته حال خرابش رو واقعا با چه رو ادمیشکستنش رو  هنوز

 بود....  نجایا دم ینداشتم تنها ام ییک جا دونستم یم  خودم

دستش   ی قبل نبودم ک هر مرد  الیبودم حالل اون فقط ژ وسف یمنو هنوز زن   دمیپس کش زانو زد دستام گرفت ک دستم  مقابلم

 گرفتیم

 کردنم رو...  ریی تغ نقدریخورد باور نداشت ا یی ا کهی

 ؟ ی بمون یخوا یم ـ

 تکون دادم  ی با شرمسار سرم

 افتاده  نجایشده ک گذرت ا ایچ یبهم بگ  د یبا ـ

  شهیهم یبرا د یک با  یفرشته نجاتم از امروز  وسف یاز  یغصه گفتم از عل یبودم از اون روز ک ولم کرد شروع کردم با دلتنگ  ناچار

 ی از زندگ رفتم یم

   ش یعصبان یچ ختن یبود ک اشکاش ر نیغمگ  یاشک از چ سیگشودم نگاهش کردم صورتش از خشم قرمز بود پلکهاش خ چشم

 رده بود؟ 

دودمان ب بــــــــــــاد   ینامرد نامسلمون ولت کنه چــــرا نرفت یاون عوض  یگذاشت یتو به چـــــــــــه حقــــــــ  ـ

 یبد 

ارومش   یبود جور  وسفیبلندش کردم اگه  د یچیگوشم پ ی دلربا تو  ده یبلند ترس  ییج یگوشم گذاشتم ک صدا ی درو دست

 داشتم وسف یمثل  یک حسرت بخورم کاش منم پدر  کردیم
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بهم زوم کرد دلبندم   سشیکردم کم کم اروم گرفت نگاه خ ششیه  ۺشیگوشش ه ی تکونش دادم تو وسفی وار مثل  ییالال

 ....دمیکش فش یپوست ظر ی رو یدست

 یخونه شوهرت باش  د یاالن با یبده زنگش بزنم نگرانت شده تا االن حتما زنش وسف یشماره  -

 رو چنان قاطع محکم ک کوتاه امد ادامه نداد  ن

من نبود در بازکردم ک چمدون   یجا نجای دسته چمدونم گرفتم راه افتادم ا دم یدخترم به اغوش کش  دم یشدم شالم جلو کش بلند 

 وارید  یشدم تو  دهیکوب د یپرت کرد دستم محکم کش د یکش

 کـــــــــــــــــجــــــــــــــــا هــان؟ ـ

 زانوهام خم شدم یمرم ک درد گرفته بود گرفتم رو به ک دستم

 ؟ید یفهم  ی ریجا نم چیه  یفتی ب یشرف  ی کدوم ب  ریگ  یبر  یخوا یم ـ

راه    ی با ینجور یا ره یگ یاروم نم دونستمی دلربا سوکت انداخت بگوشم محکم بخودم چسبوندمش م  ک یستریه یها  غیج یصدا

مگه من چقدر جا داشتم اخه تحملم سر امده   د یترکیکردم دلم داشت م  هی تا ارومشه منم پا به پاش از ته گر ی تکونش بد  یبر

 بود.... 

ک گذاشتم دخترش بقول خودش    کردی م دم یبود شه نجایا وسف یارومش کنه  یچجور دنستینم د یکش  رونیاز بغلم ب دخترم

 .... زهیاشک بر ی نجوریا

شکلک دراورد ک خنده   نقدر یداد دست دلربا براش ا ن یولنتا  یبود کادو  ده یمن خر  یک برا یوسکعر ی دلربا برد داخل اتاق ماین

 دخترکم خونه برداشت  یها

 تن کردم شالم سرم....  دهیپوش  یگرفتم لباس  یک مال من بود قبال در بستم دوش   یسمت اتاق دم یچمدون کش دسته

 د یباشم با ننجایا خواستمیجنگ خونه رو جمع جور کنم اگه م  ن یفرصت بود ا نیبود بهتر سادهیاروم وا مایبغل ن ی تو دلربا

 محبتش ی جا کردمیم ی کدبانوگر

کردم   ی کار زییتم  یر یگردگ ن یبرق انداخت به خونه اخر ی سطل زباله جارو برق ی رفتن ظروف اشقال تو ییلباسشو یها تو  لباس 

رصدگر من بود انگار باور   مایردم تمام مدت نگاه متعجب ندوسش داشت  درست ک شهیهم مایک ن   یساعت نه شب بود املت 

 بلکه با محبت.... رین با کتک تحقق   دساخته بو  وسف یک  یرو من  د یجد  الیژ نینداشت ا

 **** 
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 )گذشته( 

 

 جواب بدم....  لرزوند یدست دلم م  وسفیهمراهم زنگ خورده بود هر بار اسم  ی از صد بار گوش  شتریب

من باشه   ینکه له ل  شیزندگ یپ رفت یم ی بهتر بود حداقل بعد مدت ینجور یاما ا دمیم  یدارم جواب محبت هاش با بد   دونستمیم

 بچه کنه.....  نیبخواد خودش وقف منو ا

 فم یبلند شد رد تماس  زدم خاموشش کردم انداختمش ته ک  یگوش  یصدا بازم

 انداختم....به دلربا ک خواب بود  ینگاه دمیکش   سمیخ یپلکها ر یز یدست

 بار گذاشتم.... ی قرمه سبز ی شام کم یناهار ظهر شستم برا  یظرف ها سادم یوا نگیس  پشت

 رو ک تازه از سر کار امده بود بدخواب کنه....  مایصداش ن خواستم یکم نسشتم نم  یبا صدا ی و  یت  مقابل

بروم   گه یک در حقش کرده بودم هر چند ک اون اصال د  ی از بابت کار دمیکشیازش خجالت م کردمیم مایهر بار نگاه ن ی طرف از

 .... د یرس یبه دلربا م بی عج یبا محبت  اوردیگذشته ن

 گران؟ یخودم د ی ب زندگ زدمیگند م رفتمیم ش یتا کجاها پ  دادیاون ارامش بهم نم شدمینم وسفی  ی اگه وارد زندگ دونستمینم

انگشتام چنگ موهام شد چقدر دلم تنگ   سادم یزانوهام وا یرو پرت کردم با ارنج  زی م ی خاموش کنترول رو ی و  یعصاب ت  یب

 کنه هر بار   یناراحت باشم بلد بود چ ذاشتیاصال نم کرد یبود ارومم م نجایبود اگه االن ا وسفی

 ازم  کردیم  یاگه زنش بودم چرا ازم دور  زنه یگوشم زنگ م یتو  الم یخانومم ژ ی صدا هنوزم

 جواب یسر ته ب ی ب یتکرار  یاز فکرها پوففففففففف

 

 

 حوصله داخل شدم....  یرمق ب  یخونه رو باز کردم ب در
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بود ک   بیفنچولم تنگ شده بود عج  یاتاقش قهر بود دلم برا  یم تو با  الیاحتماال ژ دم یسکوت د ی کیخونه رو غرق تار متعجب

به   یلحظه چشام زد دست  یاتاقش شدم سر راهم برق زدم نور   ی. کفشهام با صندل عوض کردم راه ومد یاش نم هی گر یصدا

 ....دمیچشام کش

 بود....  ی نبود تخت دلربا هم خال یباز کردم کس الیاتاق ژ در

خلوت تراس    اطیاستخر ح ییک به ذهنم خطور کرد تند تند اتاق ها حموم دستشو  یتنم برداشت وحشت کردم از فکر  یترس 

 ....ن یزم ی چا نبود ک نبود انگار اب شده بودن تو جیگشتم ه

  نیچون ع رفتینداشتن خونه پدرش نم یکس  رمیدلربا بگ   الیزنگ بزنم ازشون خبر ژ یبه ک  دونستمیبرداشت اما نم یگوش 

 رفتی هم ک بطور حتم اصال نم  ی عل شینداشتن اخه پ یخانواده من طردش کرده بود کس

 مغزم اکو داد   یتو صداش 

 سالم  ارمشیب  ایفقط کمکم کن بدن شهیهم  ی برم برا تیاز زندگ  دم یبچه قول م نیامدن ا ایبعد بدن -

  خواستی چقدر احمق بودم من اخه اون دختر منو م دمیسر خوردم مشت مشت کف پارکت کوب واریهم فشوردم کنار د ی رو چشم

 ث شکستن غرورش....کنم اما من احمق طردش کردم باع  یبشه تا براش همسر کمیک امروز تالش کرد نزد

ک   د یابتاد کاغذ سف ی و ی ماساژ دادم ک چشمم به ت دنیکشیم ر یهام ک بر اثر حرص ت قهیشق دم یموهام کش ون یم یچنگ 

  داد یچروک شده بود ک نشون م ییباشه بازش کردم جاها الیضرب بلند شدم حمله کردم سمتش انگار خود ژ ی  زد یچشمک م

 با اشک نوشته اش 

 زم ی عز وسفیسالم  -

 ....یبگذر یمجبور شد   یبخاطر اشتباه من با بدنام ت یجوان یها طنتیاز رفاه ش  دونمیخوب م نی ازارت دادم ا ی لیمدت خ نیا

  کردم یم  دایبراش پدر پ د یک با یی کردم حاصلش شد بچه ا یطردت کردن فقط بخاطر وجود نحس من چون اشتباه خانواده

 .... ییمجبورا اون عقد کذا

 گرفتم....  دتیهات نابود کردم ام ی بخاطر من شاد یشد زده  زت یهمه چ از

  تیبرعکس شد من طعم حما ز یاما از اون شب همه چ د یبد بود شد  لشیدرسته اوا  یعشق داد  یداد د یام یتو محبت داد  بجاش 

 کنارت....  دمیمحبت عشق ارامش دوست داشتن کش
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در   ی کرد ی کنم تو ک مرد رونیاز قلبم ب یبشم همسرت متعهد به تو وفادار عل  د یکن  م یهمراه یبود اگه تو بخوا نیقصدم ا  امروز

 خودم خودت بمونه....  نیدلربا دخترش ب  مینگ   یهم به عل چوقتیبرات ه ارمیب ا یحقم جاش بذارم بچه خودمون دن

رس وحشت ها مراقبت  اون عشق محبت ها تمامش مال ت شمیهر چقدر کنارت خوشبخت باشم مال تو نم ی تو بهم نشون داد اما

  یامدن دلربا االن وقت رفتنم بود ک بقولم عمل کردم دل کندم از تو زندگ ایتا بدن ی بوده سر قولت موند  میباردار ژهیو یها

 سرنوشتم....  ی پ رمیکنارت م

  ستیچون حقم ن بخشم یم مم یطالقم بده مهر ایخواستم رو هم انجام بده ب نیخواهشا اخر فرسمیم ی درخواست طالق توافق  برات

مدت اما جبرانش نتونستم کنم    نیروشه مهر دادن من مهر گرفتم ازت ا ه یتو ک به نا حق مهرم شد اسم مهر یپا ی دست  ی

 شرمنده....

ک    دمیمرد د  باریعاشق شدم عشقم منو نتواست  باری م یزندگ  یچون تو  کنم یازدواج نم چوقتیاما ه دارمیماه عهد رو نگه م سه

 الیبرام هک شده مراقب خودت باش ژ  ییامنو نخواست تنه

 مبل افتادم نیاول یگرفتم رو  واری رفت دستم به د  جیاز دستم کف پارکت افتاد سرم گ نامه

 

 

 کنم....  داش یپ تونستمیم د یشا کردم یم  یکار د یبا

 بود دور نشده باشه  ممکن

افتاده جواب   یشده اتفاق  یچ د یپرس  یهر چ  اره یرو همراهش ب امیسر راهش پ اد یگرفتم بهش گفتم اب دستشه ب  نیمت شماره

 ندادم.....

پاسخ موند   یهر بار ک ب شدمیم دتر یدوباره ناام شد یتا قطع م  زدمیگرفتم پشت هم زنگش م  الیبرداشتم همزمانش شماره ژ چیسو

 تماس هام....

 نکرد بدترم کرد....  یبوفه حرصم خال ی ها یدکور   یتو  دمی کوب ز یم ی گلدون رو یعصب

ک با محبت وابسته خودم کرده بودمش دلم   ی من خر رو من احمق رو من خواستی کردم پسش زدم منو م یعجب غلط ایخدا

 از قلبم کنده بودن با نبودنشون   کهیت   ینگاهش کم داشتم انگار   ی ایدلربا لک زده بود در  یبرا

 .....گرفتنینفسم م دادن یخونه داشتن فشارم م ی وارایانگار د ان یب امیپ ن یصبر کنم تا مت تونستمینم
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عصاب تداشتم تحمل کنم به جهنم ک چهارصد   اد یاسانسور زدم طبق معمول پر بود تا ب یمشتم فشوردم دکمه شاس  ی تو چیسو

 ود ک از خودم طردش کردم غرورش شکستم.....من ب یسزا نی کمتر  نیا نگیتا برسم به پارک رفتم یم  د یپله رو با شتریتا ب

 ....شد یم  شتریعجله ام ب رفتمیتر م نییگرفتم تندتر از قبل ادامه دادم هر طبقه رو ک پا  یزانو خم شدم نفس ی رو

از شدت کمبود هوا بخاطر   سوختنیک م   یی ها هی ر ی گرفتم برا  ینفس  دم ینثار قلبم ک فشار روش بود کوب ی مشت نم یماش  مقابل

 .... دنمیدو

نبودن خاک بر سر   اااااایزدم چشام کردم چهار تا تلکوپ وار اطرافم رصد کردم نبود ک نبود خدا رونیب ی اف ک یگرفتم با ت گازش 

 خورده بودم..... یک نبودن عجب گوه   رم یبم ی من نبودن اله

 ..... کنمینثارش م ییا دهی دستم بهش برسه کش یعنی

 بلند شد  میگوش  زنگ

 م یخونت ی جلو نی منو متپس  ییکما وسف ی -

 بهم نیشد بگ  ی خبر نیاینتونستم منتظرتون بمونم ب  د یکنیم داش یپ  نمیبب نیبگرد  نیماش  یگم شده هر کدوم با   ال یژ امیپ -

 گوشم زنگ زد  ی معجبش بلند تو یصدا

 ک گذاشته رفته؟  ی االن چکارش کرد نیعاشق ها بود  نیشکر اب شد؟ شما ک ع نتونیگم شده؟ مگه بازم ب  یچ ی عنی -

 نداشتم امیپ ی از خودم خوب تحمل حرفها د یپرس ی م گبتیم  یرگبار

 رو  انیجر گم یبراتون م د یکن  داش یتو رو جدت بگرد پ -

 خبر از خدا.....  یهزار گرگ درنده ب  یکیتار شد یم  شتریهر لحظه وحشتم ب شد یم ک یداشت تار هوا

 ک تنها پنهان من بود....  ییسپردم دست خدا زمیو دلربا عز  الیردم بخدا ژاز چشمم توکل ک د یاز عجزم چک یاشک

 .....ختی فرمون گذاشتم از ته اشکام ر  یمقابل مسجد سر رو  ختی به دلم ر یاذان ارامش  یصدا

 دعا کردم هر جا هستن خدا نگه دارشون باش....  دل

 پاسخ خنجر شدن به دلم.... یب ی برداشتم بازم بوق ها یگوش 

 دل من....  نیبود گرفته ع یبلند کردم ب اسمون نگاه کردم ابر  سر
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 خبر از همه....  یب  دمیادامه م  ی در راه خدا زندگ  رمیکنم م  داشونیگرفتم پ ت یوضو گرفتم ن  اطیح داخل

رو   یینکردم.... خدا یو ک براش بندگر یینبودم.... خدا ادش یوقت بود  ی لیرو ک خ ییبستم از اعماق وجودم خوندم خدا قامت

و دلربا بهم برگردونه.... سجده زدم توکل کردم   ال یک هوام داشته همه جا.... ازش خواستم ژ ییک بنده ناخلفش بودم.... خدا

 بخودش.... 

شرمسار بود هه   صورتش  ساد یمتعجب مقابلم وا دنم یزدم با د فونیترمز زدم زنگ ا ی .... مقابل منزل علبیارومتر بودم عج سبکتر

 شده بودم....  ت یازار دادم ک قبال اذ یازش نداشتم منم دختر  ی منم دست کم

 گم شده  الیدنبال ژ   میسالم برو لباس مناسب بپوش بر -

 نکرد چقدر ممنونش بودم بخاطر سکوتش  ی زد اما سوال رون یتخم مرغ ب نیع چشاش 

 رو....  انیبگو بدونم جر یعنیکنارم جا گرفت نگاهم کرد  یصندل

تا ظهر امروز رو حرفام ک تموم   مانی زا ی بارادر یب دام عقد زور  د یمنو کش  یک اون شب چجور  یی .ب گشودم از لحظه ال

 ال؟یژ د یخودش شا ا یمن  ی بود از ک یبود عصب  سیشد.... چشاش خ

 لب نادم نجوا کرد  ریز

 دختر کردم  نیکه با ا یخدا لعنتم کنه بخاطر کار -

 بودن....  یعصب ی خواب یها رو سرم درد گرفته بود از ب   ابون یخ می خود صبح گشت تا

 ش یطال یموها باش یز  ییدلربا با اون چشم ها  یها ی با عطر تنش با دلبر شدمیاروم م الیشب کنار ژ هر

در باز   شهیمثل هم  خواستیمبل خودش انداخت چقدر دلم م  یبدتر از من کنارم رو  یرمق داخل شدم عل ی خونه گرفتم ب راه

 باطل ال یخ یزه  دمیترس   یکرد ر یبپره بغلم بگه د  الینکرده ژ

 سر هم می زیفکرامون بر  نجایا انیگفتم ب  ام یپ نیزدم مت زنگ

 خشن....  کردنی بودن طلبکار نگاهم م سادهیساعت بعد مقابلم وا ی  حدود

 ا بگم ت د ینیبش -

 شده  یبگو چ عیسر یعنینشستن اشاره زدن  تا

 رو   ان یسختم بود بگم جر چقدر
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من اما   نیبود ع یبچه من چون چشاش اب  نیبارداره فکر کرد الیژ نید ی چند وقت بعدم فهم د یدونیم  یعقد زور  انیشما ک جر -

بهم زده اما گفت فرصت بده حرف   یرکب نیبکشمش ک همچ خواستمی م دمیفهم ی عقد من شد باردار بود منم وقت الیژ ی وقت

 پسش زده زن گرفت  یبوده اما عل ی عاشق عل نکهیرو کرده ا نکارهایداد ک چرا ا حیبزنم توض

 

 ( وسفی)

 

حالش بد شد.... رفت   د یفهم ی هم وقت یعل  ستینشون داده همسرش پاک ن ی عل یزنش برا  انتیخ ی با فرسادن عکس ها الم یژ -

نامه   یبا   ال یصبح اون روز ژ یاتفاق افتاد عل شد یم د یک نبا  یکار قای ک عاشقش بود ازش خواست ارومش کنه دق ال یخونه ژ

 ن وسط بوجود امده یگناه ا ی بچه ب ی  نکه یخبر از ا ی ترک کرد ب

 انداختم  شونیمتعجب عصب  یبه چشما ینگاه

 خبر رفته  ی نامه ب ی امروز با گذاشتن  میاز زندگ ره یم  ارهیب ایقول داده بود کمکش کنم بچه اش بدن ال ین من ژ ی دلربا دختر عل -

 صورتش انداخت ی توف تو دش یکوب  واری د  یگرفت تو   یعل قه ی  نیمت

 تو شده  نیع  ی اون دختر عاشق اشقال فیح  ینمون  یک زد  ی گند  یپا  یها رو بزن تو ک از سگ پست تر  شیر  نیا رتیغ ی ب -

 هل ولش کرد....  ی با

 جواب سکوت کرد معلوم بود ک بدجور عذاب وجدان داره  یانداخت ب نییشرمسار ناراحت سرش پا یعل

 گفت  ی با ارامش منطق شه یمثل هم امیپ 

 مدت  نیا دهی کش ی خانم چ ال یطفلک ژ -

 کرد ادامه داد  یمکث

 درسته؟   یرفت داشهیممکنه پ یدونست یک م  ییجاها وسفی ـ

 گفت  اطیتکون دادم ک با من من احت ی حوصله عصب یب سرم

 ؟یسرد خونه رو گشت مارستانیب -
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 ومد ی خورد اما کوتاه ن کهیخونبار نگاهش کردم ک  یبا چشا یخروشناک حرص  چنان

 کنن  داش یاونا بتونن پ د یشا میخبر بد  ی به کالنتر  میخب مرد مومن ممکنه تصادف کرده باشه اصال بر -

 کرد  امیق  امیبه دفاع از پ نیمت

 م ی ریمن م  نیهمه با ماش  وسفیپاشو  -

 داد   یز یتن به هر چ کرد یجاهاش اما اجبار مجبورت م نجوریبرم ا خواستیدلم نم چیه

 گفتم   انیبه پرستار با حال نزار استرس دار دعاگو یی چهارتا میشد  ادهیپ  مارستانیمقابل ب نیجسبوندم توقف ماش  شهیبه ش  سرم

 اوردن ین ینوزاد حدودا چند ماه با چشم رنگ   یخانم جوان با  ی سالم خانم  -

 کرد  تور یمان ی تو سرش 

 نبود ی زیچ ن ین امروز همچ -

 داد  رون یتدا شکرت نفس راحت همه رو ب  یصدا

 تصادف ک راحت شد... نه یاز گز المون یبود خ یشهر جوابشون منف یها مارستانیب تمام

خودمم فردا کنارشون بودم اون   کردم یم  داشونیپ نجا ینم چشام گرفت اگه ا د یلرزیپاهام م د یک سرد خونه بود رس  ی بعد  نه یگز

 ....ایدن

 گفت  دم یحال وحشتناک بدم رنگ پر دن یبا د امیپ

 ی ایب خوادیتو نم -

  ی ورزشکار یشونه ها ی وزنم رو ینیبازوم گرفت همراهم شد سنگ  ر یز رمیاروم بگ  نمی نب یزیمحال با چشام چ دونستیک م نیمت

 .... دمیکشیم ن یزم ی اش انداختم پاهام رو

 اسکورتش کرد...  امیاز من نداشت پ یدست کم یعل حال

  کنم یک فکرش م ی زیچ زدم یدل دل م ختن یریوارد سرد خونه شدم اشکام م  یجنازه ها رو گرفت وقت دن یاجازه د یکارها امیپ

 ....د یچی صفتر دورم پ نینباشه زانوهام شل شد که دست مت
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ک باز شد چشم فشوردم قسم به جان حضرت عباس شد تا عرش خدا دعام   ی اخر ی سوم ی اول باز گشود شده نبود دوم یکشو

 ره یبپذ 

 نجا از ته دل سبکم کرد نبودن اونجا سجده شکرم همو زامیعز  رفته یک خدا دعام پذ  شد یشوک بودم هنوز باورم نم ی تو

تکون دادم   یمنتظر جواب نگاهم سرم به منف  ده یک رنگ پر  یزدم روبه عل  رونیاز کجا امده ب دونستمیک نم ی از همه با انرژ اول

 ل.بم حا داد  ی رو یشکرت بلندش ل.بخند  ایک خدا

 میخونه شد  یار راهرو به سروان دادم تا اطالعات گم شده رو به همکاراش خبر بده بعد تموم شدن ک عکسها

 ( وسفی)

 

  رفتینم نیینتونسته بودم بخورم از گلوم پا ی چیروز کامل بود ه  یشدن  ی سرهم یداخل اشپزخونه مشقول پختن    نیو مت امیپ

 ؟ یدلربا گرسنه باشن چ الیاگه ژ نکهیبا فکر ا

باردار بود   ال یژ ییاون نصف شب کذا دمیکش گاریبار ک س  نیاخر  ادیازش گرفتم  یروشن کام ی گاریدادم س  ه ی تراس تک لبه 

 تا خود امروز....  گاریبراش سم بعدش ترک س  گاریس 

 **** 

 )چند ماه بعد( 

 

 رو امضاء زدم بستم....  پرونده

  شد یم کریشهر بز در پ نیکجا ا سادمی چند ساعت کار از تنم بره روبه شهر دود گرفته وا یبه تن دادم تا خستگ  ی قوس  کش

 دم؟ی د یاگه م شناختیمنو م یعنی حرف بزنه  تونستیکرد اخه دلربا حتما تا االن م داشونیپ

 ن   مثالمن

ب دروغ خودشون   ا یلیگذاشتم خ رش یهم ز یخوب  یاون روز تا حاال به مجالت روزنامه ها عکس گم شدنشون دادم مژده گان از

 .....موند یجواب م ی کمرنگ دادن اما همشون ب  ییهام نشون ها ی اونا زدن بعض یجا
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 ....نینثار زم یبه موهام زدم لگد  ی چنگ  کالفه

 .... کردیدلتنگشون بودم حس نبودشون نفسم تنگ م چقدر

  یشرکت غرق کرده بود اخر شبها با ب  یکارها ی داخلش باشم خودم تو  تونستمیمدت خونه انگار قبرستونم بود نم نیا ی تو

 ....کردیاونجا به محض ورودم صداهاشون مغزم پر م ذاشتمیبراز خواب پا مرغبت   یب یتیرضا

 از حال خرابم دورم کرد شماره ناشناس بود دو دل شکاک جواب دادم  لم یموبا یصدا

 ن؟ ییسالم بفرما-

 وسف؟ ی سالم همراه اقا -

 جواب دادم  شناختنیم  کیمرد پشت خط منو با اسم کوچ نکه یاز ا متعجب

 بله خودمم شما؟ -

 ( وسفی)

 

 ن؟یالیشما همسر ژ-

 خبر داره؟  الیحتما از ژ ه یمرد نکه یهمسر منه؟ ا دهیاز کجا فهم ه؟یک  دونهیمگه م  شناسه؟ یم الیکجا ژ  از

 استرس لکنت گفتم  جانیه

 ب ب لل بله  -

 ادتونه؟ یزدم   الیاون کوچه ژ یهستم همونکه تو  ماین -

 بده بهم منکه خاک کشور الک کرده بودم  الیاز ژ ینش ن د یپسر نرفته بود تا شا نیاصال فکرم سمت ا د یاز سرم پر برق

 تواه؟  ش یپ الیژ -

 راه ک من دوست ندارم  ن یدلوا ننداز ی سراغش فقط کتک کار نیایب دم یادرس م -

 یاگه همسرش باش  یحت یداشته باش   شیپشتشم اگه کار ریمثل ش  یعن یگرفتم   منظورش 
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 ادرس  ن یزنگ زدم گفتم خودش برسونه به ا  ی ادرس بدو ب عل اداشتی با

 سادم یبزرگب وا  کیبعد چند ساعت باالخره مقابل ساختمون ش  شد ی اعصابم خراب بود کالفه تره م یشلوغ ک یراه از تراف تمام

 ....د یکوبی.نه ام میس  واره یبه د  شک یگرفت قلبم مثل گنج تم یاسترس اشتباه بودنش تنم ر جانیپسر باز کرد از ه یزدم ک   زنگ

  ی ب نشیدماغش گذاشت اشاره زد ساکت برو تو بب   یدر منزل باز شد دستش رو  ده یاسانسور ک باز شد دستم ب زنگ نرس  در

 صدا....

 کرد....  ریهمزمان به وجودم سراز یهمراه شگفت  تعمب

ک حجابش کامل پوشونده بود    یدر حال داد یم ی شده بود فرن باتریبود ک داشت دلربا رو ک بز،گتر ز الیژ شد یباورم نم ایخدا

با   یی لحظه ا  د یکرده الغرتر شده بود با حجاب معصوم و خانم دلم لرز ریی رو قاب گرفته بود چقدر تغ  باش یچادر سرش کل اندام ز

 ا؟ کج الی کجا اون ژ ال یڙ نیا دنشید

ک همخونه اش    یماین ی جلو ی معصوم پاک بود حت الیژ  نمیجمعش کرد ظاهرش وحشتناک افتضاح بود ا شد یها نم یاز پارت اون

 فتاد ی نبود چادر از سرش نم دایازش پ ییبود تار مو

 ن؟یخور یناهار حاضر نم مایاقا ن -

 از پشت سرم امد  ماین صداز

 م یمهمون دار  الیژ -

 کردم  درست اد یمتانت گفت هر هست خوش امده ز با

 اقیبود بهم خم شدم با اشت دهیگرفت به پاهام داد دلربا بود ک چهار دست پا چسب ال یدور پام نگاهم از ژ  ییشدن دستا قفل

  ـپدرش یبچه خودم بود پدرش بودم نه ماه تمام موقع باردار ن یسفت بخودم چسبوندمش عطر تنش رو بود کردم ع یخوشحال

 .... گرفتیاس جونم م ه یگر یصدا ی وقت د یخوابیتنم اروم م توز   یمن پدرش بودم وقت مان یبودم دو ماه بعد زا

 بودم نبودم؟  پدرش 

کودکانه   ک در عالم یی صورتم نشست خوشحال از بوسه ا ی رو سشی سرخ خ یصورتم قاب گرفت ل.ب ها  کشیکوچ یدستا

 کرده بود اشک به چشام نشست صورتش بو.سه بارون کردم   بمینص

 بابا نکن -
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 بهش گفته بود من باباشم؟  ی ک  دونستیمنو بابا م ایخدا یبابا وا  دمیشن یچ

ک بهم داشت از فراموش    یبابا از حس پدرانه از محبت  دنیاز شن د یچک  یبعد  ی از خوش  جانیاز ه یاز شاد د یاشکنم چک قطره 

 .....ایک جون دادم تا سالم پا بذاره به دن  یکودک نیا شناختی منو هنوزم م نکه یم از انکردن

 حال خودم بودم با دخترم ک... ناباور صدام زد  ی تو

 ؟ ییتوا وسف ی -

 نیناراحت غمگ  ر یصورت فرشته مانندش گرفتم به مادرش دوختم.... دلگ  شیاسمون ییاز دلربا با اون چشما نگاهم

  یک جواب تلفن هام چند ماه نداده بود دوباره صدام زد... بازم جوابش سکوت بود سکوت پشت کردم بهش ب  ی ندادم وقت جوابش

 کرده با من چند ماه.... ی تا بفهمه چ تش یاهم یاعتناش کردم ب

  یباهاش شدم ک کنارم جا گرفت دستش رو  ی مبل نشستم مشقول باز  یست دلربا دادم رو برداشتم د نیزم ی از رو یخرس 

سرشون امده   د یرس یچند ناه ب ذهنم م  ن یبود ک ا ی ا ییالی الیرو رصد کرد ک از فکر خ ید یسف یموهام نشست ناباور تارها

تا اون لحظه حس    ییتنها ی ت ک معنتنها گذاش  کدفعه یک منو چنان   ی فاصلحه گرفتم از زن دمی دستش کش ر یباشه سرم از ز

 نکرده بودم.....

 از حضورشون  ومد یک از توهم جلوم م  ییهمراه با عذاب وجدان همراه با صداها ییتنها

 من....  وسف ی -

 نتونست ادامه بده  د ی.ب گزل

 

 (الی)ژ

 

 کنار چشاش....  زیموهاش چند خط ر  د یسف یبود اما تارها وسف یهمون  هنوزم

برندارم بگم   ی چند ماه جون کندم تا گوش   نیک ا  یمن من ی هست اما ن برا وسفیاون  گفت ینگاهش م ریسرد دلگ  یمردمکها

 ....خوادیدلم هواست به من بودن م  خوادیغلط کردم تنهات گذاشتم گوه خوردم رفتم بگم دلم محبت هات م

 از دلمه.....  کشمی م ی امان از دلم ک هر چ اخ
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 ی ریاما نگاهت نگ  ی داد بزن ین بهم اخم ک  ی حت خوادیم دلم 

شونه اش   یشونه اش گذاشتم ک ازم فاصلحه گرفت پرو تر از قبل دستام دور گردن شونه اش قفل کردم سرم رو  یرو  سرم

ماه مردم اما دستم نزد نتا مرحمت نشکنه    ازده یک مردم بود  ی مرد یاشکام از دلتنگ  ختنیپلکهام ر یفشرودم پلک بستم از ال

 گردن گوشش بردم از ته دل صداش زدم  ن یب تمتوجه ام نکرد صور  یسرم اما ب  هیمردم بود سا

 غلط کردم ک تنهات گذاشتم  وسف ی -

  ریز  اما مرد بود ک نزد یر یاز دلگ  زد یام نگه داشت چشماش دو دو م یثانت  ی  یگذاشت صورتش برگشت سمتم تو   نیرو زم دلربا

 یی توجه ا ی گوشم داد نزد فقط سکوت کرد ب

 بخودش فشوردم  د یچیاز پلکم رها شد ک طاقت از دست دادم دستاش دورم پ یی از غم نگاهش قطره ا د ینگاهم لرز مردمک 

 

 

 گوشم نجوا کرد   ریز د یموهام رفت بو کش  نیب سرش 

گوشم ذهنم   یصداتون همش تو  بردیبا قرص خوابم م کرد   می روان الیفکر خ  ید ینفهم ال یبهم گذشت ژ ایبا رفتنت چ ی د ینفهم -

 بود دلتنگتون....!

 چون با خون پوستم حسش کرده بودم خودمم  دمیفهمیتک حرفاش رو م تک

 محکم مردونه اش جا داد نوازش کرد   یدستا نی فاصلحه گرفتم انگشتام ب ازم

 خوام ی ازت م ی زی چ یدر حقم اما جبرانش  ی بد کرد -

 بهش.... گفتمین نم خواستیم  یچ هر

فق هم خانه از   ی واقعا بشم زنش اونم بشه مرد من ن صور  مونیسسر خونه زندگ م یبرگرد نکه یا خوادیم ی چ زدمیحدس م البته

 بهتر بود دور ورم اخه؟  وسف یاز  یسرم ک هیباشه سا وسفی خدام بود مردم 

جبران   یبود ک برا  یز یچ نیا ی عنینگاهش کردم  هر یرفت ناباور خ  یی زد ک نفسم لحظه ا کرمیبه پ  ی حرفش؟ چنان شوک اما

 خواست؟یم ن یبهم گذشتا چرا ا ایچ  دونستیاونکه م  خواستیم
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پلک بستم سر   ی بزن یتون ینم رش ی ز یشد قول داد  اداوریاز بغض متورمم چنگ زدم سرم با مخالفت تکون دادم ک نگاهش  ی گلو

باال گرفت خم شد   متیاش چونم با مال  گه یک محکم نگه اش داشت با دست د  دمیکش  رونیانداختم انگشتام از دستش ب ر یبه ز

 صورتم ل.ب زد  ی تو

 اما.. یمهربون ید یچون ازم محبت د ی منو دوست دار  دونمیم یخانم الم یژ -

 گذاشت  نمیقلب غمگ   یرو  دستش

 داد  ادامه 

پس مخالفت نکن با خواسته   خوادش یبازم دلت م دونم یم  زنهیم اد یچشات عشق فر لرزهیم اد یم یاسم عل ی اما قلبت هنوزم وقت -

 ام

کردم خودم ب اون راه زدم نتونستم پنهان کنم روحم رو از   ی رو ک هر چقدر نقش باز یمنو بخونه من واقع  تونست یخوب م چه

 وسفی

 تو  ییب رضا  میراض  یبستم به معن چشم

 د یپرس  وسفیبرگشت سمت  یبرداشت سوال فونی امد ا رونیاز اتاق ب مایدر ک زده شد ن زنگ

 با شماست -

 بود؟  ی ک ی عنیزد تا در بازشه  یتکون خورد شاس  د ییک به عالمت تا سرش 

 سرم مرتب کردم..   یچادر رو  دمیجلو کش شالم

 کنارش قند خرما جا دادم  ختم یر ییچا وان یبرداشتم چهار ل ینیس 

از دستم ول شد پشت  ی نیس  دنشیسالن نذاشته با د ی ک قدم اول تو ه یک  نمیارف گوشم پر کرد کنجکاو برگشتم ببتع یصدا

 شکستن اعالم حضورم کرد..  یبندش صدا

شل   یک کنارم بود بند کردم تا زانوها  یز یچ ن یهمه وقت دستم ب اول نیاونم بعد ا دنشیبا د کردمیحس م د یفشارم شد  افت

 بشم.! نیشدم خم نشن نقش زم

بهش   گهید  ی اگه کم دادینشون م د یلرزی هاش ک م ه یپا ینگه داشتنم ک صدا ینبود برا  یگاه محکم ه یانگار تک ینیبوفه تز  اما

 .. کنمیم ریاونم خورد خاکش ارمیفشار ب
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 د یگوشم محکم غر ر یز ز یمن در برابر همه چ  ی حام شهیبود بازم مثل هم وسف یبغلم گرفت  ر یز یدست

 ی خودت باخت ی نجوریمحکم باش اون بدهکار تواه ن تو بدهکارش ک ا  الیژ -

 زدم قد علم کردم به ظاهر اما درونم برعکس بود  وسفیبه دست   یقوت چنگ  رم یداشتم تا قدرت بگ  از یجمله رو ن نیهم انگار

 از بودنش از خواستنش..  دنشیعاشقانه از د د یکوبیم  قلبم

 ..خواستیطلبش داشت عطرش م  وجود 

 .. شد یرو ک بهش مربوط م ی زی هر چ د یبلعیم کردیطمع وار رصدش م چشام

مردمک   زدی گ مگه ته نگاهش محبت عالقه سوسو م دلتن ب یعج کردی نگاهم م رهیخ د یچشم ازم ندزد نبار یاما ا باینگاه ز هموچ

 بودن....  بایز بیتمسخر نداشتن عج  ینبودن سرد  خیهاش 

 ..کرد یشده بود با ارامش نگاهم م نیمز ی با ل.بخند  صورتش

دلرانه اش کرده بود دلم براش ضعف   د یبود مدل دار ک شد  بایبه سرش ز ده یچسب شد یتبود ک ساده زده م  شهیمثل هم موهاش 

 لمسشون   یبرا کردیم

 چهره اش رو مردونه تر اقاتر کرده بود قند ته دلم اب کرد..  سی انکار شده ک ب شیته ر اون

 .... کردیم زیمتما شیچند وقت پ یکنار موهاش اونو از عل د یسف یکنار چشمهاش خط ها  زی ر یها نیچ تنها

گشاد ک نظرش   ی ساده کم ی گذشته با اون لباس ها ی اونو از عل بیاش عج ده یروشن چسب  یبا یشلوار ل  شیاندام د یسف رهنیپ

 کرده بود....   زیباشه متما انیبدنش نما د یبود مرد نبا

 دادم..   ه یهام هد  هی به ر مش یگذشت عطر خوشبو مال وسفیبود دوشا دوش  ساده یکنارش که به احترام حضورم سر پا و از

 . کردیم ی نیروم سنگ  یگفتم هنوزم عاشقش ید ید  داد یک نشون م  وسفی نگاه

فکر    یتو وسف ی که یانداختم در صورت  نیینگه داشتنش دست به اون کار بزنم سر پا ی برا خواستمیاونروز م نکه یاز ا شرمسار

 نبود   ازیاصال ن نجایاالن اونم ا یبهم بوده وگرنه هنوز عل ی کردن منو عل  کینزد

 کرد یک داشت دست گل به اب داده منو جمع م  ماین ی نظر همه رو بهش داد حت ف وس ی یمحکم رسم  سرفه

 ست یدلربا ن  الیاز سر خودم باز کردن ژ ای ی رتیغ یبر ب لیدل  زنم یک م  یحرف  نیا -
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 گرفته ادامه داد  یکرد متفکر کم  یمکث

 م یخبر دار یبه عل  الیهمه ما از عشق ژ -

 خون به صورتم حس کردم دستام مشت تا لرزششون پنهان بشه  حضور

کنار هم با   می همخونه بود نینکردم ع شی باردار ینابه سامانش برا  تی ک من جز محبت بهش بخاطر وضع ن یخبر دار نمیاز ا -

 شناسنامه  ی به عنوان همسرم تو الیسال اسم ژ  ک یدلربا شناسنامه گرفتم  ی اسم خودم برا

 

  یمعن  نیبه ا ن یشناسنامه اش جبران کنه گذشته رو ا یاسم زن بچه اش رو ببره تو  یک عل دهیرس   نیاالن وقت اداشتم اما  نگه

  م یریبرام مهمتره فردا م شونیشاد یاما خوش  ستمیاز سرم باز کنم ک خدا شاهده کم دلبسته اشون ن الیک من بخواگ ژ ستین

 دادخواست.... ی اسم دلربا از شناسنامه من به عل ر ییتغ ی برا دمید یم ی دادخواست طالق توافق

 تکون داد  د یگنجیپوستش نم یتو  یک از شاد  یمحکم انگشت اشارش سمت عل دواریتهد 

نگه داشتم   یامانت هات من بخوب  کنمیم اهیروزگار س  دمیدودمانت به باد م   یتار مو از سرشون کم کن ی  ای ی اگر اشکشون درار -

 ی دونیمرد م  یاالن نوبت تواه ثابت کن

 ....د یب.وس  د ییب.غل گرفت غرق اشک بو ومد ی م رون یبلند شد دلربا رو ک تازه با عروسک از اتاق ب  یعل

  ی برا نقدری ا نکهیباور ا گفتیم  یعاشقانه بخودش فشورد پشت سر هم غلط کردم اشتباه کردم حال خراب مونینادم پش دلتنگ 

خوردم ک نبود   یکسالیاز چشمم گرفتم حسرت اون  ده یبود قطر اشک تازه چک  بیبچه اش حالش دگرگون بشه عج دنید کباری

 برق داشت  یکم نذاشته بود اما محبت پدر وسفی کنه البته  ی دخترش پدر  یتا برا

 نجوا کرد  مون یداشت پش قت ی ک رنگ صداقت و حق ییاز دلربا رفع کرد مقابلم زانو زد با صدا شیک دلتنگ  خوب

ملکه   یشی م کنم یات رو پر از عشق محبت م ندهیبرات ا کنمیگذشتا رو جبران م شمون یپ یبرگرد  میبقران محمد اگه ببخش -

 تاج سرم خودت دخترمون  میزندگ

مادر   یبرا  شیهمسر ی برا زدم یدل دل م  یقبول ی برا زدم یدل دل م کرد یم شتر یب رگهام هر لحظه  یقلبم پمپاژ خون تو  ضربان

 پس دمش یبخشیم ی زود نیبه ا د یبجه اش بودن اما نبا

بودم دستش فشوردم کسب اجازه کردم از مردم همسرم هر چند قرار بود از هم   دهیشدم ک مردتر ازش به عمر ند  یوسفی خرره

 دل من  تی چشم بست به رضا میجداش 
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 زن مطلقه  شم یم رم یطالق ک بگ  -

 ک باهام کرده بود شرمسار شد اما سکوت کرد کالفه به ادامه حرفم گوش داد   یهم فشورد از کار  ی رو چشم

  یپا سمیپاش وا د یبود عهده دارم با  تگریالحق حما زیبود پاک عز  وسفی ک الحق   یوسف یهمسرم  ی سه ماه عهده دارم برا -

 سه ماه  یعهد 

 طردش نکنم پسش نزنم  زدیک دل دل م  دمشیفهمی چشم دوخت به دهنم م مظطرب 

مدت منو   نی ا یاگه تو  مونمیم  وسفیهمسر  مونم یم وسف ینود روز خونه  ن یا یتو  شم یم وسف ینود روز ک بگذره تازه نامحرم  -

بدونه اما اگه   قمی ال ی تا وقت کنم یم یمرد من تاج سرم پدر بچه ام براش خانم شه یم کنم یقبولش م یشد به سرور  کمیخواست نزد

ک تو باعث    یگ یم ی زدنیبا خانوادم حرف م ی ریک نامحرمش شدم م  ی خواست وقت ونهنشد فقط منو همخ کمیسه ماه نزد نیا

  بار یتازه اونم ن  یخواستگار یایـمیدرست کن ز یهمه چ یتونست  یوقت ی ریبا منو ابروم م ی ک چکار کرد  یگ یم ی اون گند بود

  یک تو کرد   ی بهش بخاطر کار شد گناه محکوم   یب  وسفیک  یقلبت جونت ن مال ثروت همونمهر ی زنیچند بار مهره ام رو م

خبر   یانجام داد ی رو ک درست کرد  نایب اسمش بخوره ا ی سالش بشه قانون جدهیبه اسم دلربا دخترم تا ه  رهیهمه ثروتت م

رحم شدم زن درسته بچه دارم اما ناخواسته    ی ساده ن چون دختر بودم ب  خوامیم ی عقد عروس  نیمراسم عقد من بهتر یبرا  ید یم

بسم   یخوای رو ممنه اگه منو دلربا  یشرط ها نایا مون یسر خونه زندگ  م یریتازه م یهوس از طرف تو بعد عروس  ی بود ب اجبار 

 پشت سرتم نگاه نکن انگار ک ما اصال وجود نداشتم رون یب  یاز د  ک رفت  ی خوایاهلل نم

  ی ک حام  نبار یا ومدمیاما کوتاه نم رمیسخت بهش بگ  نقدر یچون دوسش دارم عاشقشم ا  کریک تموم شد انگار فکر نم حرفام

 بودن تنها نبودم.....  ماین وسف یمحکمم 

 فرستاد واسم  کیباال داد ال یکار کرد  نیبهتر نیافر یب معن  ی ابرو ماین

 تمام حرفام بود  د ییفشورده شد تا  وسفیک توسط   دستم

 .... زدیبابا صدا م وسفی کرد دلش اتش گرفت  ک پدرش بود  ی عل یغم همخونه چشامها وسفیگفتن دلربا به  بابا

 سر بلند کرد  مصمم

 تاج سرم  یک تهش بش   یبشرط دم یانجام م ی خوایم  یقبوله هر چ -

 **** 
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 بزنم....  خواستم یک م  یگند   اوردیاز گذشته مهربونتر بود باهامون بروم نم وسفی برگشته بودم خونه  شد یم ی ماه ی

زده   رون یاز دادگاه ب یبودم از وقت دهیام بخش ه یدادگاه طالقم داده بود مهر  میبود ک رفته بود نیکرده بود ا  رییک تغ ی زیاما چ 

  د یاتاقش جدا کرد بهم گفت با نیهم یبرا  ی محرم بش ی تا به عل یبه من نامحرم باش  د یتو با گفتی دستمم نگرفته بودم م م یبود

عادت کنم حتما کنارم نباشه شب ها تا خوابم ببره هفته اول وحشتناک بود   ام یترس هام کنار ب  اب د یباشم چون مادرم با ی قو

تختش خوابم   نییکم کم پا کردم یصبح نگاهش م کیتا نزد   شستمیکنار تختش م  رفتمیم  زدمیل مدلربا بغ  یگاه دمیترس یم د یشد 

تا من نترسم بخوابم کم کم   ذاشتیاتاقم بود باز م ی در اتاقش ک روبرو  ماین د یداشتم با  یبدبخت نی ا  مایهر چند خونه ن برد یم

االن   الیفکر خ  یتا خسته بشم خوابم ببره ب  ذاشتیم  لمیف  کردیدم م یی چا وسفی کردم یوحشت م ی اد یک ز ی گاه خت یترسم ر

 تراس نگاه ستاره ها.... ی تو  رفتمی م ییک تنها  نقدریشجاع شده بودم ا گذشتیماه م  یکه 

  شمیخانوادم امده بودن پ یگناه بودم حت  یکرده بود ک من ب  یماه خانوادم راض نیا ی به تک تک حرفام گوش کرده بود تو یعل

چقدر   یعقد با عل ادیعهده سر ب نکهیبعد ا وسفیجز خونه همسرم ک  امینم یی گفته بودم من جا  ششون یک برگردم پ  تیحالل

پا  ی ک خواهر برادرام امدن التماس اما مرغم  د یرس   ییکار بجا یک برگردم حت  راربابام اص ییکرد ک تو دختر ما  هی مادرم گر

بعد   تون یسر زندگ نیخواهر برادرام هم بر نیپرس ی سال حالم م ی نی داشت در جواب تمام حرفاشون گفتم من دخترتون بودم ا

  یتو نیهم م یرفت امد ساده دار مه ها با ه به یمثل تمام غر یعاد  یلیجشنم خ نیایب گمیم  یمراسم عروس  ی ازدواج با عل

 بودن....  دهیسال ک منو مرده د ی نیا یاما گذاشتمش جا م ید ینگاهشون رنجش م

داشتم پشتم باشن   از یسرد رفتار کردم تا بفهمن من ن ی لیخ زشونی عز اینوه اشون حسابش کنن  نن ینذاشتم دلربا رو بب یحت

 اگه بد کر ه بودم اشتباه.... یحت

تفاوت به   یسرد ب  د یاونم شد  وسف یخانواده من امده بودن سراغ  نیع قا یرو دق ان یبهشون گفته بود جر  یک عل وسف ی خانواده

 جوابشون داده بود.....  زنم یبهتون سر م امیپدرش مادرش حرف زد با گفتن هر وقت دلم بخواد م 

زده بودم   ی ک به عل   ییبهشون تمام حرفها دنمیامده بودن د یبود با عل دهیک از عروس قبلشون چشمشون ترس  ی عل خانواده

وصلت جور شد با من   نیبا ا  شتریدلربا نوه اشون دلشون ب دن یقبول کردن مخصوصا با د یگفتم اونام با وسواس ترس مثل عل

 مهربون.... د یشد 

  ی عل وسفیاون شرط ک تمام ثروتش بزنه به اسم دلربا رو هم انجام داد با  ی حت دادیتمام شرط هام دونه دونه داشت انجام م  یعل

 کرد....! دخترش زد و ثبت  میرو به ا زا یچ نیزتریر ی اون حت میدفتر خونه شده بود یراه

فکر کنم چند   د یمن گفتم با میخواستگار  وسفی خانوادش امدن خونه   ینی ریعهده تموم شد شبش با گل ش  نیک ا  یروز  نیاخر

عهده سر   الیپروا رک گفت ژ ی شب ب ی  وسفی نکه یفکـر کنم بود تا ا د ی کرد هر بار جواب با میبار از پدر مادرم خانوادم خواستگار
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رو قبول    ی عل شهیوابسته تر م دونه یپدرش م شتریزمان بگذره دلربا منو ب شتر یب یهر چ  ی از طرف م یامده منو تو کامال نامحرم

 ....! رهیتا دلت اروم بگ  ی باش  یکنار عل د یخودتم با خورهیضربه م  کنهینم

 د یدستم رس   ینه رو سرم گذاشتم هر چخو دمیکش ق یخسته شده از بودنم ج ش یزندگ یکردم ک اضافه ام تو   هی گر چقدر

 شد گفت  رهی به چشام خ ب یعج یزانوهام افتادم با ارامش یجون رو  یب  یمبل در سکوت نگاهم کرد وقت  ی شکستم تمام مدت رو

 اون بگه انجام بده من پاتم تا تهش یگوش کن هر چ کوبه یم یلل  یقلبت ک برا  یبه ندا الیژ -

براش   کردیم یپدرانه پدر وسفیکارش نداشتم  ر یجزء ش  کردم یم یدگیبه دلربا هم بزور رس  یروز فقط کارم فکر بود فکر حت چند 

 هواش داشت....

  گهی   باری  ادیب ی بگه عل وسفیبهش پس به  انتیخ شد یم خواستمیم  یعل ی براش وقت یهمسر وسف یفکر موندن کنار  با

 .... میجواب بله بدم برم سر خونه زندگ  نباریا میخواستگار

 

 )گذشته( 

 

 .....دمشید یم  یبود برام حاال واقع  ایرو شهیلحظه ک هم  نیبود ا بیبودم انگار عج ایرو یتو دم یجلوتر کش دم یسف چادر

مادر    ایزن بالغ  ی انگار دختر پانزده ساله ها بودم ن  کردیتنم قوطه ور بود قلبم عاشقانه خون پمپاز م  یتو ی شاد جانیه حس

 ....ییبچه ا

 نشیر یاسترس داشتم اما از نوع ش   دادم یم  چیهم پ یتو انگشتام

 به دور تا دورم دوختم خانوادم همه بودن کامل  نگاهم

 هم کامل بودن  ی عل خانواده

سر کله هم   یک تو  ام یو پ  نیبراق پر مهرش کنار مت یدلربا به اغوش داشت با اون ل.بخند جذابش چشما  هکیدر حال  وسفی یحت

 .... بردیهم قوت قلبم باالتر م دنیکوبیم

 سالن بزرگ سالن بودن....  یتو  ی برخ ی حسود ی حت  یبا کنجکاو ل یفام تمام

 کر کننده بود....  خوند یک خواننده با ذوق استعداد م ی اهنگ شاد یصدا
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 عاشقانه بودن براق پر شور شعف بیچشماش عج کرد یم ی کنارم سرور  ی لباس داماد ی بود ک تو یفشرده شد برگشتم عل  دستم

  ی برا ی نجوریازش متنفر بودم ا ی ک روز  ی دختر  کردمیفکر نم  چوقتی ه یخودت کن ی قلبم برا یخانمم باالخره تونست  الم یژ -

دوست دارم از ته   ونه ی کنم عاشقتم د یاعتراف ی  خوام یکنه امشب م   میدور بودنش ازم روان  ینجور یبکشم ا یبدست اوردنش بدبخت 

 دلم 

 ....میعشق ابد  ی کلمات بشنوم از عل  ن یروزام تا ا یبودن تو  هی چقدر حسرت گر دونستیم خدا

زده شدم خودم کنترول کردم   جانیه د یل.بخند از ته دلم نشون داد شد   د یوار کوب وانه یاشک شوق به چشمام نشست قلبم د شین

 بشم.... ینکنم گندش دراد بپرم بغلش باعث خنده ملت یکار

ور نگاهم کرد  از رونش گرفتم ک در جا الل شد دلخ  شگونین ی  یزد از ته دل حرص یی بودم حالم ک قهقه ا ده یفهم نکه یا مثل

 اش شد ک نگاهش پر احساس شد.... ره یبا شوق خ د یمن چاک شیدر عوضش ن

 همو  نیعاشق بسه خورد یکبوتر ها -

 بندش خندش گوشمون ترکوند  پشت

 کرد گفت  بش ینص ی پس گردن یشگ یهم یحام وسفی

 اخه  یتو چکارشون دار  ی سر خر فضول -

 ما ادامه داد  روبه 

 ها  نیاریکم ن د یخرج هم کن ی دلبندانم عشقول -

  انیابراز ب یچجور  نیا ونهیخدا نکشتت د  گفتم یم  نشیک دلم گرفتم بلندتر از همه از ته دلم قهقه زدم ب ی کیطرز لحنش من  از

 اخه

 خاروند روبه دلربا گفت  سرش 

 من بد گفتم اخه؟ هومممممم ی جون ی دلبر -

رو با   وسف ی یبا یماچ کرد صورت ز د یتازه درامدش خند   ییبا اون دندونا  د یبو  دستاش بهم کوب وسفی عاشق  ونه ی د د یک شد   دلربا

 کنه....  دش ییکنه تا دلربا تا ی کار ی وسفیرو اما فقط منتظر بود تا   انیجر د ینفهم نکهیا

 گذاشت صورت دخترکم  یماچ امیپ
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 پدر پسرا درامده از دست تو  ی عمو فداتشه اخه دلبر چوکولو تو بزرگ بش یاله -

 شده دلربا گرفت ب.غلش چسبوندش بخودش گفت   ش یک معلوم بود حسود یفرساد به حرفش عل  کیال نیمت

 وبنی ک از نظر مغز مع  نا یا یزنیها حرف م ونه ی د نیفداتشه دخترم نازم چرا با ا یاخه بابا -

از دهنش خارج کرد ک من   ییصورت پدرش صدا ی تو د یاخرش با دست کوب ی ب دهن عل کردی با دقت کنجکاوز نگاه م دلربا

 کنه....  ر یدختر پدر بخ  نیمنو با ا بتیخدا اخر عاق یگفته عل  یبود چ دهیانگار فهم یی از خنده خدا دمیپوک

 ام راه افتاد....  قهیکنار شقگرفت عرق استرس از  ی عاقد امده جمع حالت رسم گفتیمادرم ک م یصدا

 ک من اعالم کرده بودم...   ییا ه یبا اون مهر مخصوصا

 د یسابیقند م یتور باال سرم گرفتن خواهر عل خواهرام

  ار یب ادتی ی عن یاورد  وسف یباالست قران دستم داد سوره  ی ادیاسترسم ز د یک د  وسفیعاقد باعث شد هواسم بدم بشه   یصدا

 ارومم کرد..  بیخوندم ک عج  ه یپس قوت قلبت حفظ کن چند ا یبرس  یتا به عل ی بود خایزل نیع

ها رو برات فراهم   نیبذارم بد باشه بهتر  تیاز االن به بعد محال زندگ یعن یدستام ک قران گرفته بود نشست  ی رو یعل دست

 کنم یم

 اعتماد به نفس باال برد  ب یقوت قلب ها عج نیا

 اسم جمع شد دوبار رفته تازه هو لم یوک  د یسوم ک پرس  بار

اون همه طرد   ی تالف خوام یم  کردیفکر م د یقبول نکردنم شا ایفوران کنه از جواب ن گفتنم  ینگاه عل یباعث شد ترس تو  سکوتم

 تند گرفت اسمم با التماس عجز صدا زد   تمیدستاش لرزش گرفت چشاش بست نفس هاش ر د یکردنم درارم سرش عرقش چک

 گفت  وسفی ک  گرفت یپچ ها داشت باال مسکوت کردم کم کم پچ  باز

  ی لفظ ری اول ز دهیتا فردا صبح هم بگذره بله نم  خوادیم ی لفظ ر یتو من با بهت بگم عروس ز  یعل یهست ی وبسیبابا چه داماد  ی ا -

 اد یبده ب

  ی ادیبود ز بای ز بیبود عج  اقوتی سیدستام جا داد بازش کردم سرو نیاورد ب  رون یکتش رفت باکس ب  بیج ی لرزونش تو یدستا

 بهش انداختم  یز یچشم نواز بود نگاه تشکر ام

 بار چهارم گفت عاقد 



 برکت وجودت

155 
 

و   اتیسفر به تمام عتبات عال ه یشمعدان مهر نهیجفت ا ی  د یجلد کالم اللعه مج کی دخترم حاال با   یهم گرفت ی لفظ ر یخب ز -

 درارم؟  شونیشما رو بع عقد ا لمیداماد وک  ی قلب اقا نیهمچن ی ده هزار سکه تمام بهار ازاد

  ایخدا یوا  یچ ی عنی ی دونیم اتیده هزار سکه من نخواسته بودن سفر به تمام عتبات عال ی نگاه عل  یمتعجبم نشست تو نگاه

 شادم کرد  هی مهر نیچقدر ا

 

 )گذشته( 

 

  ینباش  یاما روز کنم یم ی بدون دست پا زندگ ی عنیک ازش خواسته بودم  یی دست پا ی جا دمش ک قلبش زده بود ه یمهر اما

 رم یمیچون بدون تو م یببر  د یقلبمم با

افتاد   ادمی کردیخاص نگاهم م ی شد ک با حالت یوسف ی خ یعاشقانه ام فقط جواب تمام کارهاش بود امدم بله بدم ک نگاهم م نگاه

پاک زالل نگاهش شدم با   یایدر خیدستام جا دادم م ون ی دستاش م سادمیسر عقد محال برگرده پس بلند شدم مقابلش وا یدعا

 از ته دل گفتم  شد یک م   ییصدا نیبلندتر

ک همه طعم داشتن نامرد    یبودم کم ازارش ندادم جهنم براش رقم نزدم اما وقت  یمرد   هیسا ریسال ز  ی مرد کمه اما من   گنیم -

همه   ایپدر دن نیبهتر استیمرد دن  نیثابت کرد بهم نشون داد چشم طمع نداره نشون داد بهتر یگرگ صفت بودن مرد  بودن 

خودش دوست    ی برا نجایبدونه اون مرد ا یکس  خواستیهستش نم وسفی اون مرد  نو م ی زندگ انیجر  د یدونیم د یینجایشماها ک ا

ک   دونممیم ستیمجلس ن   نیا یتو  وسفی مردتر از  زنمیجار م شه یم ک  ییصدا ن یکرد اما من االن با بلندتر ی داماد معرف

  ذارمیبعدش م کنمیاما دعا م مسر عقد محال برگرده من بله هنوز نداد  یدعا گن یم دمیجبران محبت هاش کنم اما شن تونمینم

 خطبه خونده بشه 

 سرش گذاشتم از ته دل دعا کردم  یگذاشتم دستم رو  د یکوبیک با شدت م  وسفی قلب  ی رو دستم

  دمیقسمت م له یدرش دخ  نینصف د گنیوصلت ک م ن یبه حق ا وسفی نیقلبش ک درست ع یبه پاک  ش یخدا به حق مرد -

ک در    یبحق پدر ایخدا ایدن  یادمها نی همسرش باشه خوشبختشون کن خوشبختر ش یزندگ کیرو بکن شر ایدختر دن نیبهتر

قرار   شونیمنو شاهد خوشبخت  ایفرزندش نگه دار خدا همسراش باال سر  ه یکن سا بش یفرزندان نص ن یمن کرد بهتر ی حق دلربا

 بده

 شاد خرن خوشبخت نبودم....  نجایک اگه نبودن االن منم ا یی زانو زدم دستاش از ته دل بوسه زدم دستا مقابلش
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 شدم بلندم کرد به خودش فشردمر   خم

 جواب تمام حرفام  در

جبران تمام کارهام   ی برا شه یپژمرده م ینکن ی من امانت اگه از امانت خوب نگه دار ش یپ یخواهر نداشتم بود  ن یتو برام ع  الیژ -

  نجا یکوه پشتتم ا نیع ی دبدون هر جا کم اور  نم یدلربا ا ی مادر برا نیو بهتر  یعل ی همسر برا نیبهتر یخوشبخت بش خوامیازت م

 بود برام فرق نداره  ی من طرفه هر ک اازارت بده ب ی کس ستیته راه ن 

 گذاشت....  م یشونیاعتماد به پ یی ا بوسه

 سپردم  ی نشوندم به عل یعل کنار

 بود دوباره از اول شروع کرد  دهیفهم ان یک جر عاقد 

 لم؟یوک  ایا گمیبار اول م  ی برا -

 صداش دخترونه کرد  یطون یبا ش  نیمت

 گرفتتش   یشهردار د یحاج اقا عروس رفته گل بچ  -

 از خنده  دنیترک جمع

 لم؟ یوک  گمیبار دوم م یبرا  - 

 جواب داد  امیپ انبار

 گرفتش  سیکرده پل   یدزد   ومدهین رش یگ  ارهیدخترک ورجک رفته گالب ب ن یبعدم ا یشما عاقد  یل ین بابا حاج اقا کجاش وک -

 د یخند یهم دلش گرفته بود م ی عل یهمه شادن حت   اد د یهمه نشون م یها قهقه 

 زد تا اثار خنده از صداش بره دوباره گفت  یی سرفه ا تک

 یهم که گرفت  یلفظ   ریز  یگ یبار سوم بله م یخالص شد  سیو پل ی اگه از دست شهردا ـ

 انداختم نییسرم پا دش یبه تهد  الیخ یها دلم اب شد ب عی سر ید یکرد فقط بله م  د یزد بهم تهد  یعل

  نیجان ا وسفیسختم   ی تمام روزها یناج نیو پدر مادرجون همسرم همچن زم یبا توکل به خدا ائمه اطار با اجازه پدر مادر عز -

 از جونم بـــلـــه  زتریبرادر عز
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 ... کردیم  یانرژ  هی تخل  جوری ی کر کننده شد هر ک ق یسوت دست ج یصدا

 گوشم ل.ب زد  ر یز د یدستاش ب.وس.  نیدستم گرفت ب یعل

 ی ممنون ک هست  نمیبهتر یخوش امد  می به زندگ -

 بغل گرفت از ته دل گفت دلربا

 نیحاال رسما تو مامانت مال من شد  ـ

 زدم....   شیبه خودخواه ی.بخند ل

  ی ک اون  ییبود خونه ا وسف یکادو مال   نیپول طال خونه جالبتر  نیداد ماش   زیچ ی  ی امضا عاقد رفت نوبت کادو شد هر ک بعد 

پولش   اردی ک چند مل  یدلربا بود اون پت هوس  یبه نام هر سه تامون زده بود االن مال منو عل  میکرده بود ی سال داخلش زندگ

 گفت   میاعتراض ک به کارش کرد شد یم

گذشت  ایبهم چ دنیرس  یبرا  ارهیم ادتون ی د یاونجا چند روز بمون نیبر نیکم اورد  نیاونجا مال شماست هر وقت احساس کرد -

 ی زندگ یبرا د یریگ یم د یبهتون دوباره ام

 پس با جون دل قبول کردم ازش  گه یم قت یحق دمید

 کنه ی داد خوشبختمون م نانیهم برادرانه بغ.لش کرد اطم یعل

حضورم الزمه    ی هر وقت فکر کرد گم یجبران کنم محبت هات در حق زن بچه ام رو اما برادرانه م د ی با ی چجور دونمینم وسف ی -

 زنگ بزن تا خودم برسونم  ی

 **** 

 

 

 )گذشته( 
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رقص داد با ناز از جام بلند   یتقاضا زدیعشق درش چشمک م یک ستاره ها یمقابلم زانو زد دستش سمتم دراز کرد با نگاه یعل

سرسام اور اهنگ   یکر کننده کوبش قلبش از صدا ی شونه اش گذاشتم صدا ی سرم رو م یمشقول شد  می رقص رفت  ستیشدم به پ

 ره یتنم بگ  جانیه لغزه پوستم ب ر یز بایباعث شد حس ز نیبود هم شتریب

 کردم.... شیبه تنم دادم پا ب پاش هماهنگ همراه یچرخش

  یبرا د یبخورم شد  یدو برابر بشه اهنگ ک تموم شد ازش فاصلحه گرفتم تا برم اب  میشاد شد یباعث م ق یسوت دست ج یصدا

اطرافم گرفت   ب یعج ی دورم پوشوند سکوت   یاز دود مصنوع یبود ک برق ها رفتن رقص نور همراه غبار ازم ین جانی ه نیکنترول ا

 شروع کرد خوندن زدن  یی جادو یی با صدا ک دستش بود به چشام زل زد  یتاری بود با گ سادهیوا  میدو قدم ی تو ستیوسط پ یعل

من   یک برا   کردم یم ی سردرگم ناباور نگاه مرد ا یشوکه  جانزده یشاد ه  میبگم چ حال تونستمیبود ک نم ب یعج دمیفهمینم حسم

اون   گهید   کر یک داشت ثابت م ی انتخاب کرده بود مرد ش یک پادشاه قلبم شده بود منو ملکه زندگ ی مرد خوند یاز دل جون م

 عنوان همسر مادر فرزندش.... ه ب کنه یمنو عاشقانه پرستش م ستین  یادم قبل

 ....د یهمه ذوق نداشت بار نیتحمل ا چشام

 اش بودم نجوا کرد  ره ی کنار گذاشت روبه منکه تمام مدت خ تار یگ یعل

 نم یبه بهتر م یتقد  ـ

  د ین مردونش شد دور خودش چرخوندم چرخسمتش دستام دور گردنش حلقه شد تنم حصار ت دنیمن دو اریاخت یب پاهام

 بودن  نی تنم لمس کرد ارامش رو مغزم مهر زد به ا  یخوشبخت نی هر بار ضربان قلب اوج گرفت از ا د یچرخ د یچرخ د یچرخ

ک با حجاب    ی توجه به حضور افراد ی ادم ب ی توجه ب حضور کل  یمنو مقابلش نگه داشت دستاش صورتم قاب گرفت ب سادیوا

  میشونیصورتم اول پ ی خم شد تو شیخانواده مذهب یحت  زیتوجه به همه چ  یکارها ب  نیاز ا کردنیم  ینشسته بودن ما رو نه

بوسه عشق چشام ک با خجالت بستم مهر زد به ل.بام مهر   ن یا یچشام نقش بوسه زد اخر همه با نگاهش اجازه گرفت برا د یبوس 

 ط فقط ثبت شدن ک من مال اونم فقط فق

 حس رو  نیکردن ا د یی ک اونام تا  دادینشون م قیجدا شد محکمتر بخودش چسبوندم ک سوت دست ج  ازم

 **** 

 

 ( وسفی)
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 )گذشته( 

 

 گذاشتم.....  میاتاق خونه پدر یگاوصندوق شخص   یخارج کردم همه رو تو  ی گوش   یباتر  میاز گوش  دم یکش  رونیکارت هام ب میس 

نبود   ییامده بودم شام کنارشون خورده بودم برعکس گذشته بحث دعوا الیژ  هی دن قضمدت ها به اصرارشون بعد تموم ش  بعد 

 برگشتنم.... یاز حدشون برا شیبود اصرار ب  بیمحبتشون عج

 نوشتم  امیو پ  نیمت ی برداشتم برا یکاغذ 

  خواگ یبراتون حتما اما م کنم یجبران م یروز  ن یهمه جا کمک حالم بود ن یک تموم مدت کنارم بود یی برادرها نیبه بهتر سالم

  یک ب د یشماره هام خاموشن زنگ نزن خوامیم  یاز زندگ  ی چ نمیکنم بب دایخودم پ امیبا خودم کنار ب د یبا شتون یخبر برم از پ یب

  سپرمیشرکت م ی با هم راست می حرف بزن د یشا کنم یدلتنگ شدم روشنش م ی هر وقت برمیماست فقط خط دائمم با خودم  دهیفا

 .....وسفی دست شما دوستون دارم 

 مال مادر پدرم بود یبعد  کاغذ 

  ی مدت ستمیداره ن ی چه معن ی سخت دونستیاون پسر سر به هوا ک نم گه یاما من د شتونیبرگردم پ ن یبهم اصرار کرد ی لیخ سالم

 لطفا... نینگران نش ستیکجا چه مدتش مشخص ن ستمین

 ..... نمیتا بزرگ شدن دلربا رو بب ستمیتون باشم ن یبمونم شاهد خوشبخت  تونمیهم نوشتم نم یو عل ال یژ یبرا

 نیخودتون باش  مراقب

 

 .....دمی ک بسته بودم کش یکارت گذاشتم زنگ زدم اژانس دسته چمدون م یرو کنار س  سویچ

 بود شدم  دهیزدم سوار اژانس ک ب موقع رس  رونیفرو رفته بود اروم ب ی کیسکوت تار ی تو  خونه

 بود دنبال کارهاش بودم دادم....  یک مدت  ییجا ادرس 

  داره یراحت بود ب الم یب ساعت کردم دو نصف شب بد موقع بود اما خ  یحساب کردم نگاه هی ترمز چشم باز کردم کرا یصدا با

 منان بود براش کار هر شبش بود....  زد یشبانه اش با ا شیایاالن وقت ن
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کنم   خواستمیک م  یظاهر شد تبسم ارام بخشش دلم از کار ی اون صورت نوران بعد با قه یچند دق دمیکوب  یچوب  یمیدر قد  کلون 

 کرد.   نتریمطم

 ....د یچند بار به اعنوان خوش امد پشتم کوب شد یبودنش حس م یازش گذشته بود اما قو  ی سن نکهیبخودش فشرودم با ا مردونه

 .....شستیسر م جلوم گذاشت عطرش ب  خت یک گوشه اتاق بود ر ییسماور ساده ا ی از قور ییچا

 د یبود هر بار جواب مثبت گرفته بود ازش دوباره پرس  دهیک بارها ازم پرس  یسوال

 ؟ یراه دار شیرو پ ی ک چقدر راه سخت  یدونیم یطلبه بش یخوای م  ین یجان بابا مطم وسف ی -

 برم یم نینفسم از ب  رم یگ یم ش یبشن سالم حتما راه خدا رو پ داینذر کردم پ هی ک داخل مسجد شدم با گر  یاوردم اون شب ادیب

 شروع  یتکون دادم ک بسم اهلل گفت برا  د ییبه تا سرم

جاها امل کوتاه   یل یبه اخوند شدن سخت بود خ  دمیکال جدا شدم رس  ممیقد   یکرد من از زندگ ریی تغ  زیاون بسم اهلل همه چ از

 .... ومدمین

کرد اول خونه اش    تیخودش بار اورد با مرگش دو تا وص نیک منو ع ییج بابا بود حاج باباک برام سخت بود مرگ حا  یزیچ تنها

 مال منه ازش خارج نشم. 

خودش کرد البته به   نیگزیجا تیمحله ک حاج بابا اخوندش بود منو ب رسم  نیجاش بذارم بشم اخوند تازه کار ا یجا پا دوم 

 انجام بشه.... تشیشدم تا وص رش یگ یها نبود از طرف ستاد پ یراحت نیهم

 نیگزیاون شب من شدم اخوند جا از

 بودن.....  میزندگ  یکردم بدور از افراد ک تو ی حاج بابا زندگ  ی خونه  ی تو

 **** 

 ( وسفی)

 

 )زمان حال( 
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  ک یاز نزد گهی د باری  زدیدل م دلم دل  د یبود پاک کردم دلتنگش بودم شد  ده یک از چشمم چک یاشک دمیعکسش کش ی رو دستم

 .... کردیم یقرار   یب د یقلبم شد  نمشیبب

 بودن  بیاما عج دمیفهمینم لش یداشت ک دل یناراحت  یبود چشاش  نیدور شونه ام حلقه شد مت یی مردونه ا دست

  رونین از خونه ب ی خوری م یحساب زدرستی سر کار ن چ یر یماه ن م یبودمت اما االن   ده یند  الیداداش سر گم شدن ژ وسف ی -

همه   نیاز ا ادی م رت یگ  یچ نجایبرگرده ا د ی بوده با ر یحس کنه اص خوامی ن نم  یگ یم م یخبر بد  سیب پل م یبر گم یبهتم ک م یایم

  ی قبول کن  ی خوایصبح چرا نم ییتا روشنا  یشده کار هر شبت عکسش نگاه کن حه ها نگاه ساعت کن پنج صب  یخواب ی ب ه یگر

 دختر؟   نیاز ا یدارینقشه بود چرا دست برنم یهمش 

 توجه به حرفاش هق زدم  یشونه اش گذاشتم ب  یرو  سرم

 حداقل دمید یهاش م یطونانیش  داد یبا کارهاش حرصم م خت یریکاش بود مثل قبال خونه رو بهم م  نیدلم براش تنگ شده مت -

 نداشت ده یتا بغضم فرو بدم ک فا دمیکش  ینفس

چرا   یگ یم  شمیم دار یبا عذاب وجدان ب فتم ی شب اخر حال خرابش م اد یهم   ی رو رنیچشام ک م نم یبب ش یخال یجا تونم ینم -

نامه ازش ندارم دل ندارم برم دنبالش دل ندارم پسم بزنه   قهیکاغذ ص ی   یک حت  یدنبالش برم بگم زنم گم شده زن م یبر یاینم

با   خواستیکنم بگم منو بخواه منو م داش یبرم بگردم پ  یخوا یم  یدل ندارم پسر دل برده ازم چ رهیدل ندارم چشماش ازم نگاه بگ 

ن برم دنبالش ن   ونمتینم نیمت  تونمینم کنم یکردم ببخشم جبران م  ینجور یا گفت یم کرد یچشام نگاه م یتو  رفت ینامه نم ی

 وعض رو....  ن یتحمل کنم ا

 کرد   یچ د یبا دونه ینشون مثل من نم سکوتش

خدا لنگ   یراحت بود مسلمون ها  المیبود سر کارم خ نمیگزیجا یبود کس یمدت  شد یاما نمازم داشت قضاء م رفت یم  جیگ سرم

 موننینم

کرد سجده رفتم از ته دل زار   ی نوران کیخوندم خوندم تا افتاب ظهر اتاق تار نقدر یسجاده حاج بابا قامت بستم ا یگرفتم رو   وضو

  نبم یهمون ز ا ی ستایچ گهید باری از ته دل قلبم التماسش کردم  نباریقبل ا ی برنگشته بود سر یک منو دست خال  یزدم در درگاه

 بهم برگردونه.... 

چشم بستم سر   دم یغلتان مردمک لرزون چشام کنار جا نماز دراز کش  یدهایمروار کردینگاهم تار م و  سیاشکام جا نماز خ لیس 

 پلک بستم از اطرافم غافل شدم شد یام هر لحظه بدتر م جه یگ
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 (امی)پ

 

 در هوار زدم   ی باز کردم از جلو د یبا کل در

ارتونم ک من واستون از رستوران گرفتم حداقل  کردم ناه یسرم تا االن شرکت بودم خر حمال ری بابا خ ییکجا نیمت  وسفی ـ

 داغش کنه  اد یب تونیکی

تنم نبود جوراب هام دراوردم پرت کردم گوشه   ی جون تو مردمیم یاپن گذاشتم داشتم از خستگ  یمصرف غذا رو  باری ی ها ظرف

  شرتیبا ت  رهنمیب دست صورتم زدم پ یاما حس حالش نبود ک مرتب باشم اب  یاز شلختگ  ادیبدش م وسفی دونستم یمتکا م ی

من ن   ییهمه سر صدا  نیبا ا ی چ یعنی لحظه ترس انداخت بجونم  ی خونه  ب یولو شدم سکوت عج ی و  یعوض کردم مقابل ت 

خوابش برد   شه یش مثل همباز کردم کنار سجاده ا وسف ینبود اروم در اتاق  نیاعتراض نکردن اتاق نگاه کردم مت نین مت وسفی

 ومشه ار  یکنم تا کم  یچ مونمیم یگاه  یماه ن روز ن شب داره ن خوش  یطفلک چقدر عاشق اون دختره بودش  

بود   ختهیمدت اشک ر ن یا یبودن جا نمازش بقدر س یبود خ یعیاشکش تا زدم طب سیرفتم کنارش زانو زدم جا نماز خ جلوتر

  الیک ژ  یوسف ی کردم یفکر نم چوقتیدور چشماش انگار از اول بودن ه یاهیس  ی ک چشماش اکثرا قرمز مرطوب بود گود

همه   د یفهم نکه یکنه موندم چرا بازم عاشقشه با ا  رش یاس  تونستدختر   نیا یخودش کنه چجور  ریاس  یی باینتونست با اون ز

 کارهاش نقشه بودن .... 

  ش یبودن ب خ یسرش جا دادم ک  ر یبرداشتم ز ی به عکس عشقش بالشت زنهیزل م داره یشب ب دونستمیکنم م دارش یب  ومد ین دلم 

از عرقش   سی اش پوست خ دهیپر د یاز حد صورتش وحشت به تنم انداخت خوب ک دقت کردم رنگ لباش کبود بودن رنگ شد 

 نشون نداد   یعکس العمل چیزدم صداش زدم تکونش دادم ه شصورت  یشده باشه چند بار تو شیز یکپ کردم چ  ستین یعیطب

 ن یچنگ زدم بدو زنگ زدم مت میسالن گوش  یبرم داشت بدو رفتم تو  هراس 

 اول دومم پشت هم برنداشت بوق

 

 ( وسفی)

 

 )دو سال بعد زمان حال( 
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 االن وقت جواب دادن نبود  ی دوباره بردار لعنت دوباره 

 د یچیگوشم پ  یک تو  صداش 

 اد ینفس هاش بزور درم  یل یبده خ ی لیحالش خ وسفی  ایفقط ب نیمت ایب -

  د یشا ختمیبود ک اب قند قاشق قاشق ته حلقش ر  نیا د یک به ذهنم رس   یکنم تنها فکر  ی چ دونستمیگفت قطع کرد نم امدم

زنگ در ک خورد   ادیب نییپوشوندم تا تب باالش پا خچالیداخل  خی  یها که یبهتر بشه لباس هاش دراوردم تن داغش رو با ت 

 افتادم تا در باز کردم....  نو خودم بهش رسوندم چند بار با زا یچجور  دمینفهم

 سرم بهش وصل کرد گفت ی کرد مشقول شد اخر سر  شبازیپزشک  فی رسوند ک وسف یمنو کنار زد خودش باال سر  نیمت

 ن مارستایب مشیبریبهتر شد خدا رو شکر نشد م ـ

 **** 

سرم   ینگاهم ک سر خورد رو  دنیشده بود منکه فقط خواب یبودن هه مگه چ ساده ینگران باال سرم وا امیپ ن یباز کردم مت چشم

 شده بود برام....  ی عیماه طب نیا ی تکرار  هی قض دمیفهم

 روبرو شدم....  ن یمت یک خوشبحال بود از بهتر شدنم نگاه عصب   امیبلند شدم نشستم ک با نگاه مهربون پ اروم

 بودم....  ونشیمد  نم یحتما بخاطر حالم هم گفتینم ی زیکرده بود چ سکوت

از   ن یمت یک گرفته بودمقابلمون گذاشت اشتها نداشتم پسش زدم ک با داد وحشتناک عصب  ییاتاق غذاها ی سفره اورد تو امیپ

 دمیجا پر

 ی داشته باش  ی بخور تا حداقل جون واسه بدبخت کشمتی ذره اش بمونه خودم م ی همش بخور  وسفیکوفت کن  ـ

نگاه تشر   امیماه اصال نکرده بود پ  نیک ا  یکار  زد یداد م  ی نجورینگارنمه ک ا یدلخور عصب  د یشد  دونستمیحرف گوش دادم م یب

 مراعات حالش کن....  یعنیبهش انداخت  ییزده اخطار گونه ا

 **** 

 

 



 برکت وجودت

164 
 

ک    یبه حرکت درامدن خوندم از دلتنگم از حال خرابم از حس تارمیگ  یها م یس  یدادم انگشتام رو   ه یتک  واریپله نشستم به د  لبه 

 خراب کرده بود  میاز نبودش ک حال زندگ کرد یم ی تاب یک ب  ی کرده بود از قلب ضم یمر

قاب شدن پشت پلکم  شیایدر ییادمهاش غافل از اطرافم چشما ایخوندن غافل از دن ی بستم صدام اوج گرفت محو شدم تو پلک

 د یچی تارپود تنم پ ی غرق شدم ک حسش کردم کنارم صداش تو اش یرو ی بلند طنازش چنان تو یصورت نازش خنده ها

 

 (الی)ژ

 

در باز    یوقت می بهش سر بزن میبر  د یکجاست گفته بود با د یفهم ی داده بود بهم تا عل وسفی  د یادرس خونه جد  نیبود ک مت روز   دو

خودش   یالغر اکثرا ساکت تو  د ینبود معصومتر پاکتر شده بود اما شد  وسف یاون  هی اصال شب میجا خورد یحساب مشید یکرد د

خودم افتادم اما فرقش با   ادیشده  ش یبا نقشه وارد زندگ ستایدر اصل چ نبیبه اسم ز ه برد یگفته بود ک دلش دختر  امیپ انیجر

 نبودش نابود....  ی تو ینجور یا وسفی بود ک  نیمن ا

  خواستیم ش یدلم شاد رختم یبهم م شهی داره نابود م ی نجوریا دمید ی م ی اما وقت ی خوشحال بودم ک دلش برده دختر براش 

 مونیمنو بعهعشقم رسوند باعث شاد که یوقت

باعث شده بود    خوند یم زد یک داشت م  نشیغمگ  ییبهم بخوره صدا وسفیخلوت   خواستی دلم نم اطیسمت ح د یدستم کش  دلربا

 باستیعجب سوز صداش ز ادیاز دستمون براش برن ی لک اما کار  یهمه برن تو 

از   تاریک گ  وسفی کول  د یپر یک داشت در رفت از دست عل  یطونی اما از ش  م یسپردم ک نذاره مزاحم حالش باش  ی به عل دلربا

  دمیپنهان کرد دستش کش وسف یبغل  یسمتش دعواش کنم ک خودش تو دمیبودن کار دلربا دو کباره یدستش در رفته بخاطر 

  ی پسر ک نی من ا ی بخورم دستم شل بشه خدا کهیث شد باع وسفی زده اشک غم س یتا کار اشتباهش  اخطار بدم اما صورت خ

 نفهمه صورتش غرق اشک  یزدن از عالم ادم ببره حت  تار یدلداده بود ک با گ نقدریا

 ال یشده ژ یزیچ ـ

 بدو پشت سرم امد  د ید  مهیک منو سراس   یداخل عل  دم ین بغضم گرفت از حالش دو  یتکون دادم ب معن یسر

 کرده؟   تت یشده دلربا اذ ی چ الیژ ـ

 اغ.وش.ش انداختم هق زدم  ی تو  خودم
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 کنم  یبراش کار  تونم یهاش اما من نم یخوب خواد یاالن جبران م اد یاز دستم نم ی کار شه یداره نابود م وسف ی یعل ـ

 نوازش وار موهام در برگرفت  دستش

  یهمش صدا  خورهیم  یز یبزور چ م یبود دو روزه امد ن ینجور یپسر ا نیا  شم یم ونه یدارم د دمش ید یمنم حال تو رو دارم از وقت  ـ

 شه ینم ینجوریا ارم یب ری گ د یاون دختر با خونهیسر نمازه تا سر حد مرگ م ایبلنده  تارش یسوز گ

 ....شد ینم میدست بذار  یدست رو   نکهیارومشه ا وسفیتا  می کردیم داش یپ گفتی بلند کردم اره درست م سرم

 ن؟  ایاز اون دختر داره  یعکس دمیپرس  ام یاز پ دم یکش دستش

  کاری وسفیما دو تا دوست با  ی عنیهمون دوست من بود  ستایچ دمید یم ی ک ایک مقابلم گرفت باعث شکه ام شد خدا یعکس

 بخودش وابسته کنه  یبخواد پسر ستایچ یروز   کردمیفکر نم  چوقتیه م؟ یکرده بود

سردرگم دور   کردمینم داش یبودم پ چیبرداشتم دنبال سو فم ی اتاق شدم شال کاله کردم ک ی گذاشتم راه ام یدست پ ی تو عکس

 دم یچرخیخودم م

 یی مرغ سر کنده ا نیشد ع ی چ الیژ ـ

 کردم یرو م ریک همه جا رو ز   همونجور

 شید یتو ند  ست ین چیسو یعل ـ

 مقابل خودش نگه داشت  د یکش دستم

 چت شد  هویکجاست اخه  تا بگم  ی ریبگو اول بگو کجا م زمیخانمم عز ـ

 ل.ب زدم  جیگ

 دنبالش  رم یم ستایچ ـ

 از من گفت  جتر یگ

 کجاست؟  ی دونیمگه م ـ

 دلربا رو بغل داشت ناباور شوکه نجوا کرد که یدر حال وسفی

 ستایچ ـ
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 دیچک اشکش

 کجاست؟  ی دونیم ـ

 زد  پلک

 کجاست؟ ی دونیم نبم یز ـ

 بود دستاش لرزش گرفته بود  دهینبود رنگش پر نیزم ی بود انگار تو بیعج حالش

 فقط بگو کجاست دمی بهت م یبخوا یکجاست هر چ  یدونیتو رو خدا م الیژ ـ

 بودمش  دهی ند  یمدل  نیتا حاال ا شد یکردم حالش داشت بد م وحشت

 د یاشپزخونه ک مچ دستم چسب دم یدو

 کجاست ستایبه زنت بگو بگه چ یعل ـ

درست کردم   ی اروم دستش باز کردم اب قند  شد یمچم حس م ریز د یکوب یم د ینبضش ک شد  یبسته بود حت خی د یشد  دستاش 

 دهنش گرفتم   یجلو

 بخور تا بگم کجاست؟  ـ

 گرفت  وسفیکردم ک دست   یبراق منتظر زل زد به دهنم نگاه عل ییمشتاق با چشما د ینفس سر کش ی

 م ی دونینم یزیاجرا چ مام از م ن یبش شهیبرادر من حالت االن بد م نیبش ـ

 حال افتاد اما چشم ازم برنداشت مقابلش زانو زدم  ی فرش ب  یجون از پاهاش رفته بود ک رو  انگار

ها همه   یمهمون ای ی پارت می رفتیاکثرا با هم م میخواهر بود نیبود ع زیعز ی لیمن بود خ یمیدوست صم شیچند سال پ ستایچ ـ

 خبرم  ی تا االن ازش ب م یاز هم کم کم دور شد  ختی بهم ر امیدن  یعل دن یمن با د نکه یکارهامون با هم بود تا ا

شد بدتر بهم   شیدلم ر د یاشک چک یپستش قطره ها یپلکها یدستاش گرفت از ال ون یصورتش م د یفروغ شد ناام یب نگاهش

 . دادمیبهش م د یبا د یام ن یاما اخر ختمشیر

 دستاش گذاشتم از صورت غرق اشکش جدا کردم  ی رو دستم

 میریگ یم  ی اونجا پرس جو نشون میریادرس خونش دارم البته اگه عوضش نکرده باشه م  وسفی ـ
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 ( وسفی)

 

 حاال فرشته نجاتم شده....  رونیبندازمش ب می از زندگ خواستم یم  یک روز   یال یژ دمیشنیم یچ ایخدا

 ــــایخدا یوا  شد یم د یناام دمی انجام بدم اگه ام یعکس العمل ذاشتیترس از اشتباه بودن ادرس نم  دمیفهمینم حالم

 نگاهش کردم  جیگ  د یدستم کش یعل

 بهتره  یچ یاز ه می برادر من پاشو بر ـ

  د یبرم خر د یفرصت با نیزشت بود پوفففف اول  ز یبپوشم به نظرم همه چ ی چ دونستمیبهتر بود کمد باز کردم نم ی چیاره از ه  اره

 بود کاش دوباره تکرار بشه....  یچ ستایبا چ د یخر ر یبخ ادش ی د یاخ خر

 ی خواستگار میریبابا نم ـ

 زد   ییا قهقه 

 داد بهم تنم کنم   ی د یسف رهن یپ یمشک شلوار

 به تنم شل شده بود الغر شده بودم  ی کنم کم ی انتخاب تونستمینظرم خوب بود خودم ک نم به

 خنده همه رفت هوا  ک یک شل  سادمیاول همه دم در وا دم یپوش  ییدمپا

 پات ی ها ییدمپا دهیژول ی لباست ن ب موها یبرا  ین به اون سخت پسند  ی نجوریتو چرا ا وسف یاخه  ـ

 موهام رفت ک قهقه همشون باال گرفت  ی تو دستم

  ستایک چ  ی همون رنگ  دمیپوش  دمینو سف ی با وسواس حالتشون دادم جوراب ها ی لیتم خشونه رو برداش  دمیداخل اتاق دو بدو

 دوست داشت 

کنار   ینیپسر مت  ن یزدم ع رون یشدم ب  نیمطم زی از همه چ یبا ادکلن وقت  یدوش  م یپام کردم طبق قد  ی چرم مشک یها  کفش

 موهاش گذاشتم یرو   ییپام بخودم چسبوندمش ب.وس.ه ا ی جا گرفتم ک دلربا خودش انداخت رو یعل

 دخترک ملوس  نی بود ا ز یبرام عز لشیروز بود ک بخاطر حالم کمتر بهش توجه داشتم هنوزم مثل اوا  دو
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 کرد یراه استرس داشت خفه ام م تمام

  دنم ی.... نکنه از دستیمن عاشقم ن  خونش عوض کرده... نکنه ازدواج کرده.... نکنه منو پس بزنه نکنه.... نکنه بگه اون مثل نکنه

 فراموشش کنم؟....  شه یهم یخوشحال نشه.... نکنه بگه برا 

کالفه بودم    کندمیپوست ل.بم م زدمیگرفته بود مداوم موهام چنگ م  ک یپام ت ی شده بود خوره تنم عصب گهیتا نکنه د هزار

  کترینزد  ی شده بود از اونورم هر چ یطوالن  ی لیراه ب نظرم خ یاز طرف کردیارومم نم ی چیخودم کنترول کنم ه تونستمینم

 .... شتریترسم ب رفتی کوبش قلبم باالتر م میشد یم

 به صورت رنگ باختم زل زدم    نهیا یتو  دم یعرق کرده ام ب شلوارم مال یدستا  کف

 

 

 (    وسفی)

 

 شروع کرد از جا کند....  یبیدوباره با کوبش عج   سادیوا یی ترمز زد ک قلبم لحظه ا ییخونه ا مقابل

 مدت؟  نیبعد ا مشید یاالن م یعنی

 حرکت کنم....  کرد یواردارم م ی اما حس کردنیراه رفتن نم یاری پاهام

تا    رهیچشام ب در خ اورد یفشار م شتریبه دلم ب دارش ید ی زنگ در زده شد هر ان دلتنگ  دمیکش نی زم یسرشون پاهام رو  پشت

  ی ستایرفته چ نجایسر خوردم حتما از ا وار ی د ی کرد رو دمیجواب موندن زنگها ناام یاما چند بار ب  نم یبازشه معشوق احساسم بب

 از قبل به اسمون زل زدم  دتریمن ناام

 ی نجور یا تت ینب ادش یاالن م رونیب ا یرفته خربد  د یپاشو خودت جمع کن شا ـ

 د... کر  زیبه قلبم سرر د یانگار ام ی عل حرف

 رم؟ یگ یم  یخبر  نمیمن بر پرس جو بب گم یم یعل ـ

 نشه  ی زیناشناس محل چ می با هم بر سیوا ـ
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تصادف    ی نجای ا شیبود گفت چند پ ینفر ک پسر جوان نیاخر گفت یم ی ز یچ ی  یمحل پرس جو هر ک  ی از کسبه ها می افتاد راه

 مشخصات بود   نیبا ا ی دختر  یشده 

کلمه ک   نی اخر شد یداد هر لحظه حرفاش حالم بدتر م ق یدق مارستانیادرس ب یمنو گفت حت یستایچ ق یمشخصات دق تمام

شد صداها  اهیام راه گرفت نگاهم تار س  هیاز کنارم شق ی و سرخ  یسرم ک خورد ب سنگ گرم نیگفت زانوهام شل شدن نقش زم

 مطلق  یکیهر لحظه خفتر نامفهموم تر تار

 **** 

 

 

 دادیسرم صدا م ی مثل چکه اب از لوله تو ی زیچ ک یچ کیچ یصدا

 راحت بخوابم  ذاشتینم

 بود نگاهم ب صدا چرخوندم سرم بود ک به رگم وصل بود  مارستانیمثل ب  ط یبود مح ب یک بودم غر  ییچشام باز کردم جا یال

 کردم؟ یم یمن چ   مارستانیموندم ب گنگ

 خدا ی ادف کرده واگفتن تص  ستایخونه چ م یبه ذهنم هجوم اورد رفت کبارهی  زیچ همه

  ستمی عشقم کجاست من ن مارستانیکدوم ب  کردمیم داش یپ د یبا دونستمیزدم کجا نم رونیپا برنده ب دمیاز دستم کش سرم

دنبالش بوده از   یکس  دمیبره خونش تصادف کرده شا خواستهیم ی من تنهاش گذاشتم حتما وقت  خوادی م ی زیکمکش کنم حتما چ

 زده بهش  نیماش  کرده یدستش داشته فرار م

 همه مدت نرفتم سراغش نیلعنتم کنه ک ا خدا

 دلربا   الیبا ژ ن یمت امیبود کنارش پ  یشونه ام نشست برم گردوند عل ی رو یدست

 رو  ستایچ کردم یم داش یپ د یاندختم راهم گرفتم االن با دستش

 مقابلم سد شد   امیشده ام گرفتم هنوز چند قدم نرفته بودم ک پ یچ یر باند پاما مهم نبود دست از س  رفتیتار م نگاهم

 اخه  ی ریم  یکجا دار  وسفی ـ

 گفتم  جیگ
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 مارستانیمن تنهاش گذاشتم ک االن ب  ستایدنبال چ ـ

 نگاهم کرد با ارامش گفت  یمهربون با

 دنبالش  م ی ریبرگرد اتاقت دکتر چکاپت کنه مرخصت کرد با هم م ـ

 دادم یلحظه رو از دست م ی د ینبا شد ی م  رتریاخه هر لحظه د میریم

 کنم   رید  شهینم خوامین نم ـ

 م ی اما اول نگاه ب خودت کن بعد بر م یریبرادر من نگفتم ک ن سراغش م ـ

بود   یچیسرم سرم باندپ دن یاز رگ پاره ام از کش خت یریدستم خون م ی تنم بود رو مارستانیب یبخودم انداختم لباس ها ینگاه

 از من بهتر باشه  ستاینداشت معلوم نبود حال چ  تیپاهام برهنه بود اما برام اهم

 کرده باشم حالش بد باشه مقصرم ک تنهاش گذاشتم  ری برو کنار االنم ممکنه د ام یپ ستیمهم ن ـ

 نتت یتا دکتر نب رم یکنار نم ی عنی د یا کنار نکشانداخت ام نییسرش پا امیپ

 هوار زد  واریب د دمیشد بازوهام گرفت کوب  یعصب  نیدست هلش دادم ک مت  با

هوش بود هر لحظه امکان مردنت بود با   یدو هفته ب  ت یب خر ی ک اروم باهات حرف رزنم چرا خودت زد  ستمین  امیاحمق من پ ـ

  ومده یهنوز به هوش ن یی مرده ا نیاالنم ع ی برت گردوند خدا بهمون احمق نگاه خودت کن از اونور کم خودت ازار داد ازینذر ن

سرم   یدراورد   یگر  ی در ضمن بار اخرت وحش ی هر جا تو بگ  م یریبعد م ی بگه خوب د یبا دکتربفهم احمق اول  یبرم برم راه انداخت

 ی مردیسرم نبود ک تا االن م  ن یاگه ا ید یاز دست کش

 هوش بودم؟  ی هفته ب دو

 سرم زنده بودم؟  با

 برگشتم؟  ازینذر ن با

 رنگ باخته الغر شدشون معلوم بود کم دق نخوردن  یتک تکشون شدم از چهره ها  ره یناباورم باال اوردم خ نگاه

 کردم باهاشون اخه؟  ی چقدر خودخواهم فقط فکر خودمم چ من

 کردم یاغما سر م  یحال خودم نبودم انگار تو  ی اما تو دم یدنبالم کش  نیزم  یراه امده رو برگشتم پاهام رو  اروم
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موهام نوازش کرد صدام زد اما   یکی نا معلوم دوختم  یی تخت خودم انداختم نگاهم ب جا  یرو رفتمیراه م ن یزم ی رو فقط 

  خواستیمنو نم ستایخودم جمع شدم زمان برام متوقف شده بود چ یتو  ن یانگار حافظه ام پاک شده بود مثل جن هی ک دمیفهمن

داشت ک    ی طفلک چه گناه ام یشده بودم پ ی حق داشت وحش نیمت  کوبمیدر اون در م  ن یب ا یخود یک رفته بود من دارم ب

 هلش دادم؟ 

 رو حالم دست خودم نبود  ایدن  نیا نم یصورتم نشست تا نب یرو  دستام

 همه تلخ بودم  با

 زام یب عز رسوندم یم ازار

 رسوندم یم بیخودم اس  به

 بودن  رم یاس  همه

 انداخته ام  ی زندگ از

 داد   صیدکتر امد دوباره سرم زد برام چکاپم کرد برام برگه ترخ ی ک دمینفهم

 شد شب ی ک دمینفهم

 ظرف غذا جلوم گذاشته شد دست نخورده موند  ی ک دمینفهم

 د یروز بعد رس  ی ک دمینفهم

 گن یم ی چ دمیفهمیاما نم دم یشنیم انممیاطراف یصداها ی حت یی جا یبود رو خیفقط نگاهم م دمیفهم  نیا فقط 

 حال من یاستوپ بود رو  زمان

 غلط کردم داداش چته نگاهم کن باهام حرف بزن  وسف ی -

 زد؟ یصدام م نیغمگ  ینجور یبود ا ی ک یصدا

 ی ایب رون یات ب له یتا از پ ی ک صداش روت بلند کرده بگم چ  ره یبم نیمت  وسفی ـ

 موهام نشست تنم بغل کرد   یرو  دستش

 زد  هق
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 ی کن یم میروان یدار  ی خورین تکون م یزن یهفته است ن حرف م ی ـ

 زننی کرد اما حال مرده داشتم ک باال سرش زار م سیم خلباس  اشکاش 

 ؟ یبازم باهام قهر  ی چ م یکرد  دایرو پ ستایجبران گشتم چ یاگه بگم برا  ـ

 گم شده بود؟  مگه

 شده بود؟  دایپ یکجا بود ک مگه

 بود؟  یک  گفتیک م  نیا اصال

 نادمش  س ینگاه خ یگنگم نشست تو  یتو خال  نگاه

 د یکش ی ه وحشتزده 

 ا یب امیپ امیپ ـ

 وحشتزده داخل شد   زدیک صداش م  یکس

 با اون خبر دادنت  ی بار کم گند نزد نیبابا بزار حالش بهتر بشه اخر یزنی هوار م هیچ ـ

 لرزون گفت  ییصدا با

 امده  رونینگاهش کن انگار مرده از قبر ب ایب ـ

 حسم نشست  از هر یخال یچشا ی جا گرفت دستاش دور صورتم قاب شد نگاه پر مهر محبتش تو کنارم

 بست افتاد کنارش  خیداغش  یدستا  یان ب

 شد شده  ینجور یا ی چ چرا ا  نیا ی ا نیمت  یم مت مت  ـ

 هفته واکنش نشون داد   یبعد   دونمینم ـ

 م ی روبرو یانگار با ادم اهن اما

  کردمیفکر م ی نشستم هر چ بایسبز ز  یی از جا یی راهم گرفتم گوشه ا اوردم یازش سر درنم یزی توجه ب حرفاشون ک چ یب

 بود  یاما ذهنم خال کرد یگم کرده بود سراغش م  یته قلبم انگار کس یاما حس اوردمینم اد یب یزیچ
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سرم نگاهم ب اسمون   ختی شد قطرات اب ر اه یمثل غرش امد پشت بند اسمون س  ی بلند  یزانوهام بغل کردم صدا وار ید  گوشه

دادم هر لحظه   ه ی تک واری خودم جمع شدم چشم بستم سرم ب د ی تو  دم یزیبخودم لر دن یباریم یرنگ عصب اه یس  یدوختم ابرها

بسته بودن   خی نداشت  دهیدستام ها کردم فا کرد یب مغز استخونم رسوخ م رماتکون خوردن نداشتم انگار س  ینا  کردمیکز م شتریب

 حال  یهم افتادن ب  یسرخ پلکهام رو 

 ؟یکنینگاهم نم میاقا وسفمی وسفی ـ

 اال اوردم ب نگاهم

 دنبالم من منتظرتم  ی ایک نم  یقربون چشات بشم باهام قهر ـ

 شونه ام گذاشت کنار گوشم ل.ب زد  ی نشست سرش رو کنارم

 اریب ادتیمنو   رونیب ایحال ب نیاز ا ی تنهام حالم بده اگه دوستم دار  ی لیبدون تو خ شمیپ ایب ـ

 ه یک  ومد ی نم ادمیبهش دوختم چقدر دوسش داشتم اما  نگاهم

 شناسمیاما من تو رو نم ـ

 قبلم گذاشت نگاه عاشقش دوخت ب چشام   یرو  دستش

 تو  نب یهمون ز ا ی ستامیمن چ ـ

 زد یداد م دادیمحکم تکونم م  یکی

 می پسر چقدر دنبالت گشت یکنی م ی چ نجایا وسف ی وسفی ـ

 شد یار پلک زدم نگاه تارم هر بار واضحتر م چند ب دمید ی نم ی زیباز کردم اما چ چشم

 کرد یک نگران نگاهم م ی امیاشک بود پ سیخ  نیکنارش مت   یبود عل یعل

 از ته چاه لرزون نجوا کردم  ییصدا با

 جون ندارم تکون بخورم  ـ

 سه تاشون بلندم کردن داخل اتاق بردنم  هر

 دن یسرم کش پتو
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 ک انگار وحشت زده بود هنوز اروم جلوم نشست ظرف سوپ مقابلم گرفت  نیمت

 یگرمش   د یدهنت باز با وسفی ـ

 دهن بازم کردم  مظلوم 

 ستایبرم دنبال چ یذاریاگه بخورم م  ـ

 گفت یرو بهش دادن ک محکم چسبوندم بخودش با شوق م ایدن انگار

 ها روما ادیم  ادتیباالخره داره   یفداتشم برادرم بهتر شد  یاله ـ

 دیچک اشکش

 نگاه کن باهام حرف زد  امیپ ـ

 د ینداشت بغلم کرد مردونه پشتم کوب   نیاز مت یک دست کم امیپ

 م یخبر خوب برات دار ی اگه بهتر بش ـ

 چشم دوختم بهشون ادامه بدن  مشتاق

 ام شد  ره یکنارشون نشست با ارامش خ یعل

دم خونه   بردمشیم  د یمنم تبا وسفی مقصر حال  گفتیهفته م  نی کارش فقط نماز دعا بود ا الیما رو طفلک ژ ی پسر کشت ـ

 تا حالش بدشه  ستایچ

 انداختم با قاشق داخل سوپ ور رفتم  نییسرم پا خجالتزده 

 ستایچ شیپ مت یبریفردا م ـ

چشم به   زیسوال برانگ  دمیپشت گردنم کش ی گردنم صدا دادن دست ی باال اوردم ک مهره ها کبارهیسرم  یبا خوش  جانزده یه

 دهنشون دوختم 

باز   یدرار  ی لوس باز  ی اگه بخوا ستیخوب ن ادینره حالش ز ادتی د ی با ی زیچ ی اما  هیبستر مارستانیهنوزم ب م یکرد داش یپ ـ

 ششیپ  متیبرمینم یغش ضعف کن 

 گفتم  نگران
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 کجاست؟ قا؟ی حالش بده؟ چشه دق یلیخ ـ

 گنیک به من م  نیبدتر از ا ی زیم گفتیپنهانگرشون م یها نگاه

 بگو کجاست وسفیتو رو جان   نیمت ـ

 همزمانش د یچک اشکم

 گرفتم تا حرف بزنه  دستاش 

 خودت ی تیم  نیع یاالن غذا بخور بهترش  ششیپ م یریفردا م ـ

 سکوت کردن  نیدادم ک بدتر از مت  امیپ ی به عل زم ینگاه التماس ام گمینم یچ ی ه یکن م یهر کار یعنی نیا

 

چشام   یجلو  امیبود من دن دهیبر ایتفاوت ک اون کال از دن  نیبا ا  ستایچ نیکما بودم درست ع  یتخت نشستم انگار تو  ی رو

 نبود....! 

ها   یگوشه تخت افتادم هم اتاقحال شد  ی گرفت تنم ب دم ید یجا  یاهیرفت س  ج یاز دستم جدا کردم بلند شدم سرم گ سرم

 دلسوزانه نگاهم کردن 

 شه یپسرم نکن االن باز حالت بده م ـ

 وقته بده   یلیحالم خ یعنی غمزده بهش انداختم  ینگاه

 زیناتوانم نا چ یاد یز داد یبهم نشون م مارستانیکف ب کیموزا ی ها رو یی خر خر دمپا دمی دنبالم کش  نیزم  یرو پاهام

 خستش کرده بودم  یچرت معلوم بود حساب ی داده بود تو  ه یسرش تک واری به د ام یزدم پ رون یگرفتم ب  واریاز د دست

 نبودش  نیمت

 د ی رس یدوباره عشقم قوت ب قلبم م دن یتنم حال نداشت اما با فکر د رفت یانگار نصف جونم م داشتمیک برم ی قدم هر

 برم داخل ذارن ینم نستمدویزل زدم بهش م  شهیشدم از پشت ش   ژه ی و ی بخش مراقبت ها وارد

 کردم یقلبم نوازش م   زینوازش وار تکون دادم انگار داشتم صورت عز شهیش  ی رو انگشتم

 کردم یجاش حس م د یبا مارستانیب  یعطر تنش تنگ بود اما بو  یدلم برا  چقدر
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  یزانوهام نشستم چونم لبه سنگ گذاشتم زل زدم به عمرم   رو  ی کم جون بودن توان نگه داشتنم نداشت خم شدم رو زانوهام

 بودش  دهیرنگ پر فی معصوم ضع د یتخت شد 

 نمشیب یخدا رو شاکر بودم ک از دستش ندادم بازم هر چند تلخ دارم م چقدر

 بودن کنارشون دکتر  الیژ  یعلبود برگشتم ک  نیمت ای امیشونم نشست احتماال پ ی رو یدست

  ر یبود قلبم زنج  ده یشد ک منو به بند اسارت کش یدختر  خیسالم تکون دادم بازم چشام م  یب معن  ی بلند شدن نداشتم سر جون

 کرده بود  چیپ

براقش   یمشک یصورتش رصد کردم موها یتعداد نفس هاش شمردم تک تک اعضا شه یسپردم ب ضربان قلبش از پشت ش  گوش 

 پنهان بود  یکاله ر یک ز

 روح بود  ی ب دهیک رنگ پر  شیبرف د یسف صورت

 بودش حاال از نگاهم پنهان بود بسته بودن  ده یپوش  شیوحش ی ک مژه ها باش یز یی جادو یچشا

 پناهنش کرده  یبزرگ ژنیماسک اکس فش یظر  یقلم  دماغ

صدف مانندش   د یسف ف یظر ی دندونا نیاز هم دهنش جداش کرده بود ب  یی ا لهیبودن زخم که م یسرخش حاال خون  ز یر ی.بال

 جا گرفته بود 

اندامش افتاده   یرو ی رنگ  د ینوک انگشتش وصل بود پارچه سف ی زیپوشونده بود چ باش ی ز فیتن ظر مارستانیب ی ب  نما لباس 

 بود 

سرم   یدستات بکش رو  ستایکنم بگم چ  ه یاون تن بزارم گر یک سرم رو   کرد یم ی قلبم دلتنگ  د یگرفت از وعض حالش شد  دلم 

 رم یبشم از نگاهت برام حرف بزن تا جون بگ  رابیتا س  ن یمن تنهام بدون تو چشات باز کن منو بب

 خودمم خبر نداشتم  یاما ب چه گناه شدمی انگار من مجازات داشتم م دهیفا ی همش التماس بود ب اما

 هق هق بلند نشه  دم ی.ب گزل

 م یاز عجز از ناتوان دمیکوبیم  واری د ی گذاشتم دستام مشت کردم مشت هام پشت هم رو وار ید  یرو  میشونیپ

 کنم   یک نتونم کار  ر یحق نقدریاشرف مخلوقات بودم ا نکه یا از
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ازش   گفتینم یز یحرف بلندم کرد چقدر ممنونش بودم ک چ یبازوم انداخت ب ریدستش ز ی گرفتم بلندشم ک عل  واریاز د دست

 دادیشعار نم کرد یممنون بودم درکم م

 د یچسب ن یکرد پاهام زن  خکوبمی ازش فاصلحه گرفتم تا دوباره برگردم مقابل عشقم ک حرفش م یقدم

 ستاستیک کنارته دکتر چ  یی اقا نیداداش ا وسفی ـ

 دید ی ود درونم م انگار رصدگر ب بی نانفذش عج یدوختم چشا  بایصورت ز ی جو گندن یسال با مواا انیم  یب مرد  نگاهم

 باال اورد  دست

 خانم ستایهستم پزشک چ ی من دکتر محمد  ـ

 حرف تکون دادم  یقدرتمند گرمش جا گرفت سرم ب  یدستا ون یجون سردم م یب دست

 ی کن ی قرار  یتا کمتر ب  گم یبهت م ی زیچ ی پسرم  ـ

اما اگه خوب بود حتما   گرفت یلحظه م  نیخبرش ممکن بود بد باشه ک جونم هم د یهزار کوب یکرد ک ضربان قلبم رو  یمکث

 دادم یم ینیریش 

ک اگه تا اخر هفته    یطور  نترییپا شیاریدرصد هش شد یهر لحظه حالش بدتر م نجا یاوردنش ا ی خانم از وقت ستایجان چ وسفی ـ

 ی نبات یکما ی تو رفتیم   شد یادادمه داده م نطوریهم

تنم    هی مغزم فرود امد ب ثان  یشد پک رو  د یچرخ د یدور سرم چرخ ایدن  یچ  یعنی  ینبات ی کما دونستمیرفت مواقع روح از تنم  ب

توانم دهنم خشک شد طعم   ی تنم ب یتنم انگار زلزله بود برا د یتا نوک پام گرفت لرزش شد  میشونیسرد از کنار پ  ی بست عرق خی

 دن یشنینم یچی کوشام کر بودن ه  شدنیم ی چشام پر خال رفتنیعقب م قبمن ع  اریاخت ی تلخ زهرمار قدم هام ب

 عشقم از دستم رفت برگه باختم دستم دادن  میکلمه تموم شد زندگ   یمعن به

  مارستانیسرد ب یها ک یموزا  یتنم رو شدن  دن یگــــروم کوب  یصدا دمیدکتر سمتم د  یعل  دنیجفت شدن لحظه اخر دو پلکام

 رو صدا زدم  ستایشدم ناله وار اسم چ رهیخ ژهیو  یمراقبت ها شهیخون اطرافم قبل بسته شدن چشام با التماس ب ش  ی قرمز

 **** 

 

 (ستای)چ
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  ی کس یالتماس ها یانگار بهشت بود اما خوشحال نبودم همش صدا بایبودم سر سبز ز دهیعمرم ند  یبودم ک تو  ییجا ی تو

اما فقط   دمشید یم خواستیدلم م د یشد  ی حت داد یناله هاش انگار قلب منم خراش م زدیگوشم خط م  یهاش رو  ه یگر  دمیشنیم

ما رو بچشم اما  باز همون گر  خواستیکردم ک تکرار نشد چقدر دلم م س تنم ح ی رو زیدل انگ  ییگرما بار یصداش بود صدا فقط 

 تکرار نشد 

 قطع شد منکه  کبارهی صدا

 شد یشنده نم  شد یوقت م ی لیخ ستشیبودم ک چرا ن قرار یبود اون صدا رو با جون دل گوش کنم باهاش همدرد بشم حاال ب عادتم

 اون صدا برام 

اون   یشاد بودن جز من انگار بازم دلم هوا   نجا یشدم همه ا ره یب اب خ  نیسر سبز نشستم پاهام داخل اب دادم غمگ  یدرخت  ریز

 شونش گذاشت ی رو رمی یروبه اسمون کردم ک فرشته مخصوص ام کنارم فرود امد با مهربون د یصدا رو داشت اشکم چک

  ادتی ی ک دونم یکردم اما نم ت یاذ یمن گناهکارم کس ی گفتیچقدر حالت بد بود همش م نجایا یتازه امد  ی وقت ادته ی ستایچ ـ

دلت   گهی د ی کم کم اروم گرفت  یاتش بود  ی نبود تو بایز  نقدریا گاهتیوگرنه االن جا یشد  دهی بخش ی م توبه کردبهت گفت 

 ده یازارت م ی زیانگار چ یودت خ  یاما چند وقته بازم تو  ایدن ی نخواست برگرد

 کار خدا زد  ییبایب وسسعت ز ی دوختم بهش سرم تکون دادم ل.بخند  سمیخ نگاه

 ه؟ یک  کنهیناله م زنه یاون ک صدات م ینی بب خوادیدلت م ـ

 زده خوشحال سر تکون دادم  جانیه

 بهم گفت  ک

 ی ندار  ییجا نجایا گه ید نی زم  ی مثل روح برگرد د یبا ـ

بود   بیدنبال خودش حسم عج  د یبود دلپسند قبول کردم ک دستم کش بایز د یاون بودن شا شیاما روح بودن پ دم یلحظه ترس  ی

 سر درگم بودم 

 شد یوصل م نیب زم  باز کرد ک  ی در

  یگرد یبا مرگت برم یروحت کامل از تنت دراد سردرگم ی تا وقت ششیپ  یاون پسر اگه بر  ش یپ یری م  رونیب ی در بر  نیاگه از ا ـ

 نو؟ یا یخوا یم نجایا



 برکت وجودت

179 
 

سمت پنجره بود اما   دم ید یدستش وصل بود صورتش نم  یسرم یبود خون ی چیدوختم ک سرش باند پ ی در ب پسر  یاز ال نگاهم

شدم باال   ایبرداشتم وارد دن ی باشم ناخواسته قدم ششیبزنم بخوام پ نجایا ی ها یک از تمام خوش  نقدریا د یمنو سمتش کش یحس

 مثل بمب ب مغزم حمله کرد  ییزایچ  دم یرس  باش یب صورت فوق العاده ز تاکبود لرزونش از نظر گرفتم    یسرش رفتم دستا

 نقشه 

 ی فراموش 

 قه یص

 خونش

 شدن زنش

 شدنم عاشق

 دوستاش  امدن

 همسرش  الیژ

 ش یاز زندگ فرارم

 خونم  برگشتم

 تصادف 

 ا یاون دن ایدن ن یا نیمعلق بودنم ب ایهمه کما رفتنم ب اون دن  اخر

 بوده  وسفیمال   هی ناله ها گر یصدا

 بوده  وسفیها  التماس 

 روح اشک نداشت ومد یبغض کردم اما اشکم ن شمیکرده بود برگشته بود پ دام یمن پ ی خدا یوا

 محکمش گذاشتم بازم تونستم حسش کنم سلطان قلبم رو   یبازوها یکنارش دراز شدم سرم رو  اروم

 دمیشدش بوس  ی چیسرش باند پ دمیکش  سشیخ یچشا ریز انگشتام

 می نیبب د یچشات باز کن دلتنگتم باز کن شا ستایجان مان چ  وسف ی وسفم یصداش زدم  ـ
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 شد  ی چشاش بارون یا ینگاهش رصد کردم داخلش غرق شدم اما در یا یچشاش باز شدن من در یال  د یهاش لرز پلک

 از حال بدش   د یلرز  تنم

 ( وسفی)

 

 نم ی نب یبد   زیمرغ پر کنده راه رفتم دعا خوندم التماس خدا رو تا چ نیخود صبح ع تا

 تحمل کرده بودم تا االنشم   یلیهفت ک نشست رفتم سراغشون خ یرو ساعت

  یب دهی کفش پوش   دمیک دم دستم بود پوش   یمگه سر اوردم اما توجه نکردم لباس  ستین داریک االن خروسم ب   زدن نق غر

 اه  نیهوار زدم پاش  یه سادم یصبحانه دم در وا

 بدست با اخم تشر زد بهم  چ یساده سو یبا لباس  ده یژول ی با موها ن یمت ساد یاماده کنارم وا امیپ

 ما رو تو پسر   یبابا کشت نیپاش  زتهیهوار م ی نجوریک ا  نهیبب خواد یانگار توفه م  ـ

 هنوزم نگارن حالم بود ک بد بشم  نیداخل ماش  نم یکمکم کرد بش امیپ

ک    یز یبهم ترس داشتم از چ دادیبد م  یخبرا یطوفان بود ه نیاخمالود بود نق زد اما من توجه نداشتم دلم ع مارستانیخود ب تا

جالب   میری م  می ک دار یی جا نکهیاما فکر ا د یچرخی پوستم م ریز دادیته قلبم قلقلک م  ی جانیه یاز طرف نمیبشنوم بب  خواستمیم

 هر بار کردیم ع یضا میخوش  ستین

انگار زمان   زدمیپام مداوم موهام چنگ م ی رو دمشیکوبیم  کردمیمشت م  یه کردم یهر بار با شلوار پاکش م کرد یعرق م دستام

 نداشت  یتموم یچی زمان توقف داشت ه ومد یراه کش م یه گذشتیبرام نم

دهنم   یگرفتن انگشتم ال ک یتمام بدنم نبض ت ومد یباز کردم نفسم خوب باال نم ی نیمیکمربند ا نیگرفتم کف ماش  تم یپام ر با

 گذاشتم گاز گرفتم اه 

 دن یدویپشت سرم م ام یپ نیشدم مت مارستانیداخل ب  دمیپر رونیانگار از قفس ازاد شده باشم ب نیماش  ستادن یا بمحض

 ه ی ها چ یبچه باز  نیا سایبابا وا وسفی سایوا ـ

 برده حرف گوش کن پا تند کردم  تیسمت اسانسور ع دنیک کنارم قرار گرفتن دستم کش سادم یاستکشن وا مقابل

 **** 
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 ( وسفی)

 

باور   مید یک م   ی زیچنبود  ا یدن گهید  ام یسرم حس کردم دن ی تو  ایکلمه خراب شدن دن  کردمی باور نم مید یک م   ییا صحنه

 کردم ینم

 کابوس  دمیبود شا الیخ ای م ید یممکن بود خواب م یعن یتوهم بودم  ی باز تو دمیشا

 بودم  رهیخ م یصفحه زندگ  ن یغبار گرفتم ب بدتر سیاحساس گذاشتم از پشت نگاه خ ی سرد ب شهیش  ی رو دستم

چشام طوفان بست تا ب   یی ایچشام نگاهم لرزون شد در یاشک تو  یصاف شد با جمع شد قطره بعد   ینگاهم کم د یک چک اشکم

 رو  ی نیبی ک م  ی زیچ یقبول کن د یمغزم بفهمونه ک با

رو ک حاال    ییدهن بازش بود اون چشا ی رو ماسک رو  ییبایز سیاون تند  دمیزده گذاشتم ب.وس  خ ی شهیش  یشدم لبام رو  خم

 رو اون تن اب شده رو  دهی پربسته بود اون صورت رنگ 

 صدا زدم  اسمش

 همه  نی کردم بعد ا  داتیپ یک با بدبخت ی تخت بود اونم وقت تیا ی تو رو ی با منو خودت اخه االن جا ی کرد یچ ستایچ ـ

 سستم  ی زانوها یمقاومت رو  ی برا وار یدادم دستام چفت د  دهیتک  واریب د سرم

 ب.غلم رینشست ز نیمت دست

 ام داشت نگه

 انداخت اروم محزون ل.ب زد  نییسرش پا امیپ

 شینیداخل اتاق بب  یاز دکترش اجازه گرفتم بذاره بر  ی ب بدبخت ـ

 شدم رش یخ ز یباال اوردم تشکر ام نگاه

نفسم تنگتر کنار تختش زانوهام تا شدن از ته   شد یانگار جونم گرفته م شدم یم کترش یک نزد  یهر قدم دمیپوش  لیریاست لباس 

فقط   ی با دلسوز کردن یمتعجب نگاهم م  ینجور ی ا دنیرس یم مارهایب یک داشتن ب باق  ییدل زار زدم برام مهم نبود ک پرستارها
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ردم  دستام گرفتم بوس.ه بارون ک نیبستش ب خ ی یدستا د یبودم شد  ختهیبهم ر ه ینجوریاون لحظه حالم داغون بود ک عشقم ا

 سرم کنار سرش گذاشتم هق هق کنان درد دل کردم 

پس   ی دوسم دار ی مگه نگفت  ینگاهم کن ینازت باز کن یاون چشا یخوا ینم دنتیامدم د  نیبب وسفیجون  وسفی اخه عشق  ـ

دلت بود   یگفتم هر کار  ی زیاگه چ زیبکش خونه رو بهم بر قیکن اصال ج  یطون یش  شهیپاشو صدام کن مثل هم ی چرا باهام قهر

 کن

 همونجا خودمم از حال رفتم با سوزش دستم چشم باز کردم  ی ک  دمیکردم حرف زدم ک نفهم ه یهق زدم گر  نقدریا

 

 ( وسفی)

 

 نمش یبب تونستمیکنارمه اما نم کردم یحس م یحت دمیشنیم صداش 

 ود چقدر دوست داشتم واقعا کنارم ب  خت یر یپلکم اشک ی توهم زده بودم از ال انگار

 دادم زانوهام ب.غل کردم   هی تخت تک یپشت ب

 تا رنج نکشم  دادیم  میدلدار کردیداشت نگاهم م نجایا ستای انگار خود چ کرد یارومم م یناراحت بودم اما حس  نکهیا با

 رتش یازم بگ  خواستی چقدر دلم براش تنگ شده اما خدا م دونستیم خدا

 شیاریشدن سطح هش کم

 یچی نشون ندادنش ب ه واکنش

 کم   زیچ ی  یحت

 شد یبهوش امدنش محال م یعنی شد یم  ینبات یی وارد کما داشت

 موند یگوشت م که یت  یازش فقط   یعنی

 فته ی بعد چند وقت مغزش از کار ب یعنی

 مرگش  یعنی
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 بدنش  یاز کار افتادن کل اعضا  یعنی

 کردم  یمرد  الیاما در حق ژ  ذارمینم  ی منت ایتم خداامتحان نکن من ک در حق بنده ات کم نذاش  ینجور یمن ا امیخدا ییوا

 ایدن  ادیکردم تا زنده سالم ب ی ک بچه اش نگه دار اریب ادیب ایخدا

 پدرش بزرگشه  ه یسا رینزدم سواستفاده نکردم ازش تا ب عشقش برسونمش اون دخترش ز الیدست ژ اریب ادیب ایخدا

 توبه کردنم رو اریب ادتی ایخدا

 وقف تو کردم  م یزندگ اریب ادی ایخدا

 سالم بهم ب گردون  ستامیدارن همشون مال تو جاش فقط ج ی ثواب اجر  نایاگه ا ایخدا

 بزرگتر از حد توانه من   یلیتاوان بدم اما امتحانت خ ی نجوریکردم ک باعث شده ا  یببخش اگه کار اهتیبنده رو س  من

 بودن  سیشلوارم از شدت اشکام خ ی زانو سر

 نداشت تیرد شدن پرستاره ها از کنارم برام اهم یه بود حت هقم اتاق پر کرد هق

 داشت ک سکوت کرده بودن   یدلسوز نقدر یعاجز بودنم براشون ا دنیهامم انگار د ی اتاق هم

هم صورتشون    ام یو پ  نیاش شدم مت رهیام خ دهیچسب س یخ یپلک ها ی رمق نگاهم باال اوردم از ال  یشونم نشست ب  ی رو یدست

تنهام گذاشته بودن تا   ی بدبخت نیبودن اما بخاطر راحت بودن من کنار امدنم با ا خته یمن اشک ر یاشک بود انگار پا ب پا  سیخ

 کنم   یراحت خودم خال

 بودم  شونیهمه مرد نیممنون ا چقدر

 پسرم  یخوب ـ

 متوجه دکتر کنارشون شدم تازه

 دمیمن دارم از دستش م  رهیمیک عشقم داره م  می عال یعنیروزگارم زدم   ی ب تلخ یزهرخند 

 ام بهش دوختم  هی نگاه پر غم گال فقط 

 ی داغون یپس معلوما حساب ـ
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  یبا دستگاه حت یحت کشه یداره نفس م ستامیبود ک هنوز جسم چ نیا  مینابود بود تنها دلخوش  هیصدادار شد داغون چ زهرخندم

 بتونه واکنش نشون بده ب حرفام نکهیبدون ا یحرکت حت یب

 ی ا یحال در م نیخبر خوب بدم از ا ـ

 خارج شد  ی خش دار بغض الود یی گرفته صدا  یگلو  از

 کنارم  ادی حاضرم االن جونم بدم تا جون ب تنش برگرده بتونه ب یحت  کنه یعشقم االن خوشحالم نم یجز سالمت ی خبر چیه ـ

 اشکام موند  یش رو حالم قرار گرفته بود نگاه ر یک تحت تاث دکتر 

  ی داغدار شدن اما مثل تو نشدن بقدر یناراحت حت ایبودن  الیخ ی کما رفته ب یتو  زشون یک عز دمی سالها د ن یا یرو تو  ایلیخ ـ

  یکنارش از وقت یتو نبود  یاما تا وقت  دهی کمه واکنش نشون نم شیاری گفتم سطح هش روز یحرفام د  یحالشون بد بشه نفهمن باق 

واکنش نشون داده ب اطرافش بودنت انگار مجعزه است براش   ادیداره باال م  شیاریشسطح ه ی اتاق باهاش حرف زد ی تو  یرفت

  ی حالت داغون شد ب ی د یتا خوبشم اما تو فقط اول حرفام شن کنم یبگه منم تالشم م خوادیم ی نجوریانگار اونم عاشقت بوده ک ا

 ی هوش افتاد

 ساکت باشم ایکنم داد بزنم   هی بخندم گر دونستمینم

چقدر سجده وار ز ته دلم خدا رو   دونستمی نم کردمیاز ته دل فقط بلند بلند شکر خدا م م یشونیپ یرو  ن یزم ی سرد دم یفهم فقط 

 بود اون پسر قبل نبودم  بیبلند بلند قهقه وار انگار حالم عج دم یخند یخودم جمع شدم م ی جون تو یصدا زدم ک ب

 زد  قیعم ی مقابلم زانو زد ل.بخند  دکتر 

  شتریکرده ب نشونیانگار غمت غمگ  مارستانیکردنت دل سنگ اب کرد کل ب ی زار ی اون جور به یعج زتی پاشو پسر ک همه چ ـ

  یکنیشکر خدا م ی خند یم  یسجده ه  ی االنم ک تو ی اریسر خودت ب یی بشه توام بال ش یزیعشقت دارن مبادا چ ی از قبل هوا

 کنم  تیها بستر  ی بخش روانپاشو تا نبردمت 

  یکنیم  ی در حقم پدر ی دستام دور شونه هاش حلقه کردم ب.غلش کردم ـ دکتر دار  گرفتمیپر طنز بود به دل نم  حرفاش 

  د یبراتون شاهد عقدمون با فرسمی م مونیکارت عروس   ستامیچ ادیبهوش ب  یروز   کنمیجبران م ی هوام دار نقدریک ا  ونتمیمد 

 نیبش

 تا زد پشتم گفت  چند 

  ی زایاز چ یخنده دار بگ  یزایکن براش چ  یسع ه ین گال ی کن ه یک ن کنارش گر  یخدا اما بشرط د یب ام اد یحتما بهوش م ـ

 شین یبب یبذارن بر  ی خوب به پرستارم سپردم هر وقت خواست
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 زدم  یینگاهش کردم شونه اش ب.وسه ا ز یام تشکر

 

 ( وسفی)

 

 اب بستم حوله دور کمرم سفتر کردم  دوش 

داشت ک   د ی زرد بود چشام فروغ قبال نداشت اما دلم ام د یمدت رنگ صورتم شد   نیچقدر الغرتر شده بودم ا سادمیوا  نهیا مقابل

 اد یبهوش م زمیعز

 چرخوندم  چیپام کفش پام سو ی د یشلوار سف دمیدوسش داشتم پوش  ستایک چ  یبا سشوار خشک کردم بلوز موهام

مدت کامل منو شناخته بودن با   نیا  یک تو   یدستم جا به جا کردم ب پرستارها ی خرج تو یبخش ک شدم بسته ها وارد

اما   نمیبینم  دونستم یم  نکهیبا ا زدیهزار م  یبازم ظربان قلبم رو دمیکش  قیعم ی نفس ژه یو  یل.بخند سالم دادم مقابل مراقبت ها

 کنه ی م درک مهنوز کردمیحس م

 چشاش زدم  یپشون یرو  یی اول از همه ب.وسه ا دم یتختش ک رس  شکنار

 شروع کردم مثل هر روز  ینشاط سر زنده با انرژ  پر

 خوشگلم  یخوش  ین یبینم وسفتی یچطور  ی امروز زمیماهت عز ی سالم برو ـ

 ادامه دادم  زدم ی ک موهاش شونه م  یبودم برداشتم همونجور  ده یک براش خر ییتختش نشستم شونه ا کنار

همتوگ   گهیشده م ش یهم ک حسود امینامزده کرده اونم با دختر خالش ک عاشقش بود پ نیمدت مت  نیشده ا ایچ ی دونیم ـ

  امین پخودمون بمونه ها ز ن یدختر جواب مثبت داده البته ب یمن تنها مجردتونم رفته با مامانش خواستگار ن یدار یکی

بچه است   نی ع شیبرعکس ظاهر عصبان ن یباشه مت زیب همه چ هواسشبا  ن یمهربون ارومه زن مت امیبسکه پ شه یخوشبخت م

 همه سال ک بله گرفته ازش  نیبراش اونم بعد ا  خره ی دلش ناز دختر خالش م

 کنارش اروم بافتم ....   ختمیبراشون ر دم یبلندط کجونم م یشمی ابر ی موها ذارم یکنار م شونه

 ناخوناشم گرفتم تا گوشت ناخونش نکنم  ینی ب زیبرداشتم با دقت ر ریب دستاش کردم ناخوناش بلند شده بود ناخونگ  ینگاه
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مدت توام   نیاخه اون سبز رنگه تموم شده ا دم یدفعه الک قرمز خر  ن یناخونات بلند شده عشقم برات مرتبشون کردم برات ا ـ

 ی کنیناخونات بلند م ی ه یشد  ی دختر بد 

فکر   ن یذره جون هم از تنش بره با ا  ی نی تنم نشست مبادا هم  یتو  یجونش باال اوردم ک ترس  یالک قرمز باز کردم دست ب در

با پد الک پاک کن الک   دمیب.وس  قیل.بام گرفتم عم  نیب فش یرڟالغر  یپلکم راه گرفت پاکش کردم دستا یاز ال  یقطره اشک

نشست تا کامل   سش یخ یالک ها یکرد فوتم رو   نییتز  باش یز یناخون ها زناش پاک کردم رنگ قرمناخو یمونده رو  یها

 خشک بشه 

 از پرستار گرفت بودم کنار تختش گذاشتم  د یدراوردم لباس جد  روزش ید  یها لباس 

 بدنش ماساژ دادم   یزخم بستر نشدن پوستش اروم رو  یک دکتر برا ییپاک کن تن عرق کردش پاک کردم کرم و پماد ها ریش  با

 نباشم.... اهیرو س  شش یهمسرم بود اما دستم هرز نرفت تا بعدا پ نکهیهر بار با ا شد یبدنش حالم خراب م ی ها ییبای ز دنید با

 تنش کردم  زییلباس تم رهیبگ  انیتنش جر ی بدنش ماساژ دادم تا خون تو نقدریا

 به به  نش یه ببگل گرفت  ی من بو یستایخب چ ـ

 کننده رو برداشتم پوست صورت گردنش رو کامل زدم تا رطوبتش برگرده  مرطوب

 بدم  نیک کنارش نبودم دلم تسک یی وقتا  یکردم ازش عکس گرفتم برا   ششیارا یکم

 ها ی فروش یفخر م  یخانمم به تمام خوشگال دار  یشد  ی گریچ ج نیبب ـ

 ب بدنش بده....  یشتریب ان یک دکترش گفته بود ماساژ دادم تا خون جر  یپاهاش باال اوردم همونجور کف

 نکردم کنارش  یاحساس دلمردگ چوقتیاما ه یک تموم قولنجم شکستم از خستگ  کارهام

من    یتو دستور بد   خوامیبزنم انتخاب با تواه م تاریگ  ایامروز برات چکار کنم قران بخونم با دعا  گمیتاج سرم گلم م  زمیعز ستایچ ـ

 اجرا کنم ملکه من 

  ف یخوندم پوست لط یی اخرش دعا یربع ی قران برداشتم براش قران با صوت خوندم   گفتینگاه ب ساعت زمان اذان ظهر م با

 دم یگونه اش ب.وس  فیظر

 .... خونمیاهنگ خوشگل م ی برات  ندفعهیا م یبازم زندگ شتیپ ام یبخونم م قربونت برم برم نمازم ـ
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  ختم یقامت بستم نمازم ک تموم نماز حاجات خوندم اشک ر مارستانینمازخونه ب یوضوم پاک کردم تو  سیخ ی دستمال دستا با

جونم   متی به ق ی شفا بده حت ایحال بدش سجده کردم از ته دل زجه زدم خدا دن ید گرفت یک جونم م ی زیعز زم یب حال عز

 زدم  ییبوسه ا هر دعا خوندم م مارستانیب یها ض یتک تک مر  یبراش برا

حس   نیهمسرم ا کردیکردم ل.بخندم حفظ کنم انگار حس م  یاشک چسبناکش کرده بود شستم سع سیخ ی ک ردها  صورتم

 رو ازم 

 ها  یهست ی اخه تو چ زن زمیعز ی ریبگ  ل یاقاتون تحو یواخ یمن امدم عشق جانم نم ـ

 ( وسفی)

 

 تنش حس کنه ک براش گل اوردم...  ی رز کنار سرش گذاشتم تا بوش بره تو ی گل ها  دسته

خودم گرفتم   ی زنم بود اما جلو نکهیحالم خراب شد با ا شهیبدنش مثل هم دن یدراودم با د روزش یعرق کرده د یها لباس 

 بشم  کشیاجازش نزد ی ب خواستمینم

  دایپ انیک دکتر داده بود برداشتم تمام تنش ماساژ دادم تا خون جر  یپوستش پاک کردم پماد  دمی کش رونیمرطوب ب دستمال

 .... رهیبدنش زخم بستر نگ  یکنه تو 

 بلندش کوتاه کردم  ی برداشتم ناخون ها ریتنش کردم ناخونگ  زیی تم یها لباس 

چقدر   نیبب  زنمیبرات م رمیاخه اون سبز تموم شد گلم بذار ناخونات بگ  دمیه الک قرمز خر دفع  نی من خانمم برات ا یستایچ _

 کنه یبگم خوشگلت م تونمینم یاخه تو خودت خوشگل کنه یخوشگلترت م

زدم کرم مرطوب کننده    ییبوسه ا فش یظر ی الک قرمز باز کردم با حوصله دقت براش الک زدم فوت کردم خشک بشن دستا در

 ب دستاش زدم 

 دستت هم زدم عشقم  یزد یک م  یبرات کرم  باستیچقدر ملکه من ز نیبه به بب _

ک   ید یموهاش زدم با کش جد  ی رو  ی بافت دمیکش  شیشمیابر یموها  ی برس رو دادم یاش ب بالشت م هی ک تک ی همونجور

 بودم واسش بستمش  دهیخر

 وسف ی دل   زیعز اد یبهت م دتیچقدر گل سر جد  ن یعشقم بب یموها نمیا _

 صورتش به کرم اغشته کردم  فیصورتش برداشتم پوست لط کرم
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 رفت  ادمیاهان ورزشت  م یرفته انجامش بدم برات زندگ ادمیمونده ک   یچ گه ید زم یخب عز _

 دراد...   یتختش جا گرفتم دونه دونه بدنش ورزش دادم ماساژ تا از خشک کنار

 دم یبوس  ش یشونیب تنم ک خسته شده بود دادم خم شدم چشام ها پ ی قوس  کش

 روحت خوبه ک ارومشه  یبرا یک برات ظبط کردم گوش داد   ییقران و دعا  زمیعز _

 شستم برگشتم کنارش ادامه دادم  دستام

  ستامیختم کامل قران ج ی با خدا قرار گذاشتم  شه یجز قران تموم م یس  شه یت بخونم نذرم امروز تموم مبرا د یبا ی امروز جز س  _

 شم یبرگردون پ

 قران باز کردم شروع کردم خوندن  ی ال کردمیک صورتش نوازش م ی همونجور

 ... میرفت مسجد قران خوندم قران ب سر گ ی بود براش تو ایاونشب افتادم ک اح ادیدلم غم گرفت  د یچک اشکام

 ک تموم شد صورتم پاک کردم   هیا نیاخر

 خب نذر من تموم نوبت خداست حاال عشقم _

 د یاذان بگوشم رس  یصدا

 گلم   شتیپ امیبخونم م ینماز ی با اجازت خانمم برم  _

التماس کردم زجه زدم سجده وار ازش   ختمی کردم اشک ر از یبستم خوندم خوندم خوندم ساعتها نماز خوندم با معبودم راز ن قامت

 همسرم خواستم 

 اروم گرفته بود  یشب دلم کم یکیتار

 ژه یو  ی بخش مراقبت ها برگشتم

 زم؟ یبرات بخونم عز یخانمم امروز چ اهنگ  _

 خواد یاما خودم گول زدم مثال حس کردم کدوم اهنگ م د یکش ری وختم قلبم از درد تمسکوت د  یبسته ل.بها یب پلکها نگاهم

 تو فقط دستور بده خانمم   خونمشی چشم االن م _
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کرد هوا رو صدام اوج   ی بستم بارون یبغض دارم هم نوا شدن پلکها  یلرزونم صدا یبرداشتم شروع کردم ب زدن انگشتا تاریگ

مراقبت از بخش امده    یک برا  ییپرستارها ییدستا یی صدا نیکنار گذاشتم زم تار یداختم گان نییگرفت کل فضا رو گرفت سرم پا

 ک صدات محشر  ق یبودن بلند شد تشو

 توجه ب تکوتکشون ب صورت عشقم دوختم خم شدم کنار گوشش نجوا کردم   یب سرم

 پسندت شد عشقم _

 هام دادم نفس هاش شماردم  هی گرفت سرم کنار بالشت گذاشتم عطر تنش ب ر ی موهاش ب باز انگشتام

  ی ب یریگ یچقدر نگاه م  ست یقهرت مگه دل من برات مهم ن  نیبا ا یکن یم ونه یدلتنگتم همسرم اقاتون د ی نگاهم کن ی خواینم _

تو اما تو   یب  بره یمن خوابم نم  نجایا یبخواب یخوایچقدر م گه یاسمم ازت بشنوه بلند شو د گه یبار د  یدلم له له زده    یصدا موند 

اخرشم من   یکرد   سیخ اطیتمام ح  یبا شلنگ اب چکار کرد  ادتهی ی کن  یطونیش  یش پا ستی خوابت مگه اخه دلت نچقدر 

کن   م یکنندت روان  ونهید  یزلزله بنداز ب جونم پاشو با اون چشا یکن  ی پاشو برام دلبر ستامیاتاقت چ یمجبور شدم ببرمت تو 

 پاشو وسفیجان 

مهم    کننیدارن نگاهمون م ایلیبرام مهم نبود خ ختم یصدا اشک ر ی دستش گذاشتم ب  یدستام گرفتم سرم رو   نیب دستش

 کرد سیاشکام کف دستاش خ گرفت یبود ک جونم بو  اما حالش داشت جونم م ی دختر

کف دستم  اون ثطره اشکش دستش  ینگاهم مات موند رو  د یچک یبلند کردم نگاهم ب چشاش دوختم از کنار چشمش اشک سر

 انگشتاش تکون خورد  د یلرز

   دادینشون م  میبعد ماها داشت عال کردم یباور نم دمید یک م   ی زی چ د یهزار کوب ی رو قلبم

 دم یشدم بازش کردم دو دهیقدم عقب رفتم هنوز هنگ بودم ب در کوب قدم

 شمیپ گرده یداره برم  ادیعشقم داره بهوش م ایدکتر دکتر ب _

 دارو پانسمان از راه راهم هل دادم اونور بلندتر از قبل با شوق داد زدم   لیوسا زیم

 دمش یبقراگ خودم د د یکردم اونم اشکش چک ه یمنکه گر ی انگشتاش تکون خورد حت دمیدکتر خودم د _

  د یز کبود هوا با.نم اینفسم گرفته بود اما محکم نبود خس خس س  دمیتوجه ب درد زانوم پاشدم دوباره دو  ی ب نیزانو افنادم زم با

 سر عشقم  یباال  بردمشی اتاق دکتر م دمیرس ی زودتر م

 کنار زدم   ومد یک از مقابلم م یپرستار



 برکت وجودت

190 
 

 بعد چند ماه همسرم عشقم بهم نشونه  گهید ایدکتر دکتر ب _

 ( وسفی)

 

م تند تند  دنبال خود دمیاتاق فقط مچ دکتر کش ی تو  ینکردم ک یچ ی توجه ب ه  نییپا دمیهوا کش یدر اتاق دکتر ب   گرهیدست

 دم ید ایچ گفتم یم

ته دلم   یزی زدم چ  واریب د ه یلحظه پاهام سست شد تک ی دکتر   یپرستار جمع بودن تعداد یکل  ژهیو ی بخش مراقبت ها مقابل

 حالش بده  ستایچ گفتیم

دست   ر یبود ز زم یبود عز میک جونم بود زندگ ی دختر  دمید  یز یچ یهمه داخل اتاق انداختم فقط   نیخودم از ب ی ک دمینفهم

 کردن یتالش م اش یاح ی دکترا تنش قرار داشت برا

 ی نفس مصنوع اوردن ی.نش فشار میقفسه س  ی رو دستا

 کی

 دو 

 سه

 چهار

 دوباره 

 کی

 دو 

 سه

 چهار

ب   یچنگ  داد ینتم داشت با عشقم جون م نیشدم زم  ده یزانوهام کوب ی رو دمیکوب ی زیبه م رفتیسستم عقب م یقدم پاها قدم

بود   توریمان  ی رو د یک قلبش خط سف ستامیبرعکس چ زدیبود انگار منم هوا نداشتم اما قلبم تند م  دهیبر دهیزدم نفسم بر  نمیس 

 صدا یب
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 ی ب زندگ گشتیبرنم زدیچشام داشت پر پر م یجلو  م یزندگ ی وقت  زدیقلبم م چرا

تار چشم دوخت ب دکترا    نهیوب ببخ تونستیچشام خشک بود نم بستیم  خیدهنم گرفتم تنم داشت   یبستم جلو  خی یدستا

 انگار کل بدنم مختل بود جز گوشام  د یشنیتخت اما گوشام خوب م ی دختر رو

 گرده یدکتر برنم ـ

 بلند اتاق برداشت یهوار

 ن یاریدستگاه شوک ب ـ

دستگاه شوک باال    ریچشم دوختم ک ز  نمیزتر یجونم ب عز نیداشتم باز نگه دارم با اخر یجونم ک سع مهین یپلکها یال از

 شد یارامشش داده نم ی تو یر ییاما تغ شد یم دهی با شدت ب تخت کوب رفتیم

 گرده یتموم کرده برنم ـ

 شد  ی مغزم هج  یکلمه مرگ مردن تو یی ا لحظه 

 گذاشت؟ تنهام

 دوسم نداشت؟  مگه

 منو نخواست؟ یعنی

 کم بودم؟  براش 

 خوامش؟یثابت کنم م نتونستم

 اون رفت؟  نیهم یبرا

 ندارم؟  ستایچ گه یمن د یعنی

 تنهام بذاره   ذاشتمیبره نم ذاشتمینم نداختیصورتش م ی افتاد ک داشت پارچه رو رو ی ب دست پرستار نگاهم

 نفره  ی  یی وفا ی باشه ن ب د یمرگ بود با هم با  اگه

 لحظه مچ پرستار گرفتم  نیزانو خودم ب تختش رسوندم اخر ی رو

 صورتش  ندازنیزنده پارچه نم  یعشق من نمرده گمشو اونور زنده است برا ـ
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 بازوم گذاشتم یدراز شدم صورتش رو  کنارش 

 نگاهم کن  ستایچ ـ

 نخور  تکون

 ی کنیک نگاهم نم ی دوسم ندار گه ید ـ

 بود انگار مدتهاست نفس نداره خیصورتش گذاشتم   ی رو دستم

 دم یکشینفس نداشت من چرا نفس م د یچک اشکم

 گرفتم تکون دادم  ازوهاش ب

 ها  ید ینم تی بهم اهم گهیبا توام چرا د ـ

 شدت تکونش دادم  با

 ته یحال ی ریبم ی حق ندار ی لعنت ـ

 دم یشدت ب خودم چسبوندمش مشت مشت پشت کمرش کوب با

 بدون تو رو ندارم  یمن طاقت زندگ یمنم بکش د یبا ی ریبم ی نفس بکش بدو نفس بکش اگه بخوا ـ

 فرشته ها بود  ن یهنوزم ع  ختی شونه هاش ر یرو  شیشم یابر ی خودم نگه اش داشتم سر کج شدش موها مقابلم

 .نش گذاشتمیس  ی رو یتخت انداختم دستام ضرب در  ی رو

 کی

 دو 

 سه

 ی مصنوع نفس

 ادم دوباره دوباره دوباره اشکام مزاحمم بودن با پشت دست پاکشون کردم باز ادامه د دوباره 

 د یمنو عقب کش یدست
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 ستیقبول کن زنده ن وسفی ـ

 دم یدستش کوب ریز

 ذارهیزندست زندست منو تنها نم  ـ

 .نش اوردم نفس نفس نفس نفس نفس نفس یدستام فشار ب س  ی .نش ماساژ دادم دوباره ضرب دریس  قفسه 

 دم یک قلبش بود کوب  ییکردم مشت مشت پشت کمرش جا بلندش 

 برگرد  تونمیبدون تو نم رمیمیبقران م رم یمیتنها نذار بدون تو م  وسفتینفس بکش  ی لعنت ـ

 نشونه  ی  ی حت یچی حالش ه ینکرد تو  ی رییتغ

 مــــــــــرگ مـــــــــرگ

نفسم رفت فقط عده   ن یتخت پرت شدم زم ی شد از رو اهیچنگش زدم چشام س  د یکش  ریقلبم ت  یی مغزم اکو داد لحظه ا ی تو

 دن یسمتم دو

 دادم  ستایب چ نگاهم

 شتیمنو ببر پ ای شمی برگرد پ یاگه هنوز عاشقم ـ

 

 (ستای)چ

 

 نه ڪ ے قرار ےب  مترڪ شمشڪب عقب  گذاشتم شونش  ےرو دستم

  ےزیخودت چ ردن ڪ  نجهڪش  ےقرار  ے با ب نیخواست خواست ا ر یاروم بگ  ستمیزنده ن گه یمن د وسف ی ن ڪبس  ـ

 ن ڪبس   ستایب مرگ چ اد یم ےی بال  ے نجوریا شه یدرست نم

پاش ک از تخت   نار ڪقلبم بزنه اما دست من نبود  شم ڪنفس ب ردڪ یالتماس م زد یسفت گرفت بود ب.غلش زار م  جسمم

همه دوستم داره اگه از اول وارد   نی ا ک  ےبا پسر ردمڪ ارڪن یا ک  زدم   زار گذاشتم پاش  ے بود نشستم سرم رو زون یاو

 ....شد ینم ے نجوریاالن اروم بود ا شدمینم شیزندگ
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 رنگ دوختم  اه یس  ےقرار گرفت فرشته نگهبانم بود ب تونل ے یدستا  ونی م دستم

 مهلتت تموم شده  ن یزم ے بمون ے تونینم  گهید  می وقشته بر ستایچ ـ

عقب عقب   رد ڪیوحشتزده جسمم نگاه م   وسفیتم شدم ک برگشتم نگاهم ب پشت سرم دوخ ار ڪقدم باهاش هم چند 

  تنش  بود پوشونده پوستش ےبسته شدن عرق تک تک قسمت ها هاش ڪقلبش چنگ زد پل زدی م د یسف د یرنگش شد  رفتیم

  شد یبهش دورتر م دنیرس   ےیجا ردم ڪی م  ےاما هر چ دمیشد سمتش دو ن یزانوهاش خم شد با صورت نقش زم د یلرزیم

  داشت روحم تونل ےفضا م یبر د یبا ردڪیبرگشتم نگاهم ب فرشته ام دوختم ک وسط تونل دستش سمتم دراز بود اشاره م 

اخر داخل تونل   ےیا  لحظه  ےاما تو وسفمیبرم سمت  ردمڪ شتری برم تالشم ب خواستیدلم نم  د یش ڪیم خودش  داخلش

 بود  نی زم نقش  جون  ے ب وسفم ی ردن ڪرش پرستار دو ترڪد   ےیک عهده ا   دم یشدم قبل بسته شدن در د دهیش ڪ

 چشمم زد  ےیقدم با حال خراب صورت غرق اشک همراه فرشته ام رفتم ک روشنا چند 

 به بهشت  شه یراه ختم م نیا ستایچ ـ

  ایدن  اخر تا  اگه ےحت خواستم یم  وسفیمن  خواستینم بهشت دلم گذاشتم  وار  سجده سرم  زدم زار همونجا نشستم  ےناتوان با

 بسم بود  نمی بود هم ارش نڪروحم فقط  

داره داغون    وسفمی  ک  ےوقت نم ڪ ارڪبهشت چ  شه ڪیزجر م نے ،زمیرو ارم ی ےوقت  ارڪچ   خوامیخدا من بهشت م ـ

  بازه یم  شیداره زنوگ  وسفمی ے ازت وقت خوامیبهشت نم شهیم نابود فراقم از  داره عشقم  ک  ے وقت ست ین من  ےبهشت جا شهیم

 خوام ی م وسف یمن ازدواج با  نارش ڪ  خوش  ےزندگ خوام یم  وسفی ے من فقط 

 دم یش ڪ قیروبه اسمون برزخش از ته دل زجه زدم ج   ردمڪسر بلند 

  مینصب قدرم شب  ے ک بهشت بخاطر توبه ها  میی بده بهم اگه بنده ا وسفمیبخودت توام  دمیمن بهشتت م ے شنویصدام م ایخدا ـ

 بهم بده  وسفمیهمش مال تو  ے ردڪ

ک فرشته نگهبانمم همزمان    دمید  بزور نور  ے از ال زد یک چشمم م  د یشد  ےسمت نور  ردڪدورم پرتم  د یچیپ د یشد  ےباد

 برام.... ونڪدستش ت  ردمڪیبخواستم اما لب.خند ل.بش درک نم دنیرس  ےبرا  رده ڪیداشته التماس م

 شد هوا با شدت وارد شش هام شد.... نی.نم سنگ یقفسه س  د ی چ یپ قلبم ے تو د یشد  ی درد

از دهنم برداشتم نگاهم از سرم وصل شده ب دستم   نیژیس ڪا ماسک اوردم  باال رو حسم ے ب ےانگشتا رد ڪ باز چششم  یال

من   د یڪچ  م ڪاش  نفس  ے ب جون  ےدستگاه شوک بود ب ریز  وسفمیبود نگاهم ب دورم انداختم  جیب اطرافم دوختم گ 

 التماسم ب بودنش بود اما تنهام گذاشته بود.... 
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  موند یم قسمش  ےرو د یبا خواستمیم وسفمیرفت اما  جینگاهم تار شد سرم گ دمیش ڪ ن یزم ےو ر  جونم ےبرهنه ب  یپاها

 جونم  نیاخر ےگرفتم بلند شدم با ته مونده ها نی شدم دست ب زم نیبا صورت نقش زم ذاشتیتنهام نم

 

 (ستای)چ

 

  ترڪ د صدا سر ےسمتش بقدر دمیش ڪ ن یزم ے خودم رو م یردڪیم  ش یهم سپر نار ڪ د یاخر بودنمون بود با ق یدقا ن یا اگه

 متوجه من نبود  ےس ڪبود ک  ادیپرستارها ز

 زد  توانم  جون  ےب  ر ڪیب پ نیسهمگ  ےی پرستار انگار ضربه ا  ےصدا

 همسرش  شیرفته پ ستیزنده ن  رده ڪتموم  تر ڪد  ےاقا ـ

 برگرده  د یبا رهیبم گه ید ے ڪی  نیا ذارمینم ـ

ناباور با   ه ڪزدم شو  نارشونڪ د یش ڪی ک انگار داشت ته م  ےیرو ی پرستار ب تخت رسوندم با ن تر ڪد  ےاز ال دستم

 دن یانگار روح د رد ڪیزده نگاهم م رون یب ےیچشما

  تم یر نبود  بلند   ے نفس ها گهید گذاشتم صداش  ےب  قلب ے سرم رو دمی ش ڪ تخت  ے رو نارش ڪ  بود ے با هر بدبخت خودم

 نبود  وبندهڪ قلبش 

 صورتش گذاشتم  نارڪ  بستم خیلرزون   دست

 زدم هق زدم  ناله

 ی تنهام بذار  ےنڪ ک خودت ولم  شتیپ برگردم  عاشقتم اگه ے بود قسمت گفت نیبود قولت ا نیا وسفم ی ـ

 صورتش ے رو خت یر امڪب گوشش چسبوندم اش  دهنم

 یبر  م یتو بذار  هڪ باشم ن نارتڪ ا یک برگردم دن ردم ڪـ من تو رو با خدا معامله   

 زدم   قیبلند ج ےیبا صدا شیشون یپ ے گذاشتم رو میشونیپ

 رو   ےزندگ  خوامیبدون تو نم شمیمرگ من برگرد برگرد پ ـ
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 ک بهش داده بودم  ےیبخاطر عذاب ها ردڪیم  همیتنب  بود بسته چشم ارامش  با تفاوت ے ک ب  د یشنیصدام نم انگار

 ردم ڪامتحان  دمیام نیاخر

 م یهم داشته باش  ایدن  اون  ے نتون گهیجهنم تا د نم ڪیم گاهمیجا شمڪی م  خودم ے اگه تنهام بذار ـ

 گرفتم   سرش  ے رو دستم اوردم  باال بود  رگهام  ے تو لحظه  اون  تا ک  ے خون سرم

 بهم  ےداد ک  ےجهنم انتخاب ےومد ی ن سازمیم نارت ڪ ے زندگ ک  ےتا ده اگه برگشت شمارم یمن م ـ

 بستم  پلک

 ڪ ی  وسفی ـ

 دو  وسفم ی ـ

 من سه  وسفی ـ

 چهار  می زندگ وسفی ـ

 سرورم پنجم  وسفی ـ

 قلبم شش  ک یشر وسفی ـ

 صاحب عقل قلبم هفت وسفی ـ

 تنها مرد من هشت  وسفی ـ

 برگرد نه  وسفی ـ

 نشه.... ےز ینداشتم بگم ده چ دل

 صداش بشنوم.... زدمیدل م  دل

  تک  تک  ےرو  د یڪچ ام ڪاش  دورش  شدن پخش  موهام صورتش  ے تو شدم  خم گذاشتم بالشت ےسرش رو  نار ڪ دستم

 صورتش  ےاعضا

 نداشتمش رفته بود  گه ید  زدیم ف یضع قلبم
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 ستایجان چ  نهڪ باز چشم  ےسرم رو تمومه ها نذر بگم ده اما برنگشته باش  شم ڪب وسفی ـ

 ردم ڪ  حلقه سرم  لوله  دور   انگشتام صورتم ےرو  انداختن خط  هام مژه  ےاز ال ختن یاسا ر لیس  امڪاش 

 دمینال د یناام

 ده شد  ے ردڪ  ازم ے سخت حیتنب وسفی ـ

 نذاشت شد  حلقه  مچم   دور مردونه   ےک دست شم ڪشدت لوله رو ب با

 رد ڪ دار گرفته نجوا  خش

 خودمه ن جهنم نارڪ تو  ےجا ـ

 ردم ڪناباور پلک باز  

 ردم ڪدست خودم نبود دستام صورتش قاب گرفت ب.وسه بارونش  ارهام ڪم گرفته تک تک وجود ےخوش 

 داد   ےانرژ  بهم رقم ےهاش هر چند ب  خنده

 نه یا گنیمعجزه ک م ایخدا ـ

 میهم بخند  می ش ڪهم خجالت ب ام یب بخودمون  شد  باعث ےپرستار ه ڪناباور شو ےصدا

 **** 

 

 ( وسفی)

 

 صورت ماهش....  دنیواسه د  زدمیدل دل م  نمش یبذارن من برم بب ای ادی منتظر بودم ب شگاهیارا یجلو

از تن عشقم دراد   ماڪک اعوارض   د ی ش ڪ طول ےسال ے اتفاقات افتاد تا  ے لیخ میمرخص شد  مارستانیب  از ے وقت از

 درست شد....  ز یاما باالخره همه چ ے زوتراپیسرش با ف ادیب  مڪ  مڪبدنش 

تو مرد بار   نیع  میخوای گفتن م  دمیهم اسم من علت ک پرس  وسفید اسمش گذاشتن ام اد یب بود  پسر ک  ےو عل ال یدوم ژ  بچه

 ادیب
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 ....ردڪهم نامزد   امیپ رد ڪهم ازدواج   نیمت

  گفتمیک داشتم م  ےرڪ ف س ڪخودشون برع شیخانواده من ک تازه متوجه موضوع شده بودن امدن من  بزور بردن پ اما

  ےحرف چیا  ےب  ک  عبرت درس  بود  شده براشون  گذشته انگار باهاش  ازدواج  ے برا ننڪیرو مخالفت م  ستایچ انیبفهمن جر

 رد ڪشگفت زدشون   ستاینه جواب جالب چڪیم  ےچرا تنها زندگ دنیپرس  ےحت ستد یچ خونه  ےخواستگار امدن

  ردمڪ شفڪ  وسفی با  ےمن مسلمون نن ڪیم ے نقشش باز هڪبل  ستنیاما مسلمون ن  شنڪ ی خانوادم جا نماز اب م ـ

منو حتما   وسفی  ےهمسر ے برا ےاما االن اگه قابل بدون نم ڪازشون جدا شده بودم چون بلد نبودم تظاار  دمیرس   نیب د

 همسرم  با سقف  ے  ری ز می بر ک  ےخانوادم تا زمان ط یپ گردم یبرم

 شدم  رهینگاهم پر عشق شد بهش خ ردن ڪ  اب لحظه  اون  دلم  ے تو قند 

 رم یبگ  لمیف د یاز اونجا با شگاهیباال پشت در ار میبر وسفیاقا  ـ

 دم یپله ها رو تا ب در رس  ردمڪ ے ڪی اما چند تا  دنشیاز شوق د د یلرزی هل بودم ک پاهام م نقدریا

 برسم  بهت تو  گرفت نفسم ها ےعروس عاشق نهڪیپسر خوب بابا فرار نم ـ

 دم یش ڪ ےقینفس عم ردم ڪپاک  میشونیپ عرق

  نیع د یسف شنل با ےدختر  شد  باز در  ےال  ردمڪ جا به  جا لرزونم  ےدستا  ےگل تو  ردمڪام صاف  قهی ضربه ب در زدم  چند 

  شنلش ے  لبه   بردم جلو  لرزونم ےگرفت دستم انگشتا نترییک سرش پا  نمیفرشته ها مقابلم ظاهر شد خم شدم صورتش بب

مقابلش زانو زدم گل    اریاخت ےاش نبود ب  ے یبایب ز تهفرش  ایام خدا نهیس  ےنفسم حبس شد تو دمشیش ڪ عقب  گرفتم 

 د یدزدیدادم دستش نگاهش ازم م

 عشقم  ے نڪنگاهم   ےخواینم ـ

 براش عاشق شدم د یلرز صدم  بار ے نگاهش ب من دوخت دلم برا ےایدر

 رد ڪی م ونمید  هاش  قهقه  هوا ے چند دور چرخوندمش رو ردم ڪشدم نرم بغ.لش   شگاهیجلو گذاشتم داخل سالن ارا ےقدم

 ازم  ے ریگ ینگاهت م هی جونم بخند تا دلم بازشه چ ـ

 دم یبوس  شیشونیپ

 ک نتونستم بگم اول رو نما بعد عروس  نیعاشق بود  نقدری ا ن یاقا داماد خوشبخت بش ـ
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 دمیپاش  عشقم  سر ے رو دراودم ے دسته تراول  ردمڪ بم یج ے تو دست

 عمرم  همسرم نگاه  لحظه  ے  ےرو نما فدا ـ

 ناز صدام زد  با

 وسفی ـ

 جواب دادم  اریاخت ےب  ختیر دلم 

 وسف یجان  ـ

 اورد  رونیبردار ما رو از خلسه ب لمیف ےصدا

 نیمدل بدم انجام بد   گهید  ستیمن الزم ن نیستی تار پا ے بابا شما خودتون  ـ

 (ستای)چ

 نمیبش نیداخل ماش   نمڪل.به لباس عروسم جمع   ردڪ  مڪ مڪ رد ڪبرام باز   در

 د یبودن نشست ل.بخند پر عشق محبتش بروم پاش  رده ڪ  نش ییمدل تز ن یعروس ک بهتر نیماش   ےتو  نارمڪ

 رد ڪدست خوش با شصتش پوستم نوازش   ریز گذاشت دنده  ے گرفت رو دستم

 نم ڪ پنهان نگاها از امشب رو  تو  ے چجور من اخه  ےبرد  نم ید  دل من  ےزندگ ـ

خم شدم سمت خودش ک از   دمیش ڪشنلم جلوتر   الهڪبود  جاڪ   رش ڪبرم ک ف رتشیقربون غ   ردمڪ ے زیر خنده

 نه یبب ےس ڪپنجره صورتم معلومه نباشه  

  ن یدوختم ک بخاطر خواسته من ا  ےی شده مدل خامه ا وتاهڪبراقش  اه یس  ےب موهادوختم  باش یب صورت مردونه ز نگاهم

  مردونش مرتب پرش  بلند  ےبلندش دوختم ک انتهاش ابروها ےشونی تداخل داشت به پ ارش ڪ با  چند  هر بودش  زده  ےمدل

قوس بلند نازک   گرفتنیچشماش قاب م  ےی ایدر ے اب ے قتو رسوند یم  جنونم به دارش   فر بلند   ےبود مژه ها ردهڪ اهاتش

قاب   د یدندون هاش مثل مروار  د یخند یم ے وقت باش .ل ے بودم صورت ده یطعمشون چش بار ڪیک  ی ےدر اخر ل.بان شینیب

 رد ڪشدش ضربان قلبم جنون وار  ارڪان مردونه ےها ش یر گرفتیم

 رد ڪ ےرانندگ  گشید دست  با شد  قاب شونم  دور دستش نشست شونش  ےرو  سرم

 بگم  مونده  دلم   ےوقته تو  ےل یخ ےد یجوابم م نم ڪ سوال ے زم یجان عز استیچ ـ
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 اخمش دلم رو لرزوند  ردمڪصورتش رصد   ردم ڪجا به جا  ے مڪگرفته اش باعث تعجبم شد سرم  ے مڪ  مڪمح ےصدا

 رده ڪ مشقول  رو دلت ےجانم مرد من بپرس هر چ  ـ

 ی رفت بارهڪیچرا   دمینفهم چوقتی ه اما ےشد  قلبم ےزندگ   وار   ےچجور شده ے چ دمینامه ات خوندم فهم ه ڪمن ـ

 اوردن اون روزا  ادیگرفته شده بود صداش لرزون حال خوشم گرفته شد با ب د یاش شد  چهره

 رو تا برات بگم نیماش  نارڪ بزن  ـ

نشستم خجالتزده سرم   صاف  ردڪ نگاهم  منتظر دوخت بهم دلبراش  ےپارک نگه داشت چشما  نیماش  ع یسر ت ڪحر ے با

 ردم ڪ ے انداختم با دستام باز نییپا

  نیمت امیک مال تو بود پ  ےی ک زنت بوده درباره بچه ا ن یزدی حرف م ال یژ اسم ب  ےدرباره دختر دم یاونروز از پشت در شن ـ

  گه یع ب بد دموق   اون از شد  خراب حالم  سرم ےشد اوار شد رو اهیس   امیدن  تمام  ےمتاهل دمیفهم  ے پس اونا چ گفتنیهمش م

  ردهڪبرم تو محبت  ت یاز زندگ د یندارمت با گه ید ے ستیمال من ن ے تاهلتو م گفتم یهمش م  ام یب نارڪنتونستم با خودم 

خودم خواستم خالص   ےش ڪخود ےروحم اخرش با  نجه ڪزجه شده بود ش  هی گر ها ساعت ےبود  رده ڪ مڪ مڪ  ےبود

وقتز عاشقت شده بودم نداشتمت خالص   میاما زندگ  ردم ڪرو  ارڪنیا چرا  ے بفهم ے خواستیهمش م نیک نجاتم داد  نمڪ

  به زنت ب  ے برس  خانوادت به  ےبر تا  رفتم صدا ے ب خبر ے برات نوشتم رفتم ب زیچ همه  نوشتم نامه ے دونستم یشده م

  با انگار روحم  ک  ے وقت  گرفت تا رم یز نیماش  ے ڪ دم ینفهم ک  بود  بد  حالم ے خونم بقدر دمیب بچه ات اونروزم ک رس  التیژ

با دردات با   د ی ش ڪیعذاب م  ردڪیرم روحم تمام مدت تماشات میبدون تو اروم بگ  ذاشتیشده بود نم ن یعج بودنت با صدات

 م یهم باش  نارڪاالن  شتی بخرم خدا برت گردوند بهم منم برگردوند پ نارتڪ ےقسمت بهشت دادم تا زندگ 

 گوشم ل.ب زد  نارڪ نشست چشام ے شدم بغ.لش ل.باش رو دهیش ڪ

توام   ردن ڪی م  رڪچون ف  الیژ گفتنیم نیمت  امیندارم اگه پ ےچ یه بچه  ن  دارم   زن  ن من  ے من ے تو تنها زن زندگ ـ

 منو تو  نیب  زیشد همه چ  س ڪبرع اما ےبد  ازارم  قراره ک   ےزن ےدوم   ےشیم

 ه یچ انیک جر  ردمڪنگاهش  ےسوال

 شه یهم ے برا ےبر  ےنڪ  ولم  ےبدون دمیترس   ردمڪ نهان پ ز یچ ےمن ازت   ـ

  ےبگ بهم  اگه  ے شد به قلبم صورتش قاب گرفتم نگاهم ب چشاش دوختم ـ حت شیک ات د یڪاز چشمش چ ےڪاش 

 به عشقمون قسم  چوقت یوقت ه چیه  ذارم یفقط امروز فقط تنهات نم  ایک انگار دن نارتم ڪوجود نداره امروز چنان  ے یفردا

 نشست نگاهش ے تو ارامش
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 م ی نرس  تاالر ب  ےبر میک اگه نخواست  گمیبرات االن م  ـ

 ردم ڪدستام گرفتم ب.وسه زدم نوازش  ن یداد دستام مشت شد دور فرمون فشار داد دستاش ب  ه یڪت  ےب صندل سرش 

  شد  خبر  ے ب گذاشت تنها رو  همه  خبر ےب ک   ےتا وقت  د ید الیژ وچهڪ ے ک تو  ےی گفت گفت گفت از لحظه ا  گفت

  دلش   ےاون گفت من برا ختم یاون گفت من اشک ر ردم ڪ ےشدم اون گفت من حسود شیزندگ وارد من  ک  ےلبه تا وقت ط

  ےبرا دادم   دل من  گفت اون  بود  عاشقش ک   شده ےمرد   زن  االن ک  رو ےدختر نم یبب خواست دلم من  گفت اون  خوردم  غصه

  نباریاما ا شی زندگ ے تو ال یشدم ژ گه ید بار  ے  دمیاون گفت من تازه فهم الیژ نیبراش ع ردمڪ رارش ڪک منم ت ے یروزا

  نارڪ  ردمڪ حلقه  گردنش دور  دستام دادم   دست از  طاقت شد  تموم ک  حرفاش  داشتنش ےدل دادم برا   نیمن بودم ک د

 ردم ڪگوشش نجوا 

  ےار ڪ خوامی م  خودت منم ےک داشتم خواست  ےیزا یها چ بیع تمام با منو  تو   گذشته گذشته  ے من  ےتو تنها مرد زتدگ ـ

 رو ایدن  میسازیم م یلحظه ب بعد مال هم ن یشده از ا ایچ تی زندگ ے بوده تو ے ڪندارم 

 شادش دل لرزوند حالم خوب شد  ے یا قهقه 

 بعد تاالر شد  هیاتل ےبه گاز راه  رد ڪ ادش یشاد گذاشت تا اخر ز ےاهنگ

 (ستای)چ

 

  ک   بوده ےدختر چجور  ن یا نمیبودم بب او ڪنجڪ نم یبب الیژ نشونیب تا  دوختم اطرافم  ےها خانم دخترا  تک  تک  ےرو نگاهم

 بعدش ازش جدا شد  ردڪ ریاس  وسفی

ملوس بغل پسره بود   ے یپسر بچه ا هڪی دلبر بغلش بود در حال  ےیدختر بچه ا  ه ڪیحال در  جذاب ےپسر نارڪ  ےدختر

 ساد یمقابلمون وا

 جونم  ےیبابا ـ

  م یبود نگاه خونبار عصب ے یا قه ی چه ص گهیبابا د ردمڪ مشت  دستام خورد  گره هم  ے تو اخمام گفت  ےچ  وچولوڪ دختر   اون

 زد  ے یقهقه ا وسف یدختر بچه دوختم ک   وسفیب 

 ه یچ گه یبابا د گم ینخند م ـ

 ب داد زد تخس جوا مرش ڪدستاش به   وچولو ڪ  دختر
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 د یدزد منو   ےبابا ومدهیهنوز ن  ششیا من  ےن بابا وسفی ـ

 زدم بدتر از خودش گفتم  مرڪ  ب  دستام  منم داشت ےورجک چه زبون  ن یا زدیم رونیدرشت شد داشت ب چشام

 ی دار  شدن  دار بابا ےک تو ادعا  مینشد  دار  بچه هنوز خوبه تو ےمال منه شوهر منه ن بابا وسفی اول  ـ

 چونش خاروند  رڪمتف

 رم یگ یم  ژن بالت خودم ے زنت شده اعجزوه ست ها باهاش ازدباج نتون نیا خه؟ یادعا چ ےیبابا ـ

 بلند شد  قم ی اوردم ج جوش 

 ی ریزن بگ  ی خوایبراش،م رهیمن عجزوه ام منو نگ  ـ

ب اون بچه   هڪن یا ے یجا د یخند یم بهم  نشست بست حلقه  چشام ےاون دختر پسر بلند شد ک اشک تو  وسف یخنده  ےصدا

چشام ناراحت شده بود   دنید  با ک  دوختم  بچه اون  ب نگاهم انداختم  مبل  ےبفهمونه من زنشم از جام بلند شدم دسته گلم رو

از   د یشا بودم شده  ےنازک نارنج نقدر یا ےڪ از  دهیم  ازارم داره   بچه ے  مم ینداشت دلم گرفته بود ک شب عروس  تیاما برام اهم

 شده بود اون  فمی تنها نقطه ضع دادم یم وسفی  ے برا جونم دلم ک   ےوقت

ه  اماد باشن ےخلوت  ےجا خواستنیک م   ے یمهمونها ےبرا  ک  ےبزرگ نڪرد شدم در بال نارشونڪ.به دامنم گرفتم از ل

  نقدریاز خودم حرص داشتم ک ا شتریب  زه ینر  امڪدادم چشم بستم تا اش  ه یڪشده بود شدم در پشت سرم بستم به نرده ت 

 زود ضعف نشون دادم 

پشت سرم   رد ڪ  ارڪبهش مگه اون جز خنده چ ردم ڪدماغم اما اعتنا ن د یچی پ وسفی عطر  ےباز شدن در امد بو  ےصدا

 پس زدم ازش فاصلحه گرفتم  دستاش  نشست  بازوهام ےدستاش رو سادیوا

 داره  بهم  ک  ےبخاطر احساس  دونه یمنو مدرش م  اله یخانمم مگه بهت نگفتم دلربا دختر ژ ـ

من خودخواهانه    ردهڪیداشته از پدرش دفاع م  انه ڪودڪاون  ردمڪ یمن تمام مدت با دلربا بحث م  ے عنیموندم  هڪشو

  امینم خوامیبابام م زدیم ق یج ےڪبود با صورت اش  ده یچسب شهیبرگشت ک به ش  ے یسرم سمت دلربا دم یوبڪیاون م 

 ی دوست ندال  گهیمنو د شمیپ ایبابا ب ے وسفیباهاتون 

 گوشش گفتم   نارڪب.غلم   دمشیش ڪ ردم ڪدر باز  ار یاخت ےگرفت ب  شیات دلم 

 ن ڪصدا  ےی بمون اون بابا وسف یبشم توام دختر  وسف یتو بذار من زن  می بد  بهم ے قول  ے ایب ـ

 داد   ونڪت  ےاسمش بود دلربا بهم دوخت سرش ب نشونه قبول ق یبود دلبرانه حقا ک ال بایز  بیک عج ے یاون چشما با
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 ی د یگول م ـ

 دست دادم گفتم  انهڪودڪخودش   نیجلو بردم ع دستم

 دم یگول م ـ

 باشم داشته  گل  منم   بهم ےگلت بد   شهیم دمیپوش  علوس  لباس  منم  ےحاال ک علوس شد  ـ

 برد یزبونش دل م  نیبود با ا ےریگ یگرفت چه ج خندم

 به خودم چسبوندم  ردم ڪشدم اونم بلند  بلند 

 بهت بدم  میبر ـ

 ی ست ین عجزوه اصال ےخوجل  میل یتو خ گمایم ـ

  رونی ه گلم بدست  از رز  ے گل شاخه نشستم مبل  ے رو گذاشتم  گونش ے رو ی بچه ب.وس  نی گرفت از دست زبون ا خندم

 بهش دادم  دمیش ڪ

 جا گرفت  نارمڪشاد خرم  وسفمی

 ی نڪ حیتنب  ےخواستی فقط ما رو م ـ

 ی د یخند یم  د یحقت بود نبا  ے عنیباال انداختم  ے یابرو

 منو  ےجان شناخت ستایچ ـ

 دوختم   صورتش  ے اعضا تک  تک  ےرو نگاهم

 اد ینم ادم ین واال  ـ

  جا همه هم  با همش ے برم خونه تا مدت ےردڪ م ڪمڪحالم بد شد  میبود  هم  با ےپارت ے  ے تو ادته ی الم یمن ژ ـ

 دمتیند  گه یزد د بت یغ هویبعدش  م یرفتیم

 خانمتر شده بود   باتریز نجایتودش بود اما چقدر ا گفت یامد راست م ادمی

 ب همسرش هم خوش امد گفتم  ردمڪخوش امدش  ردمڪ ے رو بوس  باهاش 

 ی دار  ےخوب خانم  ےاله ےداداش خوشبخت بش وسفی ـ
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 رد ڪزد اضافه  ےڪچشم

 هم روت حسوده مراقبش باش  د یدوست داره شد  د یالبته شد  ـ

 شوخ طب بودنش به دلم نشست  ومد ی م الیب ژ ے ادیز ےزدم انصافانه عل  ے یا قهقه 

 شقش خوشبخته ارامش قلبم گرفت ع  نارڪبوده االن  وسف یزن   ےڪ بودم   دهیک فهم حاال

 بلند شد  سترڪار ےصدا

 وسط  انیب شما شور  پر ے با دستا ردن ڪرقص   نیتمر  ےلڪ  امشب ےبه افتخار عروس داماد ک برا ـ

 اخه  م یردڪ  ن یما رقص تمر  ےڪ د یبزرون پر ے وپڪتلس چشام

  ے اهنگ ب دنیشن با ک   ےاز ناچار میرد ڪاولش ک هم نگاه   میاز من نداشت مجبورا وسط رفت ے مڪدست   وسفمی چهره

 ..... دمیرقص ےبا طناز اریاخت

با من   وسفمیلحظه ک وصال بود   ن یشدم تا ا ش یوارد زندگ ه ڪ  ےوصف حال ما بود از روز بیعج  میداشت  ےخاطره ساز نیا با

اخر   ردنڪ یم قمون ی تشو زیبرانگ  نی صداها بود ک تحس م یردڪرقص دو نفرمون اجرا   نیباتریز اریاخت ےهماهنگ شد ب

 شد  نندهڪ  ر ڪدست   قیج تسو ےصدا د ےچشام ب.وس  ےشونی پ سادیمقابلم وا وسف یرقص 

 ــــــــــانیپــــــــــا

 

  

ین رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه  ا

 محفوظ میباشد . 
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