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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

 

 این رمان فروشی میباشد

  

 و زمان گله مند بودم.  نینبودم. از زم یرفتار   نیمن مستحق چن

 حق دوست داشتن و دوست داشته شدن را داشتم. ،یحق زندگ منم

 را داشتم. یکردن و خاله باز  یآرزو بچگ  منم

 و دست نوازش پدرانه را داشتم. دنیباشک، قصه شن میقا ،یتاب باز  طنت،ی ش حق

 بچگانه محروم شدم.    یآرزوها یهمه  از

 

 شود.  یم لی تبد یاهی مثل هر روز به س می رودو آرزوها ینفسم م ن،ی لگد محکم حس با

  یجنبه و به نامزدت تهمت م ی اندازد: چشم و گوش خودت م یجانم م یرعشه به جان، ب  غرشش
 !...یزن

 نم...شک   یکشمت... قلم پات رو م یم

 ...یکوفت یتو اون مدرسه  یزارم از فردا بر  ینم

http://www.romankade.com/
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 جانم را محافظ صورتم کردم.   یب یها دست

 .  رمی . اما حاضر نبودم حرفم را پس بگدمیچی پ یدرد مشت و لگدها به خودم م از

بودم که به  ینامزد یخودم هر روز نظار گر کارها ینبسته بودم و تهمت نزده بودم، با چشم ها افترا
 ارزش...   یب یکاال کیبسته شده بودم، مثل   ششیر  خیزور ب

 را چنگ زد.  ن یحس  یبابا بازو حاج

 آدم کنم... یننگ رو چطور  عیما نینکن... من خودم بلدم ا فیتو خونت رو کث  نیحس

 .دیحاج بابا عربده کش یاعتنا به حرف ها یب  نیحس

 آمد.  ینم  شیبل بشو پ نیاالن ا ،یداد یم  تی به حرف من اهم  یما اگر ذره اش یحاج 

 حاج بابا گذاشت.  یجلو ن،یحس یسپر کرده  ی نهیس  یدست رو دیحم

 ...می ستین ی... تا حاج بابا هست ما کاره انیحس نی پا اریرو ب   صدات

 اش پس زد.  نهیرا از س  دیدست حم یبا قلدر   نیحس

ها   سیتو وجودت بود، همان لحظه گ رتیجو غ کیمن معلم ادب نشو... گم شو کنار... اگه  یبرا تو
 .یدیبر  یآبرو رو م یب نیا ی

 ... دیریخون بگ خفه

 پر ابهتش کل خانه را تو سکوت متلق فرو برد. یبار با صدا   نیبابا ا حاج

شوهر پر غضبش   یبه بازو یپسر ارشد اش، گاه یبه بازو یکه گاه یمادر  یو التماس ها هیگر یحت
 مشت و لگدشان نجات دهد، قطع شد. ریکرد تا مرا از ز یانداخت و خواهش و تمنا م یچنگ م

 یخارج م میاز گلو دهیبر دهی مقطع و بر میو نفسم ها دیلرز یم  دیو خسته ام مثل ب فینح بدن
 گشت.

سر   شانیکه دست ها ییروستا  کریمرد قول پدو  یدست و پا  ری چهارده ساله توانش کجا، ز دختر
 ها مثل سنگ شده بودند، کجا...  نیزم
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تونم از پس   یکشم، م ی... تا نفس میمن اولدرم بلدرم راه انداخت  یمن نمرده ام که جلو نیحس
 ... تو هم ارزشت رو حفظ کن... امیشماها بر ب 

 کرد. یضا را پر موار و پرخشم مردان خانه ف  دیتهد یسکوت بود و فقط نفس ها یکم

  یبرادر  یتثبت کننده  شیکه فقط خاطرات مشت و لگد ها یمحکم در اتاق خبر از رفتن برادر  یصدا
 داد. یاش بود، را م 

 

 

 

 ی #اتهام_واه

 

 ۲#پارت_ 

 

 شد.  دهیبافته شده ام از پشت کش یها سیکنم، گ لیو تحل هیاطرافم را تجز طی بتوانم مح تا

 گذاشتم.  میموها ی شهیر  یو رو دمیحال دستم را از صورتم کش یب

 داداشم بوده است. یها یلیس  یحاج بابام و صدا ینعره ها  میگوش ها یساله نوازشگر پرده  چند

 که همه اش را از بر بودم.  دیکش ییشده اش خط و نشان ها دی کل یدندان ها نیب از

مثل تمام زن   ر،یکن سر به ز ی... سع یکور خوند رم،ی گ یکارها طالقت رو م نیبا ا یاگه فکر کرد -
 کنم...  ی... وگرنه خودم چالت میکن  یروستا زندگ نیا یها

 پدرانه را پنج ساله حفظ شده ام... یها الوگید نیا
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شدم،   یداد. اما من قانع نم یخانه، هشدار م نیارزش بودنم را در ا یبودن و ب چیه ادی مغزم فر تمام
و انسان بودن  یاثبات پاک  یبود و برا   دواریام یمهر پدر  یچون مغز کوچک و کودکانه ام، هنوز برا

 کرد.  یتالش م

 اتاق، برخورد کرد.  یگاهم با فرش سفت و سخت کهنه  جیپرتاب کرد که گ یرا طور  سرم

 باال رفت.  غمیدرد ج از

 شنوم... ی... صدات رو نم یر ی گ یخفه خون م -

 بود، خفه نشوم.  دهی که نام پدر را هم به گند کش لیعزرائ نیانستم در مقابل اتو یم مگر

 اندازه اتاق گشت. ن یمحبت پدرانه اش طن یسودا

... اون از حاج احمد و چهار تا پسراش که هر روز  ی... عذاب بودیآورد یاز همان روز اول، نحس -
که شش تا پسرش   دریاز من... اون از حاج ح  نیکنند، ا یپشت سرش با قد و قامت اسکورتش م 

 از من...  نیدورش و گرفته اند، ا ری مثل ش

بخت رفتند   یاز حاج کاظم که سه تا پسراش همراهش هستند و دو تا دختراش خانم وار خونه  اون
 از من... نیا ومد،یدر ن  کشونی و ج

 نالم...  یننگ، م  نیبالند و منم به ا یتا بگم... کل روستا به پسراشون م چند

 . دیاضافه بودنم، دست کش یکردن و سودا رینفس کم آورد و از تحق  شهیهم مثل

 ی روضه  دنیبه اتمام رس یبرا یاما از ته دل نفس آسوده ا دم،یمتر از جا پر  کی شد،  دهیکه کوب در
 . دمیحاج بابام، کش

دهن پر کردن   یزدند و برا بیپول به ج یاند یآبا و اجداد یها ن یبا زم سان،یفالن و حاج ب  حاج
 گذاشتن به پسوند اسم شان، به مکه رفتند.  یمردم و حاج 

قرار   یدست و نگه داشتن اصل و نصب اجداد یارزش، پسر را عصا یو ب ر ی حق یرا موجود دختر
 دادند.
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به   نند،ی بفهمند و بب  یز یچ نکهی روستا تا دست راست و چپشان را شناختند، بدون ا یدخترها همه
و نظر دادن را  دنیدر آمدند، نه نظرشون خواسته شد، نه حق د ییاز پسران قلدر روستا یک یعقد 

 داشتند.

 ساختم. یسوختم و م یم دی مستثنا نبودم و با منم
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 ۳#پارت_

 

 یو توپ و تشر اش، برا ریتا مبادا ز دیصفت اش دو  یام از سر ترس، پشت سر مرد ب چارهی ب مادر
 .ردیاز من قرار بگ تیهما
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قلب   دیبود، اما حم  میاخالق و رفتار اش مثل حاج بابا نینبود. حس  نیچاره هم تراز حس یب  دیحم
 رئوف اش را از مادرم به ارث برده بود. 

 گرفت.  یقرار م  ن یحاج بابام و حس یمواخذه  ر یز شهیهم  نیهم یبرا

 ام گرم شود.   یکشاندم و تو خودم مچاله شدم تا بلکه تن سرد و زخم واریکشان خودم را کنج د کشان

 شد.  یمن، ته باغ محسوب م ی اتاق زندان انفراد نیا

اتاق مجازات   نیدر ا م،یزد مثل اظهار نظر، دفاع از خودم، از زندگ  یاز من سر م ییکه کار خطا یاوقات
 گناه... دختر بودن... کی شدم، به جرم  یو قصاص م

 شدم.   یم ی اتاق بدون آب و غذا زندان نیروز در ا کی تا

و خاطره   ادیدرد بدنم باشد، اما   نینشستن نداشتم. پلک بستم تا خواب تسک  یبدنم نا  یزور کوفتگ از
 گوشت و پوست تنم، مرا سوزاند. یدردها یمأورا د،یعذاب آور رش ی

 احساس کردم.  بیعج   یام سوزش نهیس یقفسه  در

 ... رکپ خوردن... شکستن...  انتی از جنس خ یسوزش

 رو کجا ببرم؟...   یترش یدبه ها نیحاج خانم من ا -

خونه   نی من عبوس بود گفت: دو ساله عروس ا یخدا برا شهیکه هم یدر هم گره زد و با صورت  ابرو
 ... یکجا ببر  ینگرفت ادیهنوز  ،یا

ام را از استرس دوباره نق زدن اش،  محکم کردم و گفتم: معذرت   یانداخته گره روسر  نیرا پا سرم
 . نیبزار یا گهید یجا  نیخوا یامسال م ن،یزم ر یز یخوام حاج خانم، فکر کردم به خاطر شلوغ  یم

گذاشت. با اخم  شی زانو یراستش را از زانو تا کرده دست راستش را که داخل اش تسبح بود، رو یپا
 ازم رو برگرداند. 

 ... میواه... مردم هم عروس دارن... ما هم دار واه -

 شلوغ شده... یبه اون بزرگ  نی زم   ری ز یدو تا خرت و پرت ،کجا یک یاون  با
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 را با دو دست به زور بلند کردم.  نیسنگ  یترش  یحرف خم شدم و دوباره دبه  یب

 زد.  یهم به جان من غر م شیصلوات ها انیفرستاد و م  یلب صلوات م ری تند ز تند

 یم د،یخر   یرا که م میها هیرا گذاشته بودند، مامان جهز  یکه چند ماه بعد قرار عروس نیخاطر ا به
داشت،   دن یکش  دیبه گچ سف ازی مادر شوهرم، چون اتاق ته باغشان آماده نبود و ن یخانه  نجایآورد ا

 گذاشتند. یم  نیزم ری را داخل ز می ها هیجهز  نیهم یبرا

 شدند. ی م  دهیلطف مادر شوهرم، خرت و پرت نام به

 کردم.  یرا ط  نیزم  ریز یهن کنان پله ها هن

 توجهم را جلب کرد.  یپچ پچ  یصدا  دهیآخر نرس یپله  به

 بودند.  نیزم   ریکه داخل ز ییکسا  ییشناسا یشد، برا زیناخوداگاه ت  میها گوش

 بود.   دیرش یصدا

کنم...  یم یدختر و از سرم وا کنم... هر کار  نیتونم ا ی م ی... اما چه طور دیدوست دارم ناه  یل یخ-
خوام خودش پا پس بکشه و بگه طالق  یدو سال بهش نخورده... م نی... دستم تو ادمیبهش رو نم

 ...رهیاما از رو نم  رم،یگ یم

 را داد. دیپاسخ رش  واشی نی ف نیبا ف  دیناه

تو من دست   ؟یکن  کاریچ یخوا ی م گهیخونتون، اونوقت د یار ی... متونهیعروس گهیاما تا چند ماه د-
 ...یباشم و هم زنت رو نگه دار   شتیتا هم من پ یکن  یبه سر م

ندازم   یکنه و از خونه م  یاز ارث محرومم م یکنم، حاج  ی... من اگه کار دینه به جان خودت، ناه -
 ...رونیب

 و قلبم به شماره افتاد... دمیگرفتم.. شن  و آتش دمیو سوختم... شن دمیقبل شن یبارها مثل

 شوم.  یدانستم با گفتنم خودم گناهکار و متهم م یم اما

 باال برگشتم. رونی گذاشتم و پله ها را سمت ب واریرا آرام کنج د  یترش یغم و اندوه، دبه  ای دن کی با
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 شدند.   ریسراز میقطره اشک ها قطره

 ...یزور  یکردند... محکوم بودم به دختر بودن و زندگ  یتوانستم بکنم... حرفم را باور نم ینم  یکار 
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 چشم باز کردم.  د،یچیدلم پ  یکه تو یبا درد 

 کرد.  یم یدهن کج میو سرد برا کیتار اتاق

  ینم  افتیانباشته شده ام   یدردها یبرا  یعالج چیکنم. چون ه یرا در گورستان قلبم دفع م خاطرها
 کنم.

 ... یدارم، نه برادر  یپدر  نه

 شود مشت و لگد.  یکردن دستوراتشان، م ینه عاقبت

 .ستمیبلد ن یز ی دردم، چ نیتسک یفشار دادن دلم، برا  جز

  یادیچشمان خسته و ورم کرده ام ز یخواب را برا ی... اما مغزم اجازه دنیخواب  یکنم برا یم تالش
 . ندیب یم

 کنم.  ینه چندان دور، سفر م یگذشته ها به

که فقط پنج ماه از  ینامزد یکه راهشان را پشت سر هم گرفته بودند، از خانه  ییپله ها، با اشکها از
 برم.  یخودمان پناه م یکنم و به خانه   یگذشته بود، فرار م مانینامزد

 !... یکن یم هیشده!؟ زهرا چرا گر یچ -

 زنم. یرا در آغوش مادرم رها کرده، هق م خودم

 کشاند.  یم اطی فضول محله، به داخل ح یها هیهمسا دگانیدر، از د یاز جلو مرا

 شود.  یمهربانش نگرانتر م یبندد و لحن صدا  یرا م در

 کند.   یرا برانداز م میکند. از سر تا پا یم میو از خودش جدا ردی گ یم میسر شانه ها از

 افتاده!؟ یشده! اتفاق  شی طور یزهرا حرف بزن!... کس -

 توانم مهار کنم. یام را نم  هیگر

 خواد... دختر خاله ش و دوست داره...  ی... اصال من و نمدی: مامان... رشمیگو یم دهیبر دهیبر
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 کوبد.  یگونه اش م یدست رو با

 !...  یگ یم یچ  یفهم  یخاک به سرم!... م -

 کنم. یچشمانم را پاک م نیسر آست  با

 ...  دمیمامان به جون شما قسم... خودم حرفهاشون رو شن  -

 دهد. یزند و تکانم م یچنگ م میبازو به

و داداشت    یشه... حاج یبشنوه، خون به پا م ی... اگه کسیگ یم یدار  یزهرا مواظب باش چ  -
 بره...   یسرت رو گوشت تا گوشت م

 رود.   یدرد، باال م ی اراده از رو یب میصدا

کنم زهرا خودش   یم یگفت، دوست دارم و کار  یداشت به ترانه م دیرش ،یکن یمامان چرا باور نم  -
 ... رهیطالق بگ

 اونجا چه خبره؟...  -

 کنار رفت و سمت در خانه برگشت.   میدست مامان از بازو  م،یحاج بابا  یاربده  با

 ترس و وحشت لرز کردم و به سکسکه افتادم. از

 شده بود.   دیسف واریاز من نداشت. رنگ اش مثل گچ د یچاره ام دست کم  یب مامان

 .. شما بفرما... داخل. . ی... حاجی... چچیه -

 بار سوخت.  نیاول  یام، برا چارهیمادر ب  یبرا دلم

 ترس به تته پته افتاده بود. از

 کرد.  یط  نیرا به سمت پا  شی روبه رو یاش را دور انگشت اش چرخاند و دو پله  حیبابا تسب  حاج

شدم و آب  که داخل دست اش در حال تاب خوردن بود، الل یگره کرده، تسبح یابروها دنید از
 فرستادم.   نیدهانم را با صدا پا
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 ... ؟یبرگشت  ییچرا تنها -

 رفت.  یرساند و م یمرا م دیگشتم، رش یبه خانه برم  یبود، چون هر بار وقت دیرش   ییاز تنها منظوراش

 . دمیداد دوباره اش از جا پر با

 ...ی... کر ستمی مگه با تو ن -

 کرد. یانجگر یم مامان

 زهرا رو تا دم محله رسونده... کار داشته زودتر رفته...   دی... رشیش یم  یچرا عصبان یحاج -

 کردن خودم.  حی برم، جرأت نگاه کردن اش را هم ندارم، چه برسد به توج یام فرو م  قهی را تو  سرم

 زند.  یگوشم زنگ م ری وحشت کننده اش ز یشود، هنوز دم و باز دم ها ینم  قانع

 زدند!... یشده... حرف یز ی.. چکنه!. یم هیچرا گر -

 کند. یخواهد ماست مال   یام، م چارهی ب مامان

 نشده...  یچینه... ه -

 پشت و پناهم شود.  تی واقع دنیکنم تا بلکه پدرم از شن یلب باز م  یبچگ یرو از

 خواد...  یخاطر خواه دختر خاله اشه... من و نم دیحاج بابا... رش  -

 شوم. یم نیپخش زم ند،ینش یگونه ام م یشدن حرفم رو ل یکه قبل تکم  یل یس با

 شود.  یم میسپر بال مادرم

 ...گهیم یفهمه چ ی... بچه ست... نمیکن  یکار م یچ  یحاج -

 . ندینش یدلسوز که فقط قصداش حفاظت از بچه اش هست، م یمهمان صورت مادر  یپر غضب  یلیس

 ..  زبون در آورده. یستادیتو خفه شو... از بس پشتش وا -

 زند.  یرا چنگ م  نیزم یرو نگیکند و شل  یپرت م نی زم یاش را رو حی تسب
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 یخسته ام را م یسوزد، چشم ها یم شانیسال هنوز هم جا کیضربه و درد اش که بعد  نیاول
 .میگشا

 شوم. یم ریبودنم دلگ یادیاز ز رد،یگ یآتش م  ای دن  یوفائ یاز ب  گرم یج

تا سر حد مرگ رفته ام، اما  نکهی کند، با ا یدر وجودم رخنه نم  یمان ی احساس ندامت و پش چیه اما
 حرف دلم را زده ام. 
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 کند.  یبار به مغزم خطور م نیدوم یبرا  یخود کش  فکر

 دارد. یباز م یطان ی فکر ش ن یناشناخته، مرا از ا ییایشوم. ترس از دن یجربزه م یمورد ب  نیا در

 کنم. ی که کج و کوله شده بود را باز م میموها یام را از رو یگل گل  یروسر 

 زنم.  یبندم و محکم گره م   یکمرم م دور

 . ابدی نیبا گرم شدن کمرم، دل دردم تسک   یدارم الاعقل کم  دیام

 پاره شده اند. ن،یبر اثر لگد محکم حس  می روده ها  ایکرده ام  یداخل یز یدانم خونر ینم

 کنند.  یدرد م میدهم... توان بلند شدن و راه رفتن را ندارم. تمام دنده ها یرا تاب م خودم

 دوزم.  یم کیکوچک غبار گرفته  به آسمان تار یرا از پنجره  نگاهم

 ... یبکن  رتی حق یبنده  نیهم به ا یکه نظر  ییمن کجا خالق

را ندارم که همسر عقد    نیخواهم... من تحمل ا  یعذاب را نم نیخواهم... من ا  یرا نم  یزندگ  نیا من
 من بماند.  یبستن دهان مردم، برا یباشد و جسم اش برا یگر یکس د یکرده ام فکر و قلبش برا

 من باشد.   یبرا شیکردن ها یدختر خاله اش باشد و امر و نه  یعاشقانه اش برا یها حرف

 هست. یندارم کاف یکه سن یمن یبرا  میسال و ن کی نیا

 هستند.  یادیو مغز کوچکم ز   فیروح لط یتنش ها برا نیا

 .زمی خ  یبرم نیزم  یکنم و از رو یرا جزم م  عزمم

 شود.   یورتم مچاله مخورد و ص  یم نیچشمانم چ یزور درد گوشه  از

 رسانم. یبه زور خودم را کنار پنجره م اما

 کنم.  هیگال ییخواهم شاهد آسمان بزرگ و پر ستاره با مهتاب روشنش باشم و از اون باال یم
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 ... یدر قلب من روشن نساخت  یدرخشانت، درخشش  یبه وسعت آسمان بزرگ ات و ستاره ها چرا

 ... یساخت نیرنگ م یحاج بابا انیقل یزغال ها یاهی وجودم را پر از خاکستر، مثل س چرا

 ... ینداد میبال و پر گرفتن را برا یو اجازه  یدر دلم نه نهاد یی چرا فرصت روشنا 

 برم...  یکنم و به خودت پناه م  ی م هیاز خودت گال من

 خاکستر دست و پا بزنم...  نیبساز... نزار تا آخر عمرم در ا ییرها  یزندگ نیاز ا مرا

 اشکم همراه شد با پرواز دلم به چند ماه قبل...  سوزش

 ....د؟یرش -

 نداد...  یجواب

 ...د؟یرش -

 کرد.  زیبرنده اش، ت  زی من، چوب دست اش را با خنجر ت  یاعتنا به صدا زدن ها یهم ب  باز

 و دوباره نام اش را فرا خواندم.  اوردمین کم

 ...د؟یرش  -

 . دیسمتم چرخ  ضی غ با

 ...ه؟یچ -

 شود.  یم  یدختر خاله اش در وجودم تداع یبرا  ش،ی گفتن ها جانم

 بندد.  یرا م میشود و راه گلو  یم بغض

 حرف بزنم.  رمی گ یم میتصم اما

 ؟ یکن  یهمه عذاب رو تحمل م نی... چرا ایخوا  یاگه من و نم -

 حرف رو زده!... نیا ی: ک دیگو یکند، م  یگره کور اش را در مقابل من حفظ م شهیکه هم  ییابروها با
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 فشارم.   یکنم و دامنم را در مشت عرق کرده ام م یرا جمع و جور م  خودم

از   یتون ی... می... اما تو مردیاجبار من و به عقدت در آوردن، باز هم لب باز نکرد  یاز رو نکهیبا ا -
 کنم خودت طالقم بده.  یاهش م ... خویخودت و حقت دفاع کن

 کوبد.  یم  نیزم یشود و چوب را رو یم بلند

 ،یدار  ینظر  نیزدم... اگه خودت همچ یحرف   نیهمچ ی ... من کیکن  یکه بلغور م یفی چه اراج نیا -
 دم...  یو طالقت رو م  رمیپز یمنم م لی... با کمال مری برو به بابات بگو و طالقت رو بگ

 چشم دوختم.  شیباز به گفته ها یو مبهوت، با دهان  مات

 رفت.  رونیاز من نشد و از در ب  یجواب منتظر

 قصد خار کردنم را دارد... یعنی نیا

 بگذارم و حرف مردم پشت سر من باشد... شیخواهد من پا پ  یم یعنی

من بد نام شوم  دست مردم باشم...  یمن بخورد و من سوژه  یخواهد تمام اتهام ها به خانواده  یم
 و اون تبرئه... 

 روستا کند و خود اش به مراد دل اش برسد..  یرا انگشت نما من
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 گردد.  ینرفته بازم  دیخشک مانده، رش  اطیبه در ح میچشم ها هنوز

 . زمیتخت برخ یلبه  یاراده از رو یب

 زند.  ی زل م اهمیرنگ اش،  به مردمک چشمان س یقهوه ا یچشم ها با

 ... ؟یرو بدون  تی واقع یخوا یم -

 دهم. یبله تکان م یبه معنا یسر 

 : دیگو یدر لحن اش م یانعطاف چ یه ،یترس و وحشت  چ یمقدمه، بدون ه یب

 کنم...  یت هم از قلبم پاکش نموق چیو دوست دارم و عاشقشم... ه دیمن ناه -

و   دیآ یدل اش به رحم نم  یذره ا  یکند... حت یساله را نم زدهی دختر س کیشکستن قلب   مراعات
 کند. یغرورم را له م

نسبت به تو ندارم و نخواهمم  یکشش  چیمن ه ،یرو تحمل کن  تیواقع نیا دی با ،یاگر کنارم موند -
 داشت...

 نشده خودت کنار بکش...  ری تا د پس
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 ... یثیحرف و حد چیزن رو هم عقد کنم، بدون ه  نیدوم یتونم بعد عروس  یمردم... م من

 . دیآ یاش به گردش در م  کی بار یچشم ها و لب ها نیب نگاهم

به مشام اش   یاز مرد یبوئ چی کشد، اما ه یاش، مرد بودن اش را به رخ م بلی و س شیر درسته
 نخورده است. 

  یاز طرف من، م یانتظار محبت چیمن، بدون ه یدم... تو خونه  یوقت طالقت نم  چیمن ه -
 ...یپوس

از   ی . فارغ از حس حقارت در چشمانش قطره اشکستدیا یهمه دل سنگ بودن اش م نیاز ا قلبم
 چکد.  یچشمانم م یگوشه 

  دهیآورد. مصمم چشم به صورت رنگ پر یدل اش را به درد نم یام، ذره ا یگناه یقطرات و ب نیا اما
 : دیگو یو شکسته ام م 

 من و خودت و تباه نکن...  یخودت با مادرت حرف بزن... زندگ-

  یتوئ ایدفاع که حق انتخاب را نداشتم،  یکشاند، من دختر ب یم یرا به تباه  یگر ید یزندگ  یکس چه
 ... یکردن و مخالفت را نداشت یت نهکه با وجود مرد بودن ات جرأ 

 و من را با تمام اوهام ها تنها گذاشت.    گفت

 شوم.  یتخت واژگون م یمرده رو دل

و حالش،    فیو کوک کردن ک میحاج بابا  یها دنیکش ان یقل یمختص چا اط،یح یتخت گوشه  نیا
 گذاشته شده است.   نجایا

 قرمز و تشک پشم گوسفند.  یابر با رنگ  یدست بافت، پشت یفرش با

 شود.  ینظارگر م یخال اطیح یگوشه گوشه  ،یانصاف یو ب  یرحم یهم ب نیام را از ا هیگر یها یها

 .نمی نش یم واریکنج د ن،یزم  یو همان جا رو رم یگ یچشمک زن آسمان چشم م یستاره  از

 کند.  یتوان سرپا نگه داشتن بدنم را تحمل نم میکنم. پاها یم یرخوت و کرخت  احساس
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 . میگر یدل خودم م یگذارم و برا یم  میزانوها یرا رو سرم

 دهد. یدوباره را م  یشود و خبر از طلوع  ی م میانداز گوش ها نی اذان صبح طن یملود

 ماند.   یم زیمثل غروب غم انگ  میروز ها برا نیکه ا یطلوع

 طلبم.  یم  یار یکه گرفته ام کمک و  یمیتصم  یو برا می گشا یبه دعا م دست
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 زند. یطاقتم، به من بخت برگشته سر م یرود و مادر ب ینماز به مسجد م یبرا  میدارم حاج بابا نیقی

 کنم. یم شهیپ یقشه ام صبور ن یاجرا یشوم و برا  یخودم جمع م در

 شود.   یباز م یژ یق  یاتاق کهنه با صدا در

 شود. یم انی ام، تو درگاهش نما دهیمادر رنج د ی الغر و استخوان کلیه

 .میساخت تا ما دربه در و آواره نشو میحاج بابا  نیو زبان زهر آگ یبا غد شیبه خاطر بچه ها چارهیب

 من آمده است.  شی اش که بفهمد پ رغضبی ترسد از روشن کردن المپ... واهمه دارد از شوهر م یم

 زند.  یرسد و زانو م یم میرو روبه

 ... یدورت بگردم مادر، خوب -

 کند.  یحالم را دگرگون م شیصدا  بغض

 افتد. یشک به دلم م میخاطر دل مادرم، در تصم به

 کشد.  یآغوشم م به

 شوم.  یکنم و در فکرم دو دل م یام موجودش را استشم عطر

 آورد. یمادرانه اش لجم را در م یها یرا عوض کنم، دلدار  ممیتا بتوانم تصم ف،یح  ف،یح اما

 نزن... یبزار... چه قدر گفتم صبر داشته باش و حرف   گریچه قدر گفتم دندون رو ج  -

 ... یخودت کن  یرو رام و دلباخته   دیکردنت، رش یبا محبت و خانم   یتونست یهم م تو

 ده...   یم رییرو تغ  یزندگ ،یمحبت زن و شوهر  یعروس بعد

 خوان...  یرو م تی خوان... خوشبخت  یبابات و داداشت صالحت رو م حاج

 ها پر بود. حتی نص نیاز ا میها گوش
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جز    ند،ینب  از نامزد عقد کرده اش یگونه محبت  چیسال نامزد باشد و ه میو ن کی  یشود کس یم مگه
 ... ییجدا یبرا دیتهد

 و دم نزند...  ندی بب یگر ی د ینامزد اش را با کس  یامکان دارد، کس  مگر

با دختر خاله اش هست و اخم   شی ها یکه عشق باز  ینامزد دنیشود از د یصاف م  یدل کس مگر
 نامزد عقد کرده اش...  یبرا شیها

  نمیها را بب   زی چ نیدل من از سنگ بود... مگر من دل ندارم... مگر عاطفه و غرور ندارم که بتوانم ا مگر
 و دم نزنم... 

 از خود اش جدا کرد و برخاست.  مرا

دست بوس مادر   یو بر  رونیب  یایآرومش کردم، اجازه داده صبح ب  ی... من کمادیم یاالن حاج  -
 شوهرت...

 د. زن یم یپوزخند صدا دار  دلم

 ... دیو تماشا کن دی... ببشنجهیرم دست بوس اون زن افل یم

 . دمیرهان رونی که بسته شد نفسم را ب در

 رسد.  یفردا روز موعد فرا م پس

 ...ینشان دهم که تا آخر عمر فراموش نکن  تی برا یبابا... چنان بخشش حاج

 .. یسر بلند کن ینتوانخرد کنم که  تی مردم روستا یدست و پا ری... چنان غرورت را زنیحس داداش

 کنم.   فتیبندم خار و خف   یم عهد

 صفتت بود.   یزن ب یپسر عمو دی... چون رشیتو هست میها یتمام بدبخت  یو بان باعث

 مالم.  یشما، به استثنا مردم روستا را به خاک م یهمه  ی پوزه

  عیبرود و حق دختران ضا شیدهم که تا روستا روستاهاست صدا ینشان م تانیرا، برا یدختر  جرأت
 نشود.
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 مثل خودم را سر عقل آوردم.  یهم تمام دخترها  دیشا
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 کند. یهوا روشن نشده، مامان در را باز م  صبح

 کن...  ینرفته بازار، برو معذرت خواه یرم... تا حاج زهرا بدو دخت -

 کنم! یازم سر زده بود که عذر خواه یچه کار اشتباه مگر

 آمد، نکردم. یبرده به حساب م کی اش فقط  یحاج   شیمادرم که پ  یبه دست پاچگ  ییاعتنا
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 کشد.  یو دستم را م دیآ یم  جلوتر

 ها...  یبمون   نجایا دی... اگه االن بره تا فردا باستمی مگه با تو ن -

 کشم. ی م رونیرا با حرص از حصار دستش ب  دستم

 ... فتمیهمه ب  ینکردم که برم به پا ی بزار بمونم... من کار  -

 زند.  یبه صورت اش م  یچنگ

 ... یچشمم روشن... زبون درآورد -

 اندازم. یباال م یا شونه

 کنم.  یکه نکردم، تلب بخشش نم ی کار  یبستمه... من برا  دم،یکش یخفت و خار  یتا به امروز هر چ -

 . مینشاندن حرف ها یبه کرس یبار مصمم بودم برا نیا

و   نمیتونم تا آخر عمرم، تنفرش رو نسبت به خودم بب  ی... من نم نیانداخت دیمن و به زور واسه رش  -
 دم نزنم. 

 زند.   یزانو م میجلو

دختر ما رو   نیایکه ب مینفرستاد غامی... ما واسشون پیزن  یم ی ییچه حرف ها نیمرده... ا لیلز
 .میبود، بله داد  ی... خودشون اومدن و ما هم، چون پسر خوبنیریبگ

 .رندی گ یبدون اجازه راه خودشان را م میها اشک

...  رنیتذکر داده که به خانوادت بگو طالقت رو بگ ی... خوش چند بار ادیاز من بدش م دیمامان رش -
 تونم بگم... ینم یز ی چ میخوام و به زور حاج  یمن تو رو نم گهیم

 کشد. یم میموها یآرام کردن من، رو یرا برا دستش

 ...رهی م ادشی زیکه بشه همه چ تونیسرش باد داره، عروس گه،یم یدونه چ ی جوون، خامه، نم -

 زدم. میبه موها یزدم و چنگ   غیج



 ی اتهام واه 

24 
 

  دی... صبر کنم تا شایگیم یچ یفهم  ی... میبدبختم کن   یدست یدست یخوا یمامان... م یگیم یچ -
 ...دی... اونم شافتهی مهرم به دلش ب یروز  کی

 ....گهید میو ما راحت ش ری بگو برو بم پس

 نگرد. یگذارد، وحشت زده به در اتاق م یم شیلب ها یاشاره اش را رو  انگشت

 ...نجای ا یرو بکشون یحاج  یخوا ی... چه خبرته... مواشی... سیه -

 کرده بودم.   یبود به سرم، واقعا قاط زده

 از دست شما.... شمیگلوم و ببره... راحت م ادیبزار بشنوه... اصال بزار ب -

 . زدیخ  یپرد و تند بر م  یاز رخسارش م  رنگ

 من و بکش و راحتم کن.... ایخدا -

 شود.  یکند و با ترس، از اتاق خارج م یم نیرا نفر خوداش

خواستم به عاقبت مادرم و امسال مادرم، دچار    ینم گری شده بود، اما من د یبدبختم هم عاص  مادر
 شوم. 

 شود.  ینم  یاز کس یگذرد و خبر  یها م  ساعت

 .که مادرم در را قفل نزده است  دیآ یم ادمی یا لحظه

 روم. یبه سمت در م  یگونه درد چیداشتن ه ادیبدون به  ز،ی ت  یلیخ

 کشم. یم  نیرا آرام پا رهیدستگ

 .میگو یم یکنم و از ته دل شکر  یقفل نبودن اش، نفس حبس شده ام را رها م از

 شود.  یکنم تا خانه خال یپا و اون پا م  نیا یکم

 روند.   یحجره م  دیو حم نیشک حس  یبابا بازار رفته، پس ب حاج

 ماند مامان!...   یم
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 رود؟... یاون کجا م  امروز

 زنم.  یمحل، لبخند م یاول و بزاز  یهفته  یآور  ادی از

 زند.    یبه بزاز محل م  یهم طبق معمول سر  مامان

  رونی حتما ب شی ها دیدادن اقساط خر یو مامان برا دیآ  یما م یپارچه فروش محله  یهفته بزاز  هر
 خواهد رفت. 

 کردن نقشه ام. یعمل یمانم برا  یمنتظر م پس
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 روم.   یرا قدم رو م یمتر  ستیاتاق ب  کل

خودم رقم بزنم، وجودم را  یکه قرار است خودم برا یا ندهیوحشت به آ یطرف استرس، از طرف کی از
 .ردی گ یفرا م

 را ندارم.    دیمن توان مقابله با نفرت رش زم،یبگر دیمن با اما

 . نمیب ی عشق را نم   یب  یزندگ  نیگذاشتن عمرم، در ا  یبرا  یلیتما چیه من

 خودم باز گردانم.  یرا برا  دیتوانم مهر و محبت رش یگاه نم چیه من

 فرار کنم. دیکنم تا شلوغ شدن کوچه ها و محله ها، با یم دست ن دست

 روم.   یم یاصل  یسمت خانه  نیپاورچ نیشوم و پاورچ یاتاق خارج م  از

 خانه را فرا گرفته است.  یگوشت تازه به جوش آمده همه  یبو

 امروز هوس آبگوشت کرده است.  یحاج پس

  ی. فقط شکم و امر و نهندینش ی م میلبها یرو ،ییروستا یزروگو یاز مردها  میلب ها یرو  پوزخند
 ... گرید زی مهم است، نه چ شانیکردن برا

 کنم. ی م  یدست بافت قرمز را سمت اتاق مامان ط یبزرگ با فرشها حال

 کند. یم دیتا شده اش کنج اتاق پوزخندم را تشد یها تشک

 ... ینقض و عال  یب  یاضافه کرد، همبستر  ییمردها نیبه خصلت چن دیرا هم با نیا

عاشق را در   یزن ها یبغل شوهر قلدرشان بخزند و ادا  ریتوانند ز یهمه اجبار م  نیگونه با ا چه
بدهند، آن هم با اخم و   شی برا یکامل  سیو آخر سر هم به خواست مرد هفت خط اشان، سرو اورندیب

 تخم مردشان. 

 کنم. یسرش گذاشته بود را فراموش نم  یرا که حاج بابام خانه را رو  یوقت شب چیه
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 کشم. یو به خوردت داده م فیاراج نیرو که ا   یمن اون کس -

 :  د یگو یکند و م  یچادراش پاک م یاز اشکش را با گوشه  سیخ یبا هق هق گونه ها مامان

 ... یکرد غهیگن... زن ص یزن ها م یهمه  یحاج -

 کند.  یپرت م واریا سمت در ینی دادن زن ناالن اش، قندان چ یدلدار  یجا به

 شوهرت و...  ای  یکن  یکم زر بزن... تو حرف مردم رو باور م -

 اش ماندم. یحاج  یها ی رحم یب  یو شنونده  ختم یام اشک ر چارهیمادر ب یدر، هم پا یال از

 کنم... یتونم زندگ  یحرف نم  نیکنم، با ا یبتونم زندگ   یسوزه... من با هر چ  ی اما منم زنم... دلم م -

 ... گمشو...یکن  یزندگ  یتون یچشمام گم کن... نم  یپاشو گورت رو از جلو  -

 . ردیگ یاش اوج م هیگر یها یها

 کجا برم... کجا رو دارم برم... -

 کند. یدرها خانه را ترک م  دنیبابا با کوب حاج

 خورد.    یکند و شام نم یاش قهر م ی چاره ام حاج  یمامان ب یسر شام به جا شب

 گردد. یکند و دورش م یم یاش، خودش منت کش یحاج  یجا به

 .ستمیا ینشود فال گوش م شانیشب دوباره دعوا نکهیترس ا از

  یو ب  فیفهمم که زن چه قدر جنس ضع  یمادرم، م  یقربون صدقه رفتن ها یشب با صدا نصف
 رخت خواب...  یمردش را حفظ کند... حت یاز هر نظر هوا دیو با د یآ یبه شمار م یپناه

 روم.  یم  واریکنار د یو سمت کمد کهنه   رمیگ  یتنفر چشم م با

شود با ترس سمت در اتاق برگردم و مطمعن   یباعث م  شیلوال ها ژیق یکنم که صدا یکمد را باز م  در
 است.  امدهین  یشوم کس

 روم.  یقصودم مم یکنم، دوباره پ  یحاصل م نانیبودن خانه اطم  یاز خال یوقت
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 کشم.  یم رونی گل دار ته کمد را ب ی بقچه

 باشد. امدهیگاه به چشم ن چیگردم که ه یم یمخصوص مهمان، دنبال چادر  یچادر ها یال

 کشم.  یم رونیرا ب  یمیقد یل یخ ،یسرمه ا چادر

 زنم.  یگوشه اش را م یبندم و سنجاق قفل یمحکم م یرا به همان حالت قبل  بقچه

 بندم.  یگذارم و درش را م یکمد م داخل

 شوم. یکنم و از اتاق خارج م  یدست نم  دست

 کشم.  یم رونیکرده بودم را ب  یحال، جاساز  یوار یخودم را که داخل کمد د ینوشته ها دست

تند خودم را به   یبرداشته با قدم ها میکرده بودم، همراه طالها یرا که مخف یپول پسنداز  مقدار
 رسانم.   یبودم، م  یندانکه در آن ز  یاتاق

 بندم.  یکنم و در را م  ی را از دم در به داخل اتاق پرت م میها نوشته
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و دستم   گردنم م،یکنند طالها یکند. فکر م یخطور نم یبابت طالها به مغز کس  یشک و شبهه ا چیه
 بودند و همراه خودم نابود گشتند.

 کنم. یترک م   ر،یاندازم و خانه را به مقصد نامعلوم تقد یرا سرم م چادر

 کشانم.   یخودم م  یکنم، چند نگاه مشکاف را پ  یخودمان که گذر م یکوچه  از

 ام کند.  یینتواند شناسا یام که کس دهیصورتم را با چادر پوشان یطور  اما

 باز گذاشته بودم. د،ید یچشمم را برا یگوشه  فقط

 رسانم. یخلوت، خودم را کنار رود آراز م یپس کوچه ها از

شدن من، توسط   دهیو بدون د  ییرها یخوب برا  ازیامت  کیمحل،  یها یصبح و بزاز  یدم ها دم
 آمد.  یبه حساب م  انی روستا

 آراز را خروشان تر از قبل کرده است.   ر، یچند روز اخ نیا یبارندگ

که   یبود پل کی. نزدزدیطرف و آن طرف م  نیکرد و خودش را به ا یم انیدل پر تالطم من، طغ مثل
 ها بکشاند.  یاهی س یبه انتها  مشیام را بدرد و همراه خروش عظ ستادهیآن ا یرو

کردند و از   ی از پل تازه ساخته شده استفاده م انی بودم. روستا ستادهیپل کهنه ا یاز روستا و رو دورتر 
 کردند. یپل حذر م  نیا

 .دمیام را از سرم کش یندانستم و روسر  زیرا جا تعلل
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 است.  دهیکه انگار موقع افتادن به رودخانه، از سرم باز کش  یانداختم. طور  رشی حصار گ یرو

 پل گذاشتم. یکندم و رو میپا کیرا از  کفشم

 .دمیهر دوتمام گواه سمت ش با

 . دمیدو ی بودم و م  دهیسرم سفت چسب  یرا رو چادر

 مسابقه راه انداخته بودند. میگونه ها یرو  میاشکها میپاها همراه

... جگرم  دمی دو یسوخت اما م یکردم... قلبم م یرفتم... وحشت داشتم اما فرار م  یاما م دمیترس یم
 ... ختمی گر یسوخت اما م یم

 خورد، خودم بودم....   یکه مطمعنًا ضربه م یکس تنها

 ام بود...   چارهی سوخت، دل مادر ب ی که دلش م  یکس تنها

که وهم و ترس   ییاما رفتم، رفتم به جا ،یبچگ  یاز رو ،ینادان  یاز رو دیآخر، شا میزده بودم به س اما
 را با خودش همراه داشت. 

 ...دیکش  ینتظارم را ما یاز خودکش شتریب  یزجر  دی... شایاز خودکش دمیترس

 یدور شدن... برا یبرا د،یبخش ی قدرت م میحال، باز هم عقل و منطق بچه گانه ام به پاها نیبا ا اما
 ... ییرها

 و تحمل کنم...  میای توانستم کنار ب یاگر سنم باال بود م دیشا

 را مال خودم کنم.   دیداشته باشم و رش است یقول مادرم، س به

  یرا پا بند زندگ  دیزنانه رش است ی که با س یقبول نداشتم، اجبار  یزندگ یاجبار را برا  نیمن ا اما
 را قبول نداشتم.  یرنج نیمن چن  رفتم،ی پذ یمشترک با خودم بکنم را نم

 .ستمیشود باا  یکند و باعث م یبرهنه ام به اعماق وجودم نفوذ م  یپا سوزش

 شود.  یشفاف م  دمید یزنم. تار  یاشک چشمانم را پس م نم،ینفس زنان با آست نفس
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 کنم...  یپشت سرم را نگاه م هراسان

 . ابدینتواند مرا ب  یدور شده بودم که کس یقدر  به

 ام نگردد... ینبودام را تا ظهر احساس نکند و پ یکس  دیشا اصال

 رود.   یها، دنبال تک دختراش م هیها و در همسا یشک مادرم بعد فارغ شدن از بزاز  یب اما

 یزانو  یچپم را رو  یو پا نمینش  یتازه جوانه زده م یچمن ها  یرو م،یاحساس گرم شدن کف پا با
 دهم.  ی راستم قرار م یپا

 کشم.  یرا به دندان م نمیری خورد و لب ز ی م نیچشمانم چ یگوشه  میکف پا دنید از

از کف جوراب،   یشده بود که اثر   دهیساب  یقدر  به نیزم یکوچکم رو یپا دیجورابم و پوست سف کف
  ریسراز میکه از کف پا  یگوشتم همراه خون  یشد. قرمز  ی م دهیفقط به شکل چند تار و پود عنکبوت د

 کرد. یم شی شد، دل خودم را ر یم

 ...یدختر فرار  کیرنج  ن ی و اول  بتی مص نیاول
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 کهنه و رنگ و رو رفته ام را باز کردم.   فیک پی درد، ز با

وقت   چیرا که ه  فیک نیتنها ا ،یجلوه دادنم به خودکش یق یخانه و حق  یجلب توجه نکردن اهال یبرا
 اندازد،  برداشتم. یرا به شک و شبهه نم  یو کس  دیآ یبه چشم نم

 طالست... کهی پول و چند ت یمقدار  اتشیحتوم  تنها

مادر  یدر خانه  یسال و اند کی  نیکه در ا ییها یحساب زحمت ها و کلفت ی گذارم پا یرا م طالها
 و دم نزدم. دمیشوهرم کش

من  یوقت گمانش سو چیشک ه  یکش رفتم و ب دمی داداش حم یکه از کشو یضامن دار  یچاقو
 کنم. یرود را لمس م ینم

 کشم.  یرا م  پشیز فم،ی ک  یاز وارس خسته

 بگذارم. یدستمال  ،یحداقل جوراب  ای یکاغذ دستمال  یمقدار  د،ینکش  وبمیمغز کوچک و مع الاعقل

 شوم...    یدانم و بلند م ینم زیرا جا تعلل

 نشده خودم را به شهر برسانم.  ری تا د دیبا

به دلم    ی. انگار کسردیگ یکند، از سوزشش جگرم آتش م یرا لمس م نیام که زم یزخم یپا کف
 را دارد.  دنشیکش رونیچنگ انداخته و قصد ب 

 کشم. یرا به دندان م  نمیری فشارم و لب ز یهم م یرا رو میها پلک
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 شود.... یاول... آخم بلند م  قدم

 رود.  یدوم...دلم از درد ضعف م قدم

 کنم...  یاحساس نم  یز یشود چ یگرم م  میچهارم... کف پا قدم

 دووم.  یکه قدرت در تنم دارم م ییآنجا تا

خوانده   گری د یشک تا چند ساعت  یکه ب  میدست نوشته ها یآور  ادیتازه خشک شده ام با  یها اشک
 شود. یم  یشوند، جار  یم

 

 ...سالم

گرفتم مقابل حرف بزرگترم حرف   ادیگرفتم به بزرگترم احترام بگذارم...  ادیگرفتم سالم دهم...  ادی
 نزنم...

 برم...  یگرفتن ها را با خودم به گور م دای نیا اما

و  ستمی شما باا یگاه در خلوتم هم نتوانستم از شما گله مند باشم، چه برسد رودر رو چیبابا ه حاج
 کنم...   هیگال

 برم.  یکه منم از وجود شما، از گوشت و پوست و هم خون شما هستم... غرورم رو به گور م نیا از

... منم ذات شما را به ارث بردم... ستم؟ی دارم انسان ن یفی بلند است و تن و بدن ضع میها سیگ چون
 غرور و قدرت شما رو... 

خواهد  یآزرده خاطر نکند، اما دلم م  روم تا ننگ دختر بودنم شما را  یم ایدن نیروم... از ا  یبابا م  حاج
 ... مینوشته ها به شما بگو نیا یرا رو میحرف ها  یزبان یبا زبان ب 

 ... یرا آتش زد  میو زخم ها ینمک شد ،یساله ات باش  زدهی مرهم درد دختر س نکهیا یبابا به جا حاج
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  یکلفت  دیرش یبشه تو خونه  میحال نکهیعقد نشستم... بدون ا یکه بفهمم سر سفره  نیا بدون
  تی اما شکا ختم،یپتو اشک ر ر ی و تا صبح ز دمیرو به جان خر  دیمادر رش یها هیو کنا شی کردم... ن

 نکردم.

 

  دیناام میها دیو نتونستم تحمل کنم... جگرم سوخت... قلبم گرفت... ام دیرش  انت ی حاج بابا خ اما
 شد... 

 .. سال. کیو تحمل کردم،   دمید میچشم ها با

اما نه از روز عقدش... بلکه  رهیداره چند زن بگ اریتحملم طاق شد، جگرم سوخت... درسته مرد اخت اما
 شد... دلسرد شد...  ری از زنش س نکهیبعد ا  ش،یبعد عروس

 

 بشه... دلسرد بشه...  ریوقت باهام هم کالم هم نشد که بخواد س چیه دیبابا رش  حاج

طالق بده... خودت پا پس بکش، چون ازم  یداد، خودت تقاضا  بار با زبون خودش بهم هشدار چند
 خواد... چون به اصرار پدرش من و عقد کرده بود...  یمتنفره... چون من و نم

... عشق یبپرس... چون من که دخترت بودم باورم نکرد نبیبرو از دوستم ز دم یبابا قسم ت م حاج
 نبیگرفتم و ز  شیمن مشاهده کرد. من آت یهم پا به پا نبی با دختر خاله اش رو ز دیرش یباز 

 داد.  میدلدار

 برم تا ننگ نباشم... یم  نیروم تا سر بارت نباشم... خودم رو از ب یتونم تحمل کنم ... م ینم گهید اما

 .... نیتا راحت باش  رمی م یزجر نکشد... م هیبه ثان هیام ثان چارهیتا مادر ب  رمیم یم
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 دوم.   یرسم، جهت مخالف سمت شهر م   یم یاصل  ابانیبه خ 

 کنم. یچادر پاک م یام را با گوشه   ین یب آب

 خواهد جلب توجه کنم.  ینم دلم

 گذارم.  ی پشت سر م نیپا یدر حال عبور و عابران را با سر  یها نیماش

 شوم.   یتلخم غوطه ور م  درخاطرات

 

از   میدادم، اشکها یرفتن سر م یآوردم، ودا یکاغذ م یکه رو  یکه چند ماه قبل با هر کلمه ا یخاطرات
 نوشتم.  یشد اما م یته قلبم و جگر سوزانم فوران م

 

 فروخت...  نیتکه زم  کی بود، مرا به  یپشتم م  دیکه با یداداش دت،یحاج بابا... پسر رش  -
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 ؟ی بد دیکرد من رو به رش   یفقط تالش م نیکه چرا حس یوقت با خودت فکر کرد چیه اصال

وصلت سر   ن یبود تا ا دیشما و رش   یو پسغام آور خونه   غامیپ نیچرا فقط حس   یوقت فکر کرد چیه
 ...  رد؟یبگ

 

  یخواد... فکر م   یتنها خواهرش رو م یبرادرمه و خوشبخت یکرد  یم الی... چون خیفکر نکرد نه
 خواد من خوشبخت بشم...  یم یکرد

  نیزم که یت  کیخواهرش رو به   نی.. حس یرو بشناس  دتیپسر رش ینه... تو هم نتونست ینه حاج  
 ...؟یچه طور  یدون یفروخت، م 

 رو دوست داشته، د یناه ن،یزن حس برادر

خوندن و    دیرش  یدور کنند تو گوش بابا دیرو ناه دیرش نکهیا یته، براخواس ی رو م  د یهم ناه دیرش
  دیمن به رش قیشما از طر یها  نینشون کردند، تا زم د یرش  یو من و برا دندی کش شی امال شما رو پ

 . دنددا نیزم ه یتک کیوعده  نیبه حس  د،یبرداشتن رش انی وصلت و از م نیشدن ا  یقطع یبرسه، برا

هم برادر بودنش رو در در حقم به نحو احسن تموم کرد و تمام و کمال تونست نقش خوب   نیحس
 و وعده اش رو به سرانجام برسونه... رهیبودنش رو از بند بند وجودم بگ  یتیبودن و غر

 رو فراموش کنه...  دیتونه ناه  یوقت نم  چیه دیبابا رش  حاج

 

نامه  یبرا  ممی اون روز و تصم ی سوزد. تداع  یم مکند و حنجره ا یمرور نامه ام، بغض خفه ام م با
 شود.  ینوشن، زنده م 

 

 زهرا...    میبر  ایب -
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  یمن نبودم، برا یو اگر روز  یمن باش  دنیخوام تو شاهد زجر کش  ی... صبر کن منبیز  میکجا بر -
 ...یباش  میو حافظ آبرو یمن، تنها دوستت شهادت بد

 

به   دیرو ندارم... تو با  یتو کس ر ی ... منم به غیمون یم  شمیو پ یهست شهیچرند نگو زهرا... تو هم -
 زهرا... مادرم... خواهرم... دوستم...  ی... تو همه کس منیتا کنارم بمون  یباش یخاطر من قو

 

 بوسم.  یالغرش را م  یکنم و گونه   یم بغلش

به  ت یاز انسان  ییکه بو ییشد، زن بابا یزرگ م مادرش فوت کرده بود و دست زن بابا ب  نبیز
 مشامش نخورده بود.

 

کنم و دستش را  یباز م نبیخشک شده، دستانم را از حصار گردن ز یها ونجهی خش خش  یصدا با
 . رمیگ یم

 کشم. یها م ونجهیبزرگ  یپشت بسته ها عیسر

 گذارم.  یلبم م یاشاره ام را به عالمت سکوت رو انگشت

 دهد. یتکان م  میفشارد و سرش را به عالمت تفه  یدهانش م  یدستش را رو نبیز 

کنم تا لرزشم کار دستم  یم نیزم  خیرا م میلرزم... اما مصمم پاها یشدن م دهیترس و وحشت د از
 ندهد.

 کشم.  یها سرک م ونجه یاز کنار  اطی احت با

رود و    یم ادمی دنیس کششود! نف  یخشک م می پرد و راه گلو یرنگم م  دیو ناه دیرش دنید از
 شود! یگشاد م میچشمها
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 چارهی ب نبیدل و گلوه دادنشان، ز  دنیشن یخودم فقط برا الیبودم!... به خ دهی برخوردشان را ند نیا
 کشانده بودم...  نجایرا به ا

 شوم...  یمسخ م میروبه رو یصحنه  دنیکرده باشند! از د  شرفتیهمه پ نیکردم ا ینم فکر

 رود!  یم ادمیاز  تمیشود و قصد ون  یو مکان فراموشم م زمان

 شوم.  یمواجه م نب،یز انیگر یچرخم و با چشم ها  یم  نبی شدن لباسم از پشت، سمت ز دهیکش با

 کند.   یرا به آغوشم پرت م  خودش

 شود.   یافتد و عضالتم منقبض م  یبدنم از کار م  ستمی تمام س اما

 افتد!   یاحساس، کنارم م یشل و ب  دستانم

 . زدی ر یصدا اشک م  یهست که ب  نبیز فقط

 ...ستیگر یدوستش م یارزش  یو ب  یچارگ ی هم به ب دیشا 

 !.دمیفهم  یدانم!... من حال خودم را نم  یم چه

 

 شود.  یصورتم خشک م  یمسن، رو باً ی تقر یراننده  یپرم... نگاه دلسوزانه  یاز جا م  ینی بوق ماش با

 سوزد. یم انمیدلش به چشمان گر حتما

 

 دهم.  یو راهم را ادمه م میآ یخودم م به

 رود.   یچشمانم نم یاز جلو د،یاز ناه دیبا هم بودم رش  یکنم لحظه  یم  یهر کار  اما

سر   یکه محرمش بودم دستم حت یاست. من دیبود که انگار محرمش ناه دهیبه آغوشش کش  یطور 
 انگشتانش را لمس نکرده بود.
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که  یراه  نیمغزم را تا بتوانم تمرکز کنم، بر ا ی انهیو مثل مور یزنم افکار موض  یپس م  ی ساعت یبرا
 درنگ در آن قدم گذاشته ام.  یب

 بخشد. یلبانم را انحنا م   یو آسودگ تی از سر رضا ینفس ابان،یکنار خ  یدست فروش  دنید با

 بخشم.  یسرعت م  میقدم ها به

 

 چنده؟  متشیزنانه ق یجوراب ها دیسالم... ببخش -
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 کند. یپوشانده بود، باز م یرا که با چادر مشک  شیرو زن

 دهد. یو شکسته تر نشان اش م رتریپ ی چند سال یزندگ یکه گرد سخت انسالیم زن

آورم! گرون بود. اما مجبور   یشود، شاخ در م یرانده م رون ی جفت جوراب که از دهانش ب کی  متیق
 . دنشیخر یبودم برا

 خرم.  ی آورم و جوراب ها را م یدر م فمی را از ک پول

 .نمینش یساختمان پزشکان م یپله  ن یاول یو رو رمی گ یاز زن دست فروش، فاصله م یکم

 میآورم. از درد و سوزش پا یدر م میشده بود را از پا نی که کف اش رفته و خون یجوراب   عیسر یلیخ
 کنم.   ینم  ییرود، اما اعتنا یدلم ضعف م

 . زمی خ  یپوشم و زود برم ینو را م یها جوراب

 برسانم. یامن  یخودم را به جا عتریهر چه سر دیبا

 شوم.  یم کی وارد بوت یکفش فروش  نیاول

 . میگو یرا به فروشنده م میپا  زیب کرده ساکفش را انتخا نیارزانتر

 اندازم. یسطل زباله م نیخارج شده، داخل اول کی کفشم را از بوت  ی لنگه

 رسانم.  یم یاتوبوس ران  نالی و جو کنان خودم را ترم  پرس

 کند.  یرود و آخر سر اصفهان را انتخاب م یم یهر شهر  یبه سو فکرم 

وحشتش را در دلم   دهیبودم که ناد  دهیو تجمعش شن یاز بزرگ یاز تهران داشتم، آن قدر  یب یعج   ترس
 پرورانده بودم.  

 گرفتم. یجا   یصندل یاتوبوس باال رفته رو یدو پله  از

 را چنگ زده را فرو ببرم.  میکه راه گلو یبستم تا بغض چشم
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از هم نوعان ات، از تمام خاطرات  ات، از زادگاه ات،  زانیکندن چه سخت است، دل کندن از عز دل
 ات... یکودک

 را...   یهمه سخت نیسازد ا یقلب، چه قدر آسان م نیقلب، شکست ا نیسوزش ا اما

  یگردد و چاره ا ی م دیتمام بغض ها و اشک ها ناپد انی شود و در م یشود و اشک م یبغض م  فقط
 داشت.  یاشک ها و بغض ها را نخواه نیجز فرو بستن ا

را به با   می کردند. آرزوها کسانیرا با خاک   میها یرا سلب کردند، قدرت مقاومتم را گرفتند بچگ توانم
 دار کردند. دلم را، قلب را  روحم را به آتش کشاندند.  حهیفنا فرستادند. غرورم را جر

 

 نیپر تردد و شتابزده که ا تیو جمع   نرویام نشست، چشم از ب یکنار  یکه صندل یاحساس کس  با
 رفتند، گرفتم.  یطرف و آن طرف م

 . ستی نگر یمرا م  یبا لبخند  یشمی یجوان با مانتو و روسر  بایتقر یخانم 

پاسخ لبخند اش انحنا   یرا برا  میو مثل امل ها رفتار کنم، لبها رمیبگ دهیلبخند اش را ناد نتوانستم
 برگشتم. شهیدادم و دوباره سمت ش 

 ازش نداشتم. یشناخت  چیکه ه  یا بهیغر کیهم صحبت شوم، اون هم با  ینداشتم با کس  دوست

 

و   شتریبا گرم شدن اش داخل کفش، ب میبخوابم. اما سوزش کف پا یگذارم تا کم  یهم م یرو پلک
 دهد. ی نم میآرامش را برا یشود و اجازه   یم شتریب

 

 لب رود؟  میبر  ییامروز دوتا دیرش  -
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 . ردیگ یاخم ازم رو م  با

 

 خواد فرش ها رو بشوره... یننه ام م ینیب یمگه نم -

 

 . چمیپ یام را دور انگشتم م یروسر  یها شهیر زانیآو یو لب و لوچه   یناراحت با

 

 .م؟یبگرد  ییما دوتا شهیفرصت م  یپس ک  -

 

: چه خودش رو هم دل خوش کرده... برو تو... دیگو یکه از صد تا فحش دردناک بود م  یپوزخند با
 من کار دارم...

 

که  ینامزد یبرا ینگرم و ته دلم دنبال کلمه ا یزند و از پشت سر به قامتش م یدر خشکم م یجلو
 گردم.  یکند، م یبالاجبار تحملم م

 خودم کنم و دلش را ببرم.  ریرا اس دیتوانم رش یرقمه نم  چیه و مکر زنانه... اما لهیاز ح  نمیا مادرم

 روم.  یدهم و داخل م یباز را هول م  مهیبزرگ و ن   یدر چوب 

 

 . ریاون سر فرش رو بگ  ای... بییساعته کجا کی -

 

  یروم و انتها یرود، تند جلوتر م  یم ادمیشوم و سالم هم از ترس  یتوپ پر مادر شوهرم مواجه م با
 . رمی گ یفرش را م
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 نداده... ادیننه، بابات بهت سالم   -

 

 دهم. یترس سالم م یاز رو تند

 : بازش کن... ظهر شد... دیگو یم ییشود و با تند خو  یبه سمت باال کمان م  لبش

 

 عذاب ها را...  نیشوم ا یشکند اما با گاز گرفتن لبم از داخل، متحمل م یفرش م ینیاز سنگ کمرم

 زند. یلب فقط غر م  ریز

  یسابم، م یشنوم و فرش را م  یدانم. م یشده، نم ادی تحملم ز ایعادت کرده ام، پخته شده ام  اما
 کنم. ی کنم، لب از لب باز نم ی کشد اما تحمل م یمغزم سوت م یکنم. هر از گاه یشنوم و کار م 

 

 ... هیدختر... حواست کدوم گور یهو -

 

 شوم!  یبلند م  یکف یدست ها با

 بله...  -

 

 ... ایآبگوشت بار گذاشتم، پاشو ب  گهیبگو ننه م ده،یسع یبدو خونه  -

 

 . رمیگ  یآب م ری ش ر یو دستانم را ز میگو یم یچشم
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 کوفت کند.  دهیرا من بکنم و آبگوشت را حاضر و آماده سع یو حمال  یکارگر 

کار   دهیقدر از سع نیتواند ا یعروس اولشه و دختر برادرش... از آن مهمتر، از ترس پسرش نم چون
کند که   یآدمم حساب نم  دیچون رش م،یآ یتفاله به شمار م کیبارش کند... منم که  چاردیبکشد و ر

 .دیای خانواده اش هم حساب کار دستشان ب

 

 سالم... -

 

 ...یسالم زهرا خوب -
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 نهار، آبگوشت بار گذاشتم. ایب گهی... حاج خانم م یمرس -

 

 کند. یجا خوش م  دهیو تپل سع دیصورت سف  ی رو یپت و پهن  لبخند

 

 ... امی باشه تو برو من محمد و آماده کنم ب -

 

 باشه...  -

 

 بندد.   یافتم که در را م یم راه

 . رندی م یم شیکه کل خانواده برا  د،یگو یپسرش را م محمد

 قلبم را به آراز بسپارم.  ادیرا کنار آراز ببرم و فر  یاحساس خفگ نیخواهد ا یم دلم

 را تحمل کنم.   دی رش  یجمعه ها متنفرم، چون مجبورم خانه  از

 . رمیو مورد مواخذه قرار بگ  ند یمرا بب  ییگذرم تا مبادا چشم آشنا یم نیپا  یکوچه ها با سر  از

 دهد. یخنک آراز پوست صورتم را نوازش م مینس

  یدور تر از خودم م ی فرستم که متوجه حضور دو نفر، کم یم رونی کشم. باز دمم را ب یم یق یعم دم
 شوم. 

   یکمکند   یقلبم مجبورم م یدانم چرا ندا یسمت من است، اما نم  پشتشان

 

 شان کنم.   ییروم بلکه بتوانم شناسا یم  جلوتر
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 کنم.  یبه آن دو نفر نگاه م یشتر یو با دقت ب  ستمیا یبه پل م کیدرخت تنومند نزد پشت

 

 .  زدیر یسرم م یشود. غم عالم رو  یسرم آوار م یرو ایدست در دست هم  دن   دیو ناه  دیرش  دنید با

 شکند...  یشود و بغضم م  یو تار م رهی جا ت همه

 زنم.   یاعماق وجودم خدا رو صدا م از

 

چنگ بزنم و تا توان  دیناه یها سی بزنم. گ ادیخواهد پش بروم و از اعماق وجودم سرشان فر یم دلم
 دارم بکشم. 

 و ناله سر دهم. ندازمیچنگ ب دیصفت رش   یصورت ب  به

 بودم که قدم به جلو بگذارم...  یجرأت تر از آن  یجربزه و ب  یب اما

 و بسوزم.  رمیدرد آور چشم بگ یتوانستم از آن صحنه  فقط

 . می گشا یدهد، پلک م یو تکانم م ندینش یم می بازو یکه رو یدست با

 دوزم.  یچشم م میبا نگاه اشک آلودم به زن روبه رو منگ

 ... زمیپرسد: حالت خوبه عز یم یلبخند دلسوزانه ا با

 

 دهم.  یبله تکان م یشوم و سرم را به معنا یجابه جا م یکم

 

 وقت نهار...  ؟یشینم  ادهیپ -
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 نخوره بودم.  یز یچ روزیکردم، از د یگرسنه ام بود و احساس ضعف م  یلیخ

 .دیگو  ینگرد، م یشدن م ادهیپ  یدو دلم بودنم را برا یام وقت یکنار  زن

 

 . میباهم بخور نیپا  میبر ،یشینهار، اگه ناراحت نم یآوردم برا یز یچ کیمن  -

 

 شوم.  یم ادهی زنم و همراهش پ  یم ایرا به در دلم

دهد.   یجلوه م  یزن خوب و باوقار  رتشیبزرگتر هست، اما از س یل یاست سنش از من خ درست
زنم و باهاش    یم ای. پس دلم را به درابمیب میشب ها یبرا یزن، مکان امن  نیا قیبتوانم از طر دیشا

 شوم.   یهم صحبت م

 

 ...یاز خونه فرار کرد -

 

 افتم. یپرد و به سرفه م یم میداده بود، گلو میکه برا یر ی نون و پن یمنتظره اش لقمه  ریسوال غ با

 دهد. یدستم م یآب  وانیل عیسر

 

فرار   ی.. منم تو سن نوزده سالگ... همه اولش ترس و وحشت دارن.ری قدر سخت نگ نیبخور... ا  ایب -
 هم برنگشتم.  گهیکردم و د

 کشم. ینفس سر م کی و  رمیگ ی را از دستش م وانیگشاد شده ل یچشمها با

 

 .ی: پس حدسم درست بود... فرار کرد دیگو یم  یدار  یمعن  یخنده  با
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 چکد.  یگونه ام م یچشمم رو یاز گوشه  یاشک قطره

 شود.   یشود، جگرم پاره پاره م یثبت م  یاسمم دختر فرار  نکهیا از
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 ؟ یکن یم هی ... چرا گرزمی عز یوا -
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 زند.  یدختر بچه با من حرف م  کیمثل  د،یآ یطرز حرف زدنش خوشم نم از

  ناً یقیاش گذاشته پس  یکه تازه قدم به چهارده سالگ  یدختر  ست،ین یودنم شک خوب در بچه ب اره
 شود. یبچه خوانده م کی

 

 شود.   یهم فراموشم نم  رمی ام،بم یچهارده سالگ تولد

 

 ببافد.  میبلندم را برا یتا موها نمی نش یمامان م یپا  یروم و جلو یم  حمام

 

 ... یخور  ی... دختر سرما مسهیموهات خ  یزهرا هنوز ال -

 

 بندم... یم ینترس روسر  -

  

 بافد.  ی را م  مینق نق موها با

 

 ...؟یبر  یخوا یحاال کجا م  -

 

 . دیرش یبپزم و برم خونه  ک یخوام خودم ک یامروز تولدمه، م -

 

 . ندینش  یکنج لبانش م  تیاز سر رضا یلبخند
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 کنم.  ی... پاشو خودمم کمکت م یکن یم یکار خوب  -

 

 بپزم.   ییخوام تنها ی ه مامان... خودم من -

 

 شوم  ی رود و من دست به کار م یصدقه ام م  قربان

 کنم. یو روشنش م  زمی ر یم یپز برق  کیزنم و داخل ک  یهم م یرا با همزن دست کیک ی هیاول مواد

 .میشو یرا م  فیکث یآماده شود، ظرف ها کیک تا

  یم نی تزئ  یتوت فرنگ یرا با مربا  شیدهم و رو یقرار م یگرد مس ینیآماده شده را داخل س کیک
 کنم.

 پرم.  یم  نیزنم و باال و پا یخودم کف م یبرا شتریب  یتمندیرضا با

 پوشانم. یم  یشتر یب  اطیرا با احت  کیک  یرو سرخوشانه

 

 رم... یمامان من دارم م  -

 

 ... یرو بپز   تیصد سالگ کی خودت ک یدخترم... انشاهلل خونه  برو

 

 رود.   یخودت، دلم غنج م یاز لفظ خانه  

  یرا از مغز کوچکم پس م  دیرش انت یخ  یها و حت  نیو توه ری ها، تحق یفکر ها و بد یهم همه  باز
 دهم تا بلکه به خاطر مادرم خوشبخت شوم.  یدر خودم شکل م  یا دهیتازه به دوران رس یزنم و زهرا
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 زنم.  یضربه به در م  کشم، چند یم  دیرش یپشت در خانه   قینفس عم چند

 شوم.  یقرار م  یب  ند،یآ یکه کشان کشان سمت در م یی ها ییدمپا یصدا با

 افتد. یاست، قلبم به تالپ تلوپ م دیرش  نکهیفکر ا با

 پرد!.  یزند!  رنگ از رخسارم م   یخشکم م  دیناه دنیشود، از د  یکه باز م  در

 

 رود.  ی به باد م یکوفت یزندگ نیاز نو ساختن ا یبرا میو آرزوها دیتمام ام  د،یرش یصدا با

 

 کردم.  ی... من خودم باز میدیبانو شما چرا زحمت کش دیناه -

 

  ی: فکر کنم خودت باز م دیگو ی نشاند و م یلبان پهن و درشتش م یبر رو یی لبخند پر معنا دیناه
 خان....  دیبهتر بود، رش یکرد

 

 . رودی در کنار م یکشد و از جلو یم من، راهش را یتوجه به چشمان ماتم زده  یب

 گردد.  یم لیبزرگ تبد یمن لبخند گشادش به اخم  دنیاست که با د دیبار رش نیا

 

 !.. یکن یم  کاریچ  نجایا-

 

 از درد. ایاست،  تی داندم از بغض است، از عصبان ینم  رم،ی گ یم لکنت
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 پختم.  کیامروز... تولدم.... بود... ک -

 

 کند. یام م مسخره

 

 ....یتولدم... تولدم... مگه بچه ا-

 ... ری خواهشا روزمون رو خراب نکن... برو با َننت جشن بگ م،یهم مهمون دار امروز

 

 .  زمیر یشود از درون فرو م یصورتم بسته م یکه رو در

 

 . ریپشت تحق  ری تحق

 رسانم.  یشکسته به خانه م ی قدرت حرکت ندارند. لمس شده ام، اما به زور خودم را با قلب میپاها

 

 .میآ یم  رونیب  نمیخورد، از خاطرات کشنده و زهر آگ  یصورتم تکان م  یکه جلو یدست با

 

 مامانت تنگ شده؟ یفرار نکرده دلت برا نکهیا ای... یشکنجه شد  یلیانگار خ -

 

 میزدا یم میگونه ها  یرا از رو میو اشک ها رمی گ یرا از دستش م  یدستمال کاغذ
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 ه؟یخوشبختم... اسم تو چ  الست،یاسم من ش -

 

 کنم.  یدهم و لب باز م یدهانم را همراه با اشک و آهم فرو م آب

 

 زهرا...  -

 

 ؟ یرفتن دار  ی برا ییزهرا خانم جا -

 

 دهم. ینه باال م یرا به معن  میها ابرو

 

 کنم.  یم ی. من همدان زندگیمن باش  یخونه   یچند روز   یتون  یم یاگه بخوا -

 

  بم،ی غر ایدن نیا یخواهد داشت، من که همه جا میبرا ی کنم. همدان با اصفهان چه فرق  ی فکر م یکم
 روم همدان تا تنها نباشم.  یپس م

 دارد. یبر م  یکوچک سنگ  زیم  یرا از رو  رشی شود و آب و نون و پن یبلند م  نیری بوق اتوبوس ش با

 

 .میمون  یزود باش... االن از اتوبوس جا م -

 

 . ستمیخود باا یکمکم کرد منم رو پا دیرسد، شا  یبه نظر م یزرنگ  زن
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 . دمید یمسافران اتوبوس را م تازه

کس اتوبوس   یقد، فکر کنم تنها مسافران ب  میقد و ن ی . چند تا خانواده با بچه هاریزن و مرد پ  چند
 .میبود  الیمن و ش

 

 ؟یفرار کرد  یچ یبرا یبگ شهیم -

 

 خواست در اومده بودم.  یکه اصال من و نم ی: به زور به عقد کسمیگو یم ین یمقدمه چ چیه بدون

 

 نکشد.  غی گذارد تا ج یدهانش م یتعجب دستش را جلو از

 

 مگه چند سالته؟. -

 

 دهم.   یرمق جوابش را م یب

 

 پنج ماهه چهارده ساله شده ام. -

 

 ازدواج!  یبرا یکم سن یل یکه خ تو

 

 نامزدم.  مهیسال و ن کی:میگو یغم م با
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 عقب برگردد.  ،ییجلو  یساِل صندل  انیشود زن م یکشد، باعث م یکه م ینیه

 . ندینش  یکند و دوباره راست م یبا اخم نگاهمان م  یکم زنه

 

 سن کم بابات شوهرت داده.   نیبا ا یآخه چه طور -

 

کس   ینامزدم دلش پ نکهیماست. منم به خاطر کم سن بودنم فرار نکردم، به خاطر ا یرسم روستا -
 را تو مغزشون بگنجونم، فرار کردم.  قتی کس را نتونستم مجاب کنم و حق چیبود و ه یا گهید

 

 کردم.   یم  فیتعر شیرا برا میدانم چرا داشتم زندگ ینم
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 ۱۵#پارت_

 

 

 کند.   یبندد و کامم را تلخ تر م ی را م میراه گلو یو درد کهنه ا  نیسنگ یبغض

 . رمی آتش نگ شتریپرتاپ کنم تا سبک شوم و ب  رونیرا ب  میتوانم لب بچرخانم و تمام درد ها ینم

 شود سرگذشت خودش را باز گو کند.  یباعث م  سکوتم

 کند.  ینم  فمی خار و خف  شتریپرسد و ب  ینم نیاست که ازم اصول د نیو شعورش قابل تحس فهم

 

دوست داشت. قرار بود هر   یلیماهان شده بودم. اونم من و خ  مید عاشق هم دانشگاهدو سال بو -
 . مامانم با خبر بود.  میدو بعد گرفتن مدرک دکترا، ازدواج کن

. بابام نه گذاشت میشد پسر عموم که تا سر حد مرگ ازش متنفر بودم، اومد خواستگار  یدونم چ ینم
 و نه برداشت جواب مثبت داد.  

  دهیفا یاعتصاب کردم و لب به غذا نزدم. اما باز هم ب یو داد راه انداختم. چند روز  غی کردم و ج هیگر
 گرده.  یگفت من حرفم برنم  یبود. بابام م

دادم، گفتم با هم   حی و جواب مثبت بابام رو براش توض میخواستگار ی هی. قضماهان تماس گرفتم با
 .میفرار کن 

 ... ماهان با پدر و مادرش در ارتباط بود، اما من نه...رازی ش میرفت  یماه کی. میکرد، فرار کن  قبول

. ماهان رفت  می...برگشتمیبرگرد  دیکفش که با کی ماهان پاش رو کرد تو  ده،یدو ماه نکش به
به اسم تو ندارم و   یونشون و منم رفتم خونمون، اما بابام من و قبول نکرد و طردم کرد، گفت دختر خ

 . ری برو بم
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 اومد، بارم کرد و انگ بهم زد. یاز دهنش در م یماهان، مامانش هرچ یخونه  رفتم

  یروز  کی  یو طرف مادرش رو گرفت. گفت تو که به پدر و مادرت پشت پا زد ستادیپشتم نه ا ماهان
 . یکن  یهم من و رها م

 شهر به اون شهر آواره...  نیتنها و سر گردان، از ا موندم

  یپا داشت، من دختر   کیکردم. اما مرغ بابام  هیبار دم در خونمون رفتم و بس نشستم و گر نیچند
 به اسم تو ندارم. 

 . اورمیزبونم ن یرو یاسم خانواده ام رو حت گهیقسم خوردم د دم،یکش  یسخت یل یسال خ دو

 شروع کردم.  یمستقل یخودم زندگ یو برا دمیخانواده کش یکلمه  یو پرنگ رو اهی خط س کی

 

 افکند. یترس، در قلبم چادر م  اهیس ی هیشود و سا یم  یته دلم خال ش ی حرف ها دنیشن  با

که مقصد و راهش نامعلوم هست و   یباشد، نقطه ا یم دگانمید یدر جلو یکور  ینقطه  کی عاقبتم
 و هنگفت.  ادیز  شیخطرها

  یم شیلب ها یخاطرم، رو نانی اطم  یبرا یکند و لبخند یمشهود در مردمک لرزانم را رصد م ترس
 نشاند.

 

 .. یبکش یزارم سخت   یکنم، نم یو مواظبتم... حالت رو درک م شتمیپ  یو قبول کن ینترس... تا بخوا -

 

را در خودش   یز ی جز باورش را ندارم. چون مغز کوچک من، جز باورها چ یکنم. چون راه یم باورش -
 پروش نداده است. 

 . ندی نش یدستش م یشود و دستم ناخواسته رو یم شیها  دیدلم قرص وعده وع  
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 سر پناه داشته باشم و درسم و ادامه بدم. کی کمکم کن  -

 

 دمی: قول مد یگو یسازد م یلبخندش را مطمعن تر م اننیکه اطم  ییدهنده، پلک ها ب یلبخنده فر با
 مراقبت باشم.

 

 گردد.  یشود و در قلبم محفوظ م یم یسند منقوله دار  میدادنش برا قول

 

و وقت   دی ش ادهی تا زودتر پ دیلطفا آماده باش میشو یم کیمسافران همدان، کم کم به همدان نزد -
 .دی ری را نگ گریمسافران د

 

 افتد. یدهد، قلبم به کوبش م   یناشناخته را م یبه شهر  دنیبلند کمک راننده که اعالم رس یصدا با

مبهم... چگونه   میبرا  شیناشناخته است و حرف ها میبرا ش یبگذارم که آدمها یپا به خانه ا یطور  چه
  ایند. آمرا نابود ساخت یمنفعت خودشان زندگ یبهم نارو زدند و برا زانمیعز یهمه  یباورش کنم، وقت

 دراز کرده است.  میبرا  یکه ظرف چند ساعت دست دوست یاعتماد کنم به کس

 را باور کنم؟  شی کار کنم؟ حرف ها یچ

که   یپل یو رو ردیگ یچه کنم چه کنم را از دستم م یدهد کاسه  یچشمانم تکان م یکه جلو یدست
 اندازد. یخودم نابودش کرده ام م

 به اسم خانواده... همدم و پشت و پناه...  یپل

 

 ...یشد مونینکنه پش ؟ییکجا -
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 جز اعتماد ندارم.  ی... چاره ای... به کدام دلگرمیدیشده ام... به چه ام  مانیپش ایآ

 

  فشیفهمد و ک یکند. دو به شک بودنم را م  ینم یسوال  گریشود و د یبلند م ال یتوقف اتوبوس، ش  با
 کند.  یدوشش جا به جا م یرا رو

 افتم.  ی و پشت سرش راه م زم یخ  یشدن را دارد. با عجله بر م  ادهیپ قصد

 گذارم.  یبهتر، قدم به جلو م یزندگ  کی  دیکنم  و به ام یم ییرا تنها به آن بال توکلم

 . میریگ یاز اتوبوس فاصله م یکم

 شود.  یزرد رنگ، روانه م یها یاعتنا به من، سمت تاکس یب

تعارف بوده است و من   کیهم  دیشا   ایاصرار کند...  ادیقصد ندارد ز نکهیا ایناراحت شده است،  انگار
 ساده لوح باور کرده، پشت سرش راه افتاده ام.

 .ستمیا یشود م  یسست م میفکر قدم ها نیا با

 گرداند.  یسر برم دهیرس  یتاکس به

 

 ... ای ن ،یاعتماد کن یتون  یو نم  یترس   یاگه واقعا ازم م -

 

 و دو دل بودنم چه بود. ستادنمیاز ا الی من از واکنشش چه بود و برداشت ش  ری تعب

 . میکرده بود ریگ یدو تو سوء تفاهم بد هر

 دوم.  یاراده سمتش م یشود ب  یبسته م  الیکه از داخل توسط ش یتاکس در

 . نمینش  یعقب م یصندل  یرا باز کرده کنارش رو یدر تاکس  عیسر

 ... یکن  ی: فکر کردم تعرف ممیگو یم یلبخند قدرشناسانه ا با
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چفت شده اش کنار گوشم، غر   یدندان ها  یو از ال ردیگ  یم میاز بازو یشگونیبهت زده ن یچشم ها با
 زند.  یم

 

 کشوندمت...  ینم جا یتا ا ایکردم از اون ور دن  یسر... من اگه تعارف م رهیخ  یدختره  -

 

 زنم.  یم  یحی گذارم لبخند مل یم میبازو یرا رو دستم
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 .. شتمیر  خی پس منم تا ابد ب -

 

 فشارد. یاز لحن دوستانه ام دستم را م تمندیرضا

 

 ...ام یدر م ییمنم از تنها -

 

 .میشو یم ادهیپ  یاز تاکس یمسکون  یآپارتمان ها یجلو

 کند.  یرا حساب م  هیبود، تشکر کرده کرا ی مسن بایکه مرد تقر یتاکس  یاز راننده  الیش

 کند و منم به دنبالش.  یحرکت م  یآپارتمان آخر  سمت

فهمم که آپارتمام شانزده   یتا شانزده نوشته شده بود م کی که از  ییدکمه ها دنید آسانسور با داخل
 طبقه است. 

 فشارد.  یرا م ازدهمی یدکمه  الیش

 

 است. ازدهمیخانه اش طبقه  پس

 

 کند.  یاش را مرتب م یروسر  نه،ی آسانسور رو به آ داخل

 اندازم.  یبه خودم م  یاجمال یمنم نگاه ال،یعکس العمل ش با

 بودند. ختهی ر رونیب میها یکج و کوله شده و چتر  شالم
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 زد. یام کهنه بودنش تو ذوق م  یخاکستر  یبه رو نداشتم، مانتو رنگ

 آمد. یبه چشم م متمیارزان ق ینو بودن کفش ها  فقط

بلند   الیش  یگذارم که خنده  یدلم م یشد. دست رو یکنم ته دلم خال  یتوقف آسانسور، احساس م با
 شود.  یم

 

و اصال   شهیکم کم عادت م یول  ده،یحالت بهشون دست م  نیهمه موقع سوار شدن به آسانسور ا -
 . یکن  یاحساس نم

 

 .فتمیکند پشت سرش راه با یشود و اشاره م یدر آسانسور خارج م  از

 رود.  یکند و داخل م یاز واحد ها را باز م ی کی در

 

... پختم امی. راحت باش، من لباس عوض کنم بیمن خوش اومد ییو تنها ینقل یتو... به خونه   ایب -
 از گرما... 

 

 دهد. ینشان م یخود یبودنش از دم در ورود  ینقل ال،یگذارم که به قول ش  یم یبه داخل خانه ا قدم

  ینه دکور   پهن شده وسط حال. ی فرش فانتز  کیکرم رنگ.  یراحت  یکوچک با مبل شش نفره  حال
 ساده...  ی... ساده ینات ی نه تزئ

 

 .دیآ یم رونیلباس عوض کرده از در سمت چپ ب  الیش
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 ...گهیتو د ایهنوز که خشکت زده؟ ب -

 

 : دیگو یرود و بلندتر م   یکوچک و اپن سمت راست م یآشپزخانه  سمت

 ارم؟ ی برات ب  ستیتنت ن  ی لباس راحت اگه

 

 . اورمی را در ب میروم تا کفش ها یم یو جلو تر سمت جا کفش میآ یبه خودم م   زودتر

 

 تنم لباس دارم... یمرس -

 

آن است که  یسوت و کور، نشان دهنده  یآب در داخل خانه  یصدا دنیچ یاما با پ د،یگو ی نم یز یچ
 دم کردن دارد. ییقصد چا

 .میگشا  یبغل کفشم را م  پیز

 . ردی گ یآتش م در آورم که جگرم میخواهم کفشم را از پا یم

 ی م ینیافتد. ه یم ادمی میپا کف

 .نمی نش یم نیزم یو همان جا رو کشم

 شود.  یاز آشپزخانه خارج م شانیپر الیش  میصدا با

 

 شده زهرا؟... یچ -

 کنم.  یخارج م میشود و کفشم را به زور از پا یاز اشک پر م میها چشم
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 زند.  یآورد و کنارم زانو م یرا در م الیش  یخفه   غیج نم،ی کف جوراب خون  دنید

 

 !...هیبه روز پات اومده! چرا خون یچ -

 

 چکد.  یچشمم م یاز گوشه  یاشک قطره

 کردم.  یرا بدون کفش ط یادی: موقع فرار مسافت زمیگو یم یلحن دردمند با

 

 . ردیگ یرا م می بازو ری کشد و ز یدندان م ریرا ز نشیریز لب

 

  ی خوب عقل کل الاعقل با کفش فرار م  ،یهست ی... دختر تو عجب آدممیپانسمانش کن میبلند شو بر -
 ...یکرد

 

 مبل انداختم. یرو  الیلنگان خودم را به کمک ش لنگان

 کند.   یسمت آشپزخانه پا تند م عیسر

 

 ... یا ونهیخاک به سرت نکنم زهرا... تو واقعا د -

 

 زند.  یزانو م میه روبه دست، با غر غر روب هیاول  یکمک ها ی جعبه
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... بفهمن  ی ... بفهمن جرأت دار ادی حساب کار دستشون ب یزاشت یو م  یکرد یخوب مثل آدم فرار م  -
 ... یداد ح ی به سرت آوردن که فرار و به موندن ترج یچ

 

 .  دیکش رونیب م یچرخاندن سرش و نچ نچ، جورابم را از پا با

 

 ... بدبخت کف پا برات نمونده... یوا یوا -

 ...مارستانی ب میبر پاشو

 

 ...شهیخوب م یبزن  نی! بتادیمارستان ی: نه چه بمیگو یو با عجله م تند

 

 کوبد: کله شق...   یدست فرق سرم م با

 

 . ندینش یم می لبها یشود و لبخند رو  یفراموشم م میدردها

  یباهام رفتار م  یمیو صم  یخودمان  یلیهست. خ  کمینزد   لیشناسد. انگار فام  یچند ساله مرا م  انگار
 کند.

که نگران خواهر کوچکترش   یدلسوز... خواهر  یدهد. خواهر  یدست م میبزرگتر برا یخواهر   احساس
 است.  تیپر اهم شی هست و محافظت جانش برا

 

 

🥀 ??🥀🥀🥀🥀🥀 
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 دهد بلند شوم. ینم  اجازه

 

 . میتخم مرغ درست کنم با هم بخور سی سوس نیبش -

 

 نگرم.  یرا م  الیرأس نگاهم است و جنب و جوش ش  ر ی درست در ت آشپزخانه

 زند.  یخودمان پرسه م یو تمام فکر و ذهنم در روستا و خانه   الستیش  شیپ نگاهم

 

  یپ ایعزا گرفته اند  میدارد؟ با آن نشانه ها برا یتیچه وضع میحاج بابا ست؟ی مادرم در چه حال  االن
 گردند؟  یام م
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قرار گرفته  میو بدبختم مورد توپ و تشر و باد کتک حاج بابا چارهی مادر ب یندارم قبل هر کار  شک
 است.

 افتد.  یها گردن آن بدبخت م   ریشکند و همه تقص  یم  مینوا یدارم کاسه کوزه ها سر مادر ب نیقی

 . دیآ یازم بر نم یشده است و کار  ری د یمانیندامت و پش یاما چه کنم که برا 

  شانیرا برا یکند. کام خوش  یم  یو زنش خوشحال نیحس  یبه باد رفتن نقشه  یته دلم برا یا ذره
 برسند.  شانیقلب یتلخ کردم و نگذاشتم به آرزو

 

 پرم. یم  میاز جا الیتشر ش با

 زنم... یساعته دارم صدات م  کیتو...  ییکجا

 

و از صدقه   ستیجز سر افکنده، در مقابل مواخذه اش ندارم. فکرها و هپروت من دست خودم ن  یز یچ
 شود.  یام فوران م دهیکه کش ییمشقت و رنج ها  یسر 

 

 زد...  خیغذا  ایپاشو ب -

 

 روم.  یآشپزخانه ممبل لنگان لنگان سمت  یشوم و با کمک دسته ها یم بلند

 . نمیزند بنش یدو نفره اش نشسته با دست اشاره م زی م پشت

 .نمی نش یم شی کشم و رو یقرمز رنگ را کنار م یفلز  یصندل

و نان   زیتخم مرغ وسط م سیسوس یشده بود. تابه  دهیپوش پوریو طرح گ دیسف  یز ی با روم ز یم یرو
 کنارش.   یر یداخل سبد حص 
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 . ردیگ یبه طرفم م  یبشقاب الیش

 

رو که انتخاب  یی گذره... راه  تنها یعمر نم  یکن  یزندگ  ینجور یا یغذات و بخور... اگه بخوا ر یبگ -
 ... یتو ادامه بد  یو زندگ  یقبول کن دیبا ،یکرد

 

 کند.  ی . نم اشک داخل چشمانم را احاطه مرمیگ یرا از دستش م  بشقاب

 

 نگران مامانمم...  -

 

 دهد. یاندازد و قاشق و چنگال را دستم م یباال م یا شانه

 

 ... یافت ینم ادش یشه و اصال به  یزود با نبودنت سازگار م   یل ینداره... خ  ینگران -

 

 کنم. یم بغ

 

 که من و دوست داشت مامانم بود. یکنه... تنها کس یوقت فراموشم نم  چیمن مطمعنم ه -

 

 شود.  یاش را کنترل کند، اما ناموفق م یکند لحن عصب یم یسع  یلیخ
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کرد...   یم  تتی... همایکرد که دست به فرار نزن یم یدوستت داشت و نگرانت بود، کار  یل یاگه خ -
 کرد... یم یزاشت زور باال سرت باشه... بابات و راض  ینم

 قبت بود... کرد... مرا یدونن... قانعش م یگرفت...  همه زن ها زبون مردشون رو م یتو رو م  طرف

 

 . دیخشک الیو لرزان ش دهیبه حالت رنگ پر ده،ینجوش اشکم

 پر تر از دل من بود. الیش دل

 

 کنم.  یدادنش و آرام کردنش امتحان م یدلدار  یکم است، اما شانسم را برا یل یسنم ازش خ  نکهیا با

 

به قول همه قدرتمند،   یمردها نیتو مشت ا میبرده هست کی فکر و نکن... ما زن ها  نیوقت ا چیه -
 کردند.   یرو داشتند از خودشون دفاع م ش یمن، اگه توانا یمادر من و امسال مادرها

 

 غم و بهت زل زد به چشمان مصمم. با

 

 بخشم.  یکدومشون رو نم چیوقت، ه چیاما من ه -

 

 خورد.   یفرو م وانشیآب ل دنیرا با سر کش بغضش

 

 دهد. یرا سمت من هول م تابهیماه
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 بکش...  -

 

 دارم.  یبر م یو تکه نان  زمیر یقاشق داخل بشقابم م دو

 ماند.  یزنگ در دستم رو هوا معلق م با

 نگرم...  ی م  الیشده به ش شوکه

 .زدی خ  یبرم زیاز پشت م لکسیر  یلیخ

 

 داره.  اجی احت یز یست...  البد چ هیتو شامت رو بخور... فکر کنم همسا -

 

 شوم. یدارم و مشغول لقمه گرفتن م یم ی اعتنا قاشق را بر م  یب

 . زدیانگ  یوحشتم را بر م  یمرد یلقمه را داخل دهانم نگذاشته صدا هنوز

 

 کنم.  یتر م  زی را ت  میچرخم و گوش ها یم یدر ورود سمت

 

  صیکه تشخ یگرفته و مبهم  یشود جز صدا  ی نم دمیاز کلمات در هم و برهم فرد پشت در عا ی زیچ
 دهم مرد است.  یم

 

 ردی گ یاوج م شیصدا یلحظه ا اما
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 دم....  یمن پول م -
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 رود.  یوحشت نفسم م از

 کرده ام. دایپ  یبلند هر مرد یبه صدا  ینوع آلرژ  کی

 

 پرم...  یم میشود، از جا یم  دهیهم کوب یکه رو در

 شود. یم انیتو درگاه در آشپزخانه نما الیش  یبرافروخته  صورت
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 پرد.  یکه ابروانش باال م ستادنمیمدل فال گوش ا اینابه سامان من است،  تیوظع دنیدانم از د ینم

 

 ... بود... یپرسم: ک یبرم و با تته پته م یدهانم را پر صدا فرو م آب

 

 خواهد خودش را کنترل کند. ی سترس وار است، اما م ندارم حاالتش ا شک

اش گذاشته به جلو  یتشک صندل  یشود و دستانش را از بغل رو یم ری گیاش جا یصندل   یرو عیسر
 کند.  یم تشیهدا

 شود.  یم شیغذا دنیکند و شروع به کش ینگاهم نم اصال

 

 خواست.  یآب و برق رو م شیآپارتمان بود، پول ف مسئول

 

کجا،   الیش  یآن مرد کجا و حرف ها یبلند و باز خواست کننده  یشوم... چون حرف و صدا ینم  قانع
 با هم ندارند.  یقیگونه تطب  چیه

و موضوع را    چاندی پ یحرف را م   یحرفه ا  یلیکنم که خ  یتا حرف ذهنم را بر زبانم جار  میگشا یم لب
 دهد. یبه ناکجا آباد انحراف م 

 

 ...؟ی کن مدرسه ثبت نام یخوا یفردا م -

 

شود و   ی پراکنده م شی کند که به کل، مغز کوچکم از آن مرد و حرف ها یعمل م یحرفه ا یقدر  به
 گردد. یمعطوف مدرسه رفتنم م
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 خوام هم درس بخونم، هم کار کنم.... یثبت نام کنم؟... م یکن ی کمکم م -

 

 دهد.  یلبخند انحنا م یزور لبانش را برا به

 

.... شناسنامه و مدارکت رو دم دست بزار صبح زود  میکن ی ثبت نام م میریچرا که نه.... فردا با هم م -
 نره... ادتی

 

 دهم... یم  یبه صندل هیشود و تک  یم یحرفش بادم خال  نیا با

 

 ... شناسنانه ندارم.. اوردمی همراهم ن یچ یه -

 

 زند.  یداد م ناباورانه

 

 ... ی... شناسنامه ندار یچ -

 

 باشم.  میشدن اشک ها یبندم تا مانع جار   یسوزد. پلک م یچشمانم مثل قلبم م داخل

 

... اصال چه یمدرسه بر  یچه طور   یخوا  یکنن... حاال م  یآخه عقل کل.... بدون مدارک هم فرار م -
 نام نشان... بدون اصل و نصب...  یب  ؟یکن یزندگ  یخوا یم یطور 
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 چکد.  یم میگونه ها یرو میتوانم و قطره قطره اشک ها ینکنم، نم هیکنم گر یالش م چه قدر ت هر

 

  دنیبشقاب هم موجب پر یکند. صدا یکشد و قاشقش را داخل بشقاب رها م یبلند م   یپوف الیش
 گردد.  یبدنم م

  دیدلهره ها با نیرا ندارد، اما چه کنم که با ا یگونه دلهره ا چیه شی کم و مغز خسته ام، گنجا سن
 ام را بسازم.  یدست و پنجه نرم کنم، تا زندگ

 شود.  یوارد م یکند و از در دوست یم یر یام، از مواخذه کردنم کناره گ هیروح  دنید از

 

 ... یداشت یخوب دختر خوب الاعقل شناسنامت رو بر م  -

 

 ود.ش  یم لی پر درد تبد یاشکم به هق هق قطرات

 

خواستم فکر   یخواستم بفهمن فرار کردم... م  یکردند... من نم یم دامیداشتم پ یبرم یز یاگه چ -
 کنن مردم... 

 

 کند.  یاثبات م  دنم،یو کنارم آمدن و بغل کش ز ی نازک بودنش را، با بلند شدن از پشت م دل

 

 ...شششیباشه آروم باش.... ه -
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 شوم.  یکند و آرام م یم  قیرا به وجودم تزر تی احساس امن آغوشش

 

 کنم... اصال نگران نباش.  یم ستیراست و ر یفردا خودم برات شناسنامه  -

 

 زنم.   یرا پس م میشوم و اشک ها یخاطر از بغلش جدا م آسوده

 

 ... یکن هیشناسنامه ته یتون  یم -

 

 چرخد.  یاش م  یدهد و سمت صندل  یسر م یام خنده ا یو بچه گ  یسادگ از

 

 .میاستراحت کن  میخسته ام بر  یلیزود بخور که خ فکر کنم بتونم...   -

 

 کند.  یاتاق ته راه رو را باز م در

 

خسته    یلی... ببخش خمیکن  یم زشی ... فردا با هم تمیو بخواب یجابه جا کن یرو کم  نجایا یتون  یم -
 کنم. ی ام، فردا کمکت م

 

 ... امیبرو بخواب، خودم از پسش برم نداره یاشکال -
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 رود.  یحال م  یراه رو خارج شده، سمت اتاق روبه رو از

 کنم اتاق خودش باشد. فکر

 . ستی ن یشباهت به انبار  یگذارم که ب ی م یبه داخل اتاق  قدم

 شکسته...   یکهنه، چوب لباس زیخاک گرفته... موکت رنگ و رو رفته... م یتشک ها لحاف

 . ردیگ یخاک و نم، اطسه ام م یبو از

 کنم. یشکسته م یچوب لباس  زانیآورم و آو  یگردنم در م  یکوچکم را از رو فیک

و   فهیک نیخودم، در ا ی یشخص یاست، تمام زندگ  زتری از جانمم عز اتشیکوچک و محتو فیک نیا
 از خودم دورش کنم.  یتوانم لحظه ا ینم

 بندم.  یام م  ینیدهان و ب  یام را رو یروسر  یگوشه  

 کردن. ز ی کنم به تم یو شروع م میگشا یکوچکش را م یاز همه پنجره  اول

 

 کنم. یم  یهوشی احساس ظعف و ب امی کشد اما تا به خودم ب یطول م  یدانم چند ساعت  ینم

 کشم.  یتشک دراز م یجا رو همان
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 ۱۹#پارت_

 

 کمربند در امان باشد. یتا از ضربه    رمیگ یصورتم م یرا جلو دستانم

 دهم. یجان م  ادشیرود، اما با هر فر یهر ضربه اش دلم ظعف م با

 

زن من  نشونمت... تو به برادر  یم اهی ... به زنم.... به خاک سیزن  یبه من تهمت م یعوض  یدختره  -
 ....یبند  ی ... اون وقت به زنم افطرا میچشم داشت

 

شود،   یم یفرش خال  یمعده ام رو اتی توانم مهار کنم...تمام محتو یشدت درد حالت تهوع ام را نم  از
 کشد...  یم ادیفر نی زنم و حس یعق م

 

 ...فتی... لعنت به ذات کث یدینجس همه جا رو به گند کش یدختره  -

 

 کنم از استفراغ به موقعم،  باعث چندش برادر قلدرم گشت و مجبور به ترک اتاق شد. یم شکر
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 دهم...  یرسانم... و ناله سر م   یم واریخودم را کنار د بتیهزار مص  با

 

 ... یو رفت  یگذاشت ییکدام نامردها دیرا به ام  چارتی دختر ب ین ی مامان که بب ییکجا -

 ... یظالم ها نجات بد نیو از دست او من  ییایروز چگونه تحمل کنم ب سه

 

 تا صبح، صبح تا شب فشارم افتاد و جان دادم.  شب

 کند... یباز م میخانه شان را برا  یاز ترس مادرم قفل در انبار  میچشم و رو یزندادش ب  بالخره

 

  خودت بد ، یبهم بباف  فینزن... حواست هم باشه... اراج  یخودت رو به موش مردگ  رونی ب  ایپاشو ب -
 . ین یب یم

 

 . نمیو زالو صفتش را بب  حی خواهد صورت کر یدلم نم نم،ی را بب شی ها دیچرخانم تا تهد یسر نم یحت

 کند.  یاش م یام کفر  ییاعتنا یب

 را بکشد. میشود تا موها  یحمله ور م طرفم

 به هراسم... ستی ن ششیکه پ  نیحس

 اندازم...  یصورتش م  یرو یچنگ دهینرس  میبه موها دستش

 افتد. یکردن م نیکشد و شروع به ناله نفر یم  غیج

 کنم. یدوم و خانه شان را ترک م یم رونیبه خودش بجنبد به ب تا

اگر   نیخودمان هم نا امن است و حس یخال  یدانم که خانه  یرسانم. م یم دیرش  یرا به خانه  خودم
 گذارد. یام م  نهیس یُبرد و رو یشمر سرم را م کیبار مثل   نیسر برسد، ا
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 کس مانده ام. یرفته است و تنها و ب   یبود که او هم به سرباز  دمیبه داداش حم  دمیکه ام فیح

 کشد. یمن پشت در ابرو در هم م دنیطبق معمول از د  دیرش

 

 ...یکن یم کاری چ جایا -

 

 ... تا فردا بزار بمونم خونتون...دی کنم رش  یخواهش م -

 

 غرد.  یکند و م یرا بلند م شیصدا

 

از مکه رفتن، پدر و مادر   دیو صفحه بزارن که رش ارنیپشت سرم حرف در ب یخوا   ی... میگیم یچ -
 نامزدش سوء استفاده کرده و اونو کشونده خونشون.

 

دهم   یآب دهانم بغضم را فرو م دنیاما با بلع  رد،یگ یام م یارزش  یو ب  یکس یهمه ب نیاز ا میگلو راه
 بشکنم.  نیاز ا شتر یب  شیتا مبادا جلو

 

 شوم. یم مانیخانه  یکنم و راه یرا کج م راهم

 شوم.  یم میبرم و قا  یپناه م  ونجهی. به انبار کاه و  نیحس دن یترسم از سر رس یم

 رسانم.   یرا با ترس و وحشت به صبح م شب

 روم.  یم رونی ب  یواشکیو   کنم یحالم را بلند م  یکرخت شده و ب بدن

 .د یتنها پناهم رس   بالخره
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 شوم.  یدوم و به آغوشش پرت م  یمادرم م دنیاز د یخوشحال با

 

 . یقبول... خوش اومد ارتیمامان ز -

 کند.  یم  یزند و ابراز دلتنگ  یصورتم بوسه م  یجا یجا

 

 کند.  یپدرانه اکتفا م یبوسد و فقط به لبخند یام را م یشانیپ  میبابا حاج

 شوند.  یکنند و با سالم و صلوات وارد خانه م  یم  یقربان شانیپا ریز

 شوند.  یاصال حال روز مرا متوجه نم شان،یرود  و خوش آمد گو یمهمانانشان م  یحواسشان پ  تمام

 و نهار و شام پرپاست... ییشب بزل خوش آمد گو تا

 . رمی برنده اش قرار نگ یچشم ها  رأسی تا در ت زمیگر یمبه آشپزخانه   نیحس یخثمانه  ینگاه ها از

داشتم اگر نصف شب هم باشد، باز هم نقشه   نانیزنداداش نبود، اما اطم یچغول  یبرا یمجال هنوز
 کند.  یم یاش را عمل 

 . ندینش  یم دشیشود. حاج بابا مشغول پرس جو کار و بار از پسر رش  ی خلوت م خانه

 .  دیآ یجلو م ی با چرب زبان  زنداداش

 اش است.  دهینشان دادن صورت خراش یدانم. فقط برا یرا م قصدش

 شود. دهیخراش برداشته اش کامال د یدهد تا گونه  یاش را کامال کنار م یروسر 

 

 حال در خودم مچاله شده چشم به حاج بابا دوخته ام.  ی گوشه

 



 ی اتهام واه 

81 
 

 گذارد.  یحاج بابا م  یجلو  نیزم یرا رو ییشود و چا یم دوال

 

 حاج بابا مکه خوش گذشت...  -

 

را سمت خودش معطوف سازد و چشمش    یپرسد تا حواس حاج یم یقصد موقع خم شدن سوال از
 . افتدیبه صورتش ب 

 

 زند. یکشد و به سمت عروسش لبخند م یدست م نیحس بابا از سوال و جواب کردن حاج

 کشد. یصورتش ابرو در هم م دنیبا د د یگشا یتا دهان م اما

 شده...  یصورتت چ  -

 

 کشد. یاش را جلوتر م  یکند و روسر  یراست م کمر

 . دینگران نباش  ستین یطور  -

 

 هست که همتا ندارد. یهفت خط  مار

 سابد.  یرا بهم م  شیشود و دندان ها یقرمز م  نیحس

 کند.  یرا باز خواست م  نیحس  نیبابا خشمگ حاج

 ن؟ یدعوا کرد ن یحس -
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دوزم تا   یگم گور شوم مثل منگل ها چشم بهشان م  دشانید یشوم تا از جلو ی دانم چرا بلند نم ینم
 سرم آوار شوند. 

 .زدی ر یزنداداش اشک تمساح م  دیلب گشا نیحس  تا

 

کردم، دست از کاراش برداره، اونم دستمزدم رو   حتیشما زهرا رو نص   ین به خاطر آبروحاج بابا م -
 داد. یطور  نیا

 

 خروشد.  یبابا م  حاج

 ...میشده واضح تر حرف بزن ببن  یچ -
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 ۲۰#پارت_

 

 به تهمت و ناروا...  دیگشا یو لب م دیزدا  یاش را م ی شینما یاش اشک ها یروسر  یگوشه  با

 یاش را با نابود یخواهد زندگ یرا بدهد... چگونه م شیخواهد جواب خدا یدانم چگونه م ینم
 من، بسازد.  یزندگ

 

و شما، تو روستا  نیخواد حس یزهراست... دلم نم   یخورم من فقط قصدم خوشبخت  یقسم م -
 خواستم قانعش کنم... ی... من فقط مدیش سرافکنده ب

 

 کشد.  یم  ادیکند و فر یخورد با انگشت به من اشاره م  یرا م  شیقول ظاهر و دروغ ها میبابا حاج

 

 کرده!... یدختره دوباره چه غلط  نی... اگه؟یم یزنت چ  نی... حس یراه انداخت  یسوال ستیب -

 

 

 اندازد... یخودش را داخل خانه م   اطیاز ح مهی ام سراس چارهی ب مامان

 ... یکش یچرا هوار م یشده!... حاج یچ -

 

 کوبد.  یدهانش م یرو  ک یشمارد و با حرف رک  یارزش م یمعمول وجود مامانم را ب  طبق

 ...هیبه چ ی...چنمی بب ری تو خفه خون بگ -

 



 ی اتهام واه 

84 
 

 افتد. یم  واریمامانم... نگاه ترسان و لرزانش به من کز کرده، کنار د چارهییب

 چند ساله اش را...  یها یر یداند مسبب دعواها و درگ یم

 شود.  یاش کباب م  یبدبخت یاز خودم دلم برا  شتریب

 . ردیگ  یقرار م میحاج بابا  یمواخذه  ری هر کدام از ما، ز یلحظه، برا هر

 

 شود.  یم دست به کار مصفت طانی هم زنداداش ش باز

... منم  رهیبگ  دیاش کنم طالقش و از رش یحرف بزنم و راض  نیحاج بابا.. زهرا ازم خواست با حس -
 اصرار کردم به حرف اومد... یل یخ  یبگم... خواستم خودم قانعش کنم... وقت  نینخواستم به حس

 

زند.   یشود و نفس نفس م یمشت م شی زانوها یزند. دستانش رو یم یبه کبود میحاج بابا رنگ
خورد.   یمن چرخ م یرو گرش ینگاهش به دهان زندادش و چشم د کی ببر گرسنه،  کیمثل 

 شوم.  یکنم و تو خودم مچاله م یشود... وحشت م یخون م یچشمانش کاسه ا

 

 دهد...   یقلبم مرگم را خبر م یندا انگار

 

شود. هر دانه اش    یکشد و پاره م یدادش م تسبحش را، از من، من کردن و تفره رفتن زن خشمناک
 شود.  یگردد و قلبم من مثل آن تسبح تکه تکه م یپرتاپ م یبه سمت

 

 حاج بابا زهرا به برادر من نظر داره....  -
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 اندازد.  یرا داخلش م میچشمان من، بلکه حاج بابا یکلمه نه تنها جهنم را جلو نیا

  یقلبش م یکند.. دست رو یاش م یار یکند تا سمت من هجوم آور شود... ام قلبش  یخم م زانو
دارد. مامان با دو دست   یبرم زیخ  میابوالفضل کنان سمت حاج بابا ا ی نیشود. حس یگذارد و دوال م

 زند. یرا صدا م شیکوبد و خدا یسرش م یرو

توانم   یه انگار مرده باشم، نم نگرد، منم ک یم  میشود و به حال حاج بابا یزندادش خشک م اشک
 بخورم.  یتکان 

 . مانیزندگ ی تهی مانم افر یشود و تنها من م یخانه خلوت م  ی چشم بهم زدن  کی در

 

 افتم.  یبه جانش م  یشوم و با چه قدرت یدانم چگونه بلند م  ینم

  ی، ترس از بشدنم میتیترس از  م،یکه بهم بست، بلکه به خاطر حاج بابا یتهمت  یخودم، نه برا یبرا نه
 پدر شدنم. 

 شوم.  یم  نی افتم و پخش زم ی که از نفس م ییکشم... تا جا یخورم... اما دست نم  ی زنم و م یم

 

 گردد.  یگذرد و مامان به خانه باز م  یم  یدانم چند ساعت  ینم

 افتد.  یم نیزم  یکوبد و رو یگونه اش م یمن و زندادش رو تیوضع دنید از

زندادش برگشتن مکه اش که به  ه یرود. از صدقه سر یباال م  شیزندگ  تیاش از وضع هیگر یها یها
 کند.  یم هیگشت، خون گر لیزهر تبد

 رسانم...  ی م شیپا یکشان خودم را رو کشان

 مامان حاج بابام...  -

 . دیگشا یو به زور لب م ردی گ یرا بغل م سرم

 خوبه....  -
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 زدهیشناسد، دختر س یشناسد... مرا هم خوب م یبدبختم عروس روباه صفت و مکارش را م مادر
 .... یساله چه به عشق و عاشق

 

 افتد. یبدنم به رعشه م نی حس یعربده  یشود... از صدا یباز م یوحشتناک  یبا صدا در

 کشمت..   ی... زهرا... مییعوض کجا  یدختره  -

 

و مشت و    ریگردد، تا جان دارم ز یبرابر م نیچند شیهاافتد خشم اژد یچشمش به زنش م  تا
 دهم... یلگدش جان م 

 

  یگذاشته و فشارش م میگلو  یدست رو یتوانم بکشم، انگار کس یدهد، نفس نم یتکانم م یکس
 دهد...  

  یرا از هم فاصله دهم، اما نم میکنم پلک ها یم یسع یل ی . خنمیب  یدر وجودم نم  ایبه دن یدیام گرید
 شود.

 ام را دارد.   یار یشنوم که تالش به هوش  یکنم، م یرا کنارم احساس م  یکس وجود

 .ستمی و تنفس راحتم ن میمن قادر به فاصله دادن پلک ها اما

 کار ساز بوده است. نیحس یبا  کتک ها نیکنم ا فکر

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 



 ی اتهام واه 

87 
 

🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 

🌼🌼🌼 

🍀🍀 

🌺 

 

   ی#اتهام_واه

 

 ۲۱#پارت_

 

و حاج    نیحس  یخاک خواهم رفت و درد، دست و پنجه ها  ریز گریشدم که د یم دواریام داشتم
 چشم.  یرا نم  میبابا

  خیو س دمی گشت، از خواب پر دیناام  میدواریشد تمام ام   یصورتم خال یکه بر رو یآب سرد نیبا ا اما
 نشستم.  میسر جا

 به دست دو زانو نشسته بود.  وانیل میروبه رو  دهیپر ی با رنگ الیش

 

 ...یش  ینم  داریدختر... چرا ب ینصف عمرم کرد -

 

 نگرم... ینشم!... اطرافم را م ایبشم  داریمن خواب بودم که ب مگه

 .دمیجا دراز کش نیکردم که خسته شده هم یم  زیداشتم اتاق را تم  بله
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 دهد:  یکشدو تکانم م یم  میاز بازو الیش

 ...  یی... کجایهو -

 

 کنم.  یبهت به لحن پرخاشگرانه اش نگاه م با

 

دم راست بگو... من  ی... قسمت م؟یستین ضیحالت خرابه!... مر  ای یخواب  یم  یطور  نیا شهیهم -
 دردسر ندارم... یحوصله 

 

 ... میگشا یکنم و لب م یحالش را درک م   ض،یمر ایهستم  یکند غش  یفکر م  چارهیب

... دمید یام رو م یجهنم  یشه... منم داشتم خواب زندگ  ی،م هوشیآدم ب  یخواب یبعد دو سه روز ب  -
سراغم رو    یخانواده ام مردم... کس یبرا روزی... من دیگوشه ا  کیببر بنداز  یواشک ینترس اگه مردم 

 که برات دردسر بشه... رهی گ ینم

 

 کند.  یکند و اشک صورتم را پاک م  یبلند م  دست

 ...یز یچ  یدکتر  میبر  ،یباش ضی اگه مر دمیخدا نکنه... پرس  ه؟یچه حرف نیا -

 

 دهم. یسر م هیافتم و گر یاراده بغلش م یب

 سرکوفت زدن... یرا داشتم که پناهم دهد به جا یآغوش  کیشدن در   یخال  یبرا یمبرم  ازین

 بزرگتر...    قیخواهر بزرگتر، رف کیدهد مثل  یم میدلدار



 ی اتهام واه 

89 
 

که فقط در قلب مادرانه  ستیکنم، چون مادرانه بودن حس خاص  ری توانم مادرانه تعب  یرا نم  حسش
 نهفته شده است. 

 

 ... یفرار کن  تی جهنم یاز زندگ  ی... خوشحال باش که تونست یکن زهرا... مگه بچه شد بس

 

توانم  ی دهد، خوشحال باشم؟ م یم میرا برا یخوشحال  یوعده  الیتوانم همان طور که ش یم ایآ
 خودم بسازم!  یخواهد را برا یکه دلم م یدغدغه زندگ یحت و ب را

 

 شوم.   یبعد چند کوچه و پس کوچه بالخره صاحب شناسنامه م  ال،یصبح به دنبال ش  از

  بی نص یاش ب یچند مرد و زن، با تند انیم به،یغر یبه مکان ها الیوارد شدن ش یبرا میها اعتراض
 ماند.  یم

 دست و پا کند. میشود شناسنامه برا یموفق م اما

 ...یزهرا اسد -

 

 شود.  یدر شناسنامه ام حک م ال،یو به نام پدر و مادر ش الیش  یلیبه فام اسمم

 گردد. یپدر و مادر خودم در دلم محفوظ م نام

 شوم، اما اسمم را یدر همش مواجه م یکنم که با ابروها یم  یدادن نامم نه ریی تغ  یرا برا  الیش  اصرار
 انتخاب کرده است.  میدوست دارم، چون مامانم برا

 

 کنم. یثبت نام م یدولت ر ی غ یمدرسه  کیزور و خواهش و تمنا، در  به
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 دهم.  یمدرسه را م ی نهیفروشم و هز  یرا م میو مدال ها ری از زنج یکی

 

 شوم.   یسالمندان نصف روز، بعد مدرسه مشغول به کار م یدر خانه   ال یکمک ش به

 

  هوشیب ده یشوم که سرم به بالشت نرس یخسته م یگذرد. شب ها به قدر  یبر وفق مرادم م  روزگار
 شوم.  یم

مادرم   نکهیشوم و به فکر ا یم داریب  مانیخانه   یگذرد. هر روز با کابوسها یماه مثل برق و باد م چند
 رسانم.   یا به شب مدارد، صبح ر یچه حال

 

 گذارم. یجگر م  یدندان رو ال،یش  یها یحوصلگ یها و ب  یمقابل تند در

 شود.   یخسته م  یهست گاه  زادیآدم

دانم. موظف به انجان تمام   یم ونیکرده است خودم را در مقابلش مد میکه برا یهمه کمک نیا با
 که جوابش را بدهم. نمیب  ینم  یخواسته هاش هستم، خودم را در حد

 کند.  یخانه استشمام م  یشوم مشامم بوئ ادکلن مردانه را در فضا یم داریصبح که ب   یروز  چند

 مشکوک.  یبو نیدر مورد ا یو سوال  الیهراسم از ش یم اما

 شود.  یمورد به ضرر خودم تمام م نیام در ا یکنجکاو

 

 ... ؟یبخواب   یبر  یش  یزهرا چرا بلند نم  -

 

 دهم. یکنم و جوابش را م یبلند م میرا از کتاب ها سرم
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 تمومش کنم.  دیعقب افتاده دارم... با یکم -

 دهد!  یرا تکان م  شیکند و پا یکنم نگران است! مدام به ساعت نگاه م یم  احساس

 .  رمی گ یعکس العملش استرس م نیا از

 

 ...یخور   یم یزهرا چا -

 

 کنم.  یرها م  زی م یرا رو  خودکارم

 کنم...  یمن دم م -

 

 . زدیخ  یبلند شدن که با عجله بر م یشوم برا یم زی خ مین

 ... ارمیتمومش کن... خودم دم کردم، االن م نی کجا؟ تو بش -

 

قبل خوابش عادت کرده ام. اما من فقط با   یها دنیکش  انیخوردن ها و قل   ییبه چا  الیروز ش هر
 کنم. ی اش م یهمراه ییچا

 را پهن کند. ییخواهد بسات چا یزودتر م  یدو ساعت یکی بال استثنا،  امروز

 گذارد.  یکنار دستم م  زیم یمخصوص به من را رو ینلبک فنجان

 

 ! نمیب یگذشته است، چون بساتش را نم  دنیکش انیقل  ریکنم امروز از خ  فکر

از   الیزدم که با خفه شدنم برابر گشت. ش یپک کی بار  نی اول ان،یقل دنیکش یبرا الیاصرار مکرر ش  با
 . دنیکش یتعارفم نکرد برا یحت  گریترسش د
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 سرد شد... گهیبخور د -

 

 کشم. یتکه قند کوچک سر م کی ام را با برداشتن  ییو چا میآ یم  رونیاز هپروت ب  شی صدا با

 

  ینظر م ریرا ز الیتمام حرکات ش  ی چشم  ریشوم. اما ز یخودکارم را برداشته مشغول نوشتن م  دوباره
 . رمیگ

 

مدام در حال   شیاست و پا وارید  یچشمش به ساعت رو کیکه  یکند در حال ی اش را مزمزه م  ییچا
 ... برهیو

 

 .نندیب  یکلمات را چهار تا م میکنم چشم ها یکم احساس م کم

 

 دهم بلکه خواب از کله ام بپرد.  یدو انگشت چشمانم را ماساژ م با

 

 کند،  یم رهیبر مقاومتم چ  یخستگ انگار

 کند.   یرا بلند م ال یش یافتد و صدا یانگشتم م یاز ال خودکار

 

 ...ی... مگه مجبور گهیپاشو برو بخواب د -
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 شوم.  یبندم و بلند م  یرا م کتابم

 کند! یو م مرا متعجب و کنجکا  شتریب نیاست! ا یعاد ری غ الیرفتار ش  امروز

 

 روم.   یاتاق م به

 . نمینش یتشکم م یشود و رو یسست م  میاما زانوها رد،یُکشم تا خوابم نگ یرا با راه رفتن، م  خودم

 توانم خودم را کنترل کنم! یقدر در مقابل خواب کم شده است که نم نیا تمیظرف یعنی

 شنوم.   یدر را م یشدن صدا هوشیحال ب  در

 دهم! اما انگار دلم قصد خواب کرده است.  یرا به زور از هم فاصله م میها پلک

 شنوم! یپچ پچ م یصدا  ،یدار یخواب و ب  انیشدن، م هوشیحال ب  در

 

 کند!  یم  شتریشدند، ترسم را ب  یم  کیکه به سمت اتاق نزد یهمراه قدم ها ،یآرام مرد یصدا

  ی نم یز یچ گریافتد و د یهم م یرو  میها کند و پلک یکنم خواب بر چشمانم غلبه م یم  یهر کار  اما
 فهمم.

 

دهم و زنگ ساعت را   یرا از هم فاصله م میسرم، به زور مژه ها یزنگ ساعت کوچک باال یصدا با
 کنم. یخفه م

 شوم.   یدهم و بلند م یبه بدن کرخت شده ام م  یو قوس کش

 روم.   یم رونی پوشم و ب یمدرسه ام را م یسرمه ا ینکنم، لباس ها  رید نکهیا یبرا

 عادت شده لباس بپوشم، بعد سراغ شستن دست و صورتم بروم.  میروز برا هر

 . رمی گ یم شی را در پ ییکنم و راه دستشو یاتاق را باز م در
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 آزارد. یهمان ادکلن تلخ مردانه مشامم را م یبرنداشته بو  یقدم چند

 شود! یکج م  الیاراده سمت اتاق ش یب راهم

 !دنیسرک کش  یکند، برا یم  شتریام را ب یبازش کنجکاو  مهین در

 فرو رفته بود.  یقیبرهنه رو شکم در خواب عم  یتنه  میبا ن الیش

 رسد. یبه مشام م الیاز حال از اتاق ش شتریمردانه و ادکلن تلخ، ب یبو

 کند. یمغزم را مشغول م ،یخورد و احتماالت باور نکرد یگره م  میابروها

 فرستم. یلعنت م میرج طانی را در مغزم پرورش دهم، بر ش  یطانیش یفکرها  نیخواهم ا ینم

 روم.  یم  ییبندم و به سمت دست شو یاتاق را م در

 سوء زن و سوءتفاهم ها را ندارد.  شیگنجا گرید مغزم

 کوچه ها بشوم... یواره ها و آ  ابانیخواهم دوباره در به در خ  ینامربوط نم یفکرها نیا با

و   رمیگ  یخودم م یبرا ری نان و پن یبخورم لقمه ا یز ی چ نکهیشورم، بدون ا  یو صورتم را م دست
 اندازم.  یم فمی داخل ک

 دهم. ییتوانم رها ینم ض ی زد و نق یکنم مغزم را از آن بو از آن فکرها یم  یشب هر کار  تا

 .زدی ر یو تمرکزم را بهم م  ابدی یچرا ها در مغزم جوالن م مدام

 ازش نداشتم و ندارم.  یشناخت چیکه ه یهم خانه بودن، با کس  ن یترسم از عاقبت ا یم

 کردم.  یم یباز  میاشتها داشتم با غذا  یب

 ترسم نگاهش کنم.  ی ... مالیدانم چرا هراس داشتم از نگاه کردن به صورت و نگاه ش  ینم

 یشتر یب  یمزخرفم دامن بزند و مرا به شک و شبهه  یرفتارش به فکرها ا ی نگاهش  مد یترس یم
 . ندازدیب
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به سرم    دمیترس یکه م یز یو از چ ختیگس میباال نگرفتن چشم ها یمقاومتم را برا شی با صدا اما
 آمد.

 

 ...؟ یخور   یزهرا چرا نم -

 

 کند. یخورد و ضربان قلبم را کندتر م  یگردن کبود شده اش سر م  یقبل صورتش رو چشمم
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 دمیدهد و از د یرنگم، که دستش را حائل گردنش قرار م دنیپر ایشود  یدانم متوجه نگاهم م ینم
 کند.  ی پنهان م

 بودم و متوجه شده بودم.  دهید د،ی من آنچه را که نبا اما

 دهد سمت خودم.  یتازه، فکرم را انحراف م یبا بحث  یحرفه ا  یلیخ

 

 ؟ یکن  یم کاریکرد، چ داتیپ  دیرش ای وقت بابات  هیزهرا... اگه  -

 

 شود.  یم خینام ها، مو به تنم س نیا دنیشن از

 

  نیا دیچون با ،یازدواج کن یا گهیبا کس د یتون  ی... نمیخودت گفت  ،یدیرش  یتو هنوز عقد کرده  -
 کنن... یم داتیکه پ یاحتمال رو بد

 

 زنم...  یم یصدا دار   پوزخند

 ازدواج!...  -

 

 ... یتا آخر عمرت مجرد بمون یخوا یبله! چرا که نه... نکنه م -

 

 کنم. یخفه م  میفشارم و بغضم را ته گلو یهم م یرو پلک

 کنم.  یمرِد دور   یکردن که تا آخر عمرم از هر چ یبا من کار  -
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 شود.  یبلند م  زی سر م از

 ... یش یعشق م ری دو سال بگذره، خود به خود اس یکی ،ی کن یطور فکر م  نیا -

و پوچ بودن    یکشه... حس تو خال یمونس و همدم پر م کی ی... دلت برای شیم یعاص  ییتنها از
خود  ی ... بیرس  یکنه و به بنبست م یبهت غلبه م یی ... تنهاید یم  رییراه خودت رو تغ  ،یکن یم

و با   یکن مغزت رو، فکرت رو شستشو بد یتنه جلو رفتن پرورش نده... سع  کیفکرت رو با تنها و 
 نگاه کن و زرنگ باش...   یبه زندگ  نانهی... واقع بیبر  شی پ انهزم

  یخواد باهاشون باز  یتا دلت م   ،یر ی دلت جا گذاشتن، انتقام بگاز جنس مرد که  ترس به  یتون یم
 ...یرو رونق بد تی و زندگ یو ازشون پول بچاپ  یکن

 

 گذارد. یسرگردان تنها م   یکند و مرا در آشپزخانه با فکر  یم یخال  شی دلم را با حرف ها ته

که به  یشود، لج از شکست عشق   یم یو از سر لج به زبانش جار  انهی عام ال،یش  یاز حرف ها یبخش
که پانزده    یکه بذر نفرت در دلش کاشته، دلمرده از زندگ  یخاطرش از خانه رانده شده، انتقام از عشق 

  حیترج   انکه غرورشان را به دخترش یرا در دلش نهفته... شکسته از خانواده ا  یو تلخ ییسال تنها
 داده... 

 

 ... ییکرد، تنها ی توان نه یگونه نم چیکه که ه  یحرف حق اما

که هنوز پا    یعقد د،یوجود رش  قتیپر از گرگ... حق یایکوه بزرگ درد است. وحشت از دن کی ،ییتنها
 ... میو حاج بابا  نی وجود حس قتیبرجاست... حق

 

 ... ؟یکن  یم ریهنوز که تو هپروت س  -

 

 کشم. یم  یبلند  نیپرم و ه یاز جا م  الیش  یصدا با
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 شام.   زیجمع کردن م یبرد برا یم دست

چندر غاز،   یبرا  یو از کلفت  یلذت ببر  یکنم از زندگ یم یندازم... کار  یفکر نکن... خودم رات م  ادیز -
  یم ادیمردها و انتقام از تک تکشون رو برات  نیخر کردن ا یبرا  ت،ی... استفاده از زنانگ یخالص ش

 دم...

 

 اندازد. یم شهی شود و به دل و جانم ر یم یبلکه خوف  ند،ینش  یبه دلم نم  لحنش

 کنم. یدهد وحشت م یکه در مغزش پرورش م  یطان ی فکر شوم و ش از

 شود.  یم دهیسمت گردنش کش نگاهم

 آورم.  یخودم نم یاما به رو نمیب یم  یپنهان کردنش را به خوب  یکرم پودر برا اثر

 شود. یم یهر روز مشغول پر کردن کتر  مثل

  یم شیاش را به نما  دهیزرد رنگ و بند بندش با دامن کوتاه و قرمز رنگش، اندام محشر و کش تاب
 گذارد. 

 طرز پوشش باز و جلفش عادت کرده ام.   به

  دمیکش ی. خجالت م دمیباز نخر یشلوار بسته لباس ها  کیاز تون  ری خودم به غ یکرد من برا یکار  هر
 باز را نداشتم. یلباس ها دنیپوش یاما رو میهم جنس بود نکهیبا ا  ال،یاز وجود ش  یحت

 شورم.  یشام را م  یکند و منم ظرف ها یرا آماده م  انشیقل

برم که زود موچ دستم را  یم یشود. دست به سمت قور   یقدم م شی پ ال یهر روز ش یچا ختن یر یبرا
 . ردیگ یم

 

 ... زمیر  یمن م نیتو برو بش  -
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 زنم!  یزده لب م  شوک

 ! ختمی ر یخوب داشتم م -

 

 . یز یر یکم رنگ م  ،یز یخوش رنگ بر یتون  یتو نم  -

 

 تا علت کارش را بدانم. ستمیا یکنار م  ،ییچا ختنی ر یاصرارش برا نیشوم از ا  ینم  الیخ  یب

 چرخد   یسمت من م یور   کیلبخند  با

 . ارمی ب نی باال سرم... برو بش یستادیخوب چرا ا -

 

 هست.  الیش یکاسه  مین ر یز یشود که کاسه ا یم  لی تبد نی قیبه  کمش

را   ختنشی دادن و خودش ر ییخواهم علت زود چا یبار م نی. انمینش  یمبل م یروم و رو یم رونیب
 بفهمم.

  یسمت در آشپزخانه م اطی شوم و با احت یمبل بلند م  یکنم و آرام از رو  یهم شانسم را امتحان م باز
 روم. 

 داخل استکان هاست.  ییچا ختنیمشغول ر ریسر به ز الیش

از آنها را داخل استکان مخصوص من خرد   یک یکشد و  یم  رونی دامنش ب بیاز ج یعجله ورق قرص با
 کند.  یم

بلندم   نی کشم تا ه یدندان م ری را ز نمیری گذارم و لب ز  یدهانم م یصحنه، دستم را رو نیا دنید از
 حواسش را سمت خودم نکشاند.
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 دوم.  یم ییتا بلندش کند که تند داخل دستشو ینیس یبرد به لبه ها یم دست

شود،   یم نی ام که از وحشت به شدت باال و پا  نهیس یو دست رو  ستمیا یم  ییدر دست شو پشت
 گذارم.  یم

 کنم. یاحساس م میگلو  ریبلند قلبم را ز کوبش

 سازد.  یم ترشی ترسم را ب  الیش یصدا

 

 سرد شد...  تیچا ایب  ؟یزهرا کجا رفت -

 

قصدش از   الینبوده است. ش یخود  یندارد، ب   یهوشی شباهت به ب  یمن که ب یخواب ها نیا پس
 تواند باشد!  یخواباندن من چه م

 زنم تا به خودم و لرزش بدنم مسلت باشم. یبه صورتم م یآب
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 روم.  یم رونیکشم و ب یم  قینفس عم چند

 یو دودش را حلقه حلقه رو هوا م ردی گ یم ی قیکشد. کام عم یم انیپا انداخته، قل یپا رو الیش
 فرستد.

 .نمینش ی م و بغل دستش م رو ی سمت مبل م  ال،یجلب توجه نکردن ش یبرا

 

 ... ؟ینگرفت  چهیدل پ - 

 

 شوم.  یاز بهت خارج م یا لحظه

 هان.... -

 

 کند.  یشده نگاهم م  زیر یچشم ها با

 !...یشد  ضی!... مریو رنگ به رو ندار  یر  یم یی... چرا تند تند دستشوهیا غهیچه ص گهیهان د -

 

 کنم.  یرا گم م میشوم. دست و پا یم خنگ
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 ... چرا؟ضینه نه... مر -

 

 چرخد.   یو کامال سمتم م ردیگ  یاش را از مبل م هیتک

 !...یستیچته تو زهرا!... روبه راه ن -

 

 دارم.  یام را بر م ییشوم چا یکنم و خم م یمن م من

 

 زند.   یدر دستش خشکش م انیقل شلنگ

 دهد. یمخمصه نجاتم م نیاز ا  لش،یزنگ موبا یصدا

 رود.  یدهد و سمت اتاقش م یم ریگ انی ل را بغل ق  انیقل شلنگ

 

  یکنم و راست م ی اش م یشوم. کنار گلدان پشت مبل خال  یدارم و خم م  یام را برم ییچا عیسر
 .نمینش

 . ندی نش یلوچ شده کنارم م یبا لب ها الیش

 شوم.   یکشم و از کنارش بلند م یم یا ازهیشود، خم یتحمل وجودش کنارم سخت م  گهید

 

 خوابت گرفت؟...  -

 

 ... ریخستم.. شب بخ  یل یامروز خ -
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 برم.  یگذارم و به اتاقم پناه م یاپن م  یرا رو استکانم

 کنم.  یم چهیروم و احساس دل پ یم رژه

 سازد.  یاندازد و اعصاب نداشته ام را متشنج تر م  یتاک راه م ک یت یبمب ساعت کیمثل  قلبم

 . رمیگ  یم قیم دم عمزنم و مدا یقلبم چنگ م یبلوز رو یرو از

 با چشم باز روبه رو شوم.  یناباور  نیخواهم با ا ینم

در با   یدود. صدا  یصداها در حال م  نیشود و سمت کوچکتر یمغزم شروع به کار م  یها آلواره
 آرام، درست دو سه ضربه...  یلیشود. خ یدست نواخته م

 قصد وارد شدن را دارد. انهیکه جرأت زدن زنگ را نداشته و مخف  یرود از ورود کس  یم نفسم

 شود.  یتر م  کی و نزد  کینزد صداها

 

   س یه سیه یمردانه، صدا ز یر یها خنده

 ... الیش

 چسبانم.  یکنم و به در م یم  زیرا ت  میگوشها

 شنوم. یرا م  الیش یصدا

 ...یکن یم  دارشی... برو تو... االن بگهیبس کن د -

 

 دندان بکشم. ری را ز نمیری در را محکم بچسبم و لب ز ی  رهیشود دستگ  یمردانه باعث م یبار صدا نیا

 ...نمش یدر بب یبزار از ال -
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 شود.  یبلند م الیحرص دار ش  لحن

 پا بزارم و قول و قرارمون رو فراموش کنم... ریو ز زی نکن همه چ یکار  -

 شنوم. ینم یصدا گهید

 کشم. یرا بغل م   میخورم و زانو ها یلرزانم قدرت قدم رو رفتن را هم ندارند. پشت در سر م یپاها

ضربان   ،یکنم. فقط نفس تنگ ینم دایپ  ختنیر یهم برا  یدانم چرا اشک  یخواهد اما نم یم هیگر دلم
 قلب...

 

 . زمی خ ی کنم و برم  یرا سرکوب م ترسم

 کنم.  یآرام باز مکشم و در را  یم نیرا پا رهیدستگ اطی احت با

 کشم. یم  رونیبه ب  یسرک

 کشاند. یمرا سمت اتاقش م  الیمبهم ش  یصداها

 شم.  یم کی بازش نزد مهیبه در اتاق ن  نی پاورچ نیپاورچ 

 کنم. یباز به داخل اتاقش نگاه م مهیدر ن یال از

 رود.  ینفسم م تشانیوضع دنید از

 کنم.  یلبانم مهار م  یرا با فشردن دستانم بر رو غمیج

 . ردیآتش نگ  شی از ب شیو جگرم ب  نمیرا نب   الیش  تیفشارم تا وضع  یهم م یرو پلک

 باشد که...   یآدم نیچن الی کردم ش یفکر نم  اصال

 کند.  یمرد توجهم را جلب م یروم تا به اتاقم پناه ببرم که صدا  یعقب م عقب

 خوامش... یم گهیفردا د -
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 دهد. یپاسخش را م الیش

 چهارده سالشه... که،ی کوچ ی لیکنم... هنوز خ یدارم آماده اش م  -

 

 کند.  یمرد، داغونم م حی کر ی خنده

 صبر ندارم.  گهی... زودتر قانعش کن من دهیعال  یل یکه خ نیا -

 

 کشد.  یم یخفه ا  غیج  الیش

 ... یوحش

 بخشد.  یسرعت م  میمرد به اشکها یمستانه  ی خنده

 

 ... یر یگ یپس اسمش زهراست... خوب راهش بنداز که دو برارش ازم پول م -

 

 کشد، باشه   یم یداد خفه ا الیش

 ...  یعوض

 

  نیزم یزنم و دو زانو رو  یاندازم. در را از پشت قفل م ی کنم و خودم را به داخل اتاق م یگرد م عقب
 افتم. یم

از اتاق درز   رونی ب میکنم تا صدا یبالشت خفه م یام را با فشردن صورتم رو هیگر یصدا یها یها
 نکند و توجهشان را جلب نکند. 

 آمد! یبود! پس راه خرجش از لکه دار کردن خودش به دست م  دهیمن نقشه چ یبرا  الیش پس
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ن  خواست م  یپول دار بشه! پس م  شتریخواست ب یمن م قیمن نسوخته بود! از طر یدلش برا پس
 خواست منم مثل خودش کنه...    یخواست ازم سوءاستفاده کنه، م  یانتقامش بکنه، م ی لهیو وس

 دروغه...  کی  نیتونم باور کنم ا ینم

 .دمی د یرا نم یصحنه ا نی چن نیرفتم و ا  یمطلق فرو م یهوشیکنم کاش در ب  یدلم دعا م در
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   ی#اتهام_واه

 

 ۲۴#پارت_

 

 ام قصد بند آمدن ندارد. دلم قصد آرام گرفتن ندارد.  هیگر

  ی و ب یپناه  یب یکشم و عزادار   یسرم م یگردد از شانس بدم، از روزگار تلخم، پتو را رو یپاره م پاره
 خانمان شدنم را، از سر گرفتم.
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 دهد جمع کنم.  ی تهوع م  یشده که بو ن ینفر یخانه  نیرا از ا  لمیبار و بند دیبا صبح

برادرم... شکنجه   یپدرم... قلدر  یمهر  یانداخت... ب نیبرزخ سنگ  نیمرا به ا یدر زندگ  میخالها  تمام
 ...میخانواده ام... ازدواج اجبار یها

 رفتم.  یفرو م  شتریکه با هر دست و پا زدنم ب  یبرزخ 

هق زدنم را  یتا صدا رمی شود دستم را گاز بگ یآن مرد باعث م یده خن یدر اتاق با صدا یصدا
 نشنوند.

 شوم.  یدوباره م یگذارم و منتظر فرار  یجگر م  یصبح خروس خوان، دندان رو تا

ببخشم تا خودم با   میبه زانو ها ی قدرت  دیسر پا شوم، با  دی. بازمی خ ی گذارم و برم یزانو م  یرو دست
 ..  یگاه، بدون اعتماد به کس هیقدرت جلو بروم، بدون تک

 ام را بگردانم. یزندگ  ییتنها دیرا قبول کردم و با ییتنها

 ییکزا یدارم و خانه ا یکرده بودم را برم یدار یکه با پول خودم خر یرا همراه با چند دست لباس فمیک
 کنم.  یرا ترک م 

 شوم.  یشهر ها م ینکند آواره  می دایپ  الیکه ش نیا یبرا

 کنم. ی سفر م یبر اتوبوس به مقصد نامعلوم سوار

 گردد. یموجب به خواب رفتنم م ادمیز ی هیو گر یخواب یب

 دهم. یمتورم و خسته ام را از هم فاصله م  یپلک ها یبلند مرد یصدا با

 

 ... نیش ادهیمقصد... زود پ نیآخر -

 

 شوم.   یدوشم انداخته بلند م یرا رو فمیک
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 رسد.  یبه نظر م نیمن، غمگ یبه غروب است، هوا مثل دل غم زده   کینزد

 کند.  یم  یدهن کج میبزرگ برا تهران

 

  رمیشک تقد یمکان کشاند! خودم! خواب... ب نیمرا به ا یکه ازش وحشت داشتم. چه کس ییجا
 . شهر بزرگ و خوفناک پرتاپ کرده است نیهست که مرا به ا

 سپارم.  یم ری دارم، خودم را دست تقد یبر م  قدم

 بودم.   دهیامام زاده قاسم را در تهران شن نام

 . رمی گ یم  شیراه امام زاده را در پ ابان،ینماندن در کوچه خ یبرا

  یکار م دیکرد اما با  یرا م میماهم، کفاف چند روز دربه در  نیو حقوق ا میاز پول فروش طالها یمقدار 
 کردم. 

 شوم.  یم ادهیامام زاده پ یکنم و جلو یرا حساب م یتاکس هیکرا

 روم.  یکنم و داخل م یبرداشته سرم م یچادر  یورود از

 زنم. یبه آن م یکنم و بوسه ا یرنگ م  ییطال ح ی را چفت ضر دستانم

 .می گشا یبه دعا م دست

 شوند.   یم ریزسرا میگونه ها  یو رو  رندی گ یم شیقبل از زبانم کارشان را در پ  میاشک ها قطرات

 . ردی گ یتا دلم آرام م  ایبندم به خدا و انب  یم لیدخ  یدانم چه قدر و چند ساعت ینم

 کنم. ی اهدافم ترک م  ریشکسته، امام زاده را به مس  یاز هر جا با قلب  یته

  یامام زاده را که نچندان دور نشده بودم را باز م ریافکند، مس یبه جانم م یدیخوف شد  اه،یس آسمان
 گردم.
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  یم رونی اذان نماز صبح را خوانده ب یکنم. با صدا یم  یرا در امام زاده با نماز و مناجات سپر  شب
 زنم.

کشم. خسته و کوفته راه امام زاده را  یسرک م یی... دنبال کار به هر جاابانیبه آن خ  ابانیخ نیا از
 کنم.   یم یوحشت آور، ط  یکی تار نیاندن ابه صبح رس یبرا

 کنم. ینوش جان م یخال ینان بربر  کیو نهارم را  شام

 شنوم.  یگردم و نه م یروم و برم  یروز م  چند

 یبرا ی... خانم تو که زور ی... خانم هنوز بچه ایخور  ی... خانم به درد کار ما نم یکم سن یل یخانم خ -
 ... یخور  ینم  نجای... خانم شما به درد کار ایما ندار  نیکار سنگ

 دارم.  یو دل مرده کنار جاده قدم بر م دیام نا

 

 کردم.   یو پفک کارتون تماشا م پسی بشقاب چ کی که سرخوشانه با  یکشد به روز  یپر م ذهنم

 

 ... ری ها رو هم تو پوست بگ ینیزم  بیزهرا پاشو اون س -

 

 ... نمیب یمامان من دارم کارتون م -

 

 خورد. یحرص م   نداشز

  دنیشوهر مثل سگ ازت کار کش ی خونه  ی... وقتیهار شد یدیو خواب یدلت خورد ری زده ز یخوش  -
 من ماست چه قدر کره داره... کی یفهم  یم
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 زنم.   یبه حرص خوردن زندادش م  یپوزخند

 شم.  یخونم و دکتر م یکنم.  درس م یمن که ازدواج نم -

 

 کند  یم  یدهن کج میخندد و برا یم

 باش... دکتررر...  الیخ  نیبه هم -

 

آمد، نه توانستم  رمی گ یشدم، نه شوهر درست و حساب  چیدانست. ه یامروز من را زنداداش م حال
 درس بخوانم...

 

 شوم.  یکشم و به عقب پرت م  یم  یغیراهم، ج یجلو ین یماش دنیچی پ با

 پرند. یم نی پا نی از ماش یکلی مرد بلند و ه سه

 کنم. یو هول زده دور و اطرافم را رصد م دهیستر

 و بدون تردد سر در آورده ام!  کی تار یجاده   نیچگونه سر از ا من

به هم  میچندش آورشان موجب خوردن دندان ها یخنده ها  یروم. صدا یبه قدم به عقب م  قدم
 شود.  یم

 

 با ماست...   ی... بچه امروز خوشییبایز یپا ز ی گر یچه آهو دینیبب  -

 

 . دیآ یرود و نفسم بند م یم برهی رو و بدنم

 روم تا فرار کنم.   یعقب م عقب



 ی اتهام واه 

111 
 

 شود.  یچنگالشان م ری اس میرا برنداشته بازو یبعد قدم

 شود.  یخلوت  گم م یشب و در دل جاده ها  کیکشم که در آسمان تار یم یدلخراش  غیج
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 ۲۵#پارت_

 

 

 کند.  یرا خفه م ادمیگذارد و فر یدهانم م  یرا رو  گرشید دست

 مرد کجا...  فیو زات کث  کری غول پ کلی و کم توان من کجا و ه فیزنم. اما بدن نح  یپا م دست

 فرو رفتم...   یق یاز گل در آمده در باتالق عم 

 افتادم. ری مست گ یخودم، تو دست سه گرگ درنده  یو با پا ختمیو نقشه اش گر  الیدست ش از
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 نیدر دستان ا ،یو وحشتناک حی رقم خورده باشد و من با طرز فج نجایام تا ا ی کنم آخر زندگ یم  فکر
 شود.  یو درشت م زیجانوران ر یها غذا ابانیشوم و جنازه ام در ب  دهیالشخور ها، در

 دهد. یدل خراش را م یپژواک مرگ میمرگ، در گوش هامثل ناقوس  شانیصدا

 

 سازم...  ینادر اول من کارش و م -

 

 خندد.  یبلند و چندش آور م  ده،یدر اسارتم کش فشیکه با دستان کث  یآشغال

 زنه داداش... من گرفتمش... یدلت و م  -

 

 کنند.   یتفاله بزل و بخشش م   کیمثل  انشان،یم مرا

 زند.   یکه نامش را فرا خوانده، از دور کمر و دهانم پس م یو دستان نادر   دیآ یم جلو

 ... دهیسر نرس ینادر... بده من تا کس یزن یور م یل یخ -

 کند.  ینظاره م قشی نفر مثل مجسمه، منگ خشکش زده است و به جدال دو رف نیسوم

 کشم.  یم  غیدوم و ج  یاز غفلتشان استفاده کرده با تمام گواه م یا لحظه

 کمک... کمک...  -

 

 کنند.  یم دنبالم

و معده ام پاره   یکنم لوزه و مر   یزنم که احساس م یم  یغ یبخشم و چنان ج  یحنجره ام قوت م به
 شدند.

 شود.  یباز  م دم،یدو  یکه به طرف آن م یشود و در کانکس  یمن کار ساز م غیج نیا اما



 ی اتهام واه 

113 
 

 یزند، متوقف م  یم رونی که از داخل کانکس ب یقدم مانده دستشان به من برسد، با نور چراغ چند
 شوند. 

دوم و خودم را به   یم ستمیا یفهمم. اما باز نم یم شانی خودشان و پاها یرا از قطع شدن صدا نیا
 رسانم.   یکانکس م

 گردم.  یو هراسان به پشت سرم برم ستمیا یمسن، تفنگ به دست م  بای تقر یمرد دنید از

 . ردیگ یاش آن ها را نشانه م یمرد با تفنگ شکار  ریپ

 گذارند.  یبه عقب برداشته پا به فرار م  یسه قدم هر

 دهم. یسر م هیگر یها یها می نفس نفس زدن ها انیافتم. م یم نیزم یکانکس رو یزانو جلو دو

 کشد. یم  ریسوزد و قلبم ت یم میگلو

 کنم. یمرد را کنارم احساس م حضور

شود نشسته عقب عقب بروم و التماسش را   یکه در وجودم رخنه کرده، باعث م  یترس و وحشت اما
 بکنم. 

 نداشته باش...  یکنم... به من دست نزن... تو... رو...  خدا... باهام... کار  یخواهش... م -

 

 کند.  یم  یزناک بر زبانم جار و سو دهیبر دهیمقطع ام، التماسم را بر   یهق و نفس ها هق

 

 زند.  یزانو م  میروبه رو مرد

 ندارم...   تی نترس دخترم کار -

 

 . ابمیدوزم تا صحت حرفش را ب  یم شیرا به چشم ها  میلفظ دخترم، چشمان اشک از



 ی اتهام واه 

114 
 

 کند.  یدلم را قرص م یبه غم نشسته اش، کم ی... چشم هادهیچروک یو صورت   دیسف بلیو س  شیر

 دهد.  یستون دست راستش قرار م نیزم یتفگش را رو  یند و دسته ز  یزانو م میرو روبه

 !...یی!... چرا تنهایکن یم  کاریچ  نجایا -

 

 : میگو یو اشتباه خودم... اما دروغ م  یکند، از نادان یم هیخون گر دلم

 سر در آوردم... نجایاز ا یدونم... چه طور  ی... رفته بودم دنبال کار که نمممیتیرو ندارم...   یکس -

 

 شنوم. یکند که نم یزمزمه م یز ی لب چ ری اندازد و ز یم ن یرا پا  سرش

 خطرناکه... ،ییبه سن و سال تو، اونم تنها  یدختر  یبرا  رونیداخل... ب  ای بلند شو ب -

 

 ترسم. یو همه کس م زیاز همه چ گهید

 مونم... یخوام برم امام زاده... من شب ها رو اونجا م ی... م امی  ینه... تو نم -

 

 شود.  یم ش یزند که دلم ر یم یبار لبخند پدرانه ا  نیا

... دمیرا ند شیوقت محبت چشم ها چی... هدمیلبخند پدرم را ند میاز هفت سالگ ریگاه به غ چیه
را با دل    نشیگرم و پدرانه اش را احساس نکردم... همش مشت و لگد و نفر یوقت دستها چیه

 لبخند، خاص و پر از محبت پدرانه ها را به همراه دارد. نی... اما ادمیجون چش

 .د یرس  ینگاهش از حس پدرانه اش، درگرم کننده به نظر م نانیاطم

دلگرم   بهی غر کیبا لبخند  نیچن  نیبودم، ا  دهیو نچش ده یرا ند ییحس ها نی که چن نیا یبرا دیشا
 شوم.  یم
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دانم! چون مرا مجبور به بلند شدن و داخل   یگرفت را نم یدلم نشعت م یحس از هر کجا  نیا اما
 کند!  یکانکس رفتن م 

 

 اما بخش   ند،ینش یته دلم خوف م  یا ذره

 شمارد.   یم چیذره خوف را ه کیاعتماد، آن  اعظم

 سازد.   یوجود لرزانم را آرام م  یکند،  کم  یم  شیکه بلند بر خدا یمرد توکل  ریپ

شک آدم صالح و با   یکند، ب  یم یی گردد و توکلش را بر اون باال یم یجار  یکه بر زبان کس  ییاو نام
 هست.  یمانیا

 

 روشنتر سازم.  یرا از تار  دمیتا د می زدا یم میمانتو نیرا با آست سمیخ  یچشمها

 .نمینش یدست به زانو م ،یچوب  یصندل  یلبه  یرو

 کانکس دارد.  ی وارهید یتفنگش را رو یرمق که قصد جاساز   یمرد شکسته و ب  ری دوزم به پ یم چشم

 کند.  یرا گوش زد م   شیاش سن نسبتا باال دهیخم  بایتقر پشت

 

 :  دیگو یآنکه سمت من برگردد م یب

دختر دارم هم سن و سال خودت... زنم   کیپشت...  ینگهبانم... نگهبان کارخانه متروکه  نجایا من
دو بار بهشون   یکی یکنه... هفته ا یم یخونه، هم از مادرش نگه دار   ی...  دخترم هم درس مضهیمر

 زنم. یسر م

 ۲#پارت_
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 دارد. یبر م یکتر  یکهنه را از رو یومین یآلم یقور 

 کنم..  نیزنم رو تأم یدخترم و داروها یارج مدرسه کار کنم تا مخ دیبا - 

 کند.  یکند و کمر راست م یرا پر آب م یشود و از کالون کنار در، قور  یم دوال

 !؟... یرو ندار   ی!... چرا کسیتو از کجا اومد -

 دهم.   یدهانم را قورت م آب

  یم یکه زندگ یکی شدم... با  ابانیدر به در کوچه و خ یی بچه که بودم پدر و مادرم مردن.. منم تنها -
 کردم، بد از آب در اومد و از خونش فرار کردم 

 گفتم ی م دیحرفم راست بود و با  نیاما ا اورم،یتا بودن را به زبان ب مردم

 کند  یرا روشن م یکشد و کتر  یم  تیکبر دیگو یم  استغفراهلل

 گردم...  یخوابم و صبح ها دنبال کار م یچند روزه تو امام زاده م -

 دای کار پ کیمن  یبرا نیتون   یم ن؟یکمکم کن  نی تون  یپرسم: شما م  یکنم و م  یمکث م  یکم
 .شناسمیرو نم یی... آخه من جان؟یکن

کوچک بغل   زیدهد و سمت م  یو کهنه قرار م  لیاست ینیرا داخل س   شیها یآرام استکان و نلبک   یلیخ
 .دیآ یدستم م

دخترم، کار   نه، یبرمت خونمون؟... با تهم  یم ینه... اما اگه بخوا ای ادی م ریدونم گ یکار به سن تو، نم  -
 کنه. یبکن... پولش کفاف خورد و خوراکت رو م یگلدوز 

 

. خانواده ام، ستمیآدمها ن  رتی س  یز روباز هم باور نکنم! قادر به باور ا  ایدانم خوشحال باشم  ینم
 از آب در آمد. نییچن نیبستم، ا  دیام شیکه برا  ییالیبرادرم، در آخر ش 

 از شهر، چگونه باورش کنم!... رونی جاده، ب نیمرد تنها، در ا نیبا ا حاال



 ی اتهام واه 

117 
 

دور  میها یکند از زود باور  یداشته باش... صد دلم منعم م یباورش کن و سرپناه دیگو یدلم م کی
 سازد.  یم

 شکند.  یسکوت کانس را م رشی ج  ریج یکه صدا  دینش یتخت گوشه کانکس م یرو

 . ندینش یدارد و راست م یکانکس برم  یتاقچه مانند، پنجره  یاز رو یتسبح 

 کند.   یجلب م پنجره توجهم را یقرآن کوچک جلو کی و  گاریبزرگ با پاکت س ینکیع

 کشاند.  یم میحاج بابا یلبش، ذهن خسته ام را سو  ریصلوات ز یزمزمه  با

 کوچه ها کرد.  یرا خورده، مرا آواره  نیخداشناس بود و معتقد، اما قول ظاهر حس   نکهیا با

 

 شود.  یسخت م یر یگ میجوم... تصم  یرا م نمی ریروم و پوست لب ز یانگشتانم ور م  با

 کشاند.   یمرد را سمت پنجره م ریو فکر و نگاه پ دیآ یم  رونیاز ب  یپارس سگ یصدا

اما با آن پنجره کوچک و   ند،یرا بهتر بب  رونی کند ب یشده تالش م زیر یکشد و با چشم ها یم گردن
 دانم. یرا دارد نم  شیاز چشمان کم سو یچه انتظار  ک،یشب تار

 دارد. یرا برم  نکشیو ع  دیآ یم نی تخت پا از

 دهند.  یشماره چشمانش را لو م نکیع  ینیکلفت و ذرب یها شهیش

 رود.   یاش م یکنان سمت تفنگ شکار  سرفه

 کرده اند.  ییجا  نیمرد درمانده را نگهبان چن ریپ نیمانم چگونه ا یعجب م  در

 کنم. یم ی شود تند و جستجو گرانه همه جا را وارس یکانکس که بسته م  در

 شود.  ینم  دمیعا یز یخرت و پرت پخت و پز در به داغون، چ  جز

 .نمی را بب رونیتا از پنجره ب  نمینش  یتخت م یرو

 شوم.  یسمت پنجره خم م ی گذارم و کم  یبالشت م یرو دست
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 کند.  یم  خیرا به تنم س میموها ش،یو اتفاق چند لحظه پ  زی وهم برانگ شب

 

 کند! یبالشت توجهم را جلب م ریآمده از ز رونی کشم که نصف عکس ب  یعقب م تند

 مرد مطمئن شوم. ریپ دنی اندازم تا از سر نرس یبه پنجره و در م  ینگاه

 !ستیازش ن  یخبر  انگار

 کشم! یم  رونی عکس را گرفته ب یگوشه  عیسر یلیخ

رسد، به راست   یدر عکس جوان تر و بشاش تر به نظر م یمرد که کم ریخانواده و خود پ دنید از
 برم.  یم  یبودن حرفش پ

  افهیهم ق بای ز  یروشن با لبخند به لب، بغل پدرش، زن یبلند، رنگ چشم ها ییخرما   یبا موها یدختر 
  یشان غبطه م یم یکنار دست همسرش، به خانواده پر مهر و صم ده،یپوش یدخت،ر اما با موها  ی

 کشم. یناک مسوز یخورم و آه

 

لبخند که سال به سال  ه،یو گر نهیخانواده داشتم، منم خانه و کاشانه داشتم، اما پر بود از غم و ک منم
 نشست، فقط آه بود و ناله...  یکداممان نم چیکنج لب ه

 

 انداختم.  یصندل یبالشت هول داده، خودم را رو  ریدر، با عجله عکس را ز کیت  یصدا با

 شود.  زیتم شیکفش ها ریکوبد تا گل ز یکانکس م یپله   یرا رو  شیمرد با غر غر کف کفش ها ریپ

دونم   ی... از صبح میکن یپاره م کهی رو ت چارهی ب یسگ مصب... با اون همه غذا باز هم گربه  وانیح -
 ...شهینم  شی ... شکم پر هم حالهیبه چ  یچ یبن یکنم... اون قدر گشنه نگهت دارم تا ب   کاری باهات چ

 . ردیگ ی اما غرغرش را از سر م د،یآ یکشد و داخل م یم نی به زم شیکف پاها دمیاز کوب  دست
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 زند.  یبه فکرش پوزخند م دلم

قاپن و طرف مقابلشان   یم گهیکنن، از دست هم د ی... آدمها به هم رحم نمچارهی مرد ب یکار  یکجا -
زبان نفهم   وانیح  کیاز  یاون وقت چه انتظار  ادتر،ینون و نمک بهتر و ز  کی   یکنند برا یرا فدا م

 !یداشته باش  یخواه یم

 

 کند و از   یچفت م   شیرا سر جا  تفنگش

کند به شستن  یهنوز نق زدنش پا برجا، شروع م ند،ینش یدر آفتابه را برداشته لب پله م کنار
 دستانش.

 سازد. یانسان را سبکتر م  نی دل پر و سنگ ،یلب ر ی ز ینق زدن ها و غر غر کردن ها نیقدر ا چه

 شود.  یبلند م  قیعم  یبه زانو گذاشته با آه دست
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 ۲۷#پارت_

 

گاز را خاموش   ری و ز ردی گ یپاره و رنگ و رو رفته از دسته اش م یبه جوش آمده را با پارچه ا یقور 
 کند.  یم

و   ین یب  زیر نیاش به دلم انداخته موجب ا ییبا چا الیکه ش یترس   رم،یگ  ینظر م ریتمام حرکاتش را ز 
  یدم کردنش م ییکنم و به دقت به چا یقرض م گریشود و چند چشم د ی به دقت نگاه کردن م 

 دوزم. 

که  لیکوچک است یکند و با قور   یرا دم م  ییچا ینقض چیشوند. بدون ه یمثل هم نمهمه که  اما
 .دی آ یم زی وصل شده، سمت م یبه خود قور  می اش هم با س رهیدستگ

 رود. یدارد و سمت تخت م یخودش بر م یبرا  یاستکان و نلبک زد،یر   یاستکان ها م داخل

 دارد.   یمرا از ترس باز م ییحس مأورا کی

  یعکس خانواده و صحت حرفش، نم دنیهم د دیشا  ،یک یو تار  رونی ترس از ب دیشا  ،ییتنها دیشا
به   شیپ  قهیرا که چند دق ممیو خواسته و تصم  میکند لب بگشا یدانم! هر چه که هست وادارم م

 . اوردی مغزم خطور کرده است، را بر زبانم ب

 دخترتون؟...  شیپ  نیبر یصبح من و م -

 

 دوزد.   یآورد، به صورتم م یاال منگاهش را ب یا لحظه

 نشاند. یبر لبانش م نانیو پر از اطم نیری ش یتبسم 

 . ادی در م ییهم از تنها نهیچرا که نه... تهم  -

 

 کوبم. یاز سر ذوق دستانم را به هم م خوشحال
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 ممنونم... ی لیخ  یل یممنونم... خ -

 

 شود.  یاش م  ییدهد و مشغول مزه مزه کردن چا یتکان م  نی به طرف یسر 

 

 ام... یکس بودنم، از سن کم و بچگ  یو ب  ییاز تنها تم،یخورد از وضع  یکنم افسوس م فکر

ام هنوز در وجودم   ی... عالم بچگستمیو چشم باز ن دهیکنم بچه ام... کم سن و سالم... د کاریچ خوب
 کنم.  ش یتوانم خنثا ی کند و نم یم انیغل

آن را باز کرده شروع به   یزند. با بسم اهلل، ال یم  شیبر رو یدارد و بوسه ا یکوچک اش را بر م قرآن
 شود. یم اتش یخواندن آ

 خواند. یم نیو دلنش  بای ز یل یصوت و خ با

 نهانم. یآن م یگذارم و سرم را رو یم  زیم یرا از آرنج تا زده رو دستانم

مانم که خواب چشمانم  یم  رهیبر زبانش خ یو جار   بایو کلمات ز نیدانم چه قدر به صورت دلنش ینم
 . دیربا یرا م

 

 دهد...  یول م ایخواب و رو   انیمرا م یاذان گفتن کس  یصدا

 شود.  یرا از هم فاصله دهم، نم نمیسنگ یاهلل و اکبر، پلک ها نیدلنش یکنم با صدا یم  یکار  هر

 دهم. یام را از هم فاصله م دهیبهم چسب  یزنم و مژه ها ی... زور منمی دا را ببدارم صاحب ص  دوست

  یدهم و تند چشم باز م یهم فشار م یرا رو میشوم! پلک ها یگنگ م یلحظه ا بهی مکان غر دنید از
 کنم.

 کند.  یدارم که گردن خشک شده ام، آخم را بلند م یدستانم برم یزده سرم را از رو  وحشت
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از   نیطوفان سهمگ کی و اتفاقاتش مثل  شبینماز، تمام د یمرد در حال قامت بستن برا ری پ دنید با
 کند.  یمغزم عبور م 

 که جان سالم به در بردم. ییاز آن بال میگو یکنم، شکر م یحبس شده ام را رها م  نفس

 آورد.  یلبانم م یرو ینددوشم، لبخ یرو یمسافرت  یپتو

 است.  دهیخودش نخواب  چارهی کنم مرد ب فکر

 خواند.   یو از اعماق وجودش نماز م تی با خلوص ن بایشود. چه ز  یبه نماز خواندنش خشک م نگاهم

 به همراه ندارم.  یکه چادر  فیتلبد... امل ح ینماز خواندن م  دلم

 زند.  یشود و جانماز کوچک و سبز رنگش را تا م یم خم

 

 قبول باشه.... -

 

 دهد. یشود جوابم را م   یطور که بلند م  همان

 قبول حق باشه دخترم...  -

 

 .میآ  یناب و تازه، به وجد م یهوا یدم، با استشمام بو دهیسپ  صبح

 کشم.  یم یق یکنم و دم عم یرا باز م  دستانم

 پر شود. نیدلنش یهوا نیاز ا میها هیکنم تا ر ی بار... دو بار... سه بار تکرار م کی

 .ستمیا یکانکس م یمرد، جلو ری پ منتظر

 غذا بدهد. یشبیبه دست پشت کانکس رفت، انگار رفت به سگ د سهیک
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 گذرانم. یجا را خوب از نظر م همه

 یکرد راه بود! خانه کاشانه ا  یبزرگ،  دور اطرافش متروکه... تا چشم کار م یتهران... کارخانه ا اتوبان
 شد...  ینم دهید

 

 نیبرهوت کجا... اگه ا  نیراه سر در آوره بودم!... امام زاده کجا و ا نیبه سرم!... من چه طور از ا خاک
 زدم.  یآتش دست و پا م انیبرو برگرد االن تو جهنم م ی داد، ب  یمرد نجاتم نم

 

کنم که مجال ادامه  یو شکر م  رمی گ یدارد، م  ییدر روشنا یکه سع یکی تار مهی را سمت آسمان ن سرم
 آبرو شوم.  یجان دهم و ب ابانیب  نیو نزاشت تو ا د یبخش میبرا  یزندگ ی

 خواهم و بخشش... یبندم و ازش کمک م یته قلبم توکل به خودش م از

  ینم  بمینس یکه گفتم و دل مادر و پدرم را سوزاندم، عاقبت خوب یکه کردم، با دروغ یدانم با کار  یم
 بگذرد و پشت و پناهم باشد.  راتمی خودش از سر تقص کنم یشود، اما دعا م

 چرخم. یمرد ستش م  ری مداوم پ  یسرفه ها با

 براتون؟...   ارمیآب ب -

 کشد. یم  رونی و رنگ رو رفته اش ب یکت قهوه ا بیاز ج یدهد و گاز  ینه تکان م یرا به معنا  سرش

 فشارد. یو چند بار، پس پس داخل دهانش م ردیگ ی دهانش م یجلو

 بندد. یکند و چشم م ینفسش را حبس م یکم

 شود. یم شیر دلم

 ...یمرد را چه به نگهبان نیا  ت،ی وضع  نیبا ا ایخدا

 زند.   یو درب کانکس را قفل م دیآ ی حالش سر جا م یکم



 ی اتهام واه 

124 
 

 کامال روشن شده است.  هوا

 افتم.  یدارد و پشت سرش راه م یبر م  قدم

 . اوردیب  ریگ  هینقل ی لهیخواهد وس یمکان دور افتاده چگونه م نیدانم تو ا ینم
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 رود و منم پشت سرش.  ی م ادهی تا سر اتوبان پ 
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 دهد.  یدست تکان م یرنگ  دیسف کانی پ  نیدست به ماش با

  یم یپشت، جا یکنم و صندل  ی مرد در کنارم، بر ترسم غلبه م ریپ  نیترس دارم اما با وجود ا نکهیا با
 . رمیگ

 پرسد. یآدرس م   لویبیو س انسالی مرد م راننده

 ناشناخته است.  میدهد برا  یکه م یآدرس

 کند.  یاش گل م یفضول راننده

 

 ؟ دیکن یم  کاری چ نجایا یزود نیشما صبح به ا  یحاج -

 

 ...ی... حاج ی چه اسم مستعار  یکردم! حاج یمرد خطابش م  ری آقا، پ ای یتلفظ حاج  یمن به جا چرا

 

 نگهبانم... -

 

 کردنش را ندارد.   یوراج یخواهد بهش بفهماند که حوصله  یکلمه م کیبا   تنها

 !...نیدیم یپرسد: با دخترتون نگهبان  یدوباره م  رد،یآنکه به خود بگ ی راننده ب اما

 

 الل شو... نکهیا یعنیکشد.  یم  نیگرداند و پا یبر م شهیتفاوت به سمت ش  یصورتش را ب  یحاج 

 انگار نه انگار...  اما
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 !...ستیخطرناک ن نجایا شونیمثل ا ی دختر خانم یبرا -

 

کنم از سوال و  یحشت م آنکه بخواهم و یشوم. ب  ی کشم و در خود جمع م یام را جلو م  یروسر 
 نگاهش...

 است که در مغز و روحم نهفته..  یمن آن  ریاما تعب  ،ینگاهش ترحم دارد و دلسوز  دیشا

 دهد. ینم  یکند و جواب  یم یسرفه ا یحاج 

ربط   شیبرا  گرانیدراز کرده است و مسائل د شتریب مشی را از گل  شیاست پا  دهیکنم راننده فهم فکر
 پردازد. یاش م  یماند و به رانندگ یم  رهیخ  یرخ حاج  میبه ن یلحظه ا نی هم یندارد، برا

 دارد. ینگه م کی تنگ و بار یمحله  کی یگذرد و جلو  یم یم یشلوغ و قد یکوچه پس کوچه ها  از

 شود.  یم ادهیرا حساب کرده پ هیکرا یحاج 

 دارم.  یقدم بر م شیناشناخته، هم پا یمحله  نیدر وجودم از ا  یخوف  با

 دم کوچه شان سرگرم گفتگو بودند. ای کنار دربه شان  یسکو ها یبه لب، رو گاریکم سن س جوانان

 اندازد.  یرا به لرزه م  می سازد و پاها یم شتریدستشان دلهره ام را ب  ی ها ریها  و زنج  لباس 

 .دیگشا یاندازد و م  یم دیرا کل   یدر کوچک یحاج 

آب، چند گلدان  ریو ش  یمان یحوض س  کیبا   م،یته باغ حاج بابا یانبار  یوچک و به اندازه ک اطیح
 گذارد. یم  شینابه سامان و فقرشان را به نما تیدورحوض، وضع یشمدان

 زند.  یدخترش را صدا م نه،یکند و تهم  یرا باز م یورود در

 . چدی پ  یتو اتاق م یزن یشکسته  یدخترانه، صدا یصدا یبه جا اما

 ...میزندگ  دیام یاومد -
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 کند.  یم دایبودنش از عشق را هو  یافتنی ناب و دست ن ند،ی نش یم یحاج  یلب ها  یکه رو یلبخند

 گذارد.  یکند و پا به داخل م یم  شیرا کنار در از پا شی ها کفش

 اش.  یمرد زندگ یشود، برا یم  زیخ م یداخل بستر ن یزن  ریپ

 کشد.  یزن درمانده اش را تنگ آغوش م زند و یزانو م  کنارش

 نزنم.  غیج  یک یرمانت یصحنه  نیچن دنید جانیگذارم تا از ه یدهانم م یرا رو دستم

چه برسد به  ردیام را بگ  چارهیبار دست مادر ب  کی یحت   میحاج بابا دمیگاه ند چیسن، ه نیبه ا تا
 بغلش کند و قربان صدقه اش برود.  نکهیا

 کند دراز بکشد. یبوسد و مجبورش م  یزنش را م  یشانیپ

 شود.  یتر م ضی کند و لبخندش را عر یچشمش را پاک م یاحوال گوشه  ضیزن مر  ریپ

 ...یآورد یز یکه با خودت مهمون عز نمی ب یم  یحاج -

 

 اش خبر از حال خرابش را دارد. نهیخس س خس

 دهم. یکشم و تند سالم م یلبانم م یو دست از رو میآ یخودم م به

 سالم.. -

 

 ... یسالم دخترم... خوش اومد کیعل -

 

 : دیگو یو م  زدیخ  یبر م زشیاز کنار همسر عز ،یعل  ایبا  یحاج 

 کنارت باشن... نهیخوام با تهم  یبرات آوردم مونسم... م گهیدختر د کی -
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 کند.  یم زانیاتاق، آو  یگوشه  یفلز  ز ی رخت آو یآورد و رو ی را از تنش در م  کتش

 شود. یدهد و  داخل م  یرا هول م زی کنار رخت آو یسبز رنگ چوب  در

 باشد.  یاتاق ایکنم آشپزخانه  فکر

  یم نیزم  یمثل خنگ ها سر پا خشکم زده، کف دست لرزانش را کنارش رو  ندیب  یکه م چارهی ب زن
 کوبد.

 .شمیپ نی پش  ایدخترم... ب ایب -

 

 روم.   یدهم و کنارش م یم  یتکان میپاها به

 . نمینش  یقرمز و کهنه م  یبه پشت هیزانو تک دو

 . ینتی ز لیوسا  ای یگونه دکور  چیو ترک خورده بدون ه اهیس وارهاید گچ

 

 ... ه؟یاسمت چ -

 

 دهم. یو جواب م رمیگ  یم واریاز در و د چشم

 زهرا...  -

 

کشد و مرتبش   یاش م نهی س یته شده بود را تا رودوخ ید یکه دورش با نخ کلفت سف یقهوه ا یپتو
 کند.  یم

 ...یی بایقربون صاحب اسمت بشم... چه اسم ز -
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 گردد.  یآب بر م  وانیل  کی کوچک پر از دارو، کنارش  ین یبا س یحاج 

 ...یداروهات رو نخورد نهیمونسم مثل ا -

 

 دوزد. یبه صورت مردش م  یزن بدبخت نگاه پر محبت  ریپ

 ... یامروز دورونت خواب مونده بود حاج -

 

 شود.  یشفاف و زالل زنش دوخته م یبه چشم ها ینگاه حاج  رنگ
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 ۲۹#پارت_

 

 شوم.   یم ای غرق رو 

 

 حاج بابا... -

خدا گره کور خودشان را   ی شهی که هم ییکند. با ابروها یکشد و کمر راست م  یکفشش را م  پشت
 دوزد. یحفظ کرده، به صورتم چشم م

 جانم و بله... ازش توقع ندارم.  د،یبگو ه،یچ ای ام، هان..  یراض  یحت

 چشمانش گم کنم. یو گورم را از جلو میشود حرفم را بگو یمنتظر م  فقط

 

 دکتر؟   شیبر یلب نزده، م یز یبه چ  روزی... از دضهیمر یلیمامانم خ  -

 

 کشاند.  یم یزند و راهش را سمت در خروج  یم  پوزخند

 ...شهی... خوب م ستمین  کاریبراش پونه دم کن... ب -

 

 زند.  یاش حالم را بهم م یلب ر ی ز یدم در حرف ها تا

تا نازش و بکشم... تا حاال من و نشناخته که من  یضیخودشو زده به مر ست،ی ن  میکنه حال یفکر م -
 .ستمین دنیو ناز کش یاهل لوس باز 
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گوش   کی نشان دادن  یکند زنش برا یم الی دوزم. پس خ یکنم و به رفتنش چشم م یم بغض
 زده است.  یضیازش، خودش را به مر یچشم

 اش بشود. یزندگ کی حال همسر و شر  یایبار داخل اتاق نشده تا جو کی  یدو روز، حت  نیا تو

 خورد؟  یم  رونیچرا نهار و شامش را ب  ست ین  ضیاگر مر پس

 نکند.  تیسرا شیمادرم برا  ی ضیخورد تا مبادا مر یزند: خوب خانه نم  ی پوزخند م دلم

 

 پاشد.  یافکار درد آورم از هم م ند،ینش یدستم م یکه رو یدست با

 صبحانه بخور...  ا یدخترم ب -

 کنم. ی کوچک نگاه م ی. به سفره میگو یم یگذارم و چشم یزن م دهیدست چروک یورا ر دستم

و   ردیگ  یزن درمانده اش لقمه م یبرا  یاما با عشق که حاج رانهی فق ی... صبحانه یو چا ریو پن  نان
 گذارد. یداخل دهانش م

 یلقمه، سفره  نیچسبد. دوم یم یل یخ رم،یگ یخودم م یبرا یشوم و لقمه ا یجابه جا م یکم
 کند.  یم یتداع  میخانه خودم را برا یصبحانه 

  یخودمان سر سفره و صبحانه و نهار معن  یاما خانه  ،ی خانگ  یو نان ها  ریعسل و مربا، سر ش  ر،یش
 رفت.  یم نی پا میشد و از گلو یدعوا مرافعه زهر م کیغذا با  شهینداشت، هم 

 کنم... هیمو ا ی میخم بگرتل یدانم به حال بدم و زندگ  ینم

  میابانهایبه جا آورد و در به در خ  ش یها و کتک ها ادیرا فقط با فر  یکه بزرگترش رسم بزرگتر   یزندگ
 کرد. 

 

قدر حرف   ن یا یعنیدارد؟.  مانیحد به همسرش ا نیتا ا یعنیکند،  یازم سوال و جواب نم یحاج  زن
 سند است.  شیمردش برا
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 زنم.  یخودم م یدل ساده  یبرا یشخدین

 هم به هم اعتماد داشته باشند. نه مثل حاج بابا و مامان من... دیو شوهر با زن

 

 ؟ یخواب یکجا م  ،یخور  ی... کجا میایچند روزه خونه نم یحاج -

 

 کشد. یبابا هوار م حاج

 ... یسوال جوابم کن یخوا یم یشدم... تا ک  ی بس کن زن... از دست شک کردنات عاص  -

 

 : د یگو یم لخورد

 ...ممینگران زندگ یاما حاج -

 کوبد.  یم  وارید یدارد و رو یرا بر م شی پا یجلو وانیل

 ...هیخاله زنک در و همسا یحرف ها ای تی نگران زندگ -

 کند.  یرا پاک م شی چادرش اشک ها یبا گوشه  مامان

 ... یول -

 

 دهد. یام، خاتمه م چارهی حاج بابا، به حرف خارج نشده از دهان مادر ب ی نعره

 

هراس دارد از اخفال شدن همسرش... مادر منم  شهیاش هست، قلبش هم ینگران زندگ  شهیهم زن
 جا نبود.   یاش هم ب یمستثنا نبود. نگران
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دهان مادرم را ببند،   نکهیا یکرده بود، اما برا  غهیص ی من با آن همه قلدرم بلدرمش زن یبابا حاج
 کرد.  یانداخت و خودش را تبرعه م یرا جلو م شیو هو یها

 انکار...  میهمه روستا حرف بود و از حاج بابا از

به آن  یشد، اما وا ینم  یحرف دیلغز ینم تیآمد، پا  یو ندانسته به وجود نم دهیند ثی حد حرف
جمعش   ی توان  ینم یبکن  یکه هر کار  یکتاب هزار برگ ک یشود،  ی حرف م کی بلغزد،  تی که پا یروز 
  یمگران  ی ل یاش خ دنیکه برود، خر یارزان است، امان از آن روز  یکن که آبرو دار  ی... آبرو دار یکن

 شود.

 

 واریرا از کنار د   یگلدوز  لیوسا نیا یدانم چه طور   یشود. فقط نم  یزمان از دستم خارج م گذر
 بودم. شده  یبرداشته و مشغول گلدوز 

سر رشته داشتم و مامانم   شی کردن کم و ب یام، از گلدوز  هیتاقچه پوش ها و ست جهز هیصدقه سر از
 .رمیبگ  ادیکردم خودم بدوزم و   یمجبورم م

 کند. یخانه را پر م یشاد و سرحال دختر  یصدا

 بابا جونم اومده... ایعنبر آورد... بابا... خدا یجان... باد آمد و بو یا -

 

و دست به زانو    دیگو یم یعل ا یشود.  ینه تنها لبانش، بلکه داخل چشمانش به خنده باز م  یحاج 
 شود. یبلند م

 برگشت! چه زود! نهیتهم پس

 رساند.  یرا بدون آن که بفهمم به شب م میروزگار سختم، صبح ها  یفکرها

اندازد و خودش را به   یم نیدوشش زم یرودر از  یمدرسه اش را جلو  فی ک  بای و ز فیظر نهی تهم
 اندازد. یآغوش پدرش م

 بابا...   -
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  چیرا ه نی ری حس ش نیا یآغوش و طعمش را احساس نکردم. چرا رنگ و بو نیگاه من ا چیه چرا
 . دمیگاه، من نچش

 دوم. یم میبدو تا دم در به استقبال حاج بابا بدو

 .یحاج بابا... خوش اومد -

 

 دهد.  یفشار م یو کم  ردیگ یبغل گرفتنم باز کند، دستم را م یدستانش را برا نکهیا یجا به

 .یانداز  یو بدو بدو راه م یزن  یم غی ج یستیبچه که ن ،یبزرگ شد گهید -

 

رو به  میو هول دادن حاج بابا یعصب  یکه با صدا رندیگ  یگونه ام راهشان را م  یگلوله اشکم رو گلوله
 شوم.   یرو م

 ...یر ی گ یآبغوره م شهیم  یهر چ  یبدو دنبال درس و مشقت... ه -
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🌺 
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 ۳۰#پارت_

 

 

 زنم. یو هق م ستمیا ی در م پشت

 

 ناراحت شد...   یچطور  نیزهرا هنوز بچه ست... بب   یحاج -

 

 شود.  یحاج بابا بلند م داد

 دیگفتنته... کجا بچه ست... هشت سالشه...کم کم با  دیاز سالم و خسته نباش  نمیبس کن زن... ا -
 نه من... ،یبد ادشیتوئه که  تیمسئول نیو خانم وار رفتار کنه... ا رهیبگ  ادیآداب و معاشرت 

 

 شود.  یمان ناراحت مما یصدا

 گذاشته...  یکجا هشت سالشه مرد... دو هفته نشده پا به هشت سالگ -

 

 . چدیپ یلحن حاج بابا آرام اما مواخذه گر تو خانه م  نباریا

 بده...  ادشی بخت، شوهرش خانم بودن رو  یرفت خونه  یوقت  یخوا یم -
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 دوم. یروان م شهیهر روز خسته و درمانده، سر آراز هم یمشاجره ها از

شسته شدن هر   یبشورم، اما به جا میاشک ها ختنیقلبم نهفته را، با ر  یکه رو ین یدمل چرک نیا تا
 شود. یم  یسرطان یکند و غده  یروز عفونت م 

 

  خی نشسته در ب شهیهمراه با بغض هم م،یشود را با فرو دادن کبود ها یدراز م میکه روبه رو یدست
 فرستم. یفرو م م،یگلو

 ...یسالم خوش اومد -

 

 . زمیخ  یبر م  میاز جا عیسر

 ونینکرده و آداب مهمان بودن و مد یادب  یاست که ب ن یا یفقط برا ،یلبخند یبرا میلب ها یانحنا
 . اورمی بودنم را به جا ب

 م...سالم... ممنون -

 

 یلبان خوش فرمش را احاطه م یو پر محبت رو قیمن، عم  یبر عکس لبخند تظاهر ساز  لبخندش
 کند.

 کنم... یخواهش م  نیبش -

کند، سمت   یرا باز م  شیمانتو  یکشد و با خنده همان طور که دکمه ها یاش را از سرش م مقنعه
 رود.   یم یحاج 

 ... یمون یم شمونیپ ی بابا جونم تا ک -
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 شود.  یظاهر م شیمقنعه و مانتو ریو بلندش بافته شده از ز ییخرما یموها

 کنم.  یافتم و حسشان م  یم  ندینش یم میمو یاز  تار ها کیهر  یمامانم که بر رو یدستها ادی

باشه... دختر مثل   بایبافته شده، ز  زیتر و تم  دیبا شهیو خانم باشه... موهاش هم قهیبا سل دیدختر با -
 یروسر   ریرا ز شی بایز یحفظ کنه... موها یهر نامحرم  دیخودش رو از د د یبا ،ابیجواهر نا کی

  طانیپلکش باال نره تا ش نه،یرا بب شی پا یجلو شهیباشه... چشمش هم نیبپوشونه، خود دار و مت 
  ری را ز شی گرانبها نتیپاک و باوقار بمونه... ز دینکنه... دختر مثل فرشته با تشیهدا یبه ناپاک  میرج

  یبشه بند آتش جهنم م دهیبنده، اگر د  یبهشت میبه نس  شیو چادر بپوشونه... هر تار مو یروسر 
 شه...

 

 کشد.  یبندد و سه بار م  یم یرا با کش زر دار  میبافت مو یانتها

 بوسم. یگونه اش را م جانی گردم و با ه یم بر

 شم مامان... یباعث افتخارت م -

 

 زند.  یام، بوسه م یشانیپ یرو

 ...یک ندارم... تو دختر منش -

 

 است. اطی در ح یبدانم چه کس نکهیدوم، بدون ا یبه سمت باغ م یشاد با

کنم و داخل خانه باز   یباغچه کود آورده، هراسان عقب گرد م یحاج بابا و مش غالم که برا دنید از
 گردم!  یم

 یکوبد که م یم یوقفه طور  یتنبه نخواهم ماند. قلبم ب یدانم که ب یزنم از ترس. م  ینفس م نفس
 بزند!   رونی خواهد از دهانم ب
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 دوم!  ی مامان م شی سمت آشپزخانه پ مهیشود، سراس  یحال که باز م در

 یشود که گرد باد یشصتش خبر دار م  انم،یو چشمان گر دهیپر یرنگ و رو دنیام از د چارهی ب مامان
 شدن را دارد. کیقصد نزد

 

 ... زهرا-

 دنیشروع به لرز ،یدر اثر باد نا آرام انهیکند که وحش  یم  ی مجنون دیمرا چون ب میبلند حاج بابا ادیفر
 کند.  یم

آشپزخانه  یچی بپرسد، حاج بابا ق یاش را مهار کند و سوال  دهیمامانم بتواند لرزش دستان و رنگ پر تا
 شود.  یرنگ، چنگ زده به سمتم حمله ور م دیسف  یفلز  نتی کاب یرا از رو

 کنم، جرأت فرار را نخواهم داشت. دایهم پ یز ی راه گر اگر

 شود. یچنگال قدرتمندش م ریاس میموها بافت

 کشد. یگوشم اربده م کنار

 ... یمن و ببر  یآبرو یخوا ی... مید یمن موهات و تاب م یبرا -

 

 سوزاند.  یم را مجگر ، یچ یق یلبه ها ریز میخرت بافت موها یصدا

 شود.  یدرد آور قطع م یصدا نیشد، با ا یخارج م  میاز گلو ییرها یکه برا یغیج

 شنوم.  یبلند مامان را م نیه فقط

 کر شده ام.  انگار

 کوبد.  یصورت مامانم م یبا پشت دست رو یحاج  اما

 دختر بزرگ کردنت... نمیا -
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 کنم.  یم نشیدر دلم نفر یا لحظه

 داره.. یدستت بشکنه... مامانم چه گناه -

 

 یشود. دلدار  یو تار م  ری ت میبرا  ایزنم. دن  یزانو م نیزم یموکت آشپزخانه، رو یرو میموها دنید با
 شوم.   ینم یشنوم، اما قادر به نشان دادم عکس العمل  یمامان را م یدادن ها

که   گهی. به جون خودم تا سال دخواستم کوتاهش کنم  یدخترم موهات موخوره داشت... خودمم م -
 . یچه خوشگل شد  نیبب یطور  نی... اشهی بلندتر م  نمیموهات از ا ،یر ی کالس چهارم م

 

است را نشان   یکه بر زبانش جار  شی شود، خالف حرف ها یم یگونه اش جار  یاشکش که رو قطره
 دهد. یم

ها و دعواها، فکر فرار به  یناسازگار  نیگاه با ا چیساختم، ه یدرد ها و ظلم ها باز هم م نیمن با ا اما
 سوختم، شکستم اما دم نزدم.  دم،ی مغزم خطور نکرد. رنج

 کشنده قابل تحمل نبود.  بتیمص  نیا د،یرش اما

  دیکردم، نفرت رش  یم یآمدم و زندگ یکنار م  یز یبهم عالقه داشت، باز هم با هر چ یذره ا دیرش اگر
بکشم.    رونی اش ب یوادارم کرد فرار کنم و خودم را از زندگ د یواستن رشروز انداخت... نخ نیمرا به ا

 دادم. هیکه من با نابود کردن خودم بهش هد یکه حقش بود. حق  یزندگ
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 ماند.  یانگشتانم معلق م یو سوزن ال ندینش یکارگاه داخل دستم، م یلبه  یرو یدست

 دوزم! یم نهی تهم یتابه تا یناراحت و ابروها یرا به چشم ها نگاهم

 

 ...یخوب -

 

 کنم! چرا خوب نباشم! مگه من چمه؟... یرا درک نم سوالش

کارگاه چفت   یپارچه  یو رو ردیگ یشود که منظورش را درک نکردم، سوزن را از دستم م یم متوجه
 کند.  یم

 کنم.  یرا دنبال م دیآ یکه سمت دستم م یدستمال کاغذ

 .ندینش یو سوراخ سوراخ شده، م نیانگشت دست راستم که خون یرو

 ایام!...  یبال را سر انگشتم آوردم!... پس چرا حسش نکردم!... نکنه فکر کنن روان  نیمن خوم ا یعنی
 ... وانهید

 چرخانم.  یو زنش م  یضرب گردنم را سمت حاج  با

و چشم   نیداخل دستش، مشغول صلوات فرستادن است، اما نگاه غمگ حیبا تسب   ریسر به ز یحاج 
 من ثابت مانده است.  یخانمش رو  یباران  یها

درنده  یها و گرگ ها  ابانینشود و دو بار گرفتار خ یوقت سوء تفاهم  کی نکه یرا از ا  میو پا دست
 کنم.  یاش نشوم، گم م

 

 ها...   دمیمن دستم سوزن رفت، فهم  -
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 خواستم گل هاش و تموم کنم... ی... خوب داشتم ها... منیم بگم چسب دارخواست ی.. مدمید

 

  یشده بر گونه اش را با سر انگشت م یخانمش اشک جار  د،یگو یالاالاهلل م یمن، حاج  یدستپاچگ از
 .دیزدا

 

 . ردیگ یموچ دستم را م  نهی تهم

 من چسب زخم تو کوله ام دارم.  م،یچسب بزن می زهرا جان بلند شو بر -

 

 کنم.  یکشم، هم بغ م یخجالت م هم

نگاه پر ترحم خانواده   یکنم برا  یبغ م  به،ی غر یخانه  ک یو آوار شدنم در  یزندگ تی از وضع خجالت
 دانند... یم ممیتیکه  یا

 کشاند. یم یکند و همراه خودش داخل اتاق  یدستم را رها نم نهی شوم. تهم یبلند م  ری به ز سر

اش را سر بلند   یکه کوچک  یرنگ کف اتاق  یزنم به موکت زرشک یو زل م نمینش یدو زانو م  ری به ز سر
 کشد.  ینکرده به رخ م

و   ستی قدر حالم مساعد ن  نیا  یعنی... دمیسوزش دستم را هم نفهم  یچه مرگم شده، چه طور  من
 ام داغون است. هیروح 

 کند. یرنگش را باز م اهیس  یکوله  ییجلو پیو ز ندی نش یم میهمراه کوله اش روبه رو نهی تهم

مامان چه قدر  ی دون یکردم، نم  دایخواهر پ کیخوشحالم که   یلی... خ امیدر م ییاز امروز از تنها -
 خوشحاله...

 قرار داده که من به آرزوم برسم.  یآرزو داشتم دو تا دختر دو قلو داشتم، خدا زهرا رو سر راه حاج  گهیم
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کردن و   دواریدر ام یزند، سع یانگشتم م یکند و رو یطور که چسب زخم را از کاغذش جدا م  همان
 را عوض کند.  میخواهد حال و هوا  یام دارد، م یدلگرم

 کند، تا من ناراحت نشوم.  یاده نمبابام استف  ایالفاظ مامانم  از

... من دو تا از  میکن  یم یتونم تنهاتون بزارم... از صبح با هم گلدوز  یاز امروز راحتر م گهیم یحاج -
 امتحاناتم مونده... اونا رو هم بدم خالص...

 

 .ستدیا ی شود، قلبم م یم یکه بر زبانش جار  امتحان

را تمام   ییدادم، منم االن داشتم دوم راهنما  یکرد منم االن داشتم امتحان م ینم  یبا من باز   الیش اگر
 کردم.  یم

 

 مدرسه... میر یو با هم م میکن یبعد انشاهلل با هم ثبت نام م سال

 نشانم. یم می لبها یرو یزورک   لبخند

 

 ین شناسنامه با او  رم،ی به سرم بگ یبعد! با کدام شناسنامه، اگر ازم شناسنامه خواستند چه گل سال
 بودنش...   یجعل یتوانم بدهم برا یم  یحیتوانم بکنم. اصال چه توض  یم یچه کار  یجعل

 

 شناسنامم و گم کردم.  -

 

 آورم.  یفکر و از سر اجبار بر زبانم م  یکند، اما من دستپاچه ب یازم نم  یسوال

   دیآورد. با یدروغ دروغ م ندیگو یم
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 نرود.  تی تا آبرو یسرهم کن  گریدروغ، هزاران دروغ د کیجمع کردن  یبرا

ازم   یشده است، جز دروغ کار  نی االن من شده، هر قدمم، هر نشست و برخاستم با دروغ اج تیحکا
 . ستیساخته ن

 

 کند.  یموعظه اش را عوض م  ع یسر یلیکند، اما خ  یبهت زده نگاهم م یکم

 . میریگ ینگران نباش المثنا م  -

 

سپارم به فردا و   یزنم و م  ی. هنوز حرف نم ردیخواهد المثنا بگ  یم یبا چه مدرک میدانم چه بگو ینم
 . ابمیب یتر  دیکه دنبال دروغ جد یروز  گر،ید یفردا ها

 

 ... ؟یکالس چندم-

 

  رهی شود چشم از انگشت چسب زده ام که بهش خ یکند و باعث م یخارجم م  الیاز فکر و خ سوالش
  یلباس ی اتاق در حال جستجو یرنگ گوشه  یه داخل کمد قهوه اک یا نهیو به تهم رمیمانده ام بگ

 است، بدوزم. 

 

 ... ییدوم راهنما -

 

  یزانو م  نیزم یچرخد و رو یگلدار گره زده داخل دستش، سمتم م یو سر خوشانه بخچه ا شاداب
 زند.

 ... یسال ازم بزرگتر  کیام... پس  ییمنم اول راهنما یوا -
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 . میبگر ای دانم لبخند بزنم  ینم ااش، یر  یب ی یشاد به

 شانه اش به عقب برهاند.  یرا از رو  شیکند تا بافت موها  یرا پرت م  سرش

 گردد. یرنگارنگ را م یلباس ها  یکند و البه ال یبخچه را باز م گره

 کشد. یم رونیرا ب   یرنگ  یگلبه بلوز

 

 ام نوتره... گهید یاز بلوز ها دم،یدو بار پوش یک یخوره...  ی به تنت م  نیا نیبب  -

 

را داخل اتوبوس جا   میکوچک لباس ها فیخورم که چرا حواسم را جمع نکردم و ک یم افسوس
 گذاشتم. 

 

 دادم... یلباس نو ندارم، وگرنه نوش و برات م -

 

شود، خودم را    یاش م یکند و باعث ناراحت  یبرداشت م نیچن نیمکثم را در جواب دادن ا نکهیا از
 فرستم. یلعنت م

 ... هیچه حرف نی... اهیادیاز سرمم ز نیا - 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 
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اما ندانسته  ،یفی و پر از کث ییگرچه کذا ال،یش یزمستان سرد و سوزان را در خانه   نکهیاز ا خوشحال
 کردم.  یسپر 

 

نه از   ست،یجار شانیکه، نه خونم در رگها یخانواده ا  نیبا ا رمی گ یدغدغه، انس م یراحت و ب چه
 شود. ی م دهیدر وجودشان د یگوشت و پوستم اثر 

 کند. یم یمادر  میمادرم، برا یکه همتا یشود و مادر   یم زتریعز میکه از پدرخودم برا یا بهیغر

دادن   یرا با دلدار  میسرم، و اشک ها یرو نهی تهم دنیشبانه ام را با دست کش  یکابوس ها وحشت
 کنم.  یم یدهد، سپر   یام م یمادر دلدار  کی مونس خانم که مثل 

 

 زهرا زود باش بابا منتظرمونه...  -

 

 .رم یگ یم نهیکنار در درست کرده، چشم از آ واری د یکوچک رو نهیآ یمقنعه ام را جلو  ی لبه
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 اله مونس...خداحافظ خ -

 

 کند.  یم  قیبدنم تزر یرا به تک تک سلول ها یدوار یلبخندش ام یدلگرم شهیهم مثل

 خدا به همراهتون دخترم...  -

 

 بهتر شده بود.    نهیتهم ی هیروح یچه قدر برا یمار یشدن خاله مونس از بستر ب بلند

در اون   میلیمدارک تحص یگمشدن شناسنامه و همه  نی دادن دروغ حیتوض روز،یسخت بود د چه
 و فرارم از دست اون نامردا.... یر یدرگ

 دل سوزاندند. میاما چه صادقانه باورم کردند و برا و

 

 ...یمون یاز دست تو زهرا... مثل الکپشت م یوا -

 

و نازش محروم   صورت ماه دنیاز د یسال و دو ماه کیمادرم را در دل شکسته ام که االن  ادی نهی تهم
 کند.  یدور مانده بودم، زنده م نشیدلنش یمتلک ها ب،ینص  یو دستان پر مهرش ب

دست الکپشت را از پشت   ،یآورد و فقط با گفتن حرف یآماده شدنم حرصش را در م ریقدر د چه
 زد.  ینق نم ادیداد و ز یخاتمه م  تشیبه عصبان  ،یبست

 

  یمنحرف م متم،ی ارزان ق یکتون  ینوک کفشها ی رهیآسفالت و خ ینگاهم را از رو نهیتهم ی سلقمه
 گرداند. یسازد و معطوف خودش م
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 کشه...  یخجالت نم یکنه و ذره ا  یم یبابا هم چشم چرون یشرف جلو  یپسره ب نیبب  -

 

 کوبد.  یم مینامحسوس به پهلو  یلیخواهم سرم را بلند کنم، دوباره با دست، خ یم

 کنه... یم چمونیکه بابا کفن پ  اری در ن یلو باز تاب -

 

 چند  نیکه تو ا یترسد از پدر  یم نهی تهم

حال حرمت    نیگردد اما با ا نهیتهم ی هیو باعث وحشت و گر اوردی از گل نازک تر به زبان ب دمیند ماه
ها و  ادیکه فر میکند. اما من چه بگو یو فرزند بودنش را حفظ م   یدارد و ترس دخترانگ ینگه م

 کردم.  یهم وحشت م  شی پا یشده بود و از صدا یآلرژ  میبرا م،یحاج بابا یغضب ها

 .مینشو ی حاج یتا مبادا باعث دردسر و نگران میچرخان یمحله، سرمان را نم دنیچی پ تا

را    شیبابا یمبادا نگران دهد تا  یانجام نم یمنقول ریغ یکار  چیمالحظه کار است ه یلیواقعا خ  نهی تهم
 و از کارش باز دارد. زدی برانگ

 یمن چه قدر شرمنده ام م یشناسنامه برا  کیدرست کردن  یبرا یحاج  یهفته رفت و آمد ها کی
 شود.  یبسته اش را خواستار م   نهیو پ دهیدستان چروک دنیسازد و دلم بوس

کند. اما   یم هیشناسنامه ته  میکند و با مشخصات خودش برا یبه عنوان دختر خوانده اش قبول م مرا
 دهد.  یکار را انجام م نیا یدانم چگونه و با چه دنگ و فنگ ینم

 

 وجود اعصاب برام نذاشته...  یب یپسره  نیچکار کنم؟... ا یگ  یزهرا م -

 

 شوم.  یمت گوشش خم مبه س یگذارم و کم یدهانم م یخودش دستم رو  مثل
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  یصندل  کی یخواهد با فاصله  ی دارد، دلم نم  یز یت یگوشها ش،یکم سو یبرعکس چشم ها یحاج 
 را بشنود. مینشسته است، صدا  ییجلو  یکه صندل  یتاکس

 

 ندازه...  یخودت و تو دردسر م یپنهان کار  یبزار  انیبابات و در جر دیتو با نهیتهم  -

 

 جود.  یرا م نشیریفشارد و لب ز ی انگشتانش را به هم م ادیاز استرس ز نهی تهم

 افته. یو بابام تو دردسر م شهیکنم... بگم که مزاحمم شده، شر به پا م  کاری چ یگ یم -

 

 .. ادیبه سرت ب   ییکه بال نهیبهتر از ا -

 

  یماه، باز هم ناتمام م کی نی بار در ا  نیچندم یبرا نهیشود و بحث من و تهم   یمتوقف م نیماش
 ماند.

 

 .میشو  یم ادهیرا حساب کرده پ یتاکس هیکرا یحاج 

 .میدار یقدم برم یصمد  یبه سمت خراز  نی و مت  ریسر به ز یبازار را پشت سر حاج  طول

 آمد.  یو چند ساله که اصال از نگاه و زبانش خوشم نم  یچرب زبان س یبازار  کی یصمد

به متحمل شدن نخواستن  یشناسد و مجبور   یها را نم  امدیخوش آمد و ن  یدر زندگ  ییاجبارها یول
 ... تیها

 کند.  یدارد و خوش و بش م یبرم  یبه سمت حاج یشود و قدم یبلند م  زشیاحترام از پشت م با
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دخترا خودشون   نیداد یم ی... حاجیدی... شما چرا زحمت کشنیسالم حاج آقا خوش اومد کیعل
 آوردند.  یم

 

 ... ستین یپسرم...  زحمت  یباش سالمت

و   ندینش ی م یصندل  یرو یحاج   م،یگذار یم  زیم یسفارشات را رو یها سهیک  نهیو من و تهم یحاج 
 . میستیا یما کنار م

 شود.  یم ری گیاش جا یصندل یرود و رو یم زشیدوباره پشت م یصمد

 شود.  یم یزند به صورتم و مخاطبش را حاج  یچشم زل م یاز گوشه  زیه یصمد

جا بغل    نیهم  ه،یخوام مثل بق  یم یباش  یکنند، اگه راض یخوب کار م  ی ل یدخترات خ یحاج -
  یادیتونند سفارشات ز یراحتتر م یاط یبا چرخ خ  نجایکه دارند، ا  یدستم ادامه بدهند، با پشت کار 

 بدهند..  لیتحو

 قبول نکند. یکنم حاج  یشود و دل دل م  یشود و خوشحال، اما من چندش م  یباز م   ششین نهی تهم
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   ی#اتهام_واه

 

 ۳۳#پارت_

 

 شود.  یم  ینون و آبدارتر صمد  شنهادیدر جواب دادن، موجب پ یحاج تعلل

 

پنج گل، ده تا گل به کمک   یشه، هر روز به جا  یکار کنن مزدشان دوبرابر و کارشان دوبرابر م نجایا -
 تونن بزنن.   یم یاط یچرخ خ

 

فرق سرش از   یکشد، کچل یسرش م یرو یدارد و دست  یلبه داراش را از سرش بر م اهیکاله س یحاج 
 زند.  یعرق برق م 

 ...انیمشکل نداشته باشن، م یاگه دخترا با ساعت کار  -

 

 یم یلبان پت و پهن صمد یرو یبخش  تی لبخند رضا مچهی اما ن زد،ی ر یفرو م یت یمن از نارضا دل
 . ندینش

نداشته باشند و از فرط   یو اساس  هیپا میفکر ها نیهم ا  دیدارم، شا یصمد نیبه ا یب یحس عج  کی
 گذشته ام، نسبت به مردها نشعت گرفته باشد.  یگونه  ماریب  یفکرها

 افکند. یم شهیدر دلم ر ی نسبت به صمد یهر چه هست، وحشت اما

را   یکند و بسته تراول پنجاه هزار تومان یرا باز م  زشی م یبا همان لبخند مزحکش، کشو یصمد
 کشد.  یم رونیب

 کند.   یششصتش را با زبانش تر کرده شروع به شمردن م انگشت
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 . رمی گ یم ختشی ر یشود. چشم از صورت ب  یم چندشم

 . رمی نظر بگ  ریحرکاتش را ز ی چشم ریکند ز یوادارم م  یحس اما

 دهد. یهم به سمتش هول م یگذارد و کم  یم یحاج   یجلو  زیم یرا رو نهیدو ماه من و تهم حقوق

 حقوق دوماهتون... نی حاج آقا، ا  دیبفرما -

 ...  ن؟یکن  یپرسد: کارها رو چک نم  یقبل برداشتن پولها م یحاج 

 

 اندازد. یم  شی را داخل کشو شی پولها ی هیو بق  دیآ یکش م  شی لبها یصمد

 

 ...نیما شناخته شده هست ی... شما و دختر خانم هاتون برای حاج   هیچه حرف نیا -

 

 شود. یبلند م یدارد و دست به زانو با تشکر  یحقوق مان را برم یحاج 

 کند.   یدراز م یدست دادن سمت حاج  یشود و دستش را برا  یتند بلند م یصمد

چند   انیباشن، اگه ن  نجایاگه دخترا موافقت کردن، لطفا از ساعت هفت صبح تا پنج عصر ا یحاج -
 استخدام کنم... گهینفر د

 

 فشارد. یدستش را م  یحاج 

 کنم... ی حتما خبرتون م -

 

  یصمد  زیرنگ روشن و ه  یاز مقابل چشم ها ،یمختصر  یتشکر و خداحافظ  ک یبا  یسر حاج پشت
 کنم.  یعبور م 
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را کنترل  جانشی تواند مهار کند، نه لحن پر از شور ه یرا م  جانشیکش آمده از ه ینه لب ها نه،ی تهم
 کند.  یم

 زهرا همراهمه... ستم،ی هم بهتر شده... منم تنها ن سر کار؟... حال مامان میایبابا از صبح ب  -

 

  یکند، نم  یو ما را نظاره م  ستادهیا شهیکه پشت ش یچشمان صمد  یمجال دور شدن از جلو یحت
 دهد.

 دارد. یگذارد و با بسم اهلل، قدم بر م یسرش م   یکالهش را رو یحاج 

 گردد.  یبه خانه مکول م  نهی جواب تهم یعنی

... اصرار و پا  ری خ  ایکالم بله،  کی  ایدهند  یرا کش نم  ی حرف  چیدستم آمده است، ه گریعادتشان د 
اهل صالح و مشورت کردن، با   یدانم حاج  یرا هم خوب م نیخانواده ندارد. ا  نیدر ا ییمعنا یفشار 

 دهد. ینم  یبا همسرش، پاسخ یگذاشتن حرف  انیاست. بدون در م زشیهمسر عز

 کشم.  یا از پشت مر نهیتهم  دست

 ... میبزار به خونه برس گریدندون رو ج -

 

 شود.  یگشاد م لبخندش

 ...شهیچند م نیبب   م،یکن یاضافه کار  می... اگه بتوندهی بهمون م میریگ یرو که م  یزهرا دو برار پول -

 

 دغدغه اش... یب  یخوشحال  نیا یندارم برا یجواب

به   دواریو پر نشاط و ام هیدارد. برعکس من، با روح یفی ظر ینقش و جسه  زی بر عکس من ر نهی تهم
زود باور ساده  ،یاعتماد یو ب دیکند، بر عکس من که مغز و دلم پر شده از شک و ترد  ینگاه م  یزندگ

 رود.   یجلو م
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 .میستی ا یکند که ما هم کنارش م یجات توقف م هیمغازه ادو  یجلو یحاج 

 ...کمی سالم عل -

 

 . دیآ یجلو م  ندهفروش

 ... ن؟یخوا یم  یز یسالم... چ کمی عل -

 

 کند.  یدرخواست زرد چوبه م یحاج 

  یدر حال تالش و رفت و آمد است تا خرج یا یبه گونه   یدوزم که هر کس یچشم م یملت به
 ها...  داریچه مغازه دارها، چه دست فروشها، چه خر  اورد،یشکمشان را در ب 

 دهد. یم  یدارد و دست حاج یبر م یپفک هند یبسته ا نهی تهم

 بخر...  نمیبابا ا -

 

 دهد. یپدرانه، بسته را دسته فروشنده م یبا تبسم یحاج 

 حساب کن... نمی برادر ا -

 

 من بود.  یمرد و حاج بابا نیا یدر حس  پدرانه  یتناقض چه

 ... ؟ین یچ یحاج بابا اون آلوچه رو برام م  -
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 بندد.  یآب را م ریکشد و ش یدر هم م ابرو

 قدر شکمو... قباهت داره... نیدختر هم ا -

 .نمیخودم بچ  یبرا یکنم تا آلوچه ا یرود و من بپر بپر م  یخانه م سمت

 

 خواد بردار... یدلت م یز یزهرا جان تو هم چ -

 

 زنم. یلبخند م یحاج  یو پدرانه  غی در یو به محبت ب  میآ  یبه خودم م یا لحظه

 خوام.  ینم یز یممنون... من چ -

 

  یکلمه است، نه تعارف م کیندارد، حرفش  یراه نیمرد موئمن و متد نیو اصرار در قاموس ا تکرار
 کند، نه اصرار... 

 .میشو یم  یکند و سوار تاکس یم یدار یخانه خر یبرا  یمرغ و حبوبات  یحاج 

 

که  ییها یدر کند، پول گلدوز  یستگو خ اوردیرا از تن در ب  رونشیب یلباس ها نکهیقبل ا یحاج 
 کشد. یم رونیب  بشیداده است را از ج یصمد

 دهد. یرا دست خودش و حقوق من را دست خودم م نهیشمارد و حق تهم  یم

 . رمیگ یکنم و از دستش م  یم یتشکر 

 

 خواهد مثل قبل با حرفم موجب رنجشش بشوم.  ینم دلم
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 ۳۴#پارت_

 

را    یخواهد نصف حقوق یخورم و دلم م یکنم و غذا م یم  یزندگ نجایمن هم ا  نکهیقبل با گفتن ا ماه
  اطیو بلند شدن و رفتنش به ح ی مخارج خانه بدهم، باعث کبود شدن صورت حاج  یبرا  رمیگ یکه م

 شده بودم. 

  یزندگ یآخرم باشد و با غرور مردش و در اصل، استوره  یازم گله کرده و سپرده بود، دفعه  یکل خاله
کند و   یاش پس انداز م ندهیخودش و آ یبرا ردیگ یکه م یهم هر حقوق نهینکنم. چون تهم یاش باز 

 حق خرج کردن در مخارج خانه را ندارد. یگران

 .میکن  یم  یامن جاساز  یرا در در جا مانیبه اتاق رفته پول ها نهیبا تهم 

 گذارد. یداخل صندوقچه اش م نهیکوله ام و تهم ب یداخل ج من



 ی اتهام واه 

156 
 

 اندازد. یم  نیزم  یرو دهیرا از تن کش  شیمانتو باعجله

قفل دهن شوهرش باز   نیزهرا من برم مامان و از تو آشپزخونه هول بدم سمت شوهر جونش تا ا -
سر کار با عشقش مشورت کنه... وگرنه اگه بابا عصر بره تا هفته بعد   نرفتنمون ا یبشه و در مورد رفتن 

 ...مینهار درست کن  ای... تو هم زود بمیبدبخت شد

 

 کند. ری نگرم. خدا آخر و عاقبتمان را بخ یرفتن و عجول بودنش م به

 گذارم.  یاتاق م یام را کنار کمد گوشه  کوله

مهمان   کی  نجایگدار به آب بزنم، من ا یخواهد ب ینمنکردم، دلم  میدر مورد طالها یفکر  چیه هنوز
  یو پول یپس انداز  دیو دوباره آواره شوم، با دیایب  شیتو کارم پ  یاگر گره و مشکل  م،یآ  یبه حساب م

  یحمام م   یتبودم. وق دهیدست لباس خر کیتشنه و گشنه نماندم داشته باشم، از حقوقم فقط  یبرا
 .  دمیپوش ی شستم و آنها را م یتنم را م یرفتم لباس ها

 

دارم. اگر چه پدرم به   یحرمت نگه م  یحاج یکنم. جلو ی ام را باز نم  یآورم اما روسر  یرا در م میمانتو
 رفتار کنم.   لشانینکنم و باب م  یکند حرمت شکن یم  جابیا نیچن تمیاما شخص د،یآ یحساب م

 .نمیبب   یمشغول حرف زدن م یبه پشت هی تک ،یرا کنار حاج خاله

 هم و زانو به زانو نشسته اند. یپهلو درست

نشست و   یکنم برا یکنم، اما بعد عادت م یزده نگاه م رتی طرز نشستنشان چند روز اول ه به
 برخاست عاشقانه شان.

با فرسنگ ها فاصله   شهیبودم. هم دهیبحث گفتگو ند ،یم یصم  میگاه مامانم را کنار حاج بابا چیه
 گشت.  یهر صحبت شان به بحث و دعوا ختم م  یکردند و انتها یصحبت م 

 

 اش دارد.  نهی از س شیدر جدا کردن بال ها یرود و سع  یبا مرغ ور م نهی تهم
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 . رمیگ یو مرغ را از دستش م نمینش یموکت وسط آشپرخانه دو زانو م  یرو کنارش

 ...یمرغ و له و لورده کرد چاره ی بکه  یبده من... تو اونقدر استرس دار  -

 

 خورد. یم شی در جا یتکان 

 ...م یکن کار ی نشه چ یاره جون تو... اگه بابا راض -

 

 اش.  نهیکنم تکه تکه کردن س یبرم و شروع م یچاقو بالها رو م با

   میبر ستمین یچه بهتر من اصال راض  -

 ... میکار کن اونجا

 

 شود.  یسمت صورتم خم م  شتریو ب ندینش یجهش دو زانو م  کیکند و با  یرا خفه م  غشیج

 ها...   یحرف ها نزن نیبابا و مامان از ا یزهرا... مواظب باش جلو  یگیم یچ -

 

 اندازم.  یباال م یا شانه

 باال نرود.  شی کند تا صدا یخودش را کنترل م دایشد یول  رد،ی گ یآرام نم  بازم

هم حقوقمون   م،یریگ یم  هیب نشستن تو خونست... هم روحبهتره از صبح تا ش   م،یاونجا بر ونهید -
 ...شهیم ادیز

 

و من مغزمان کشش شناخت آدمها را   نهیو خاله... تهم  یسپارم دست حاج یکنم و م  ینم  یمخالفت 
 هنوز ندارد، 



 ی اتهام واه 

158 
 

سپارم که کمک  یم میزنم به خدا  ینم یحرف نه،یخانواده و تهم  نیاما به خاطر ا ستیدلم رضا ن من
 حالم باشد. 

 

 شود. یگذارد و مشغول شستن م ی م نکیشود و مرغ ها را داخل س ی قرار ندارد، بلند م آرام

 روم.  یم  اطیدارم  و سمت ح یشده را بر م   فیبزرگ کث ینیس

 را شست.    ین یس نیشود ا  یکوچک، نم یقابلمه  کی یاندازه  ییظرف شو نکیو س   یآشپزخانه نقل در

 

  یکردم آسودگ یندهد، چه خام بودم که فکر م تی رضا ی کردم حاج یبودم که دعا م الیخوش خ  چه
  یمنم هم آماده است، چه دلم خوش بود که منم با فرارم و خون به جگر کردن مادرم، م یبرا  یزندگ

 توانم خوشبخت شوم. 

 

 یاش تا هفته  یبه پست نگهبان  یو حاج میشو یبازار م یصبح ساعت شش راه  ،یحاج  تیرضا با
 کند. یبعد، خانه را ترک م 

 

 شود.  یزار باز مبا یمغازه ها یرود و قفل در ها ی کم کرکره ها باال م  کم

 خلوت است و قدم برداشتن آسان، بدون تنه زدن به مردم...   بازار

 

 . دیآ یبا استقبالمان م  انسالی م یزن

 ... ن؟یداشت یبله امر  -

 .میکار در کارگاه اومد یبرا م،یهست  یدهد: سالم ما تراب  یشاداب جواب م  نهی تهم
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 زند. یرا ورق م یرود و دفتر  یم  زیسمت م خانم

 .نم یب  ینم یاز صمد یچرخانم و خبر  یم چشم

 

 . نیکارتون رو تو کارگاه شروع کن نیتون  یکردند، م ادداشتی نجایا یصمد یبله آقا -

 کند.  یپر از نخ، به سمت در اشاره م یکنار قفسه ها از

 ... نیا یدنبالم ب -

 

پشت چرخ   شتر،یب ایهم سن و سال من  دیو شش نفر دختر، شا یاطی کوچک با چند چرخ خ کارگاه
 انداختند. یها را به کار م  یاطینشسته کم کم داشتند چرخ خ یاط یخ یها
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   ی#اتهام_واه

 

 ۳۵#پارت_

 

 شوند.  یاندازند و مشغول کارشان م یم نهیبه من و تهم  یسرسر  ینگاه

 کند. یاشاره م  یهشتاد، نود متر  با یسالن کوچک تقر یدر انتها یاطی دو چرخ خ به

  یم ادیرو   یامروز براتون کار با چرخ و طرز گل دوز  د،ینی نش  یچرخ ها م نیاز ا یکی هر کدوم پشت  -
شه،   یکسر م انتونی که خراب شد از حقوق ماه یهر کار  نیدیخودتون انجام م  هیدم، از فردا مثل بق

 که بعدا دردسر نشه.   نیفقط مراقب باش

 

 . رمی گ یم ادی نهیباز هم فرزتر از تهم الیاز فکر و خ یانبوه انیم

 رود. یشود و همه سرها باال م   یچرخ ها قطع م یصدا ،یبلند مرد دیخسته نباش  با

به   ی. چه قدر شلوار لردیگ یعقم م ،یوز زرشک و بل یاسپرت شلوار ل پیبشاش با ت یصمد دنید از
 شود.  یم بیبدن نسبتا چاقش، بدترک

 یکنند، من به کارم مشغول م یم یلبالب از خنده نثار صمد یکه سالم و عرض ادب هیبق  برعکس
 شوم. 

 . رمیگ یدهد، گر م ی را مخاطب قرار م  نهیلحنش که من و تهم  از

 

 حاج آقا خوبن؟... ن؟ی... خوب هستیبه به... دختران حاج تراب -
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 دهد. یم نهی را با تمان یصمد  یاست که جواب چاپلوس نهی تهم

 ... به مرهمت شما، بهترن.یصمد  یممنون آقا -

 

قهوه   ی ورن  یاز کفشها ریرا سر به ز نیشود، ا  یم کیمن نزد یاطی خ  زیو به م دی گو یم یرو شکر  خدا
 شوم.   یتوجه مرنگش م یا

 کشم. یدندان م ریرا از داخل ز لبم

 ! یکن یم یمن چه غلط  زیاست، پس کنار م  نهی طرف صحبتت تهم  اگر

 ...  فیکنم، اما ح یخواهد حرف دلم را بلند تر بر زبانم جار  یم دلم

  یرو بالشت یکننده  تیدستم که هدا یلرزانم را جمع و جور کنم، دستش رو یدستا و پاها  میآ یم تا
 . ندینش  یهست، م یاط یسوزن خ ریز

  یکند و رعشه به وجودم م یزده م  خیدستم، بدنم را  یکنار گوشم و دست بزرگ و پهنش رو شیصدا
 اندازد.

 خوشگل خانم...   ،یبدوز   دیبا نجایاز ا -

 

را از پدال  می توانم پا یرود. نم  یسوزن م ری کشم که پارچه خود به خود ز یوحشت دستم را پس م با
 کند.  یبرق چرخ را خاموش م یکثافت دکمه  یموتور چرخ بکشم، لمس شده ام. صمد

 شود. ی متوجه حالم نم یگذارد، کس یشانه ام م یو دست رو دیآ یکه سمت من م نهی جز تهم به

 ...ده؟ی!... چرا رنگت پری شده زهرا! خوب  یچ -

 آورد. یبه بار م  یسرم نفس تنگ  یهنوز باال  یصمد  حضور

 فکر کنم فشارش افتاده. ن،یاری خانم براش آب قند ب  -
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تنها   یترسم کنار صمد یشود م یو مانعش م  رمیگ یخواهد از کنارم بگذرد که دستش را م یم نهی تهم
 باشم. 

 دارد. یبه سمت در بر م  یو گام  ندیب  یرا م تی خودش وضع یصمد

 ...ارنیگم براش آب ب یمن م -

 

 .ندی زند تا بهتر صورتم را بب یچمپاته م  میپا یجلو نهیشود تهم  یکه م دور

 بده!...  ادیخواست مدل دوخت رو بهت  یصمد  یوقت  ،یزهرا... چرا وحشت کرد یشد یچ -

 

 حواسش به من بود. نهیبود. پس تهم دهید پس

 

 بده..  ادیخواست طرز دوخت و  یم دمی... من دهیزهرا اون هم سن بابامونه... مرد خوب -

 

 آورد. یم میبرا یآب  وانیل  یانی ک خانم

 دخترم... فشارت افتاده... ایب -

 

 گرفت.  یانی برخاست و آب را از دست خانم ک میپا یاز جلو نهی دانستم چه مرگم است. تهم ینم  خودم

 ضعف کرده. یشه، فکر کنم کم یدم. االن خوب م یدستتون درد نکنه، من بهش م -
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 . نی: زودتر کارتون رو شروع کندیگو ی م  رد،یگ  یهمان طور که از ما فاصله م ی انیک

 

 کشم.  یکنترل لرزش بدنم، سر م یبرا یو الجرعه ا  رمیگ یم نهیرا از دست تهم  وانیل

 نابه سامانم است.  یمتناقض نشعت گرفته از زندگ یرفتارها  نیا تمام

 

 شوم.   یدهم و وارد خانه م یباز را هول م مهین در

 کجا رفته! یمادر شوهرم دم صبح  ست یخانه ن   یکس انگار

 ... یاومد رینه بلند شو برو، شب شام مهمون دارن، نگن د گهیمامان بزار الاعقل ظهر برم، م  گمیم -

 شوم.  ینق نق داخل خانه م با

 کشاند. یم دیمرا سمت اتاق رش  یپچ پچ  یصدا

 !... دیو ناه  دیهم رشکنم. باز  یم زی را ت گوشم

 عالمشان بکنم.  یکنم تا رسوا یدر را باز م  یرسم. عصب  یکشد و به جنون م یم ری ت قلبم

 پرد.   یم نیپا د یماسد و ناه یم دیرش  یلبها یبود، رو دیناه  یکه برا دیرش  ی خنده

 شود.  یبلند م نیزم  یکشد و از رو یابرو در هم م دیرش

 . زدیگر یدهد و از اتاق م یدر اتاق که خشکم زده، هول م یبا عجله مرا از جلو دیناه

 دارد.  یبر م   زیسمتم خ ،یبا غرش  دیرش 

 داخل.. یایو بدون در زدن م نی پا ینداز  ی... چرا مثل االغ سرت و میکن یم  کاریچ  نجایا -

 کوبم.  یاش م نه یشود و با کف هر دو دستم محکم تخت س ی م زی صبرم لبر ی کاسه

 . هنوز عقد کردتم... یعوض یو اون دختره  یاالغ خودت  -
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 کند.  یخورد اما زود خودش را جمع و جور م یم  یدیشد تکان

 زند.  یگوشم زنگ م ند،ینش یگونه ام م یکه رو یل یس با

 هفت و جد و آبادت...  ییتو یحرف دهنت رو بفهم... عوض -

 . زنمی داد م ادش،یآورم و مقابل فر ینم کم

 وجود من هنوز محرمتم...  یب -

 کشم. یم یخفه ا غی بندد. از ترس ج  یکشد و در اتاق را م یرا م دستم

  یآوار م  قهیدم به دق نیا ی... بهت دست نزدم، عقده مونده رو دلت... برای... عقد کردم یمحرمم  -
 ... یسوز  یم یچ  یبرا  یگفت ی... از اول میگفت یو م نیرو سرم... خوب از اول ا یش

 ی #اتهام_واه

 

 ۳۶#پارت_

 

 کند.  یپرتم م  نیزم  یکشد و محکم رو یام را از سرم م یروسر 

 پره... گهید یجا  کی ست و دلت از  گهی د زی چ کی یجلز و ولز کردنات برا نیپس ا -

 

 ...یخودت یزنم: عوض  یم  غیج

 

 کند.  یشود و رم م یم  یوحش
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 فشارد.  یو م ردی گ یانگشتانش م انیخواهد خردم کند.صورتم را م یم

 ... ی... محتاج توجهمیکوب   یدر و اون در م  نیزنم خوت و به ا یبهت دست نم نکهیاز ا -

 کند.  میتا رها رمی گ یدهم و  با هر دو دست موچ دستش را م یرا تکان م  سرم

 خواستم.  یشدن را نم ری گونه تحق نیا نیا من

 ...ستمین  فی... من مثل تو کثیولم کن عوض  -

 

 کند.   یم کیو صورتم را به سمت صورتش نزد  ردیگ یرا م میموها

... محرمتم... عقد  یزن  یکه بهم دست نم ی کن یپس چرا مدام کنار گوشم وز وز م  ،یست ین فیاگه کث -
 کردتم... 

 دهد. یباورم، بهم دست م یمأورا یخوام عقده رو دلت نمونه... قدرت یمنم م خوب

 دوم.  یزنم و به سمت در م  یچنگ م نیزم  یام را از رو یکنم و روسر  یپرتش م میزانوها یرو از

 . میآ یم رونیدهد، از فکر آن روز نحس ب  یو تکانم م  ندینش یشانه ام م یکه رو یدست با

 ...ی و خراب کرد یزهرا!... چت شده آخه!... کل رو بالش  یکرد کاریچ -

 

 دوزم. یم  یو به رو بالشت  رمی گ یم نهینگران و مواخذه گر تهم  یماتم زده ام را از چشم ها نگاه

 شود.  یدستم، آه از نهادم بلند م ریز یرو بالشت  تیوضع دنید از

 

 به بار آورده بودم.  انینکرده، ضرر و ز کار

 زند.  یق چرخ را مبر  دیکل نهی تهم
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 ...میبلند شو... همه رفتن ما موند -

 

 شوم. ی بلند م مهیبودن کارگاه، سراس یخال دنیچرخانم و از د یم چشم

 ساعت پنج شد!... یعنی -

 

 یخودمون برا دیکرد. از فردا هم، با یم ری دونم کجاها س یاره... همه االن رفتن... تو حواست نم -
 ...یمردم از گشنگ م،یاریواسه نهار ب یز یخودمون چ

 

 برد.  یکشد و نخش را م یم رونیسوزن چرخ ب ر یرا از ز یبالشت رو

 آخر ماه پولش و ازحقوقمون کسر کنه...  مینشون بد یان ی به خانم ک دیبا نمیا -

 

 گفتن ندارم.  یبرا یز ی نگاه پر افسوس و شرمنده ام چ جز

 رود و منم پشت سرش.   یجلوتر م نهی تهم

 شود. یسست م  شیپا ،یو صمد  یانیطرز نشستن ک  دنیاز د یلحظه ا یبرا نهی همت

 مشغول صحبت و خنده بودند. گر،یکدی هم، دست در دست  یرو به رو درست

 

 دهد تا توجه آنها را سمت خودمان معطوف کند. ی کامل مرا مخاطب قرار م  استی با س نهی تهم

 ... شهی شد... االن مامان نگرانمون م ر یزهرا د  ایب -
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. از صورت و نگاه  ندی نش یکشد و راست م  یم رونی ب یان یدستش را از دست ک  عیسر یلیخ  یصمد
که  یصمد  ینگاهش را از رو یشود. اما با مکث یکامال مشخص م یجا خوردنش از کار صمد ی انیک

 شود. یو بلند م ردیگ  یلبانش نشانده، چشم م یرو یلبخند ظاهر 

 

 ن؟ی دخترا شما هنوز نرفت -

 

 .ردی گ یم  یانی را سمت ک  یرو بالشت نهی تهم

 . دیکه سر ماه، از حقوقمون کم کن مینشون بد میکار خراب شد، خواست نیا دیببخش -

 شود.  یم کیبهم نزد  یان یک  یابروها

 داغون شده... نکهیا -

 

خوب   یلیوگرنه کارش و خ  ن، یناخوش احوال بود به خاطر هم  یخوام، خواهرم کم یمعذرت م  -
 بلده...

 

شوم از    ی. ممنون مدیکه حق من بود و اون به گردن کش نهیتهم  یشوم از عذر خواه  یم شرمنده
 کند.  ینم  غیدر یگونه محبت چ یداند و از ه یاش م ی مرا خواهر واقع نکهیا

 

 دوزد.  ینگاهش را به من م ی انیک

 گرفت.   ادی بهتر از تو   یلیاره، از رنگ و روش معلومه... چون سر صبح، خ -
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 سازد.  یهنوز حال آشفته ام را بر مال م میرنگ و رو پس

 

کنم   یم ادداشتیو  نی... من پول اادیو داشت، سر کار ن   تیوضع نیاگه فردا هم ا د،یباشه شما بر -
 تا سر ماه حساب بشه. 

 

 ... ستی الزم ن -

 

زده سمت   رتیهم ه یان یرساند، ک یخودش را به ما م  یکه با قدم  یکه صمد نه،یجز من و تهم به
 چرخد.  یم یصمد

 

 کنم.  یبود، از فردا اگه بازم تکرار شد اون وقت از حقوقش کم م  ضیاول کار بود و خودش هم مر -

 

  یگره م شتریدر هم فرو رفته اش ب یابروها یان یو ک  ردیگ  ی، من دلم مزند یخوشحال لبخند م نهی تهم
 خورد. 

 

 .نیکرد  ی... واقعا لطف بزرگ یصمد  یممنونم آقا -

 

 دهد. یم یرا با لبخند نهیتهم   تشکر

 ...  میدار یارادت خاص یما به حاج  -
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 ... خدا نگهدار. نی شما لطف دار  یمرس -

 

 . یخداحافظ یبرا یشود، حت  یگذارد، اما من دهانم باز نم یجواب نم  یرا ب   نهیتهم یخداحافظ 

 .دی افزا یاعصابم م یدگیبه پاش  ، یانیک یشوم که صدا  یم یدر خروج  ه یراه نهیسر تهم  پشت

 

 رفته...    ادتی... اون ماجرا یکش  ی... خجالت نم یدختر کم سن و سال تور پهن کرد  نیواسه ا -

 

 زند.  یدامن م  میترس ها یبه همه   یصمد سیه

 

 شود.  یگذارم و صداها قطع م یم رونی به ب قدم

 . دیآ یتهوع به سراغم م حالت

تو درگاه خدا کرده بودم که  ی! من چه گناهدیآ یخورد، رزل از آب در م یکه به پستم م یهر مرد چرا
 ام را داشتند.  یگرفتند و قصد نابود یام قرار م  یزندگ ری و چشم ناپاک، در مس زیه یمردها

 . ردیگ ی را م میبازو ری ز نهیخورم که تهم  یتلو م تلو

 آورد.  یدردسر به بار م  میمرد برا نیا د،یگو یم  یحس کی

 شود. یم دهیمن بخت برگشته کش یشلوغ است و نگاها سو  بازار

   ی#اتهام_واه

 

 ۳۶#پارت_
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 کند.  یپرتم م  نیزم  یکشد و محکم رو یام را از سرم م یروسر 

 پره... گهید یجا  کی ست و دلت از  گهی د زی چ کی یجلز و ولز کردنات برا نیپس ا -

 

 ...یخودت  یزنم: عوص یم  غیج

 

 کند.  یشود و رم م یم  یوحش

 فشارد.  یو م ردی گ یانگشتانش م انیخواهد خردم کند.صورتم را م یم

 ... ی... محتاج توجهمیکوب   یدر و اون در م  نیزنم خوت و به ا یبهت دست نم نکهیاز ا -

 کند.  میتا رها رمی گ یدهم و  با هر دو دست موچ دستش را م یرا تکان م  سرم

 خواستم.  یشدن را نم ری گونه تحق نیا نیا من

 ...ستمین  فی... من مثل تو کثیولم کن عوض  -

 

 کند.   یم کیو صورتم را به سمت صورتش نزد  ردیگ یرا م میموها

... محرمتم... عقد  یزن  یکه بهم دست نم ی کن یپس چرا مدام کنار گوشم وز وز م  ،یست ین فیاگه کث -
 کردتم... 

 خوام عقده رو دلت نمونه...  یمنم م خوب

  

 دوم.  یزنم و به سمت در م  یچنگ م نیزم  یام را از رو یکنم و روسر  یپرتش م میزانوها یرو از
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 . میآ یم رونیدهد، از فکر آن روز نحس ب  یو تکانم م  ندینش یشانه ام م یکه رو یدست با

 ...ی و خراب کرد یزهرا!... چت شده آخه!... کل رو بالش  یکرد کاریچ -

 

 دوزم. یم  یو به رو بالشت  رمی گ یم نهینگران و مواخذه گر تهم  یماتم زده ام را از چشم ها نگاه

 شود.  یدستم، آه از نهادم بلند م ریز یرو بالشت  تیوضع دنید از

 

 به بار آورده بودم.  انینکرده، ضرر و ز کار

 زند.  یبرق چرخ را م دیکل نهی تهم

 ...میبلند شو... همه رفتن ما موند -

 

 شوم. ی بلند م مهیبودن کارگاه، سراس یخال دنیچرخانم و از د یم چشم

 ساعت پنج شد!... یعنی -

 

 یخودمون برا دیکرد. از فردا هم، با یم ری دونم کجاها س یالن رفتن... تو حواست نماره... همه ا -
 ...یمردم از گشنگ م،یاریواسه نهار ب یز یخودمون چ

 

 برد.  یکشد و نخش را م یم رونیسوزن چرخ ب ر یرا از ز یبالشت رو

 آخر ماه پولش و ازحقوقمون کسر کنه...  مینشون بد یان ی به خانم ک دیبا نمیا -
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 گفتن ندارم.  یبرا یز ی نگاه پر افسوس و شرمنده ام چ جز

 رود و منم پشت سرش.   یجلوتر م نهی تهم

 شود. یسست م  شیپا ،یو صمد  یانیطرز نشستن ک  دنیاز د یلحظه ا یبرا نهی تهم

 مشغول صحبت و خنده بودند. گر،یکدی هم، دست در دست  یرو به رو درست

 

 دهد تا توجه آنها را سمت خودمان معطوف کند. ی کامل مرا مخاطب قرار م  استی با س نهی تهم

 ... شهی شد... االن مامان نگرانمون م ر یزهرا د  ایب -

 

. از صورت و نگاه  ندی نش یکشد و راست م  یم رونی ب یان یدستش را از دست ک  عیسر یلیخ  یصمد
که  یصمد  ینگاهش را از رو یشود. اما با مکث یکامال مشخص م یجا خوردنش از کار صمد ی انیک

 شود. یو بلند م ردیگ  یلبانش نشانده، چشم م یرو یلبخند ظاهر 

 

 ن؟ی دخترا شما هنوز نرفت -

 

 .ردی گ یم  یانی را سمت ک  یرو بالشت نهی تهم

 . دیکه سر ماه، از حقوقمون کم کن مینشون بد میکار خراب شد، خواست نیا دیببخش -

 شود.  یم کیبهم نزد  یان یک  یابروها

 داغون شده... نکهیا -
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خوب   یلیوگرنه کارش و خ  ن، یناخوش احوال بود به خاطر هم  یخوام، خواهرم کم یمعذرت م  -
 بلده...

 

شوم از    ی. ممنون مدیکه حق من بود و اون به گردن کش نهیتهم  یشوم از عذر خواه  یم شرمنده
 کند.  ینم  غیدر یگونه محبت چ یداند و از ه یاش م ی مرا خواهر واقع نکهیا

 

 دوزد.  ینگاهش را به من م ی انیک

 گرفت.   ادی بهتر از تو   یلیاره، از رنگ و روش معلومه... چون سر صبح، خ -

 

 سازد.  یهنوز حال آشفته ام را بر مال م میرنگ و رو پس

 

کنم   یم ادداشتیو  نی... من پول اادیو داشت، سر کار ن   تیوضع نیگه فردا هم اا  د،یباشه شما بر -
 تا سر ماه حساب بشه. 

 

 ... ستی الزم ن -

 

زده سمت   رتیهم ه یان یرساند، ک یخودش را به ما م  یکه با قدم  یکه صمد نه،یجز من و تهم به
 چرخد.  یم یصمد

 

 کنم.  یزم تکرار شد اون وقت از حقوقش کم م بود، از فردا اگه با ضیاول کار بود و خودش هم مر -
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  یگره م شتریدر هم فرو رفته اش ب یابروها یان یو ک  ردیگ  یزند، من دلم م یخوشحال لبخند م نهی تهم
 خورد. 

 

 .نیکرد  ی... واقعا لطف بزرگ یصمد  یممنونم آقا -

 

 دهد. یم یرا با لبخند نهیتهم   تشکر

 ...  میدار یارادت خاص یما به حاج  -

 

 ... خدا نگهدار. نی شما لطف دار  یمرس -

 

 . یخداحافظ یبرا یشود، حت  یگذارد، اما من دهانم باز نم یجواب نم  یرا ب   نهیتهم یخداحافظ 

 .دی افزا یاعصابم م یدگیبه پاش  ، یانیک یشوم که صدا  یم یدر خروج  ه یراه نهیسر تهم  پشت

 

 رفته...    ادتی... اون ماجرا یکش  ی... خجالت نم یدختر کم سن و سال تور پهن کرد  نیواسه ا -

 

 زند.  یدامن م  میترس ها یبه همه   یصمد سیه

 

 شود.  یگذارم و صداها قطع م یم رونی به ب قدم
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 . دیآ یتهوع به سراغم م حالت

رگاه خدا کرده بودم که تو د ی! من چه گناهدیآ یخورد، رزل از آب در م یکه به پستم م یهر مرد چرا
 ام را داشتند.  یگرفتند و قصد نابود یام قرار م  یزندگ ری و چشم ناپاک، در مس زیه یمردها

 . ردیگ ی را م میبازو ری ز نهیخورم که تهم  یتلو م تلو

 آورد.  یدردسر به بار م  میمرد برا نیا د،یگو یم  یحس کی

 شود. یم دهیمن بخت برگشته کش یشلوغ است و نگاها سو  بازار
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پر ترحم را   یحس ها  نیاطرافم را، چون سالهاست ا زیترحم برانگ ینگاها نیکنم ا یرد م  یهر نحو به
 .ستمیکشم و قادر به دم نزدن ن ی همرا خود به دوش م

 

انسان  ی فقط از رو یحرف ها و کمک صمد دیفهمم، شا یزهرا... من نم یر ی گ یسخت م یل یخ -
!... یختیکرد بهم ر  کاریفهمم چ ی ... اصال من نم یتو بد برداشت کرد دیبود... شا یو دلسوز  یدوست

 !...یسوء زن دار   هیهمه به بق نی!... تو چرا ایداغون شد ینطور یگفت که ا یمگه چ

 

  یجلو مکتی و سمت ن رمیگ ی... دستش را منهیتهم یگرانه  خیتوب  یشود از حرف ها  یم زی لبر صبرم
 کشم. یپارک م 

 دوزد تا بشنود.  یشود، اما چشم به صورتم م یم شوکه

 

بت به خودم تحمل نکنم. تا  را نس  نهیتهم ی نانهیتا بشنود. تا سبک شوم. تا حس بدب  میگو یم منم
 ...زی بغض و ترِس وحشت برانگ  نیشوم از ا  یخال

 

از حرف هام بهشون نگو... فقط گوش کن، اگه من و  یز یدم به جون مامان و بابات چ یقسمت م  -
 بگو برم و گورم و گم کنم.  یقبول نکرد

  نی خوام ازم دلچرک ی.. نمترس به بابات دروغ بگم. ینگو... چون مجبور شدم از رو  یز ی به اونا چ اما
 بشن...

 

 دوزد. یچرخاند و بهت زده و ناباور به دهانم چشم م یبدنش را سمت من م کل
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 دو تا برادر دارم.  یپدر و مادر، حت ستم،ین میتیمن  -

 زهرا!؟ یگ  یم یکند: چ  یپرد و دستش را از دستم خارج م   یم رنگش

 

 زنم.   یچکد که پر حرص پسش م یگونه ام م یاجازه رو یب  یاشک

 

عقد   یسفره  یاما دم نزدم... دوازده سالم کامل نشده بود پا دم،یروز خوش ند  کی یاز بچگ -
 عقلم برسد و طرف مقابلم را بشناسم. نکهینشستم. به زور و اجبار... بدون  فهم و شور... بدون ا

و چه طور   هیرسد بفهمم شوهر چ شناختم، چه ب  یدست چپ و راستم را به زور م یکه  حت  یسن تو
 باهاش حرف بزنم و نشست و برخاست کنم. یچطور  ایباهاش داشته باشم،   دیبا یبرخورد

کردن نداشتم. نه حق  یبود. چون حق دخالت و نه میبله گفتم، چون انتخاب، انتخاب حاج بابا  اما
 اعتراض داشتم، نه حق حرف زدن. 

زدم، فقط   ینه حرف م  دمشید یم و برگشتم که اصال نه مرفت ینامزد یبره، خونه  کیسال مثل  کی
  یخداحافظ  کیگردوند، اونم با  یخودمون بر م  یمن و به خونه  دیرش  یشب، بعد کار و بردگ

 موند. یجواب م یگفتم و از طرف به قول نامزد، ب  یکه من م یمختصر 

 مشکل بود. میکه باورش برا دمیو شن دمید ییکم کم همهمه ها نکهیا تا

 

 خرد نشوم.   نهیتهم یجلو نیاز ا شتر یتا ب  رم یگ  یم یقیکشم و دم عم  یم یآه

 گذرند.  یم مانی اعتنا از روبه رو یها ب یکنند و بعض یاز عابران نگاهمان م یبعض
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  یحس چی رو دوست داشت و ه یر ی عقد نشستم، کس دگ یکه کنارش سر سفره  ینامزد من، کس -
حاج بابا و برادر بزرگم از   یقرار گرفتم. وقت حتینسبت به من نداشت. به مامانم گفتم که مورد نص

 قرار گرفتم. یکمربند و حبس در انبار  یمن باخبر شدن، مورد کتک و ضربه ها یحرف ها

کردم و   یگرفتم، باز هم لب باز م  یم شی . آتدمید یرو م  دیرش انتیسوخت، هر بار خ  یجگرم م  اما
  یو باورم نم  دید یمن و به چشم بد کاره م میکرده بود که حاج بابا یشدم. برادرم کار  یشکنجه م

نشوندند، با نقشه من و به عقد   اه یمن به خاک س  نیتک زم کیکرد. زن داداش و داداشم به خاطر 
رو    دیرش یها  دیدم و خواهش تمنا و تهدخواست. اونقدر کتک خور  یدر آوردند که من اصال نم یکس
برادرم و حاج   د،یرش رون،ی که آخر سر خسته شدم و از خونه زدم ب دمیشن ریازم طالق بگ  نکهیا یبرا

 شدم.  نیکردند که از همه بد ب یبابام باهام کار 

 

بچه   یشوم. مردم در رفت و آمد هستند و سر صدا یگذارم و به جلو خم م یصورتم م یرا رو دستم
 .دمیهم ند یهم نکردم و پارک  یگاه بچگ چیکند. اما من ه یها از داخل پارک گوش فلک را پر م

شه  یم  زیموجود اضافه بهت نگاه کنن، صبرت لبر کیهمه به چشم  یشه وقت  یتحملت تموم م -
کنه و از تو بخواد خودت پات رو از   یشق باز ع یا گهیچشمات با کس د یدو سال، نامزدت جلو یوقت

تا باورت کنن، اما به جاش کتک   یکن  یناله م یوقت ی ش  ی... جون به لب مرونی ب  یبکش شی زندگ
 ... یو فحش و تهمت بشنو یبخور 

 

 .نمیکند راست بنش ی گذارد و مجبورم م یشانه ام م یدستش را رو نهی تهم

 

 رفتم اما نتونستم. یبار تا لب مرز خودکش   چند دم،یترس یفرار کردم چون از خودکش -

 

بدو  میگونه ها یکنند و رو یچند روزه اشون فرار م نیا یاز حبس خانگ  میبار قطره قطره اشک ها نیا
 اندازند.  یبدو راه م
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 یآب ها نیبرد تا خودش ا  یم شی کشد، دست پ یم رونی ب  شیمانتو بیاز ج یکاغذ دستمال نهی تهم
 .دیترحم آور صورتم را بزدا

 گذارم.  یدستش م یکنم  و رو یرا بلند م دستم

 کند.  یرا داخل دستم رها م یشود و کاغذ دستمال یدستش متوقف م حرکت

 یم میلب ها یبه دل نازکش رو یکنند. لبخند یم دنیقرمز شده اند و قصد بار شیبایز یها چشم
 نشانم.
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بود... کل  یدختر فرار  کی... اون خود الیخوردم به اسم ش یروز اول فرارم، به پست زن  همون
کرد. ازم خواست باهاش دوست و هم خونه بشم. قبول کردم   فیتعر میغلط، برا  ایرو درست  شی زندگ

کردم، چند  یگرفت، باهاش زندگ  یجعل  یعقل، برام شناسنامه  یداشتم و تنها و ب  یچون سن کم
 یام دارو ییشب ها داخل چا  دمیبه خودم اومدم که د یماه.... کم کم بهش مشکوک شدم، روز 

. به ستادمی نخوردم و فال گوش ا ییاون روز چا اره،یمرو به داخل خونه   یو مرد زهی ر یخواب آور م 
 سر وقت من... صبح آفتاب نزده فرار کردم.  ادیداد تا فرداش ب  ی اون مرد قول من و م

 

 توجه عابران را جلب نکند. شیگذارد تا صدا یدهانش م یبلند، رو ینی دستش را با ه  نهی تهم

 

ترسم از اعتماد کردن... خونه  یم نیهم یبرا فاحشه بوده و قصد فروختن من و داشته... کیاون  -
که از قرآن خوندن و نماز   یمثبت یمن و وادار به اومدن کرد، انرژ  یدیشما هم اومدم چون نور ام ی

 خوندن بابات گرفتم. 

 

 جلب توجه نکنم. نیاز ا  شتریتا ب رمی گ یم نیکنم و سرم را کامال پا  ی ام را پاک م  ین یب آب

 

... اما هر  ادمهی ز ین یبدب یاز رو دیتوهم زدم شا دیشا  یصمد زیه یترسم از چشم ها یهم م االن
 ترسم... یهست م  یز یچ

 

 دوزم.  یام را به چشمان غم زده اش م یباران  نگاه

به بابات نگو... بزار خونتون بمونم... من از  یز یچ نهیکنم تهم  یکنم درکم کن... تمنا م  یم خواهش
مثل خر تو    مونم،یپش دمیرو د رنگی پر گرگ و ن یایدن نیدارم... االن که ا آدمها وحشت نیو ا رونیب

کشنم...  یم رگردمگشتم اما اگه ب  یتونستم برم  ی... اگه مشیکردم نه راه پس دارم نه راه پ  ریگل گ
 برن...   یم خی تا ب خی گلوم و ب
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 آورد. یپر از وحشت و مرتعشم از ترس را بند م   یو صدا ندینش یدست لرزانم م یرو دستش

 

 گناه...  ی... بیگناه یکنم تو ب  یکنارتم... من باورت م شهی ... من همهیچه حرف  نیبس کن زهرا... ا -

 از لحن دلگرم کننده اش... از نگاه دلسوزانه اش...  ش،یشوم از حرف ها یم دلگرم

 . ستیدر زاتم ن یی و پرو ستمیپرو ن  اما

 

 دارم؟  یخواهش  کیزت فقط ا -

 

 زند.  یچشمانم به دهانم دو دو م  ینگاهش از رو یسوال

 

 خوام سر بار باشم.   ینصف حقوقم و به تو بدم تو نگه دار... نم  -

 

 شود.  یبلند م  مکتی ن یرود و از رو  یدر هم م شیها اخم

 نشدم.  ری بابا کله من و بکنه... نه جانم، من از جونم س یخوا یم -

 

 کشد. یجلوتر م  یکشد و شالش را کم یم  شی مانتو یرو یدست

 ...شهیبلند شو االن مامان نگران م -
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 کشم تا رد اشک از صورتم محو گردد.    یصورتم م یرو یدست

 

داخل   میبر ای ... بیقلنبه شده ات و پنهون کن  یسرخ شده و چشم ها ین یاون ب یتون  یکار نم  نیبا ا -
 پارک صورتت و بشور.

 

 پدر، اعصاب برام نزاشته...  یجلف ب یپسره  نیَاه... ا -

 

 شود.   یشرمانه و چندش آور سد راهمان م یب  یخواهم سر بلند کنم، مهران با لبخند یم تا

 

 ان و بابا خوبن.. ... مامن؟یخانم... خوب هست نهیبه به تهم -

 

 کند.  یو قصد گذشتن از کنار مهران را م  ردی گ یخورد و دست من را م یخون خونش را م نهی تهم

 

 . ردیگ یدوباره راهمان را م مهران

 ...یخوام ننه ام و بفرستم خواستگار   یمن دوست دارم... م ،ید یتو چرا بهم فرصت نم نهیتهم  -

 

 برد. یاش را باال م  دیاش... انگشت تهد ییشود از پرو یم  یجر  نهی تهم

 گمشو کنار... نزار به بابام بگم و آبروتو تو محله ببرم... -
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 کشد. یم رونیرنگش ب  یقهوه ا بی ج  شی از شلوار ش یگار یخندد و س  یم مهران

 کنم.  یبخوام م  یکوچولو... من هر کار  یکن یم دیرو تهد  یتو ک -

 

 شر نشود.  شتریتا ب  رمیگ ی را م نهیتهم  دست

 کنه... تو به بابات بگو... کاریدونه چ یبابات خودش م نهیتهم  میبر  ایب -

 

 خندد. یمهران بلندتر م  

 خودت و نگه دار...  یزرنگ   یلی... اگه خیگ یم یچ گهیتو د -

 شود.  یو م هیآرام و پر کنا شیو کم کم صدا دیگو یم بلندتر 

 کنه...  یم فیتکل نییشده، االن برامون تع داشیپ  یاز کدوم گورستون ستیمعلوم ن 

 

 افتد.  یرود و ضربان قلبم از کار م یاش نفسم م هیکنا نیاز ا یا لحظه

 

 . رمیگ ی کنم و راهش را م یکند که قد علم م یداد و دهن به دهن شدن م  یقصد داد و ب نهی تهم

 

 خودم زبون دارم...  -

گورستون  یعوض  نی: ببمیگو یکه فقط دستم دچارش شده است م  یبا لرزش  رود و یباال م انگشتم
 و تبارت معلوم باشه، شک دارم... لیو ا یتو پدر و مادر داشته باش  نکهیمن معلومه، اما به ا
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شود و همزمان در   یبلند م نهیتهم غی صورت من که ج یفرود آمدن رو یشود برا  یبلند م دستش
 . دیآ یم رونی ب یشود و مرد یباز م یخانه ا

 

 یافتد، مرد با چشم ها یم  نیزم  یانگشتانش رو یاز ال گاریزند و س  یم  یمهران به کبود رنگ
 ...  نجا؟ی: چه خبره ادیگو  یکند و بعد بلند م ی متعجب اول نظاره م

 

 کرده است. یمعرف میرا برا همه نهیمحله  است... تهم  یها دیسف شی از ر یکی شناسد  یم

 

 کرد.  یداشت فرار م  یواقع یگذرد، به معنا  یبا سرعت از کنارمان م مهران

 

 بندد. یو درشان را م  دیآ یم  رونی ب یخسرو یآقا
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🍀🍀 

🌺 
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 ۳۹#پارت_

 

 شود.  یم کیبه ما نزد گرید یاندازد و قدم یاش م یکت خاکستر  بی را داخل ج   حشی تسب

 

 دهد.  یسالم م ری سر به ز نهی تهم

نشود و احترام بزرگتر را به جا   یادب یب نکهیا یاز درون در حال آتش گرفتن بودم، اما برا نکهیبا ا منم
 .میگشا یآورده باشم، به زور لب به سالم م

 سالم... -

  

 دهد. یالم ما را با نگاه کردن به اطراف م س جواب

 سالم... کمی عل -

 یدست رو د،یگو یم یلب اهلل و اکبر  ریچرخاند و ز یمحله چشم م یکوتاه به انتها  یمکث  با
 کشد.   یمحاسنش م 

 کنه...  یبرات دردسر درست م ستین  یمهران نشو... آدم عاقل نیدخترم دهن به دهن ا -
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شانه   نیا یرا از رو  فشی ک ایشود و تند تند،  یپا بند نم  یمثل من رو اد،یاز حرص و استرس ز نهی تهم
 کشد. ی شالش م  یمدام دست رو ایکند،  یآن شانه اش جابه جا م  یبه رو

 یکنه... م یم  تی و اذ رهیگ یندارم... پسره نفهم، مدام راهم م یکار  یمن که با کس یعمو خسرو -
 ... ن؟یدون یما رو م  ی زندگ طیم نگران بشه، خودتون که شراترسم به بابام هم بگ

 

 دهد. یتکان م  نهیتهم  یحرف ها مهیتفه  یبرا  یسر  یخسر  یآقا

 نشونم.  یپسره رو سر جاش م نیرو نگران  نکن.. من خودم ا یدونم دخترم... تو حاج  یم -

 گذرد. یاز کنارمان م یلب ریز  یبا حرف ها یخسرو  یکند و آقا یم یخوشحال تشکر  نهی تهم

بند و بار   یپسره بدبخت رحم کنه... بدون بزرگتر و ب  نیو به ا  ارهیجونا رو سر عقل ب نیخدا خودش ا -
 کنه...  یرو درست م  ینابه سامان یزندگ ن یبزرگ شدن چن

 

 . میکن یشود و ما هم به سمت خانه حرکت م  یرا خارج م محله

کند: مواظب  یم ژهیو یل یخ هیگردد، توص  یم دیدنبال کل فشی همان طور که کنار در داخل ک نهی تهم
 نفهمه...  یز یباش مامان چ

 

  یخاطر جمع یبرا ،یاست که قادر به لب گشودن نباشم و فقط سر  ندیناخوشا  یبه قدر  میو هوا حال
 اش تکان دهم.

 

 مامان... مامان...   -

 زند. یم میکند و صدا یدستش را دراز م نیغمگ

 ... شمیپ ایب  ا،ی زهرا... دخترم... ب -
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 ... فتمیترسم ب  یتنده م یلیمامان آب خ  -

 

 دهد یم دیبهم ام ییبایز  دیآن طرف پل، با لباس سف از

 رسن... ی... مواظبتم... زود باش االن اونا مای دخترم ب سینتر -

شکسته،  یچوب  پل یکشم و قدم اول را رو یم یغ یگله گرگ ج کی دنیگردم و از د یسرم برم پشت
 گذارم.  یخروشان و آراز م  یرود خانه  یرو

 .ردی گ یام م هیترس گر از

 افتم... یخوره االن م یپل تکون م نیمامان ا -

 

 زند.  یم  ادیبار با ترس فر نیا

 ...دنی... بدو رسشتمی... من پفتهی برات ب یزارم اتفاق  یمن نم  ای نترس دخترم... بدو... بدو ب -

 شوم.  یپرت م نی دلخراش به پا یغیشکند و با ج  یدوم و سومم، پل م قدم

 

 ... یزهرا... زهرا خوب  -

 

 . میگشا یام را از هم م دهیبهم چسب  یپلک ها یناشناس  یصدا با

ستون فقراتم  یرسد... عرق سرد از پشت گردنم رو یزدنم و ضربان قلبم به دور هزار م ینفس م نفس
 شود.    یم یجار 
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 ...؟یدیزهرا جان دخترم... خواب بد د -

 

 شود.  یزنده م میمادرم در خواب برا  یپر تمنا یلحن خاله مونس و دخترمش، صدا به

 خواند.  یمرا فرا م ی... چه قدر پر خواهش و پر از دلتنگ زدیر یم میگونه ها یمهبا رو  یب میها اشک

 . ردیگ  یبغلم م خاله

 ...دهی... کابوس داریبلند شو براش آب ب نهیتهم  -

 

 .میگر  یدهد، م یمادرم را م   یکه بو یشود و من در آغوش  یبلند م نهی تهم

 زد.  یدارد... چرا من و صدا م یاالن مامانم چه حال ایخدا

 کند، دراز بکشم. یدهد و مجبورم م  یآب به خوردم م  یبه زور کم  خاله

 کند. یو به ما کمک م  ستدیا یتواند سر پا به م  یا مخودش ناخوش اهوال است اما ت  چارهیب

اش  یشود تا بستر  یجمع نم   یدارد و اما پول به قدر کاف یدرمان اساس کی به  اجیهاش احت  هیکل
 کنند.

 کند.  یرا هم نم  مارستانشیخرج چند روز ب یمنم افاقه  یطالها نمیب یکنم، م یچه قدر فکر م هر

مادرم از   ن یغمگ یو چشم ها یشوم صورت پر از نگران   یپهلو و آن پهلو م  نی صبح، هر چه قدر ا تا
 رود.  یکنار نم  دگانمید یجلو

کوشد، اما   یکرده ام م لی خودم تحم یکه خودم برا یزندگ  ری مس ریی خواب در تالش تغ نیدانم ا یم
خط به خط، کلمه به کلمه نوشته که خودم با دست خودم،   ییقادر به برگشتن نبودم و در اجبارها

 زدم.  یبودم، دست و پا م

 شوم. یسر کار حاظر م  یخواب یاز ب  یسردرد بد با
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 ... ستیحالتون خوب ن یخانم تراب  -

 

 کنم.  یسرم نگاه م یباال دیجد  ی افهیو ق  پیت کیبا  یخورد،  به صمد  یبهم گره م میابروها

 چه طور، خوبم... -

 

 ادبانه و منظور   یب  یبه قدر  انمی ب حالت

 بزند و راهش را بکشد و از کنارم دور شود.   یاست که پوزخند دار

 نه... ایجلف... به تو چه که من حالم خوبه  ی کهی مرت

 شود. یکردم، در دلم خفه م یم یکه در دلم نثار صمد  ییزند، حرف ها و فحش ها یم میصدا نهی تهم

 زهرا حالت خوبه!؟...-

 

 کشم.  یصورتم م یرو یدست

 چه طور!-

 

 خونه... ی! داخل چشمات کاسه یسرخ شد  یلیآخه خ  -

 

 که زدم تو برجکش...  دیپرس  یحالم را م  نی هم یبرا  یصمد پس
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 .. یتو همش به مردم شک دار  گهیاره د -

 

 کنم.. ینگاه م نهیبه تهم متعجب

 کند.  یم یخنده ا تک

 ... ؟یشده! چرا لبو شد ی... حاال چ یفکرت و بلند به زبون آورد -
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 ۴۰#پارت_

 

 گذارم!  یام م یشان یپ یدارم و رو یسوزن چرخ بر م ریز یرو بالشت یرا از رو دستم
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 ترکه...  یسرم داره م -

 

 شود.  یم نگران

 ... رم؟یبگ  یز ی چ ،یبرم برات قرص مسکن یخوا یم -

 

 اندازم.  یدارم و چرخ را دوباره راه م یام بر م  یشانیپ  یاز رو عیرا سر دستم

 به رفتنمون نمونده، کارتو بکن. شتریساعت ب  ک ی ست،ین  دینه نه، اصال... شد -

 

  یشده ام، چرخش را روشن م یاط یتوجه بهش مشغول خ  یب  ندیب  یم یکند و وقت ینگاهم م یکم 
 کند.

 

تا چشم در  میآ  یم رونی شوم و موقع خروج از کارگاه، شتابزده ب  یروز سر کار با دلهره و حاضر م هر
 نشوم. یچشم صمد

به   یرا هم مجاب کرده ام کار  نهی دهم. تهم یم  ییزنم، نه آشنا  یکدام از کارکنان نه حرف م چیه با
 ازشون ندارد، دراز نکند.  یشناخت  چیکه ه یبه طرف کسان   ینداشته باشد و دست دوست  یکس یکار 

 یآقا  نکهیسرخوشانه از ا نه ینشده، تهم شیدایشود که مهران داخل محله پ یهم م یروز  چند
 گردد. یرود و برم   یکرده است، م یکار  یخسرو

 گرداند.  یم ییسو ما را به هر االنهیاز دل غافل که چه راحت و خوش خ یوا یا اما

 

 کجا؟...  -
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 کنم. یپچ پچ م آرام

 ...ییرم دستشو یم -

 

 شوم.  یکارگاه روانه م یانتها ،ییگذرم و سمت دست شو یم یاطیچرخ خ زی پشت م از

 

 رسد.  یچرخ ها کم و کمتر به گوش م یدور شدنم، صدا با

  زتریت  ،یکنجکاو یام از رو ییو حس شنوا ستدیا یاز حرکت م میدو نفر، پاها زی ر یخنده ها یصدا با
 شود.  یم

 رسه... ولم کن... یسر م یکیاالن  -

 

 نترس همه مشغولن... -

 

 شود.  یآشناست، بلند م میبرا یلی زن که خ  یخنده   بازم

 .ادی نکن قلقلکم م -

 

 کشم.  یم یسرک ییدستشو یبه راه رو یواشک یکشم و  یم  واریرا پشت د خودم

 . دیایدر ن میکوبم تا صدا یدهانم م یو دست رو ردیگ  ینفسم م ،یان یو ک یصمد   تیوضع دنید از

 شرمانه...  یب  یکارها  نیدهان باز کند و مرا ببلعد، در محل کار و ا نیخواهد زم یم دلم

 شود. یم شتریو ب شتریکشم، ب ینفس م ییآدم ها نیچن انی که داخلش، م یاز روزگار  تنفرم
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صحنه   نی چن دنیو د دنیشن یآلوده   یتا آلوده نشوم، حت  رم،یگ  یرا م میبندم راه گوشها یم چشم
 ...ییها

 خورم.   یبرم یخواهم عقب گرد کنم به کس یم تا

 

 از ترس بلند نشود. میتا صدا رمی گ یرا محکم گاز م  لبم

 شود.  یخودم فراموشم م یلبالب از اشک، حال آشفته  یبا چشم ها  نهیتهم دنید از

 بوده است. یصمد  یشرمانه   یرفتار زشت و ب  نیهم مشاهده گر چن نهیتهم پس

 کشانم تا مبادا متوجه حضور ما بشوند.  یبه سمت چرخ ها م  رمی گ یرا م دستش

 

 ...یزن  ینم  یالم تا کام حرف  ،یدیشن  یز ینه چ ،یدید یز ینه چ نهی تهم

 کرده بودند. ختنیرا که قصد ر یی فشارد تا مهار کند اشک ها یرا م شیچشم ها یدو انگشت رو با

 

 شوم.  یسمت گوشش خم م شتریب

 ... میافت ی... تو دردسر می... مبادا لب باز کننهیتهم یدیشن

 .دیگو ینم  یز یدهد و چ یتکان م دنیفهم  یتند سرش را به معن  تند

 

 ت. اس  شیمهار کردن اشک ها یلب باز نکردنش فقط برا نیدانم ا یم

 

شود که   یشل و وا رفته م شیدست و پا  یکار را تمام کند، به قدر  کیتواند   ینم  نهیتا عصر تهم  اما
 دهد. یم  لی کار تحو کی به زور 
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 !؟ نیدوخت دونهی!... از صبح نی فقط هم یخانم تراب  -

 

 : حالم خوش نبود. دیگو ینگاه کند م یان یبه ک  نکهیا بدون

 

 شود.  یدهد و از کارگاه خارج م ینم  یان یرا به ک یگر یحرف د فرصت

 کنم. یپا تند م نهیپشت تهم ،یمختصر  یخداحافظ کی کار با  لی با تحو منم

  یم لیکرده، تحو لیرا تکم میکنم، اما به زور کار ها یامتنا م  فشیاز نگاه کردن به صورت کث  درسته
 دهم. 

 گرفته بودم خودار باشم.  ادی من

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 

🌼🌼🌼 

🍀🍀 

🌺 

 

   ی#اتهام_واه



 ی اتهام واه 

195 
 

 

 ۴۱#پارت_

 

 ...نهی... تهم نهیتهم  -

 

  یزند و ب یتنه م  یمن سهل است، به هر کس یدارد که صدا یبلند و تند برم   یرا به قدر   شیها گام
 گذرد.  یاعتنا م

  شیرا جلو یکس  نکهیکند، بدون ا یم  یرا سپر   رشی پر از وحشت، مس یایدن  کیخاطر از  شانیپر
 .ندی بب

که   یینگردد، اتفاقها اهیتا دلش کدر و س  دید ینم د،ید یگاه نم  چیصحنه ها را ه  نیا نهیکاش تهم یا
 شد و تمام وجودم را در بر گرفت.  یسرطان شهیدر گذشته منحوس من بارها و بارها افتاد و ر 

 

 کجا...  نبیز -

 

 باغتون، بدو...  -

 

 بدوم.   شیو مجبور بودم پا به پا دیکش یرا م دستم

 اونجا چرا!؟  -

 

 توپد. ی م ستد،یچرخاند و بدون آنکه به ا یم گردن
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 ...؟یحاج بابات و بدون  ی غهیراست و دروغ بودن  ص یخوا یمگه نم -

 

کاش دروغ باشد، اگر هم راست باشد،   یکنم، ا یشود. در دل آرزو م یشل م  میپرد و پاها یم رنگم
 . نمیام را بد و زشت نب یمن دروغ بپندارم و استوره زندگ 

 

 کشاند.  یها م دینبا یفهمد، مرا جا یاحوال، حال مرا مثل حال دگرگون خودش نم  شانیپر نبیز اما

   .نمیب  یجوان تر از مادرم، مشغول بگو بخند م  بای تقر  یباغ با زن یرا انتها  میبابا حاج

 نباشم. دیبرد تا در د یکنار هم م ی دهیقد کش یمرا پشت آفتاب گردان ها نبیز

 . ردیگ  یشود و کل وجودم را م یم  یروز چرک قلبم عفون همان

دارد،  یدل سوزاندن چه مزه ا ندیرا سر راهش گذاشته تا بب   دیمثل خودش، چون رش یخدا داماد پس
را  میها شهی ها ر یو دو رنگ لهیبه در گاه حق کرده بودم که از هر طرف، ح یمن چه گناه نیب نیاما ا

 . دیپاش یبه وجودم م یو ناباور  یاعتماد یخشکاند و بذر ب  یم

 

 .رم یگ  یبازار م یقبل خروج انتها نهیتهم  دست

شود و شروع به  یم جهی نت یب   دند،یکوش ینشدن م ز ی در سر ر یپر از اشک اش، که سع یچشمها
 کند.   یم دنیبار

 . ابدیعابران  ینشستن و دور شدن از نگاه ها یبرا ییتا جا د،ی پا یاطرافم را م نگاهم

هست که نه تنها نگاه بزرگتر ها، بلکه نگاه بغ   یاز پارک  نهیگز نی آبان، بهتر کی نی ساختمان کر پشت
  یروند و ذهن خسته ات را مخشوش تر از قبل م یاعصاب نداشته ات رژه م  یبچه ها رو یکرده 
 کنند.

 کنن...  یبس کن... همه ملت دارن نگات م  نهیتهم  -
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 کنم.  یاش را کامال درک م یختگ یر بهم

... بگم چرا نیکن  یم  یزندگ وان یخوام داد بزنم... بگم چرا مثل ح ی... اصال مننیبه جهنم بزار بب -
 ...نیو تو وجودتون کشت تیآدم

 . رمی گ یرا م شیلق در هوامع دست

 ...ستندیهمه که مثل هم ن ،یدار  کاری ملت چ ی... آرومتر... تو به همه ششیه -

 

 غرد:  یم شیدندان ها یال از

بد...   یخوبه، ک یدونه ک  ی... آدم نمدهیرو به لجن کش  ای دن یهمه  ،یمثل صمد ییاما کسا ستند،ین -
 دنی... آدم از درهی بم یبمونه تو خونه و از گشنگ ایدونه کجا حرف بزنه، کجا الل بشه... کار کنه،  ینم

 نزاره و تو خونه بپوسه... رونیخواد قدم از خونه ب   یدلش م نایا

 

 کنم. یم بغلش

خوان بکنن.    یم یخودمونه، به جهنم... بزار هر غلط  یبس کن... به ما چه آخه... ما سرمون به زندگ -
 نامزدش...  ایزنشه  ی انی ک دیبه قول تو، شا

 

 زند.  یاشک چشمانش را پس م ی. عصب دیآ یم  رونیکند و از آغوشم ب یم تقال

 وجدان زن و بچه داره... دو تا دختر...    یب -

 

 شوم! یم متعجب
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 !...یدون  یاز کجا م -

 

که   باستیز ی گفت زنش به قدر  یکرد، م  یم  فیتعر شی تو کارگاه به بغل دست از دخترا یک ی  روزید -
 اند... هیگفت، دختراش هم به زنش شب یکنه، م یچشم کور و باز م

 

 دهد.  ی شود و در خود ناله سر م  یچون خاکستر م  یآتش  رد،یگ ینم دلم

 داد.  حیترج  شیرا برا  گریزن د کیبود، اما بابام  بایمنم ز مامان

 ندارد.  یمفهوم  یهمچون انسان ها، معن اهیو س  فیها در زات کث ییبای ز نیا یول

 

 کنم. یزور لب باز م به

 شد.  رمونید فت،ی غصه خوردن، راه ب یبرا  میفکر دار ک،یما خودمون هزارن  نهیتهم  -

و با من هم  ردی گ ینگاهم م یماتش را از رو یکند، چشم ها  یم یچه برداشت میدانم از حرف ها ینم
 شود.  یقدم م

 

 .می از فردا سر کار نر دیبا -

 

 . رمیگ یرا محکم م  دستش

 !؟..ید یم  یحیچه توض ی! به صمدیگ یم  ی... اونوقت به بابات چنهیتهم   یگیم یچ -

 کند.  یپا تند م  ابانیزند. سمت خ  یرا پس م دستم

 زارم...  یکنه، نم یم دایازش هو یف یکه نجاست و کث  ییبگم... من پا به جا ستیالزم ن یز یچ -
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  ابانیها به آن طرف خ نیماش   یرا از جلو  نهیحواس جمع من است که تهم  نه،یتهم   یحواس یب  با
 دهد. یعبور م 

 

 فهمد.  یدانم آتش خشمش تند است و حرف مرا نم یشوم. م  یهم کالم نم باهاش 

 گذاشتم. ینم  یداشتم پا به آن کارگاه کوفت یدیام ییجا یهم اگر ذره ا من

کند که اصال به   یم یها و اجبارها، آدم را مجبور به انجام کار  تیاز معدود یکه بعض  فیح اما
 . ستیدلخواهش ن

 .ستدیا یم ستگاهیا یرو به رو  یآرت یب

داده،  هیتک  یسرش را به صندل  ند،ینش  یپنجره م یشود و روبه رو  یبا عجله سوار م نهیاز من، تهم  قبل
 بندد. یچشم م

 کنم.   یخرابش را درک م  حال

 دنی اوصاف من دلشکسته، با د نیروز افتاده... با ا نیبه ا  انشی و خ بهیغر  کی دنیبا د نهی تهم
 مردم.  یم دیبا م،یزندگ   یها دیام انتیخ
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🍀🍀 

🌺 

 

   ی#اتهام_واه

 

 ۴۲#پارت_

 

خواست منم دردم را بدون   یخاتمه دهم... دلم م یاضاف یمنف یفکرها نیخواست منم به ا یم دلم
در دلت، آنقدر   دیها با یاهیاز س  یشود کرد، بعض  یشوم، اما چه م یو خال  اورمیبه زبان ب  ییابا چیه
 .اوردیا درت ب به جگرت رسوخ کند و از پ شانیبمانند تا کبود کیو تار اهیس

 

 دهم.  یرا تکان م نهیآرام تهم  ستگاه،یا نیآخر در

 .مید یبلند شو رس  نهیتهم  -

 

 خسته و به خون نشسته اش   یها چشم

 . دیگشا یم را

 اندازه... یخشم ب  ایموقع است  یبر خواب ب  لیدل یقرمز  نیدانم ا ینم

  یم شهیزنم و باز هم سکوت پ یم  نیشدنه اعصابش را تخم  دهیهست، من به چالش کش یز یچ هر
 کنم تا وقت صحبت عادالنه و آرام فرا برسد. 
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  کیشد! اونم با  شیدایاز کجا پ  یمهران عوض  نیبلبشو، ا نیشانس...  امروز با ا ی... به خشکَاه
 جذب تنش تهوع آور است.   اه،یس شرتیو ت  یشلوار ارتش هی موتور ابوقراضه که شب

 ماند.  یهم، از نظرم دور نم  یرو شیدندان ها دنیهمراه با سا  نهی تهم یلب ری ز فحش

 نحس مهران گردد و پروتر شود. ی افهی دزدم تا مبادا نگاهم زوم ق یم چشم

 یمهران به در خانه م یشرمانه  ینگاه ب  ری ز ،یثیحرف و حد چیگذرد و بدون ه یم  ریبه خ  شکر
 .میرس

 .میشو یاندازد و وارد خانه م یم دیکل

 زند.  یخشکمان م به،ی زنانه غر ییجفت دمپا کی دنید با

 دوزم؟  یم نهی چشم به تهم یسوال

 شود.   یاندازد و وارد خانه م یباال م  شانه

 کند! ی سر پا سنکوپ م  نهیمادر بزرگ مهران، نه تنها من، بلکه تهم دنید از

 دهم.  یمنم که سالم م نه،یتهم یجا به

 

 ...نی سالم دختر خشگلم... خوب -

 اندازم.  یم یکه در دستش، در حاله مچاله شدن هست، نگاه یخاله مونس و چادر  به

 دهم. یمادر بزرگ مهران را، من م  ینباشد، جواب  احوال پرس یادب  یحمل بر ب   نکهیا یبرا

 شوم.   یوارد اتاق م نهیسر تهم  پشت

 کوبد.  یم نشی شش برداشته محکم زمدو یرا از رو فشیک

 نرود.  رونیب  نهیبندم تا صدا و حرکات تهم یدر را م آرام

 کوبد. یم نیرا زم  فشیک
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 .میرا بشنو شانیکنم تا حرف ها یو وادار به نشستن م  رمیگ ی را م نهیتهم  دست

 ... ستیمعلوم ن یز ی... هنوز که چگنیم یچ مین یبب نیبش

 . ردیگ  یخوم بغل م یاندازد و زانو یم یزم  یخودش را رو  یتلب

 

نبود و    اری... درسته از اول شانس باهاش دهیموتور خر روزی.... دهیمونس خانم مهرانم پسر کار -
 داره...  یو دل مهربون  رتهی سر به هواش کرد، اما با غ یکم  ییتنها

 

  ی نهیخدا نوه تون رو براتون حفظ کنه... اما تهم ستی ها ن  زی چ نیحاج خانم بحث کار و ا  دینیبب  -
 سالشه... زدهی ... هنوز سکهی کوچ یل یمن خ

 

 بزرگ مهران انگار مثل مهران سمج است. مادر

خانواده بدن موفق ترن... من  لیو تشک   ینداره... دختر و پسر هر چه زودتر برن سر زندگ یسن معن -
 خودم دوزده سالم بود ازدواج کردم... 

 

 ...ستینه گفتن من شما ن  ایبه بله  یزندگ  لیسخت تر شده... تشک  زیاالن همه چ-

 

از طالق و طالق   شهی... داداگاه ها پر منیا شهی... منیزار یبچه م یرو به عهده  یز ی... هر چگهید اره
 ...یکش

خودش   یقدر بزرگتر شن، در مقابل بزرگتراشون نادونن... قبول کن بزار بره براها هم هر چه  بچه
 ... میستین ای میهست یتا ک  ستیکنه... من شما که عمرمون لب بومه... معلوم ن  یزندگ
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 شود.  یبلند م  یعصب  نهی تهم

 ... رهیکنه اومده ارث باباش و بگ  یدهن... فکر م  یب ی کهی زن -

 

 .ندازد ی راه ب یز ی برود و آبرو ر رونی گذارم ب یشوم و نم یراهش م سد

 و کار ها رو خراب نکن... نی زنه... تو بش  ی.... مامانت خودش خوب باهاش حرف مسسسیه

 

 دهد.  یهولم م یکم

 کنه...  یداره بلغور م یچ ین یب  ینم -

 

 دهم.  ی را به زور به عقب هول م نهیکشم و تهم  یدندان م ریرا ز  نمیپا لب

 ...یکن  یت که دهنت و بد باز متو خود واشی -

 

 چرخد.  یزند و دور خودش م یم شی به موها یچنگ  یعصب
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   ی#اتهام_واه

 

 ۴۳#پارت_

 

رو    شیزندگ  انیتا اون زن، زنگ هشدار پا ستمیمثل ماست وا نجایتونم ا ی... نمضهیمامان من مر -
 براش گوش زد کنه...

 

  یشکند و از کنارم م   یدرون اش با مردمک لرزان چشمانش، سد مقاومتم در برابرش را م انیطغ
 گذرد.

 دهد. یم  شیکوتاه مدت را برا یزندگ  کی یوعده   ضشیمر یها هی که کل یدارد، مادر  حق

 خورد.   یخبطه م نهی همه جسارت تهم نیا یدلم برا ته

کردم، با تمام قدرت   یقد علم م میحاج بابا  یدادم و رو در رو ی به خرج م  یکاش منم جسارت  یا
که کمر همت بست و فقط خودم   یت یکوفتم. واقع یصورتش م یخودم، تو ینابود یرا به جا  تیواقع

 را سوزاند. 

 

 شوم.   یاتاق خارج ماز  عیعقب گرد کرده سر  نه،یبلند تهم یصدا با

خودم   یبدم و برا لیخواد ادامه تحص یخانم محترم... من هنوز قصد ازدواج ندارم، دلم م  دینیبب  -
 چون قصد ازدواج ندارم..  د،یارین فیتشر گهیبشم... لطفا د یکس
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...  زدی خ یبر م  نیزم  یاش دست به زانو گذاشته به زور از رو یشان یپ یرو یبزرگ مهران با اخم مادر
 زند. یبغل م  ری کرده، ز میسرش تنظ  یرنگش را رو یچادر گلدار سرمه ا

که خودش   نیبچه... ا یگیم نی... مونس خانم، شما به ایواه واه... خدا به دور... عجب سر زبون -
 کنه... یشوره و پهن م  یامسال من و شما رو م 

 

 کند.  یتا عذر خواه زدی خ  یشود و تند بلند بر م یرنگش سرخ م چارهی مونس ب خاله

 دهد. یمجال لب گشودن بهش را نم نهی تهم باز

 ...نی اری ن فیتشر گهیخورم... لطفا د یشما نم  یآقا روی سربه ز یبله حاج خانم، من به درد نوه  -

 زند.  یبغل م  ریآشکار چادرش را باز کرده، دوباره ز یبزرگ مهران با حرص مادر

 مونه...  یدختر رو دستت م نیباش... ا  تیمونس به فکر دبه ترش -

 

 .ردی گ یم یالل مون  نهیکند، تهم یم نهی که نثار تهم یمونس با چشم غره ا خاله

 کند.  یدرها خانه را ترک م دنیبزرگ مهران با کوب  مادر

 . ردی گ یدستانش م نیو سرش را ب  ندینش  یهمان جا رو پله م چارهی مونس ب خاله

 

 . رمیگ یگذارد که دستش را م یبه جلو م  یقدم نهی تهم

 آروم شه... یصبر کن بزار کم  -

 

 رود، اما رنگ رخسارش نشانگر ترس و استرس اش را   یشود و جلوتر نم یم قانع

 کند. یم دایهو
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 دارم.  یقدم برم اطیسمت ح  خته،ی گل گاو زبان ر وان،یاز ل ی میروم و تا ن   یآشپزخانه م سمت

 تواند بکند.  ینم  یشود. مثل مادر من، جز غصه خوردن کار  یبه حال مادرانه اش کباب م دلم

 مالد.  یرود و دستانش را بهم م   یفقط راه م نهی تهم

 

 خاله...  -

کند   یم ییاخلشان خود نما د یکه نم اشک به خوب یرا از حصار دستانش خارج کرده با چشمان  سرش
 زند.  یبه صورتم زل م

 . رمیگ یگاو زبان را جلوتر م گل

 اعصاب خوبه... نیتسک ی... برادیبخور  یکم -

 ماند...  یدستانش از چشمم دور نم  فیخف لرزش

 .میگشا یدست آزادش گذاشته لب م یرا رو دستم

  یخود شما مهران رو م یه، حت... کل محلنی... بهش حق بدنی ناراحت نش  نهیخاله از دست تهم -
 نتونست خودش رو کنترل کنه.  نهیکه مادر بزرگش زد، تهم  یی... با اون حرف هانیشناس

 

 دهد. یرا از لبانش فاصله م وانیل

که قدم به خونه   یکنه، اونم نه به بزرگتر از خودش، به مهمان یحرمت  یشه دختر من ب  ینم  لیدل نایا -
 نکردم... تشیطور ترب نی ما گذاشته... من ا ی

 

 کشد. یبغل م هیشود و مادرش را با گر یم کیاز پشت سر نزد نهی تهم
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 یدیشد... اخه ند یدونم چ یکردم... به جون شما دست خودم نبود، نم  یلحظه قاط  کیمامان  -
 گفت؟...  یم یچ

 

 وا داشت.  هیخاله را هم به گر نه،ی تهم یها هیگر

 

 ... یزد  یحرف م ی طور  نیا دیگفت، تو نبا یهم م یز ی هر چ -

 

 تر شد.  د یاش شد هیگر نهی تهم

 ... دمینکن... غلط کردم... نفهم  هیمامان مرگ من گر -

 

 کند.  یاشک ها، داغ دلم را تازه تر م نیا

 شد.  کی بهم نزد میلب پاره شده به زور لبخند زدم که از سوزش لبم، ابروها با

 ... ؟یکن یم هیمامان تو چرا گر -

 

 فشارد. یاش م نهیمن و به س شتریب

... تا خودم و شناختم یمن دچار شد اهیبه سرنوشت و بخت س نکهیسوزد از ا  یسوزد... م یدلم م -
رو بچشم بابات شلوارش دو تا    یم... تا اومدم طعم زندگشوهر و مادر شوهر له شد یدست و پا ریز

 ی... اما من الل مفتهیپس ن  رهیگ  یکنم دست باال م یکنه نفهمم، شعور ندارم، لب باز م یشد... فکر م 
خودم...   یزندگ   یدست و پاشون ولت کنم و برم پ ریتونم ز  یتونم تو رو رها کنم... نم یشم، چون نم

تونن از خودشون مراقبت کنن، اما تو نه... خوشحال بودم که تو رو هم سر و سامون دادم  یبرادرات م
 تره... اهیمادرت هم س انسشانست از ش نمیب یاما حاال م ن،ی تونم سرم و بزارم زم یم یو به راحت 
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  یباشد و خوشوقت نتوانست خوش  چیشود. ه یم  شیاز خودم به بخت بد مادرم ر شتریب دلم
 .ندی بب

 

 .میکن  یم یغرق در سکوت غرق در افکار خودمام سپر  یگوشه ا کیشب هر کدام  تا

کنم.  یم  یلحضه شمار  دنشید  یبرا هیرود و هر ثان  یکنار نم  دگانمی صورت ماه مادرم از د یا لحضه
 نه...  ایطعم بغلش را بچشم  گریبار د کیتوانم  یم یدانم روز  ینم

 

 زهرا...  -

توانست بخوابد، نه  یم نهی ... ساعت دو نصف شب بود و نه تهمنمشیچرخم تا بهت بب یلو مپه به
 من...

 

 ترسم.... یو کارگاهش م  ی من از اون صمد زهرا
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 اتهام #��

 

   ی#اتهام_واه

 

 ۴۴#پارت_

 

 شوم.  یم زی خ مین

 نبودم...  ی ... من که راضمیکار کن  میبر یخودت اصرار کرد ؟یترس   یم یازچ -

 

 .ند ینش  یم میشود و چهار زانو روبه رو یم بلند

 ...ادیاز آب در م یدونستم اون عوض یمن غلط کردم... من از کجا م -

 

 اعصاب نداشته ام سمباده نکشند.  یرانم تا رو یرا پشت گوشم م میموها

 ... میکن  ینداره... ما فقط اونجا کار م یما ربط  بودن و نبودنش به  یعوض -

 

کند تا    یرا کنترل م شیصدا  نش،ی ریلب ز دنیدندان کش ری باال برود که با ز  شیخواهد صدا یم
 شدن مادرش نشود.  داریموجب ب

 کار بخوره تو فرق سر من... -

 کوبد.  یسرش م یدست راست محکم رو با



 ی اتهام واه 

210 
 

ساعت باال    میبه کارها، ن دنیسرک کش یچه طور به بهانه  ینیب  ی... نم یداشت چ یشوم  تیاگه ن -
 زنه به صورتت...  یو زل م ستهیا یسر تو م

 

 . ندینش یام م ی شانیپ یرو یلرزد و عرق سرد  یو بدنم م تن

  یماندن و ادامه  یکردم برا یم یمن پافشار  نبار،یدانم چرا ا یشومش بودم، اما نم  تیمتوجه ن منم
 ...یفت کار، در آن کارگاه کو

 ... گه؟یم یسر کار، بابات چ مینر ییهویاگه  -

 

 شود  یم عجول

 به صالحمونه... می کنم... نر  یم دایبراش پ یح یتوض هیمن  -

 

  یدانم! اما فکر م ینم  م،یتصم نی هم عجوالنه تر دیاست، شا میتصم ن یبهتر دی کنم، شا ی فکر م یکم
 افتد.  ینم  مانی برا یاتفاق م،یبه کارمان ادامه ده  میاوری ب یکس یآنکه به رو  یکنم اگر ب 

و دست سر نوشت است، هر   ستیما بر هر قدممان دست خودمان ن یر یگ می باز هم فکر و تصم اما
  مانیکه خودش، چه بد، چه خوب، بر یو پلک زدنمان... سرنوشت  دنیگونه دم و بازدممان، نفس کش

دهد   رییتغ  ستنیبهتر ز یرا برا رمانی از تقد یء کوچک عقل و همت خودمان، جر  دیرقم زده است... شا
 زند.  یرقم م  ریآن را تقد یاز نظر من، بخش عمده  اما

  یکند، برا یکشاند و مصممتر م  یما را از آن کارگاه پس نم  یاست که پا ریتنها حرف من، بلکه تقد نه
 دوباره کار کردن.

 

نرفتنمون رو   یکه چرا یترسم... از صمد ی... فقط از بابات و شک کردنش م نهی ندارم تهم یمن حرف -
 . میقانع کننده براش نداشته باش یاز بابات بپرسه و ما حرف
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 رود. یفکر فرو م  به

 کنم.  یم  میتنظ میکشم و پتو را تا گردن، رو یم دراز

 

 ..!؟.هیگردنت چ ری پتو تا ز نیگرم... داستان ا یهوا نیدونم تو ا ینم -

 

 دوزم...   یم نه یمتعجب تهم  یچرخانده به چشم ها گردن

 رفت.   ادش یزود بحثمان  چه

 .  ندی نش یم میلبها یو درد آور ندارد، رو  بیغر یشباهت به کج خنده  یکه ب  یلبخند

 رونیبسته، مواظب ب یمژه ها نینهانم تا ا  یهم م یکرده، پلک رو میبالشت تنظ  یسرم را رو دوباره
 باشد. میاشک ها دنیپر

 یپتو من و از همه  نیکنم ا یوحشت... فکر م ،یاجبار... ترس،  نگران یاز رو یعادت کردم، عادت  -
شدم... االن    میپتو قا نیا ریز دم یترس یوقت یاما از بچگ  ره،یخندت بگ  دیکند... شا یترسها حفظ م

 .نم ک یم دایپ  تیامن یجور  کیترسم،  ینم ادیشم ز  یمچاله م رشیز ی هم عادتم شده... وقت

 فرستم. یناراحت نکردنش فرو م یرا برا بغضم

  یرا از هم فاصله م میپلک ها ی است، کم  دهیخواب  نکهیشود. با فکر ا یازش خارج نم ییصدا چیه
 دهم.  

 کشد.  یزند و کنارم دراز م  یرا کنار م  میکرده پتو بغ

 کشد. یدلسوز به آغوش م یرا مثل مادرها سرم

 . ردیگ یهم خنده ام م  د،یآ یبه سراغم م یشود و دلتنگ ی خراب محالم  هم
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 خندم.  ی انتخاب کرده، م نهیدل خودم و دل تهم یبرا نهیگز نیرا بهتر خنده

 ...یدیم رمی ش ی مامان -

 

 دوزد! یمتعجب به صورتم م ،یدهد و با چشمان اشک  ی اش فاصله م نهیس یسرم را از رو  یا لخظه

 خندد.  یزند و م یپس کله ام م ندیب  یلبان غنچه شده ام را م یوقت

 کند. ی دهانش فشار دادن، قهقه اش را کنترل م یزور با دست رو به

 

  ری استرس کشنده شده است. ز نیهم مثل من دچار ا نهی. تهممیشو یتوکل کردن عازم رفتن م با
 .  رمی گ ینظر م   ریتمام حرکاتش را ز یچشم

 یمشغول دوختن م ری سر به ز انهیکند و چه ناش یبدون سالم، سمت چرخش پا تند م  انهیناش چه
 گردد.

 . دیآ یاست شکمم به صدا در م ظهر

 . میزودتر بخور یرا کم  مینهار آورده ا یکه برا  ییزنم تا لقمه ها  یرا صدا م نهی تهم

 ... نهی... تهم نه؟یتهم  -

 ...ادیچرخ ها ز  یشنود. هم فکرش داغون است و هم صدا  یرا نم میصدا

 روم. یشوم و کنارش م یم بلند

 گذارم.  یشانه اش م  یرو دست

 ...نهیتهم  -

 

 کشد.  یم یخفه ا  غیپرد و ج یاز جا م  چارهیب
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 ترسم.  یاش جا خورده، م  یهم از حرکت ناگهان  خودم

 گذارد.  یقلبش م  یرو دست

 شوم... یبه طرف صورتش خم م  یکم  شرمنده

 ...یدی!... ببخش صدات زدم نشنیدی...! ترسنهیتهم  -

 

 ...ندی نش  یباسنم م یبزرگ از پشت رو یبزنم... دست یگر یو حرف د  رمیدستش را بگ میآ یم تا

 کشم.   یو عقب م ستمیا یافتم. وحشت زده راست م یرود و با آب دهانم به سرفه م  یم نفسم

کند و تا لب مرز خفه  یم دایپ  دیخندان، درست پشت سرم، سرفه ام تشد  یبا لب یصمد دنید از
 روم.  یشدن م

 زند. یشود و با کف دست پشتم م یبلند م  شی از جا مهیسراس نهی تهم

 شود.  یدوخته م زیهمه چ یب یام، به صمد ینگاه ترسان و لرزانم از پشت چشمان باران  اما

 . ردیخواهد دستم را بگ یو م  دیآ یجلوتر م  یصمد
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   ی#اتهام_واه

 

 ۴۵#پارت_

 

 .ابمی یلب گشودن م یبرا   یشوم، نه قدرت تکلم یم یشده باشم نه قادر به حرکت  جیافل انگار

 کشاند. یم ییرا سمت دست شو میکند و بازو  یم یر یگ انهی است که با انزجار م نهی تهم

 به صورتش بزنه...  یبرمش آب  ی... میصمد  یممنونم آقا -

 

 رساند.  یم ییدستشو یروبه رو ،ییکشان مرا به رو شو کشان

دهد تا مرا آرام   یاز دستان من سرد و لرزان است، اما خودش را محکم جلوه م  شتریب  نهیتهم  دست
 کند. 

 فرستد.  ی آب م ری کند و دستم را همراه دست خودش ز یآب را باز م ریش

 دوزد:  یبه نگاه لرزانم چشم م نگران

 !؟ یدیکرد!... چرا ترس یکار  یشده زهرا!؟... صمد یچ -

 

  میو چند روز قبلش در برابر مهران و مادرش، برا روزیشوم، شجاعت د یم  رهیاش خ رهی چشمان خ به
 شود.  یخاطره م یتداع

دهم... جسارت به رخ بکشم و جسور بودن را  هیرو  ریی خواهم مثل خودش شجاع باشم و تغ یم
 قرار دهم.  میو تنها  یتوشه زندگ 
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نشوم. الزم   دهیهمرنگ خودشان را بر تن کنم تا در یپر از گرگ الاعقل لباس یا یدن نیا یبود برا الزم
 ز خودشان شوم...  پنهان کنم و هم ترا تمیدانم زاتم را پشت نقاب معصوم یم

 دست و پا له شوم.  ریز نکهیقبل ا اموزم،یخواستم ب یدل نبودم... اما م شجاع

 دهد. یتکانم م نهی تهم

 ؟ یزن  یزهرا...چرا حرف نم  -

 

 غرم.  یشده ام م دیکل یدندان ها یال از

 کرد...  یشرف بهم دست دراز   یب -

 

  یکند که سد راهش م یشود، با دست مشت شده عقب گرد م یکشد و رنگش قرمز م  یم ینیه
 شوم. 

 کجا...  -

 

 کند.  یم فغان

 حقش و کف دستش بزارم و آبروش و ببرم...   رمیم -

 

خواهم به   یکه به گردنشان دارم، نم  ین یکنم. به خاطر خودش، پدر و مادرش، د یقد علم م  شیجلو
 خاطر من دچار دردسر شود.

 رو تخته کنن...  نجایکنم که ا یم یمگه خودم چالغم... خودم کار  -
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 . ردی گ یآرام م یکم

 کشم. ی به مقنعه ام م یدست

امسال  یآدمها  یتونن خودشون و تبرعه کنن و آبرو یآدم ها بهتر م  نجورینکن... ا یدخالت  چیتو ه -
 من و ببرن... 

 

 شد. خرو یم  دوباره

 کنن. مگه شهر هرته... یغلط م -

 

مثل پدر و مادر کنارش باشد جسارت که صحل   یداشته باشد، کوه یدانم اگر آدم پشتوانه ا یم  بهتر
 از اندازه اش سرش را به باد دهد. شی جسارت ب نیگذارم ا یشود. اما من نم  یم ری است، ش

 

 . رمی گ یرا م دستش

 نگو... سرت به کارت باشه...  یز ی فقط تو چ -

 گذارد. ینم یاعتراض چگونهیه یمصمم و پر تحکمم جا لحن

 کشم. یم  یاز سر آسودگ  یصفت، نفس طانیش یصمد  یخال  یجا دنید از

 کارگاه بدون حضورش قابل تحمل تر است.  نیا یهم فضا باز

را   نهی تهم ال یکنم تا خ  یدر پنهان کردن آشوب دلم م یخونسرد سع  ی افهیسوزم اما با ق یدرون م از
 آسوده خاطر کنم.

 . نمیب  یرا نم  یعصر صمد تا
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حال  نیرساند تا دم و بازدمم نرمال شود، با ا  یشده را به قلبم نم هیسمت چپ قلبم خون تصف  آئورت
 زنم.  یشوم و دم نم   یرا متحمل م یلرزش و خفگ  نیتا عصر ا

 .میپر یهر دو به عقب م  مانیپا یدرست جلو  یموتور  دیترمز شد با

 کرده است! بانی !... انگار تعقمیشو یمهران شوکه م  دنید از

 کند. ی م یدست شی فحش دادن که مهران پ یکند برا یزبان باز م  نهی تهم

 

 ی مرد عوض  کی کار کردن تو کارگاه  ایدختر زبون درازت کرده...   کیبا  ینیهم نش -

 به من است، به جهنم.  ششیهم ن باز

 

 ...یکار کن  ییکه هر جا  یستین  یستیکس و کار ن یب  نیتو مثل ا -

   بمانیحدسم درست است نه تنها تعق  پس

 در آورده بود.  میکن  یرا که کار م ییو بم جا  ریبلکه ز کرده،

 

 خروشد.  یم نهی تهم

 ...یمن ی کارهیحرف دهنت و بفهم... به تو چه.... تو چ -

 

 آورد.  یهجوم م نهیکوبد و سمت تهم یم نیزم  یپرد  و موتور را رو  یم نی ترک موتو پا از

 ... میکنم من ک یکنم و بهت ثابت م  یم  یچی زبونت و از ته ق -

 



 ی اتهام واه 

218 
 

 .دارد یها خلوت است و مرا به ترس وا م یآرت  یبه ب کینزد یفرع ابانیخ

جسارت   یشرو یشده با درونم اجازه سرعت پ  ری به جسور بودن گرفته بودم اما ترس اج میچه تصم اگر
 داد. ینم  میرا برا

 پسر قلدر...  کیکشد، مثل  یگردن م نهی تهم

 ... ی... هر یوجود  یو  ب زیناچ  یل یخ -

 

 کند.  یتر م یکند، مهران را عصب  ی زند و با دست به جاده اشاره م یکه م یداد

 ...یفتیو به دست و پام ب  یا ی آبروت کنم... که خودت ب ینکن که ب  یکار  -

 

بودم و طعم تلخش را تا لب   دهی حرف را من شن نیزند... ا  یزنگ م میحرف گوش ها نیا دنیشن  با
 بودم... دهیمرز سکته چش

 ..دمیچشمانم د یرا جلو کند که مردن یگذر م یافتد و به روز  یبه دوران م سرم

 ... یولم کن... ولم کن عوض دیرش  -

 کشد.  یم ادیفر 

 دم...  ی... اشکال نداره... نشونت میخوا یرو م  یآبرو یو ب فهیمثل بابات زاتت کث پس

 زنم...  یم ادیفر

 

 غلط کردم... ولم کن...  -

 

 غرد.  یم شیدندان ها یکند از ال یزدنم مصمم ترش م  غیج
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 ... پس خفه شو... یخواست  ینم نویهم مگه

 دهد. یرا خراش م میبازو شی ها ناخن

 کنم.  یاز پوستم احساس م شتریقلبم را ب  سوزش

 شدم!  یافتادم، چرا الل نم یکه با هر لب باز کردنم به غلط کردن م یمن

 میدرد ها یرود و درد رو یکاه ها به انگشتانم فرو م غ یها و ت  زهیزنم که سنگ ر  یچنگ م نیزم به
 آورد.  یم

 کنم. یامتحان م میرها  یالتماس شانسم را دوباره برا با

 نباشم...  گهیرم تا د یرم م  یچشمت نباشم... م یجلو گهیدم د یدم ولم کن... قول م یقسمت م  -

 

 قول   ایسوزد  یدانم دلش به حالم م ینم

 کشد  یسرش را عقب م یکند که با مکث  یقانعش م دادنم

 .زدی خ  یبر م عیماند و سر یمات چشمان پر اشکم م یا لحظه

  یم رونی هم پشت باغ ب  یتلنبار شده رو یها ونجهیاز کاه و  یانبوه  انیبا حالت دو خودش را از م 
 نشود.  دهیرهاند تا د

 دارم.   یَکنم. بلوزم را با دستان لرزان و پر درد نگه م  یم نیزم  یکوفته شده ام را به زور از رو بدن

خواستم خودم را بهش   یکردم؟ چرا باز م  بیرا تعق دی ام... چرا باز رش یکس  یب  یسوزد برا یم دلم
 !... یتی! به چه نیدیثابت کنم؟ به چه ام

خلوت به خانه    یتکانم، با آن حال خودم را از پس کوچه ها و جاها یلباسم را نم یها و خاک ها کاه
 کوبد. یسرم م  یهزار بار رو نی چندم یکس بودنم را برا یتنها و ب شهی رسانم که هم یم یا

اش ببرد...    یدوست شهر  یعروس   یبود مرا هم همراه خودشان برا دهیخجالت کش میهم حاج بابا باز
 بودم. ی کسر شأن م شیبرا
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 کند.  یم ارمیدهد، هوش یوقفه تکانم م  یکه مصمم و ب یدست

 شود. یآور م ادی میبرازمان و مکان را  نهیو نگاه نگران تهم ابانیخ

 آورم.  یلکنت فکرم را بر زبان م با

 پس... مهر... ان... کو... -

 

 خندد.  یاشک م  انیم نهی تهم

 و زد به چاک...  دیترس یهست  یفکر کرد غش چارهی ب -

 

سست و لرزان هستند که قادر با واژگون   یبه قدر  میروم، زانوها  یحال عقب عقب م ی رمق و ب یب
 کردنم باشند. 

  نیدهم، سرم را ب یم هیتک میزانوها یجدول گذاشته دستانم را از آرنج تا زده رو یرا لبه  منگاهمینش
 پرسم: یدارد، م قیعم یبه درون چاه  یادیرفته که شباهت ز  لیتحل ی دستانم گرفته با صدا

 خراب بود... یحالم آنقدر  یعنی -

 

 .ردی گ یو مچ دستانم را م ندی نش یم شی پاها یرو میرو وبهر

 بخرم!؟... یز ی زهرا حالت خوبه... برم برات چ -

 

 دهم. ی را به چپ و راست تکان م سرم

 ام کم است.  یستادگ یگمانم خوب هستم اما مقاومت و ا به
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 کشاند. یم  یآرت یشود. و تا کنار ب یم دهیتن می دور بازو نهیتهم  دست

 .ستدی ا یگرفته سر پا م یبغل صندل ی لهینشاند و خودش از م یمرا م یخال   یصندل  یرو نهی تهم

خودم، در دادگاه  یتبرئه  یتودار بودنم است، زبان باز نکردم الاعقل برا نیبدم ا یاز خصلت ها  یکی
را   تی اگر واقع دیتا قضاوت نکرده حکم صادر نکند و قصاص پشت قصاصم نکند... شا میحاج بابا

 شدم.   یاصل و نسب خوانده نم  یبد و ب  یدر مقابل هر کس و ناکس نیچن  نیطرح کرده بودم ام

  یب یکتک ها انیم میها... جمله ها تیبدم را از بد، بدتر ساختم، فقط از ترس واقع یزندگ خودم
 امانم، فقط چند کلمه بود... 

رو دوست   یا گهی... اون کس دم یخور یخواد... من و اون به درد هم نم یمن و نم دیحاج بابا رش  -
 داره...

 . ختنیگرفتن و آخر سر مثل مجرم ها گر یوادارم کرد به الل مون ن،یو حس  دیرش   یها دیاز تهد ترس

نه،  دیشا یسازم و به صورت بچه ا   یپنهان م میها یتفاوت یپشت نقاب ب شهیناآرامم را مثل هم  حال
 زنم.  یمانده است، لبخند م رهیده ساله که به صورتم خ

 

 شوم.  یم ل یبه سمت دخترک متما یقلبم انباشته کم  یتلنبار شده   یحرف ها یمهران را رو یحرفها

 ن یکرد اما من خودم را با ا یحرف، حالم را بد م  نیتر  تیاهم یهم ب  دیاتفاق شا نیکوچکتر
 ده بودم تا بتوانم سر پا باشم.ها وقف دا نی ها و بزرگتر نیکوچکتر

 

 ...  ه؟یاسمت چ -

 زند. یاش پس م یشانیپ  یاش را از رو ییخوش رنگ خرما یها یچتر 

 هلما...  -
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  ییچرخانم تا فکر او را از چه کنم چه کنم ها رها یسر م نهیتر کرده به سمت تهم  ضیرا عر لبخندم
 سازم. 

 ... اسمش هلماست...ی یچه دختر خانم خوشگل نیبب نهیتهم  -

 

 کند. یحرف نگاهم م  یدهد و ب یانحنا م  یاجبار  یلبخند یلبش را برا نهی تهم

 کند.  یم دایخود تالش نکن، رنگ رخسارت خبر از حال خرابت را هو یب  یعنی

 من دارد.  یشوم که فرسنگ ها تفاوت با گذشته و ده سالگ یم یصحبت با دختر  گرم

 گرفتم. ادیسر کردن و حجاب را  یروسر   یکه از نه سالگ یمن

کردن ها در وجودم   یکرد و بچگ  دایپ خیتدب  ن،یحاج بابا و حس یبا هر گوش زد ها میها ناخوداگاه
 کشت. 

 

 ... شهی بپزم، تولد پنجاه و دو سالگ کیخوام براش ک   ی... م ادیامروز بابا م -

 

 دوزم.  یم نهیرخ تهم  میخودم گرفته، به ن  کی و تار اهیمثل قلب س اه، یاز آسفالت س چشم

 . دیکوش  یدر شاد کردن پدرش م  یاش مغموم و شکسته است، اما سع چهره

 یاز شکستن را رو  یگذشت، باز هم نشستن غبار  یم یکه به سخت یو زندگ یوضع مال نیا با
  یسازد و رنگ و لعاب ب یقابل انکار و باور نبود که بتواند مخف یداد، اما کار صمد یورتش راه نم ص

 به خودش دهد.  یتفاوت

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 
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🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 

🌼🌼🌼 

🍀🍀 

🌺 
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 ۴۷#پارت_

 

 

 کنم.  یمنم دسر درست م: میگو یم یشاد کردن و فراموش اتفاق رخ داده با لبخند یبرا

 کند. یمتعجبم م  سوالش

 کنم. یبه منم بگو؟... کمکت م یکالش دار  یصمد نیا یبرا یکنم هر نقشه ا یخواهش م -

 . میگو یحتمًا م  نانش،یاطم یبرا

 کنم.  ینم ریرا درگ نهی هم، تهم  رمیاگر بم  اما

 . میکن یم یدار یو دسر را خر کیک یبرا   ازیو مواد مورد ن می شو یفروشگاه م وارد

 دهم.  یرا نم نهی پرداختن به تهم  یشوم و اجازه   یمواد دسر را خودم متقبل م نهیهز

 دادم. یخودم م یزاشت  ی... خوب مهیچه کار نیزهرا... ا -
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 دهم. یها را دستش م دیخر ی سهیک

 نه؟...  ایمنم هست  یبه تو چه... بابا -

 خندد.  یام خوشحال م ای ر یو ب   حیجواب صر از

 بر منکرش لعنت...   -

 

 کشم. یبه داندان م لب

 ...امی... برو خونه من االن ممیابونیخوب لوس نشو... تو خ -

 

 شود.  یم کی به هم نزد شی ها ابرو

 کجا...  -

 اندازم.  یباال م  ییابرو

 گردم. ی... بدو االن برمدی رم خر  یبزرگ م مامان

 گذرم.  یاز کنارش م عیو سردهم  یرا نم  ی سوال ایحرف  فرصت

 

خواهد،   یخانواده را نداشته باشد اما دلم م  نیارزش جبران محبت ا دیکوچک من، شا یکادو کی
 کرده باشم.  یجبران  ز،ی هم ناچ دیشا

  یلیکنم. خ  یکردنش را م  چیکادو پ یخرم و از فروشنده تقاضا یم یسرمه ا یچهار خانه  راهنیپ کی
 . دیگو یم کیکادو گرفته، تبر قهیبا سل

 .میآ یم رونیبخش از فروشگاه ب   تیرضا یلبخند با
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  امدین شی پ  یگاه تولد چینگرم. ه یرقم زده، م میکه برا یروزگار  ،یدارم، زندگ  یقدم برم  ابانیخ  کنار
ن و  دانستم. تولد، جش ینم قیتولدشان را دق خی... اصال تاررمی بگ ییمادرم کادو ایحاج بابام  یتا برا
 نداشت.   ییمعنا مانی برا ،یخانوادگ  یخوش

 قلبم گذاشتم. یپرم و دست رو یاز جا م میدرست کنار پا ینی بوق ماش با

 زنم!  یم خی میمدل باال با دو پسر جوان، در جا نی ماش دنید با

 

 ... میباال در رکاب باش ای خانم خوشگله ب -

 شوم.  یم رهی خ دم،یهم سن داداش حم دیشا یگذارم و به مرد یعقب م یقدم

 

 کشد. یاش را به رخ م یبد ذات  ایروزها دن نیقدر ا چه

 ... یعروسکم پسند نکرد هیچ -

 

 دارد.  یاش را به خنده باز م یبغل دست نیمسخره اش سر نش حرف

 برسم.  یستگاهیا ایکنم تا کنار مغازه و  یرا تند م میانزجار رو برگردانده قدم ها با

 کند.   یکردن م یاز ترس و وحشت قصد خودکش قلبم

که پشت سرم، هر هر و کر کر کنان   یقلبم، بلکه به آن دو عوض  ستادنیکنم، نه به ا یم ییاعتنا یب اما
 . ندیآ یم یکم  یل یبا سرعت خ

 

 گذره ها... یبپر باال... بهت خوش م زکمیرسونمت... عز یباال م  ای ب  یدخمل-
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اون روز و   ادی  دن،یکش یندارم برا یهم نفس  دیشا د،یآ یم  رونی ب میر از گلوبا  کی  ینفسم ساعت دیشا
 اندازد. یآن سه نفر، به کل وجودم لرز م نی افتادنم ب ریگ

 

 پدال گاز گذاشته گورشان را گم کنند. یراه، پا رو  سیکند از ترس پل یراه مجبورشان م   چهار

 رسانم. یم ستگاهیلرزان خودم را به ا یزانوها با

  زی و بدن لرزانم تعجب برانگ دهیدانم رنگ پر  یشوم. م ی زنان و دختران را متحمل م یچشم  ریز نگاه
قبول   یرک یز ری ز ینگاهها  نیهم ا دیترسم داشته باشم با یبر رو  یتوانم کنترل ینم یاست، اما وقت

 کنم.

 اطرافم باشد.  ایخودم  ی سم پحوا نکهیبدون ا  ابانیکنم از خ یم  عبور

 بود تا خفتم کند. یمنتظر من م ایدن یهر کجا  ، یآسمان ینزول بال اما

 . چدی پ یم میمهران با موتورش جلو دهی نرس یاصل یمحله  به

 گردم.  یم یبه اطرافم دنبال راه فرار  یکنم و با نگاه یم  وحشت

 کند.   یقد علم م میروبه رو ایدن یبسته  یدرها همه

خودم زنده زنده،   یشد... گورت و گم نکن  داتیپ یدونم از کدوم گور  ی... نمیعوض  یدختره  نی بب
 زارم...  یداخل گورت م

 کند.   یم ریبه دلم سراز قیعم یبه خون نشسته و رگ گردن برجسته اش خوف یها چشم

 خوانم. یبزرگ را م بتیمص ک یداخل چشمانش  از

 شود.  یسمت صورتم خم م یاندازد و کم یم یپشت و سر و اطرافش نگاه به

 تونم...  یکه م یدون ی ات کنن... م  کهی ت کهی چند تا الشخور ت دمیم
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 . نندیدست در دست هم داده بودند تا تکه تکه شدنم را بب ایدن یهمه  چرا

 بود.  نیزم نیخاک و خون بودم، منم نسلم نسل ا نیا یزاده  منم

خواد   ی... دلت که نمیدیکه سراغت فرستادم و د  ییاز آدم ها یگوشه چشم شی پ قهیدق جند
 ... یداشته باش یعاشقانه ا ییگپ و گفتگو هیباهشون 

 

 . ندینش یکند، طعم تلخ، چون زهر به ته حلقم م یگزگز م میگلو راه

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 
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شوم تا   ی م بانی هجوم آور شد، دست به گر میو چشمها میباره به راه گلو کی سمج که به  یبغض  اب
 کند.  فیخار و خف  طان،یهم زاد ش  نیشود و مقابل ا لی س زی ترحم بر انگ یقطره ها نیمبادا ا
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 توانم.   ینم  ادیو فر نیتوه یزنم تا لب بجنبانم برا  یگزم و هر چه قدر زور م یم لب

 شود.  ی کشاند و دور م  یم یسمت فرع  ر،ی پر از تحق یرا با پوزخند راهش

 پر از مکافات و ترس...  ییایمانم با دن  یم من

 روند.  یم ست،یکه متعلق به من ن یسمت خانه ا  یگر یپس از د یکیشل و وا رفته  میها قدم

  یب یایدن  نیدر اشوم که تنها پناهگاهم  یم یوارد خانه ا  یجعل  تیهو کیبا  ن،یسهمگ  یغم باد با
 ام است.  یکس

 کند. یدرستش م یاست که به کمک هم دست ی کیمشغول هم زدن ک  جانی با شور ه نهی تهم

 

 بوسه...  ی... دسر دست تو رو مایزهرا زود لباس عوض کن ب -

 

 نشانم.  یم ،یلبانم، گرچه ظاهر  یرو  یلبخند

 . امیاالن.. م -

 

بر لب   گرانی بزم د یشاد یرا برا میگذارم و لبخند ها یرا به خلوتگاه شبانه ام م میغم ها شهیهم مثل
 آورم.  یم

 بندم.   یکشم، کش بافتش را محکمتر م ی م میبه موها یآورم و دست یرا در م میمانتو

 کنم.  یم نشیپزم و تزئ یم  ادی را با وسواس ز دسر

 

 زهرا....  -
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 افتد.  یم نیزم ی از دستم رو یپراند و توت فرنگ  یمرا از جا م  نهی تهم جانی پر ه  غیج

 . دیآ یدهانش با چشمان گشاد سمت دسر م یرو دست

 ... چه خوشگل شده... یوا -

 

 . رمیگ یم  شیاز بازو یشگونیحرص ن از

 شده... ی... فکر کردم چدمیترس -

 

 دهد. یرا ماساژ م  شیاوخ اوخ بازو با

 شد. ... گوشتم کندهیبشکنه اله -

 

 برم.  یدستم را باال م دیحال تهد به

 بشکنه؟... یچ -

 اندازد. یدارد و داخل دهانش م  یاز داخل بشقاب بر م  یتوت فرنگ -

 ...ی... بشکنه اله هی... بشقاب همسایچ ی: هدی گو یم جود،ی را م یطور که توت فرنگ همان

 

 شوم.  یکارم م یو مشغول ادامه  ردی گ یام م خنده

 .دیآ ی م  رونیمونس تر گل و ور گل از حمام ب  خاله

 گذارد. یشود و سر به سر مادرش م  یتا بنا گوش باز م ششین نهی تهم

 زند.  یدور گردنش حلقه م دست
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 ...ه؟ی... خبریمامان خانم... حنا خوشگله... تر گل و ور گل کرد -

آرام از   شگونیدارد و ن یمادرش را به خنده باز م نهی تهم  یغنچه شده  یلوچ شده و لب ها چشمان
 .ردی گ یم  شیپهلو

 ... رمیحموم م شهی... من همه؟یحرفها چ نیا ده،یور پر -

 زند.  یحلقه م  زشیخندد، دست دور گردن مادر عز  یبلند م نهی تهم

 ...ه؟یامروز روز خاص  ایحموم...  یر یهر روز م یمطمعن  -

 

 شوم.  یمن سرخ م  نهیتهم یها یشوخ  از

 

 ...  دیچش سف یبس کن دختره  -

 

 بوسد. یم قیخاله مونس را محکم و عم  لپ

 اول از خودت، زن خوشگلت و خودم ماچ کردم... ین ی بابا که بب ییآخ کجا -

 

 کند.  یرا از خودش دور م  نهیخاله مونس همرا با خنده، تهم   نباریا

 . ونددیپ  یزن و دخترش م یرسد و به شاد یاز راه م یحاج 

 دل پدر و مادرش است.  یفقط برا نه،یتهم  یها یخنده ها و خوش  نیا شتریب  دیگو یبهم م احساسم

 کند.  یاش شاد م یزند و دل همه را با سر زندگ یرقم م  نهیرا تهم یو خوب   جانی پر ه شب

 کنم. یم یسپر  ییو تنها  یکس یب یرا با غم و غصه   میو شبها  روزها
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 کنم. یثبت نام م یحضور   ریاونم، غ لیادامه تحص یبرا یو حاج  نهیکمک تهم به

  رم یگ یم دی را ناد شی ها دیکنم و مهران و تهد یم یتوانم دور  یتا م شیها یو چشم چران  یصمد از
 ام را بگذرانم. یتا بتوانم زندگ

 

 زهرا...  -

 زم.دو یم نهیو اما پر خواهش تهم  بایکنم و به چشمان ز یرا از کتاب بلند م  سرم

 جان...  -

 شود.  یم ل یبه طرفم متما شتریب

 ...می... با هم برالستی... فردا تولد ناریجون من نه ن گمیم یز یچ هی -

 

 روم.  یفکر فرو م  به

و دوستان  نهی... اما بر عکس تهم هیو پولدار  بایواقعا دختر ز نه،یتهم یدوست هم مدرسه ا الین
 کرده بودم. دارشید یداره ،چند بار   فیتشر  نیو خودب یافاده ا یل یخ گرشون،ید

 خوره... یاونا نم یما به مهمون  ی افهی و ق پ یرفتن ها... اصال ت  یما رو چه به اون جور مهمون نهیتهم  -

 

 . ردیگ یبا خواهش دستم را م نهی تهم

ثروتمنده و براش تولد   یلینگاه نکن، پدرش خ  افشمیگذره... به ق  یخوش م   یل یبه جون خودم خ -
 الیمثل ماست. واسه ن نهیشیما م یگرفته، وگرنه مادرش که طالق گرفته و چند خونه باالتر از خونه 

 ...میهست الی ما هم مثل ن  ین یب یخره... م  یم زیو همه چ  گرهیهم باباش تولد م

 دهم. ین واریبه د هی بندم و تک   یرا م کتابم
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 شن؟ یم  یبگم... مامان و بابات راض یچ -

 

 کارد.  یگونه ام م یرو یچسبد و بوسه ا یرا م گردنم

 . ستیکنه... بابا که خونه ن یم  تیکنم کفا یچرا قبول نکنن... مامان و راض یایتو هم ب اگه

 

 کند. یقانع کردن مادرش ترک م یشود و اتاق را برا یبلند م  جانی ه با

 

 کنم. یهست نتوانستم در مخالفتم پا فشار  ینه... اما هر چ ای هست  یرفتن کار درست نیدانم ا ینم

مجهول و ناشناخته است. فقط با   میبرا رونشی که درون و ب نمی ب یبزرگ م  یرا داخل حباب  خودم
  ،یدلخوش یبرا یدارم نه کس یا  ندهیکشم. نه آ یچرخم و نفس م یم  یگردش چرخ و فلک بد زندگ

 ...می خودم هستم و درد ها
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 ۴۹#پارت_

 

 کند.  یم شیآرا میمال  یلیپوشد و خ  یبا وسواس لباس م نهی تهم

از   یر ی جلو گ یمالم، برا یپوستم م یرا که رو  یدوست دارم. فقط زد آفتاب ی ل یرا خ  یمن سادگ اما
 پوستم است.  یآفتاب و افتادن کک و مک رو

 

 .میکن  یم یط  یآرت یرا با ب  یر یمس

درونم در حال جنگم تا   ی... اما من با دلهره داستیاز صورت خندانش پ نهیو بشاش بودن تهم یشاد
 هر روزم را به کامم تلخ نکنم.   یسرکوبش کنم و زندگ

 

  یخودش، سمت جوان یمعرف یشوم که برا یم نهیو منتظر تهم ستمیا یم یی الیدر بزگ و و یجلو
 رفته است.   یکلی چهار شانه و قد بلند و ه بایتقر

 . ندینش ی به دلم م شیباغ و نما نیاز ا یب یعج   خوف

 کند.  یم  ادتریترسم را ز یک ی به تار کینزد  شیگرگ و م یهوا

 دارم.  یرا در وجودم محفوظ نگاه م  ز،یوهم برانگ ادیهجم ز نیا فمیک یفشردن دسته  با

 روم.  یدهد، جلوتر م یتکان م  میکه با شوق و ذوق برا یدست نهی تهم

 ...گنیم نی به ا یو لذت زندگ ی...خوش گنیم نیزهرا... پولدار به ا  ینی ب یم -
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  یخانواده  یم یرا در جمع صم ی ... خوش دمید ینم  اتیمخالف بودم. لذت را در ماد شیحرف ها با
 مشهاده کرده بودم. نهیم خود ته

  کیاز  یرنگارنگ و درختان تنومند، حاک یبلند، سنگ فرشها خوش رنگ و لعاب... گلها هیپا یچراغها
 دهد. یباغبان خبره و کار بلد را نشان م

شود و با احترام، همراه با   یگشوده م یگر ید یتوسط نگهبان ،ییطال یبا زوارها یا شهیبزرگ ش یدر 
 کند.  یم تمانیبه داخل هدا یلبخند

 . ندازدیچنگ ب میبه بازو  ،یاز سر خوش نهی شود تهم  یاهنگ کر کننده باعث م یصدا سر

 گذارم.  یجلو م  ینشانم و قدم  یلبانم م یرو  لبخند

 

 .میخوش اومد  یلی خ یل یو خوشگل... خ  زیعز یخانم ها -

 اندازم.  یم یکوتاه، نگاه یمارک دار و موها یو لباس هااسپرت  پیپسر جوان با ت  به

 کند. یعرض سالم، دلربا تر و خوش آهنگ تر از هر روز از گلو خارج م  یرا برا   شیصدا نهی تهم

 .میجون هست الین یهم مدرسه ا یسالم ما از دوست ها  -

 

 کند.  یرا رصد م مانیدهنده تر از قبل، صورت هر دو  بیتر و نگاهش فر  ضیعر لبخندش

 . میو هورا، کل خانه را برداشته است، برو غیج یکه صدا یزند، به سمت سالن  یبا دست اشاره م 

 واقعا خوشبختم. تونیهستم... فراز، از آشنا الین ی... من پسر عمونی... باز هم خوش اومددیبفرما -

 

 دارم.  یبرم  یاش به جلو قدم نگاه مشکافانه نیحرف از ا یب

 شود. یرنگ، توسط فراز گشوده م یشکالت ی سلتنط یچوب در
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 شود. یبسته م میاوضاع و همهمه، راه گلو دنید از

 و پسرها وسط سالن در حال  بزن و بکوب بودند.  دخترها

 طرف... نیاز ا دیبفرما -

 .میشو یکند، روانه م  یم تمانیکه فراز هدا یسمت

 باشد.  یگونه بزم مختلط ن یکرد ا یفکرش را نم د یاز من ندارد، شا یهم دست کم نهیتهم حال

 

 ... ی یشام دورهم کیدونستم... فقط گفته بود تولد دوستانه و   یزهرا به جون مامانم نم -

 

 شود  یآرامش باعث م  یصدا

 . رمی غلبه به ترسش دستش را بگ یبرا

 زده است.  خیخودم سرد و  یدست ها مثل

 .دیآ یبه سمت ما م ظ،یغل شی خندان و آرا یب با ل الین

 دختر... چه عجب...  یا یکردم ب  ی... فکر نمنی... اومدنهیتهم  یوا -

 

 دهد. یو دوستانه با من دست م ردیگ ی را به آغوش م  نهی تهم

 ... نیباال لباس عوض کن  میبر نی ایب -

 

   یمخالفتش را اعالم م  نهی من تهم قبل

 .کند
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 ...میراحت تر ینطور یجان... ما ا الینه ن -

 

 کند.  یبا ما برخورد م یو عاد لکسیر  یلیخ

در حرکاتش   ریشود. نه تحق  یم دهیرا خوب شناخته است، نه بهت در نگاهش د نهیگمانم تهم  به
 وجود دارد. 

  یم شتری پر مشروبات، وحشتم را ب  یها شهیرنگارنگ... ش یها یدن یو نوش  وهیها پر از م ز یم یرو
 کند.

را هم  یادی ز یطعم اتفاق ها می دربه در دیبودم... به ام  دهیو شن دهیرا د زهای چ یلی نبودم، خ خنگ
 بودم. دهیچش

 شود.  یمشغول معارفه م یبا شاد الین

 .ردی گ  ینظر م ری ام، کل سالن را ز یچشم  ریز نگاه

 رقص هستند. یمشغول شاد یکم سن و سال یدختراها و پسرها  اکثرا

 

 زهرا... زم یخواهر عز نمیا -

 دهم. یبا تک تکشان دست م یلبخند با

 خوشبختم.  -

 

 کند.  یم تیما را سمت مبل ها هدا ییبا خوش رو الین

 کنن...  ییرایپذ انیب گمیاالن م د،ین یبش  دیبفرما -
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 شدنم کار دستم ندهد.  ی گزم تا کفر  یرود. اما لب م یاعصابم م  یپچ چند دختر جلف رو پچ

 چرخد.  یصدا م یچشمم سو یمستانه ا یقهقه  دنیشن  با

را متوجه  نهیگردم تا تهم یبود برم دهیپوش  یکه لباس زرد رنگ باز  یکنار دختر  ،یصمد دنید از
 .میزی بگر  نجایکنم تا هر چه زودتر از ا یصمد

 اش است.  یغافل از اطرافش سرگرم بگو بخند با همکالس نهی تهم
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 ۵۰#پارت_

 

 ام گرفته است.  ییکنم دستشو یم  احساس

 کنم. یگذارم و فکرش را معطوف خودم م  یم نهی دست تهم یرو دست
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 آورد.  یم کیرا نزد گوشش

در   ای ،یداد بزن  دیبا  ایشنود  یگوش نم  د،یگو یرا که دهان م  یاست، حرف ادی ز یها به قدر  صدا
 ...یگوش طرف صحبت کن 

 کجاست؟  یی دست شو نیبپرس بب  نهیتهم  -

 

 شود.  یبلند م  یبا لبخند نهی تهم

 گردم.  یخوام، االن برم یجان عذر م  وایش -

 

 زند. یگذارد و لبخند م ی هم م یپلک رو دختر

 ... زمی راحت باش عز -

 

 زند.  یبه من م یتنه ا گذرد و یاز کنارمان م یپسر  م،یدار یقدم برم الین سمت

 

اش از طرز قدم برداشتنش کامال  یکند، مست ینه عذر خواه رد،ی تا نه به حرفم بگ رمیگ یم دیند
 مشهود است. 

 کجاست...  سی جان سرو الین -

 

 ... ام؟ی ب یخوا یسالن، سمت راست ته راه رو... م رونیب  زمی عز -

 

 دهد. ی بلند پاسخش را م یبا صدا  الیمثل ن نهی تهم
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 . میکن یم دای... خودمون پزمی نه عز -

 

 شود.  یم  هیپاره کردن به بق کهی مشغول تعارف ت الی. ن میشو یجدا م  الین از

ابراز    غی و با ج ردیگ یرا م نهیدست تهم  ،یبا کت و شلوار آب  یکه دختر  می شده بود  کیدر نزد به
 کند.  یم  یخوشحال

 . ..نجای... تو... انهیتهم  -

 

 روم.  یجدا شوم و با چشم و ابرو اشاره بزنم که خودم م  نهیکند از تهم  یدادنشان مجبورم م دست

 فشارد.  یهم م یباشد، پلک رو یمتقابال به معنا  نهی تهم

 دوم.  یم ییسمت دستشو بای خارج شده تقر  یدر سالن اصل از

 دهد. ی م یحالم چه معن نیدانم ا ینرفته ام. نم  ییچند روزه دستشو انگار

 است.  هیهتل شب یها  یبهداشت   سیخانه شان به سرو  سیسرو

 برود.   نی بدنم از ب فیاسترس و لرزش خف نیزنم تا ا  یو چند بار آب به صورتم م میآ یم رونیب

 چرخانم. یسر م یورود کس با

 شود.  یمن و چشم فراز در هم قفل م چشم

 کنم.  یچشمان به خون نشسته اش وحشت م از

 زند.  یم خی کل بدنم  ند،ینش یلبانش م یکه رو یلبخند

 شود. یم کیبندد و قدم به قدم بهم نزد  یرا م در

 به به خانم خانم ها... گرمته... -
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 .ستدیا یام م نهیبه س نهیاست. درست س زانینام  شیکشدار و قدم ها لحنش

 ...ینکنه... مثل من... داغ... کرد -

 خورد.  یم  ییروم و کمرم به روشو یم عقب

 کنم. یکشم و تقال م یم یخفه ا  غیج  ردی گ یکمرم را م  یو ناگهان  عیسر یلیخ

 کند.  میکوبم تا رها  ی اش م نهیس یزند. با مشت رو  یم قهقهه

 کند.  یکه در دستانش است، قفلم م ییقدرت مأورا اما

  ستمین  شیب یا بهیخانه غر نیچون من در ا نند،یترسم مرا مقصر بب یاهمه دارم، چون مزدن و غی ج از
 خراب شده است.  نیا ک یدرجه  لیو فراز فام 

 رود..  یبه هوا م غمیفشارد، ج  یرا محکم م میکه بازو یا پنجه

 خندد یتر م بلند

 بزن... تقال کن...  غی ج -

 شود. یشود و لبانم به التماس گشوده م  یم ریسراز میگونه ها ی آسا رو لیس میاشکها

 کنم، ولم کن..  یولم کن... خواهش م  -

 شنود. ینم اما

 زنم تا نجاتم دهد.. یته قلبم خدا را صدا م  از

 است. دهیرا شن  میصدا میکنم خدا یشود فکر م یکه باز م  در

 دهد. ینشان م می کند، تنها خالقم عذاب جهنم را برا  یرا ثابت م نیا یصمد دنید اما

 زند.  یپدر را کنار م   یو فراز ب  دیآ یجلو م  عیسر یلیشود! اما خ  یاول شوکه م یصمد
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 فراز؟. یکن  یکار م یچ -

 

 هم هستند.   یآشنا ای لی ... انگار فاممانهیبلند است و خطاب کردنش صم  دادش

 خورد.   یفراز تلو تلو م 

 خوام آرومش کنم... یخواهه... م ادهیملوسک گرمشه... ز نیخوب ا -

 

 کند.  یپرتش م  رونی ب سی و از سرو ردیگ  یدستش را م یصمد

 توانم الاعقل فرار کنم. یلرزم و نم  یم دیشده هم مثل ب  لیذل من

 کنم.  یم هیلبانم، خون گر یهقم اوج گرفته و دستم رو هق

 کشد. یم رونیرنگ روشنش، ب  یآب  یشلوار ل بیاز داخل ج  یشود و کاغذ دستمال یم  کینزد یصمد

 

 ..ل یمست و پات  یکرده پسره  کاریاوه اوه... چ -

 

 ...یهم تمسخر دارد هم خوشحال  لحنش

 کشد. یکه دستش را کنار م رمیکنم تا دستمال را از دستش بگ یرا بلند م دستم

 ... هریگ  یبزار خودم پاک کنم، تو دردت م -

 

 . ردیگ یکنم که گردنم را م یم  ممانعت

 ...یخور  ی... چرا ول منمیصبر کن بب  -
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 ۵۱#پارت_

 

 گردد. یو ترسناکش قفل م اهی شود و در چشمان س یقطع م  میاشکها

 شود! یباافتم... باورم نم  قیندارد از چاله بگذرم و تو چاه عم امکان

 خورد. یم نی چشمانش چ ی گوشه

فلج شده ام، در حال وقوع   رد،یگ ی بدنم از کدام مغز فرمان م یدانم اعضا یتوانم تکان بخورم، نم ینم
 نبودم.  یحرکت  چیبودم که در حال رخ دادن بود، اما من قادر به ه یفاجعه ا

شل   میو زانوها ردی گ یرا ازم م  شی که راه تنفس کم و ب  ی امانند، به قدر  یو قلبم در حال کوبش ب مغز
 شود.  یم
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زند و   یحلقه م میدست دور بازو  یصمد ختنمی رود، قبل فرو ر یم  نیبسته شدن پا یبرا میها پلک
 کشد. ینم را باال م جا  یجان ب 

هم  د یشا ای  ،یتا سر بچرخانم و ناج ابمی یدر وجودم نم ی شنوم. قدرت یباز شدن در را م  یصدا
 . نمیجانم را بب  یدوباره  لیعزرائ

 

 زند.  یام م شهیبه ر شهیت یصمد یصدا

چرا   نیفهمم اگه جنبه ندار  ی... آخه من نمنیخورده زم دمید ییفکر کنم مسته... اومدم دستشو -
 ...نی زن  یدست به الکل م 

 کند.  یم ارم یهوش  یکم دیآ یکه سمتم م ییقدم ها یصدا

 رسه..  یسر م یاالن کس رون،ی ب مشیببر  ایب -

 .ستمین د،یآ ی م کیکه نزد یشخص  ییبه شناسا قادر

 

 برمش، تو نگران نباش... برو به کارت برس.  یمن م -

 

 در بدنم باشد.  یتوان  نکهیدون اکشاند، ب یبا خود م مرا

 شوم.  یم دهیرا مرده فرض کرده، دنبالش کش  خودم

 و تلخ شد و طعم گس داد.  دیدهانم خشک بزاق

 باز گرداند. یخبر   یب یایمرا از پرت شدن به دن نهیتهم  شی پر تشو یصدا

 سرش اومده؟...  ییشده!... چه بال یچ یوا یزهرا... زهرا... ا -
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 کنم. یکنم و تالش به استقامت م  یرا دور کمرم حس م نهیتهم  دست

 

حالشون اصال خوب   دمیمن رس یوقت  ن،یخوردن و افتادن زم  زیل ییفکر کنم تو دستشو یخانم تراب  -
 فکر کنم فشارشون افتاده... ن،یبراش بد یز ی چ یآشپزخونه و شربت نشینبود... ببر

 

 دهد.  یرا به نفع خودش م یکشد. جواب هرکس  یاش مغزم سوت م یگر  لهیهمه ح نیا از

 سازد.   یجدا م  یصمد ی دهیجهنم در تن چسب یتنم را از آتش گداخته  نهی تهم

 

 ... د؟یبرامون آژانس خبر کن  دیکن  ی... لطف میصمد  یممنون آقا -

 

 را ندارم.  یگونه عکس العمل چیشوم! اما حال ه یم متعجب

کند!... هر چه است، مرا   یبه خاطر من تولد دوستش را ترک م  جانشیبا آن همه اسرار و ه نهی تهم
 کند.  یخود م ونیمد

 

  یمهم ز یچ شه،یهم حالشون خوب م شونیا ن،ی... شام نخوردیخانم تراب ن یداشت فیهنوز تشر -
 .. ستین

 

را نشانش    یمهم یب  نیو ا دمیکوب یم  فشیدهان کث یداشتم و با مشت تو  یخواست قدرت  یم دلم
 دادم. یم
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 وقته... ری... دمیزود برگرد   دیتشکر، با -

 

 است.  دهیکف سالن خشک  دیسف ی ها کیسرام یبازم، فقط رو مهین یها چشم

  یم  یینظر دارد، رها ری را ز  رشی گناهکار و حق یکه هنوز هم بنده  ییآن جهنم به لطف و کرم آن باال از
 .ابمی

که از سرشانه  یت یگردد، احساس امن یباز م  میها هیبه ر انی در م کی  ش،ینفسم کم و ب ،یتاکس داخل
شانه و دستانم قفل دستانش، آرامش در وجودم   ی. سرم رو ستی قابل انکار ن رمیگ یم  نهیتهم ی
 کند.  یم  قیتزر

 شوم.  یم ادهیو به کمکش پ  رم یگ یم  نهیتهم  یام را از شانه  هیتک نیتوقف ماش با

  یدهد و ترک ترک صدا یمقاومتم از هم فاصله م یام را برا دهیبهم چسب  یدندان ها یموتور  یصدا
 کند.  یرا هراسان م  نهیبهم خوردنشان تهم

 شده...  یزهرا... زهرا... خاک به سر من... چ -

 

 .ستدیا یراهمان م یکه مسبب لرزم بود، جلو یگذرد و موتور   یاز کنارمان م  یتاکس

 . ردی گ یشخص سوار بر موتور نشعت م دنیرم، فقط از فهم حالت تشنج وا  نیا

 

چه   یدی البد تو اون خراب شده د ؟یجمعش کن  یتون ی... نم تی از خواهر عوض نمیخانم ا نهیتهم  -
تونه سر پا   یخورده که نم یتا خرخره زهرمار  یچطور  ن یبب   یعوض ی.... اره؟... دختره کنهی م یغلط

 ...ستهیباا

بازم را با شتاب و ترس از هم   مین  یمهران، پلک ها ی محکم و قطع شدن صدا یلیشلق س یصدا
 ،یمهران و دست معلق در هوا یور   کیشود به صورت  یدهد و با وحشت دوخته م یفاصله م

 سرخ شده از خشم. ی نهی تهم
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مختص خودته... گورتو از  ی که بلغور کرد ی... هر اصل و نصب فهی ... زات خودت کثیعوض  نیبب  -
 ... ین یب  یمن گم کن... وگرنه بد م یدگزن

 

 کند.  یم شتریمهران ضعفم را ب  ادیفر

 ... یکه حظ کن ارمی دختره ب نیسر ا یی... بالدمیبهت نشون م -

 

از اطراف، کنار جدول   یپردازش  چ یو  بدون ه ردیگ یام را م یستادگیمهران از مقابلمان قدرت ا گذر
 .میآ یبه زانو در م ابانیخ یها

 اندازد. یبغلم م ری دست ز نهی تهم

 کنم، بلند شو...  ی... خواهش مشهیبد م  نهی ب یما رو م  یکیزهرا بلند شو... االن  -

 

 کنم.  یم نی زم یبدن لمس شده ام را از رو  نه،یزور و کمک تهم  به

و   نیخورد خوابش سنگ یکه م  ییشکر خاله مونس به لطف داروها م،یرسان ی را به خانه م خودمان
 شود.   یو حضور ما را متوجه نم  است قیعم

 

 .دیگو ی گوشم م ری پچ پچ ز با

 . ارمیبرات آب قند ب  نجایا نیزهرا بش  -
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خود تو که    یها یسر دخترت آمده، اونم فقط و فقط با ندانم کار  ییچه بال ینی حاج بابا که بب ییکجا
 ...یدیکش  یم دکیاسم پدر و بزرگترم را به 

 

 .  ردی گ یلبانم م یآب قند را جلو وانیشود و ل  یکنده م نی از زم نهیبه کمک دست تهم سرم

باالها سرمون  نیدادم ا یبخور... بخور قربونت برم... لعنت به من... اگه به حرف مامان گوش م -
 کردم... ی... مِن احمق، مِن نادون پافشار ستیرفتن ن  یدونست اونجا جا یاومد... اون م ینم

 م.فاصله ده یهم افتاده ام را کم  یرو یکند تا پلک ها ی م ارمیهوش  نشیف نی بغض آلود و ف یصدا

 را عقب تر بکشد.   وانیچرخانم تا ل  یم یزور سرم را م به

تا بلندم   ردیگ  یبغلم م ری صدا، هر دو دستش را ز یب  ی هیگذارد و با هق هق گر یم  نیرا زم وانیل
 شوم. یو در خودم جمع م میگو ینشستن. آخ م یکند، برا

 کند.  یم میرها ترسان
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 شده... زهرا ...  یچ -

 خورند. یغلط م میگونه ها یرو میاز درد اشکها 

 .دیگشا یرا م میمانتو یزند و شتاب زده دکمه ها یدستم را پس م  نهی تهم

 را باز کرده بلوزم را باال بزند. میشود مانتو یاما موفق م ست،یدستانش کمتر از لرزش بدن من ن  لرزش

 دوزم.  یم دهیکه امانم را بر یابولفضل اش، چشمانم را باز کرده به سمت درد ای یصدا با

 .رند ی گ یسرعت م  میاشک ها دم،یبدن سف یو قرمز  یکبود دنید از

  رونیاش که بلند تر از قبل شده است، ب  هیگر یپوشاند تا صدا یبا هر دو دست صورتش را م  نهی تهم
 نرود 

 کند.  یهق هق اش ناله م انیم

 منه... خدا لعنتم کنه... من باعث شدم...  ریهمش تقص  -

 اش دهم. یکنم تا بتوانم دلدار  یرا جزم م  عزمم

تنها تقاص دل خون کردن مادرم را   ستیمقصر ن ینوشت من است و کس یشانیاتفاق ها فقط پ نیا
 هم پس خواهم داد.  شتریب  نیدهم و از ا یپس م

 کنم. یا مرا از صورتش جد نهیبرم و دست تهم  یرا جلو م دستم

 .شهی..ـ مینطور ی... ای ... دونستی... تو که... نمی... ندار ی... تو که گناهنهیبس کن تهم  -

 

 نجاتم...  یدادن فرشته  یشوند، فقط محظ دلدار  یخارج م  میاز گلو دهیبر ده یآرام و بر میها کلمه

 تکه تکه شده بودم. یچنگال صمد انیاالم من م دی رس  یسر نم نهیتهم اگر

 

 شد؟ یچ  یدون یزهرا م -
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 دوزم؟  یابر گرفته و لرزانش م یها لهینگاه اشک آلودم را در آن ت یسوال

 

  یم  یشوکه شدم... نگاهش فقط به ما بود. داشتم احوال پرس دمیرو تو جمع مهمونا د یصمد  یوقت -
به حرفم گرفت...   الیاومدم که ن ی مداشتم دنبالت  رون،یب  ادیکردم که متوجه شدم که داره دنبالت م

پا زدم ساق    شتاز پشت بغلم کرد... پا پ یو اومدم دنبالت... تو راه رو کس  چوندمی رو پ الیبه زور ن
کرد، هستش... قلبم  تیکه ما رو داخل هدا  یفراز همون پسره ا دمید  یپاش و برگشتم، وقت

رو گرفت و   شی عوض یدست پسر عمو الیشد... ن  یم یدونم چ ینم دیرس  یسر نم الی... اگه نستادیا
ما  ینجا جایتو شصتم خبر دار شد که ا  تیوضع دنیکه از د م،یتا به تو بگم برگرد دمیبرد... دو

 زهرا من و ببخش...  دمیفهم  ری ... دستین

 

 فشارم.  یرا م دستش

 گذشت... گهیبود که د ی... اتفاقنهیبس کن تهم  -

 

 ام اشاره کرد. نهی انگشت به س با

وجدان... کارگاهش   یسرت آورده ب   ییچه بال ن یگذره... بب یم نیاتفاق... ا یگی م نیاتفاق... تو به ا -
 کنم... یو رو سرش خراب م 

 

  ی... درسته صمدی کرد کار صمد یم  فکر

 نبود.  ار،یهوش  یعمل زشت کار صمد نیپروراند اما ا یدر سرش م  یطانیش یو قرض و فکرها  قصد
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 زنم.  یرا پس م میاندازم و اشک ها یم  نیرا پا سرم

 حالم را بهتر و دم و بازدمم را نرمال کرده است.   یقند کم آب

 خودش نگهم داشت.  یاز دست اون گرگ نجاتم داد و در پنجه ها یوجوده... صمد یکار فراز ب -

 

 فشارد. یدهانش م یکشد و دست رو یم ینیه

 

 نشستن ندارم.   یافتم، نا یم نیزم ید و منم دراز به دراز رو رو  یبه فکر فرو م  یکم

 ییرزل بال  ی... تا اون صمدمیزار یپا به اون خراب شده نم  گهیو د میکن ی فردا حساب کتاب م -
 .میاز اونجا دور ش  دیبا اورده،یسرمون ن

 

 .میشد یاز اونجا دور م عتریهر چه سر دیموافق بودم، با  نهیبار با حرف تهم نیا

 

 کند.  یرا پهن م  مان یشود و جا یم بلند

 خورد.  یغلط م شیصدا در جا  یهم مثل من فقط ب نهی تهم

 یم میو درد ها  ییدوزم و به تنها یگردد. چشم به آسمان م یاونم دنبال آرامش گمشده اش م انگار
 نگرم. 

 هد.د یاز بدن کوفته ام آزارم م  شتریدلم و سوزش قلبم، ب درد

 زنم.   یرا کنار م  میروشن شدن آسمان پتو با

کنم   یجمع م می. چشمهاچد ی پ یام م  نهیس یتو قفسه   یبلند شدن که درد بد یشوم برا یم زی خ مین
 نکند.  داریتازه به خواب رفته را ب ی نهیتهم می گزم تا صدا یو لب م
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 رسانم.  یم اطی خودم را به ح نی پاورچ  نیو پاور چ  آرام

 کند.  یرسوخ م فمیبه اندام ظع یز یسرد پا یهوا

 رسانم. یم ییزنم و خودم را به دستشو  یبغل م  ریرا ز دستانم

و خاطره ها رفته ام و چه  ادهای کند که چه زود از  یرا ثابت م نیا میو دربه در  یزندگ زی پا نیدوم
 فراموش شده ام. االنهیخوش خ

 شنوم.  یعقلم را به وضوح م بینه

 ... یفراموش ش یخواست  خودت
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  یخودت باق  یبرا یراه ،یدیفرار کش یکه برا یخودت با نقشه ا  ،یبرو ادهایاز  یخواست  خودت
 .ی... وجود ندار یستیاالن هم ن ،ینباش  یهمه مرده بداننت، خواست یخودت خواست ،ینگذاشت

 

 زنم.  یم  تیکبر رشی گذارم و ز  یاجاق م  یرا رو یکتر 

 دهد.  نی درد بدنم را تسک نیدارم تا آب گرم، ا ازیدوش ن  کی به

خواب نکند. اما   یشرشر آب خاله مونس را ب   دوارمیروم. ام  یسر و صدا لباس برداشته به حمام م یب
 حمام کنم.  دیر و پف چشمانم، باحالت چندش آو   نیاز ا یخالص یبرا

 آورم.  ی را با هزار مکافات از درد، از تنم در م لباسم

 جوشد.  یام دوباره م  دهیتازه خشک  یگونه ام اشکها یکبود دنید از

 سر صورتم آورده...  ییچه بال نیبب فیکث  وانیح -

شرشر دوش حمام   یام با صدا ه یگر یها یو ها ندینش یلبم م یگوشه  یخون مردگ یرو انگشتم
 شود.  یم یقاط

 . میآ یم رونی و ب  چمیپ یم میموها ی کوچکم را رو ی حوله

 . ابمی یو رخت خوابش را جمع شده م یخاله را خال یجا

 شود در تالش آماده کردن صبحانه است.  یآشپزخانه معلوم م یسر و صدا از

 کنم.   یمخف نهیتهم یصورتم را با کرم پودر ها  یکبودها نیروم تا ا  یداخل اتاق م  عیسر

 خواب است.  دهیسرش را هم با پتو کش نهی تهم

 دارم.  یکننده اش را بر م دیکرم سف  میروم و قبل خشک کردن موها  یکمدش م سمت

 کنم.  یم یگونه و لبم را مخف  یکننده کبود دیتوانم با سف  یکمد تا م یرو ی نهیآ یجلو
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 بافم.  یم س یرا شانه زده همان طور خ  میعجله موها با

  شیرا با تشو میبدنم اثر گذار بوده، همه کارها ستمیفهمم، اما انگار استرس در کل س یام را نم عجله
 دهم. یو دلهره انجام م  یو نگران

 

 ...ر ی سالم خاله صبح بخ -

 دهد. یم ی ت همشگداخل استکان ها بلند کند، جوابم را با محب ختنی ر ییسرش را از چا نکهیا بدون

 . ختمینبات ر ییبرات چا نیبش  ایدخترم، ب ای.... ب ریسالم صبح شمام بخ  کیعل -

 

 کنم.  یم یو تشکر  نمینش ی و گلدار دو زانو م  دیکوچک سف یسفره  کنار

 . ردیگ یبرداشته، سمتم م ین ینبات را از داخل س ییچا ینلبک فنجان

 باشه دختر گلم.  تی آف -

 کرد. دارتونیکه سر و صدام ب دی ممنونم خاله... ببخش -

 هنوز خوابه؟  نهی . تهمشمیم داریساعت ب نیا شهی... من همهیچه حرف نیا -

 زنم.  یام را هم م ییچا

 خسته ست.   یبله... کم -

 برد.  یخودش م ینان برا یا تکه

 ...ن؟یراحت برگرد  نیتولد خوش گذشت؟... تونست -

 دهم. یجواب م   حیصر  یلیپاسخ کرده بودم، خ یانتظار سوالش را داشتم و خودم را آماده برا چون

 خوب بود.  ،یبله خاله، جاتون خال  -
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 تر بود.  یهم عال ی: اره مرگ خودم از عال میگو یدل م در

 کند.  یمالد و لقمه اش م  یداخل تکه نانش م یر یپن

 مهمون داشتن؟... یل یخ -

 اش خوب است. ینی ریش  نمیکنم تا بب  ینباتم را مزه م ییچا

 هاش بودند.  یهمکالس -

خودم لقمه  یکنم سوال و جوابش تمام شده است و برا  یگذارد فکر م یرا که داخل دهانش م لقمه
 . رمیگ یم

 

 ..ن؟یبرگشت یزهرا جان با چ  -

 دهم.  یداخل دهانم را فرو م ی لقمه

 ...می خاله با آژانس اومد -

 پرسد.   ینم یسوال گرینه... اما د ایشود  یدانم قانع م  ینم

 مشخص نباشد.  ادیخاله نشستم تا گونه ام ز  یقصد پهلو به پهلو از

  زیالیوقت د مارستان،یبرم ب دی رفت بگم، امروز ساعت ده با ادمی قبل رفتنتون  شبیزهرا دخترم، د -
 . ادینتونست ب  نهیدارم... تو برو سرکار به سر کارگرتون بگو که تهم

 چرخم.  یسمت خاله م یچرخ  میگذارم و ن  یم نکیس یاستکان ها را رو  ینیس

 . نیو نگران نباش  نی چشم خاله... شما بر -

 . ردیگ یجانم را م ،یتنها رفتنم به آن کارگاه کوفت یاست اما از درون ولوله  یو عاد لکسیر  یلی خ لحنم

 را چگونه تحمل کنم!؟. یپر حرف صمد ی!؟... نگاه هاییکنم، آن هم تنها ی گونه امروز را سپر  چه

 ...یکار کوفت نیماند جز رفتن و خاتمه دادن به ا ینم  میبرا یا چاره
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 شوم.  یشستن استکان ها، داخل اتاق م  بعد

 کرد. هی چه قدر گر چارهیهنوز خواب است، ب  نهی تهم

 گذارم تا بعد برگشتنم بشورم.  یم یام را مچاله کرده گوشه ا یشبید یمانتو

 کنم.  یپوشم مقنعه ام را سر م یرا م  ممیزخ یو کم  اهیس یمانتو

 .سمی نو یآورم و م  یدر م فمی از ک یو خودکار  کاغذ

 ینطور یاونم با آژانس... به مامانت ا م،یبود و زود برگشت الین  یها یشب فقط همکالس نهیتهم  -
 باش... انیگردم. در جر یحساب کرده برم هیعصر تصف   رمیدمم مگفتم. خو

شد و پتو را کنار زد،   داریب یگذارم تا وقت  یم رشیپتو را باال زده ز یکاغذ را تا زده از گوشه  عیسر
 . ندی را بب ادداشتمی

 خاله من رفتم خداحافظ... -

 شود.   یکوچک به دست خارج م یدست فیاز آشپزخانه ک  عیسر

بعد شما واسه شام کتلت درست کردم نصفش موند... برات لقمه گرفتم ببر واسه  شبیدخترم، د ایب -
 ... ینهارت گشنه نمون

 مادرانه و پر محبتش را ببوسم. یشوم تا گونه  یخم م  رم،یگ ی لبخند از دستش م  با

 دستت درد نکنه خاله... قربونتون برم...  -

 کند.  یم بغلم

 خدا نکنه... برو خدا پشت و پناهت...  -

 محافظتم کند. ییتا از هر بال ستیکاف میمادرانه و از ته قلبش، برا یدعا نیا

 زند.   یم میگلو یکنم که انگار قلبم رو یم یط ی را تا کارگاه طور   ریمس
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 . نمینش یپشت چرخم م میمستق

 کنم.  یبار نگاه م نی چندم یرا برا وارید یگرد و بزرگ رو  ساعت

  فمی شود و لقمه ام را از داخل ک  یم امدنشیسه، دلم قرص ن یکوچک درست رو یعقربه  دنید با
 کشم.  یم رونیب

چشمم به در  کیهمش  دم،یفهم  ینم یمعده ام را گرفته بود و گشنگ ،یصمد دنیصبح دلشوره د از
 نمانده است.   یاتمام وقت کار  یبرا  یساعت گریبه چرخ، اما د گرمیبود و چشم د

 شوم.  یخورم و مشغول کارم م یتند تند لقمه ام را م ،یصمد  امدنیاز ن  دواریام
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آمدن به سر کار  را هم نداشته...  یه ناکرده ک یچه قدر خورده و چشم چران شبیخدا عالمه د االن
  یک ی دیکند.... شا ینم  یو کار  ندی ب  یاست که فقط م یدانم صاحب صبر، صبرش به چه اندازه ا ینم

شد و   یم گرانید یبرا یکرد، درس عبرت  یم یمردم متالش دگانید یانسان ها را جلو نیدو نفر از ا
کردند، به  یرا پر از ننگ و پست ایو فراز دن  یمثل صمد یی. آدم هادیکش یبه گند و کثافت نم  ایدن

  یگشت، کثافت اوج نم یطور انسان ها نازل م نیاگر بر سر ا یآسمان ییبال  میتوانم بگو یجرأت م 
 گرفت.  

تا   یدیبخش  طانی به ش ی. فرصت میرا مشاهده کن امتتیتا ق  میندار یکنم که صبر  یرا شکر م صبرت 
 یصفت انسانها نیکه ترس دارد از ا یدهد، پس خودت کمک بنده ا ریی ما بگردد و زات ما را تغ انیم
 باش...   یطانیش

 

 رود. یکنم و سوزن چرخ به انگشتم فرو م یهول زده ام م ندینش یشانه ام م یکه رو یدست

 کشم. یهمراه با وحشت م  یخفه ا  غیج

 !؟....یصمد -

 شود.  یبر سرم آوار م  ایدن یمنفور صمد بتیه دنید با

 زند.  یچرخ را م  دیکل  عیبرد و سر یم دست

 دهد.  یدرد انگشتم را نم دنیمرد اجازه فهم نیاز ا هراسم

 چرخد.  یبه اطراف م نگاهم

 دهد. یرا م شبیبزرگتر از د یاز وقوع فاجعه ا شتریبودن سالن کارگاه، مغزم پردازش ب یخال  از

دست   انیام را م یکه نوک انگشت خون  یشوم و به صمد یتر م   ارینوک انگشتم هوش یسیخ  با
 نگرم.  ی گرفته بود، م  فشیکث

 کند.  یکند و قصد از حدقه در آمدن م  یحد نرمال گشاد شدن را رد م چشمانم
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شود، بلکه انگشتم از  یواژگون م یشوم که نه تنها صندل  یبلند م   یصندل ی از رو یطور  مهیسراس
 .دیآ یم رونی جس اش بدست ن

 دهد. یسر م  یبلند  لبخند

براشون نشون بدم، اون وقت تو   یتو... همه آرزوشونه من گوشه چشم یهست یعجب دختر ُامل -
 ... یکن  یبرام ناز م

 شود.  ی تر م کیهر کلمه اش بهم نزد  با

 دهد... ی و تکان م دیری گ یرا م میبازوها

 ....  ایدختر دن  نیباتری که ز نیا ای... یان یرو با ی از ز ینکنه فکر کرد -

 

 دهد. یم  تکانم

و دل   بایز  یبهت بزنم، وگرنه دورو برم پره از دخترا  یکنه ناخونک یوادارم م  تیچموش  نیفقط ا -
 ربا.... 

 

 افتم. یم نهیتهم شبیحرف د ادی دیآ  یم کیکه نزد سرش

 پا محکم زدمش... با

 

 .کوبم  یم شی کنم و درست وسط پا یرا تا م  میزانو

 کند.  یرا رها م میشود و بازوها یاش بلند م نعره

 . ردی گ یشکمش را م ریشود و ز  یناله خم م با

 . زمیگر ی جت از کنارش م مثل
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 .دیآ یخورد و اخم در م یچرخ م زیمحکم به م میپهلو

 زند.  یمقنعه است چنگ م ریکه ز میدوباره بردارم، از پشت سر به موها یقدم میآ یم تا

 .دیآ یرساند، اشکم را در م یمحکمش درد را تا مغز و استخوانم م یها پنجه

 .ست ین  یخراب شده چرا کس نیدانم تو ا ینم

کردم   یسرم آورد، اگر منم مثل آدم حواسم را جمع م ییبال   نیلعنت به خودم که به فکر فرو رفتنم چن 
 شدم.  ینم یبتیمص  نی کردم، دچار چن یکارگاه و ترک م هیو با بق

 دارم. یکنار چرخ را برم  زی م یدرنگ دستم را دراز کردم و بشکاف رو یب

 کنم.  یرا چرخانده از پشت محکم به ران پاش فرو م دستم

بلندش را تو گلو خفه   ادیبازار را با خبر سازد. به زور فر یکشد، اما نه انقدر بلند که اهال یم  ادیفر نباریا
 شود. یبلند م ی کم  شیکرد اما ناموفق از درد، ولوم صدا یم

پشت سرم   یصفت با چه جرأت و اعتماد به نفس  یمرد کالش و ب  نیدانم ا  یدوم، اما نم یتند م 
 .  ردیگ یپرد و مچ دستم را م یم رونیب

 نه از مردم.  د یترس  یدلش قرص بود، نه از آبروش م  یلیخ

 کنند.  یم  مانیتمام فروشنده ها دوره  چرخد و یسرها در بازار سمت ما م کل

همه دارو ندارم و   دم یرس  یکردن مغازم و داشت اگه سر نم یدختر قصد خال نیبازار.... ا  یاهال یآها -
 برده بود.... 

 خواست فرار کنه.... یبه سرم آورده، م  یچ دینی بب

 

 ....طانیبود! ش  طانی به انسان بودنش شک داشتم. خود ش گهید

 شد...  جادیتو بازار ا یا همهمه
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 نبود.  یکار صمد یقادر به هالج مغزم
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 :  دیگو یکم سن و سال بلند م یپسر 

 ... نیو خبر کن  سیپل

 

 بشه... هیکه تو کل شهر عبرت بق   نی بهش بد ی: خودتون درسزندیداد م یمرد

 

 .دیگو ی بلندتر م یبعد  نفر
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 زنگ بزنه صد و ده...  یکی قانون داره...  مملکت

 

 کند.  یم  یانجگر یم یمرد ریپ

 اومده... شی پ یسوء تفاهم  دیشا ده،یاز شما بع  نیبس کن ونیآقا

 

 پرد.  یحرفش م   انیم یصمد

 ... ؟ینیب  ی... پام و نم ی حاج یسوءتفاهم  چه

 گذارد.  یم یصمد یبازو یدست رو چارهی مرد ب ریپ

 تونه بکنه... ینم  یکار  نیدختر همچ نیصلوات بفرست، مرد موئمن... ا -

 

 .دیآ یزند و جلوتر م یرا کنار م  تی جمع  یانسالیم مرد

 ... یکن  یتو اشتباه م ی... صمدستندی ن ییآدما نیشناسم... همچ  یدختر و م نیا یآقا من بابا -

 

 خروشد.   یبار م نیا یصمد

 ...شه؟یباورتون نم  نمیکردم! ا یخودم و خودم زخم   یپس پا -

 

 کفار ظالم، نجات دهد. نیکنم تا مرا از دست ا  یبه آن مرد نگاه م  صالی است انی چشمان گر با

 

 ...شهیخودت بد م یبرا یبکش  نجایو ا سیپل  م،یبرو داخل با هم حلش کن ال،ی خ یجان ب  یصمد -
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 کفتار قانع بشو نبود.  یفش را آرام زمزمه کرد. اما صمدکلمه آخر حر چند

 دارد.  یچه  منظور  نجایبه ا  سیپل دنیدانستم با کش  ینم

 

 بدم.   لیدختر و تحو  نیا دیآقا جواد شما لطفا دخالت نکن... با -

 

 رسن... یزنگ زدم... االن م  سیزند: به پل یداد م گهید یکی

 

 ... شیصفت، نه راه پس داشتم، نه پ  طانی مرد ش کیکرده بودم در چنگال  ریگ

 

 .دندی نفر، مردم کنار کش کی  یبلند و رسا یصدا با

 کنار...  دی... زود برنیکنار... پراکنده ش  دی ... برنجا؟یچه خبره ا -

 

 . دیپر شتریام ب دهیرنگ پر   س،یپل دنید از

نوا   یکس و ب  یمن ب  یداشتم بدم. حرف ها یحینکرده بودم اما چه توض یگناه بودم و کار  یب درسته
 همه دبدبه  و کبکبه... نیگردن کلفت، با ا یصمد ای شد،  یقابل باور م

 

 چخبره؟...   نجایشده آقا؟ ا یچ -

نه  ،یمردانه و قو اما با ابهت و اقتدار ،یکامال معمول افهیق  ،یبلند قدتر و چهار شانه تر از صمد یمرد
 دهد.  یرا مخاطب قرار م  ی... صمدییبا خباثت و دورو یمثل صمد
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 برازنده بود.   ییها تی شخص  نی چن یفقط برا فرم،ی ونیواقعا آن  

 

 . ردیگ  یجان مرا باال م یدست ب  یصمد

 کرد گرفتم... یم یداشت دزد -

 در حال گردش بود، داد زد. یمن و صمد  یگره زده   نگاهش رو یکه با ابروها یدرجه دار  ینظام

 پاسگاه... یاومد یسر و صدا م ی... بیانداخت یو مردم و از کار وزندگ یخوب چرا سد معبر کرد -

 کند.  یدست به مردم اشاره م با

 ... نمیبهم... دست اون دختر و هم ول کن بب  یخت یچه وضعشه... همه جا رو ر نیا -

 شود. ی بلند م  ادشیکه فر دیگو  یم یاآخه  یصمد

 گفتم ولش کن...  -

 د یگو یم زیبه مردم داد هشدار آم رو

 ... نی... راه و بستدیهم پراکنده ش شما

 ...نی متفرق ش زود

 روند.  یم شانیمغازه ها یها جلو یشوند و بعض یبه دو با پچ پچ دور م یک ی مردم

 شما کدومه...   یمحترم مغازه  یآقا

 زند.  یاش اشاره م یو فکستن  یبا دست به کارگاه کفت یصمد

 داشت...  نی... ای ی... کارگاه گلدوز نجاستیا

 ماند  ی تمام م مه یحرفش ن  یبرد صمد  یکه به عالمت سکوت مامور باال م یدست با

 ...نمیداخل بب  دیبر
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 ۵۶ #پارت_

 

.  ردیگ یتمام وجودم را در بر م یشوند.حس بد  یدهند و پچ پچ ها در مغزم اکو م یها آزارم م  نگاه
 دزد...  کیکنم. انگار متهم هستم و واقعا  یم  دیشد  یاحساس ضعف

  یزند و جلوتر وارد کارگاه خراب شده اش م یلنگ م  شتریاز قصد ب ش،یران پا یدست رو یصمد
 شود.

 وارد کارگاه شوم.  یزند تا پشت سر صمد  یاشاره م سیپل

هستند، سروان! سرگرد!  یها، نشانگر چه مقام سی دوش پل یرو یستاره ها دمیوقت نفهم چیه چرا
 سرهنگ...

 ام باخبر نبود. کد چیکه روحم از ه یکند به  زدن اتهام واه  یخبر، شروع م  یاز خدا ب یصمد
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باالست،   متشونیکه ق یی. ترمه هاستیداشتم، ن  زمی م یتو کشو یبسته تراول صد تومن کی -
 ...  ستندین

 

من بدبخته،   یبرا یشده است و دام  نیها از قبل تأ شی نما نیشود. پس تمام ا یگشاد م چشمانم
 بخت برگشته...

 

که در   ییدوزد. حرکات و تهمت ها یم ینگاهش را به حرف ها و حرکات صمد زی حرف، ت یب  مامور
 هستند. یمغز کوچکم، کامال  مجهول باور نکردن 

 آورد.  یپر تحکم مأمور مرا به خودم م لحن

 آقا درسته؟ ن یا یگفته ها ن؟یکرد  یم  کاریچ  نجایشما ا -

 

 ... یصفت طانیآدم ش نیام! نه چن دهید  یسیسن، نه پل نیافتم، تا به ا یتته پته م به

 

  یعنیبرنداشتم... من داشتم...   یچیگه... من ه یکنم... بخدا دروغ م یکار م نجایمن... من... ا -
قصد آزارم رو   شونیرفتن... ا ی ک دمیچطور بگم... همه رفتن... تو فکر بودم... نفهم  یعنی... شونیا

 داشت... 

 

 پرد.   یزند و وسط حرفم م یداد م یصمد

 ...ارمی ... به من؟... پدرتو در م؟یزن یتهمت م یدار  یعوض  یدختره  -

 

 کند.  یساکتش م یبلند یپر تحکم و با صدا مآمور
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 چه خبرته... آروم... بزار حرفشو بزنه...  -

 

وغ  که به در یی. انگار پادیآ یدهد، جلوتر م  یهوا تکان م یهمان طور که دستانش را رو یصمد
 رفته بود.    ادشی د،یلنگ  یداشت م

 ... شناسنیگه جناب سروان... من تو بازار آبرو دارم... همه من و م یداره دروغ م  -

 

 درجه اش سروانه.  پس

 کند.  اری کند سکوت اخت  یبرد و مجبورش م یدستش را باال م سروان

 کند. یاطراف م یگرد کرده شروع به وارس عقب

 

  ینم یام بش  غهیص  یکند: اگه قبول کن یکه فقط من بشنوم زمزمه م یطور   واش، یلب  ری ز یصمد
 ... یدم بر  یم  تی جا رضا نیزارم پات به پاسگاه برسه، هم

 

  زیشود در نگاه ه یمغز کوچکم باشد، چشمانم خشک م یکلمه برا نیتر زیو ناچ نیکمتر دیشا شوک
را   ای دن ز،یوحشت برانگ   یکند، برزخ یانتها غرقم م یچال ب اهیس  کیو برنده اش، عمق نگاهش مانند 

 دانم.  یآخر و زمان شده است و من نم دیکنم. شا یسرم حس م یآوار شده رو

 

 دارد.  یسروان مرا از وحشت، چون وحشت شب اول قبر، باز م یصدا

 . زدیگر یم یصمد یوان یلرزد و از وجود ح یبند وجودم م  بند

 روم.  یلرزان عقب عقب مآنکه بفهمم تا کنار در  بدون
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 خانم با شمام... کجا!؟...  -

 

 دوزم.  یسروان و نگاه خشم آلودش م یدر هم رفته  یو لرزانم را به ابروها  دهی و نگاه ترس ستمیا یم

 پاسگاه...  دیای همراه ما ب دیبا -

 

 آورد. یها، چه ها که بر سر من نم  دیبا نیا

 یصمد یفرسخ ن یترسم از چند یکه م  یمن ،یرود و پشت سرش صمد یم رونی جلوتر از ما ب سروان
 افتم.  یکند راه ب یقدم بردارم، سرباز مجبور م

 دارد.  یافتم و پشت سرم گام برم یم را

 ییو جوان، بچه ها   ریزنان و مردان، پ ینگاه ها  ریبرم و از ز یام فرو م  قهیمجرم ها سرم را در  مثل
 دهند.  ی و ما را نشان م  ندیگو  یم سی پل سی کشند و با انگشت پل یکه دست پدر و مادرشان را م

 کنم.  ینگاه ها عبور م  ریطرز ممکن از ز نی اسفناک تر با

 ... رنگی پر از ن یا یدن نیطلبد، آسوده شدن از ا یمردن م دلم

که خودم را از ترس کز کرده به در    یجلو، من یو سروان کنار دستش صندل  ندینش  یپشت رول م سرباز
 کرده باشم.  تیرا رعا  یحد ممکن از صمد نی شتریبا ب  ،یچسبانم تا دور  یم

 .دی آ یسم کشنده به حساب م کیدر مکان بسته  شی نفس ها یحت

  طیشرا نیبرم تا ا یرا به گوشت کف دستم فرو م میگزم و با مشت کردن دستانم، ناخن ها یم لب
 کنم. یسپر  یکندن بغرنج را با هر جان

 شوم.  یم ادهیلرزان پ یپاسگاه با زانوها  یجلو  نیتوقف ماش با

بدهم که دچار سوء تفاهم نشود. استرس کل وجودم   دیبا  یبه حاج یدانم چه جواب قانع کننده ا ینم
 آماده را ندارم.  شیاتفاقات پ  یرا فرا گرفته و قادر به هالج
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   ی#اتهام_واه

 

 ۵۷ #پارت_

 

 کند.  یرا با آخ و اوخ دراز م شی شود و پا یولو م  یصندل  یرو دهیپاش به اتاق سروان نرس  یصمد

 روم.  یور م میمانتو ین یپا یبا دکمه  ریشود و منم سر به ز یمشغول نوشتن م سروان

 

 ... نجایا انیب ن یبگ  نیریتماس بگ  نتونیخانم شما با والد -

 

 کنم.  یماند. بغض م یم  ییلویبزرگ هزاران ک یمثل سنگ میبرا نیوالد ی کلمه

 . ندیایب  رونی وامانده ام ب  یکشند تا از گلو یخودشان را م میها کلمه
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 .. ادیتونه ب  یپدرم سر کاره... نم -

 

 سروان هم دلش به حال من سوخته است.  انگار

شه تا   ی... فقط چند سوال مستی ن  یترس ینگران چیه ی جا  نینکرده باش یاگه کار   د،ینیبش  دیبفرما
 سوء تفاهم ها برطرف بشن...

 

 غلتد.   یگونه ام م یسازد و رو یرها م  یدش را از حبس اجبار سمج بالخره خو یاشک قطره

 چرخاند.  یرا سمت من م   تلفن

 ... ادیب دی بزرگتر با کی مادرتون،

 دارم.  یکوشم، برم  یم  دنشینلرز یکه برا یرا با دست یگذارم. گوش یجلو م یقدم

 . رمی گ یرا م نه یهمراه تهم  ی شماره

 . دیایب نجا یا شیاو بتواند با بابا دیشا یرا دارم نه چاره ا ینه کس نهی تهم جز

 الو... -

 

 کند. ی را دستپاچه م نهی خفه و گرفته ام تهم یصدا

 !؟ ییشده! چرا صدات گرفته!... کجا یز یجانم زهرا... چ -

را کنار   زم یحال ترحم برانگ نیکشم تا ا یگونه ام م یدهم و دست آزادم را رو  یدهانم را فرو م  آب
 بزنم. 

 ...یایب شهیمن پاسگاهم... م نهیتهم  -
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 شود انگار دچار شوک شده است.  یازش بلند نم ییصدا

 

 ...نهیالو تهم  -

  ایها را به رو یناباور  نیتواند ا ی که تنها سکوت م  میشو  یم ییقابل باورها ری وقت ها دچار غ یگاه
 ،یجز باورش ندار  یشود و چار  یمحال م تی برا  یمحال ر یفهماند که هر غ یتلنگر م  کیکند. اما  ری تعب

تنها با کرام   نشآمد رونیکه ب ی رو یفرو م یدر گودال  شتریاما ب ،یایب  رونیتا ب  یزن  یدست و پا م 
 است.  نیالکاتب

 

 رساند.   یبه پاسگاه م مهی پشت تلفن کند، خودش را سراس یآنکه سوال و جواب  یب نهی تهم

را   یرخسار   یب  نیاش است، ا یکه در زات واقع یده و جسارتگره ز یاست، اما با ابروها دهیپر رنگش
 سازد.  یپنهان م یپشت نقاب

 . نجاستیا یچ یشده... جناب سروان خواهرم برا  یسالم...چ -

 

 . دیآ یاش در صورت و من و سروان به گردش در م یو نگاه سوال دیآ یم  کنارم

 اندازد.  یم ینگاه ی کشد که خثمانه به صمد یطول نم یا هیثان

 کرده...  یوجدان کار  یب  نینکنه ا -

 

 .دی آ یبه حرف م  سروان

 ن؟ ی... پدر و مادر تون نبودن که شما اومدنی خانم لطفا آروم باش  -
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 گذارد. یجلو م یجسور قدم نهی تهم

  فیها با پول حروم ضع یثل بعض... نه مارهی به خونه ب ی پدرم نگهبانه تا نون حالل مارستانه،یمادرم ب -
 کنه... یکش

 

 سازد. یم ختهی را افسار گس  یکند، صمد یم یکه به صمد  یاشاره ا با

 کنم.  یم اهی... روزگارت و س ی کن یم نیگدا گشنه... به من توه یحرف دهنت و بفهم درختره  -

 

 ببرد.  رونی را از اتاق ب یدهد، سرباز صمد یدستور م ادیبا فر سروان

 اندازد.  یم نهیبه تهم ینگاه تند سروان

 ... ره؟یشما هم گ یکنه پا  ثتیح  یآقا ادعا نیاگه ا  نیدون ی خانم م -

 

 زند.  یم یپوزخند صدا دار  نهی تهم

ها با وجود زن و بچه  یشناخت تو گارگاه و مهمون  یآدم اگه ابرو م نیجناب سروان، ا  تی ثیکدوم ح -
 کرد...   ینم  یاش یع

 

 پرد.  یم  حرفش انیم سروان

 .شهیخودتون بد م یبرا دیتهمت بزن نیخانم مراقب باش -

 آورد.   یدر م  بشیرا از ج لشیموبا یگوش نهی تهم

 زنم جناب سروان، مدرک دارم.   یوقت تهمت نم  چیه
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 . دین یخودتون بب دی: بفرما ردی گ یرا سمت سروان م ل یدارد و موبا یقدم بر م زیم یجلو

 . چدی پ یدر اتاق م  یو زن یصمد یصدا

 ... یهر  یعنینامه تموم شد  غهیص  خیتار

 کامال مشهود است.  هیزن با گر یصدا

بهش    ،یزارم اونم مثل من بدبخت کن یتازه وارد و گرفته، اما نم یدختره  نیچشمت ا دونمیم
 ...گمیم

 

 . دیگو یبرافروخته م یکند و با صورت  یرا قطع م   یگوش سروان

 ن؟ یکرد شی... چرا زخم ن؟یدر افتاد  یچرا با صمد نیبد حی توض دیشما خانم با -

 حاصل کنم. نانیفشارد تا از وجودش اطم یهم م  یچرخد. پلک رو یسمت من م نهی تهم نگاه

 کنم.  یشوم و لب باز م  یخودم مصلت م  به

با   یکردم... لحظه اشد به فکر فرو رفتم و زمان و فراموش  یدونم چ  یکردم که نم یم  یاطیخ داشتم
 ... خواستم برم که جلوم و گرفت... دمیشونم نشست از جا پر یدستش که رو

 

 حرفم را بزنم.  یشد ادامه  یکردم. شرمم م  سکوت

 

 ...نیادامه بد -

 سروان ادامه دادم. یصدا با

چرخ به پاش زدم تا ولم   یکردم نتونستم فرار کنم که با بشکاف رو یداشت... هر کار  یقصد بد -
 کنه...
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تار نگاهم به  یکنم. از پشت پرده  یو سر بلند م نمی ب  یم دگانمیرا مقابل د یکاغذ دستمال  یقوط
 زنم.  یزل م نشیچشمان غمگ

 صورتت و پاک کن... -

 کنم.  یرا پاک م میکشم و اشک ها یم رونیب  یدستمال کاغذ

 کند.   یم اداشتیبرگه  یپرسد و فقط رو ینم  یز یچ سروان

 .دیو بر  دیرو امضا کن نجایا دیتون  یشما م  -

 

زنم. نه فرصت خواندن  یدانم چه نوشته شده است را امضا م یکه نم یبرگه ا یروم و رو یم  جلوتر
 دارم، نه حوصله اش را...

 .د یآ یبه حرف م  نهی تهم

 م؟ یکن  تی اقا شکا نیاز ا میتون یسروان ما م جناب
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   ی#اتهام_واه

 

 ۵۸#پارت_

 

 .شهیمحسوب م تیپرونده زده شد، شکا  ریخانم که ز نیا یحرف ها و امضا  نیهم

  

 را فرا خواند.   یسرباز ملک یبلند یصدا با

 .. یسرباز ملک -

 

 .دیگو یم  یبله قربان  ،یو با احترام نظام شود یوارد اتاق م  ش،یپ قه یسرباز چند دق همان

 منتظر باشن... رونی کن ب یی داخل... خانم ها رو راهنما اریرو ب   یصمد -

 

 .میرو  یم رونیجلوتر و منم پشت سرش ب  نهی تهم

 . ردی از مردها عقم نگ نیاز ا شتریکنم تا ب یمنفور را نگاه نم  یصمد

 کشاند. یم واریو کنار د ردی گ یرا م میبازو نهیشود تهم یکه بسته م در

 نشده!؟  تی باهات کرد؟ طور ی... کار ؟یزهرا خوب -

 

 پوشانم. یزنم و با دستانم صورتم را م  یپا چمپاته م یرو

 ...؟یباره... اگه بابات بفهمه چ یم بتیرم مص  یمن بدبختم... من نحسم... هر جا م -
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 گذارد. یشانه ام م یو دست رو ندی نش یزانو م  یرو  کنارم

ضعف نشون  یخوا ی... بلند شو... میست یاتفاق ها ن نیتو مقصر ا ،ینکرد ی بفهمه... کار اشتباه -
تونم بکنم... بلند شو   یتونم باهاشون م یم  یدور ورداره و بگه هر کار  زیهمه چ یب یتا صمد یبد
 ...نمی بب

 

 کند سرپا شوم.  یکشد و مجبورم م یم می شود و از بازو یم بلند

 ... ایبه خودت ب  یکم یش یدست و پا له م  ری ز یباش فیزمونه ضع نیپاک کن اونا رو زهرا... ا-

 کیدر حالم ندارند. انگار در   یر یکدام تأث چیپاسگاه، همهمه ها، ه یداخل راه رو یو آمدها  رفت
 بر سرم آور گشته است  ایام و دن ستادهیا یمکان پر سوت و کور و جهنم 

 

 بکنم.  می تمام ضعف ها نیگزیجسارت را جا  یشود کم  یهشدار باعث م نیا  نه،یتحکم تهم   نیا اتنه

 . میشو یخانه م یراه  یصمد زی آم دیهزار مکافات و نگاه تهد با

 ندارم.   ی تیشکا چی: منم همیگو یمنم م عیندارد، سر ی تیشکا چیآقا ه نیپرسد؟ ا ی م یوقت سروان

مدام  میخواهد پا یکنم. دلم نم ی صرفه نظر م  تی خرم و از شکا یرا به جان م   نهیتهم یغره ها چشم
 . ندازمیرا به لج ب  یصمد  شتریپاسگاه و دادگاه باشد و ب

 

 فهمد.  یرا نم  یز یشود که چ یاحوال م ضیمر یبه قدر  ز ی الیمونس بعد د خاله

 ...نهیتهم  -
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دارد و   یشود، نمک دان را برم یجلز و ولزش بلند م  یکه صدا زدیر  یها را داخل تابه م ین یزم بیس
 پاشد. یها نمک م ینیزم  بیس یرو

 چرخد.  یمن م سمت

 جانم...  -

 

 است.  یبا محبت و پر از دلگرم شهیهم  شی گفتن ها جانم

 

 م؟ یکن دایکجا کار پ  م؟یکن کاری از فردا چ -

 

 دارد تا خردش کند.  یزند و فلفل دلمه ها را بر م  ی م یلبخند

 ...میکن  یم دایپ گهیکار د هیما هم بزرگه...   یداخ -

 

 . دمیرا بغل کش میزده زانوها  غمبرک

 را هم نداشتم. نهیکمک به تهم  ی حوصله

 نشست و مشغول خرد کردن فلفل دلمه ها شد  کنارم

 ...؟یگرفت ی ک یو از صمد لمیتو اون ف نهیتهم  -

 

  یبه چرخم بزنه... وقت یسر  ادیرو خبر کنم ب   یانیتا ک  رونی ... تو حواست نبود، رفتم بیقبل مهمون  -
خواستم بهت    یو گرفتم، م لمیجلو رفتم و اون ف  یواشکی اد،ی م یصمد یو صدا ستین یان یک دمید

 رفت...  ادمینشون بدم، فرصت نشد و 
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 از لجش برامون دردسر درست نکنه؟ ی... صمدنه؟یتهم  -

 غرد. یلب م ر یز واشی

 .. ارمیکنه... چشاش و در م  یغلط م -

 شود  یم بلند

  ای...  دنیخود یب یبه خدا باشه مگه همه چ دتینخون... ام اسی ی هیهمه آ نیزهرا جان من ا -
 که چشمش به ما هم هست... یخدا داره... کس

 

گردد و کنار همسرش   یشود بر م   یم زی الید زشیکه همسر عز ییروزها شهی. همدیآ یم  یحاج شب
 . ندینش یم

  دی...شایسی بهتر بتواند با پدرش حرف بزند. بدون رودروا نهیبرم تا تهم یشام زودتر به اتاق پناه م بعد
 من ناگفته بماند.   یگفته ها جلو یبعض

  یسیرودروا یالزم را ب  یها هیکند و توص حتیگذارم تا بهتر بتواند جگر گوشه اش را نص  یم  شانیتنها
 گوش زد کند.  شیبرا

  یم یدهد، سپر  یآموزش م می کوچکتر از خودم، برا ی  نهیکه تهم ییها و درس ها دیها با ام روز
 شود.

 . میکن یم  دایوقت کار پ مهین یشگر یزور در کنار آرا به

من  یهم از صدقه سر  نیکند. ا  یکه مرد باشد را ممنوع م ییجا  ایکار در بازار و کارگاه  داً یاک یحاج 
  یاز ناراحت یکردم تا نشان  چیرا سوال پ نهی . هر چه قدر تهماوردین میبه رو یز یاست. جز ممنوع کار چ 

 بروز نداد.  یز یچ ابمی ب یاز طرف حاج  یو دلخور 

 طلبد.  یکردن م  هیو دل من عجب گر دیآ یم  محرم
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کردند، نگاه  یم یدار امامشان عزا یزنان که از اعماق وجودشان برا نهیبه دسته س ستادهیا وارید کنار
 کنم. یم

  شیکه همه با دل و جان صدا یامام  نیا دیخواهد، شا  یم ادی خواهد، فر یناله م  یبس میو هوا حال
 .ابد یزنند مرا هم در  یم

 دلشکسته را پناه دهد. من

امامم  ادیسوزناک از   ینوحه ها  نیاحوال خودم... اما ا یبرا  دیشا  رند،یگ یراهشان را م میها اشک
 ...نیامام حس ادی یبرا میگر یسپارد. م یم یخودم، همه دردم را با فراموش  یدل شکسته 

 شود.  یمقابل چشمانم گرفته م ریش  ینیس

 کنم.  یامتناع م  ریبه دست از برداشتن ش   ین یمهران، س دنید از

 کند.  یتعارف م  هیبه بق یپوزخند با

 کند.  یکنارم شوکه ام م یگر یو زن د یخال  یاما جا نمیرا بب  نهی چرخانم تا تهم یم سر

 کنم. یمخالف طرف چپم نگاه م سمت

 دهم تا به خانه برگردم.  یبه خودم م  ی. تکانستین نه
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   ی#اتهام_واه

 

 ۵۸#پارت_

 

 . ردیگ یقابل انکار وجودم را فرا م  ریغ یترس و وحشت   کیدهد.  یمهران در هر وحله آزارم م حضور

 کند داخل خانه بدوم.  یوادارم م نهی بلند تهم یباز و صدا مهین در

 کند.  یچند جفت کفش زنانه وحشت زده ام م دنید

 اندازد. یرعشه به وجودم م نهی دلخراش تهم ادیفر

 کنم... مامان... یمامان... مامان... نفس بکش... خواهش م -

 

شود و کنارم   یسرم نگهش داشته بودم باز م  یکه محکم رو یچادر  یلرزند، دستم از رو یم میزانوها
 کند.   یسقوط م  نی زم یدارم، چادر رو ی افتد. قدم شل و وا رفته ام را به جلو برم  یم

 آورد.  یقلبم فرود م یمثل زخم خنجر رو قیعم یخراش نه،یدلخراش تهم  یها غیج

 فاجعه را ندارد. دنیتوان جلو رفتن و د میزانوها

 اندازم.  یخودم را به داخل خانه م  یهر جان کندن به

 شوم.  یم رانیو ده،یاش کش  نهی که با زجه سر مادرش را به س یو آغوش  نهیتهم دنید از

 افتم.  یم نیزم  یدر رو یزانو، جلو دو

 از مادرش دارد. نهیدر جدا کردن تهم  یسع ،یبغل ی هیخانم همسا فاطمه
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 کنند.  یپتو دراز م  یجان خاله مونس را رو  یب جسم

 کند. یبه سر و صورتش، مرا از شوک خارج م نهی تهم یها و چنگ انداختن ها ادیفر

 کنم.  ینکردن صورت غرق در اشکش مهار م   یزخم یدستانش را برا مهیشوم و سراس یم کشینزد

 

 ...میشد میتیمادر و   یبه سرمون شد... ب یچه خاک یدی... دمیزهرا بدبخت شد -

 زند.  یشود و زجه م  یرها م بغلم

 آورد.  یکه دل همه را به درد م یا زجه

 

  د،نیعروس بودنش را بب یشده بود، نتوانست حت نهیکه بعد سالها صاحب تک دخترش تهم  یمادر 
را با دست و پنجه نرم   دنشیکه قد کش یفرزند، فرزند  کیداشتن  یکه خون و جگر خورد برا یمادر 

 . دید یض یو مر یکردن، با ندار 

چه قدر، در دلم خودم را  خت،یر  یکرد و اشک م یم  فیتعر میدالرام روزگار تلخشان را برا یوقت
محبت شدم و تمام   یکه احساس نکردم... فقط گدا ییکردم بابت فرارم، بابت داشته ها یسرزنش م

 به خرج بدهم و آواره شدم.  ی. نتوانستم صبور دمیپشت و پناهم را از هم پاش

 و رنگ کبود شده اش، آتش گرفت.    یدستان لرزان حاج یقدر دلم برا چه

 کرد.  یکه گوش فلک را پر م یکس  ید، ببودن شیها ه یکه فقط شش نفر از همسا یجنازه ا عیتش

شوم.  اشک ها و هق زدن  یقادر به مهار کردنش نم ییزند و منم تنها یبه خاک ها چنگ م نهی تهم
 گردد.  یخودم مانع از گرفتنش م یها

 زند...  ینه حرف م  زد،ی ر یافتد، نه اشک م یبا زانو کنار قبر م  یحاج 

 شود. یها هم نم هیهمسا  تی به پاسخ تسل قادر

 اندازد. یاش ترس به دلم م یبحران  تیوضع
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 جنبانم.   یسوزش بد هنجره ام، به زور لب م با

 ... بابات حالش بد... ایکنم به خودت ب  ی... خواهش م نهیتهم  -

 

 کند.  یشود و هراسان سر بلند م یصداش قطع م یا لحظه

 برد.  یبه سمتش هجوم م یرنگ کبود حاج دنید از

 ... بابا...رونیب  زیبر نهیکن... مرگ تهم هیابا... قربونت برم... گربابا... ب-

 

 ثابت شده بود. میدارد که عشقش نسبت به زنش، برا یدر آرام کردن پدر  یسع هیبا گر نهی تهم

 ...شیرا داشت، پر از ستا یا سهیحکم قد   شیکه برا یزن

 کوچک و کوتاه است.  ایدن نیقدر ا چه

 یم یگر یدهد، د ی ورزد و با رفتن عشقش جان م یعشق م یکی قدر انسان ها متفاوت هستند.  چه
در   یبا چه شکوه و جالل یگر ی رود، د  یمرگ م شوازی و تنها به پ  بیغر نگونهیا یک یتا نباشد،  ردیم

 شود. یخاک گذاشته م

  چیهست، بدون ه تتیبدا یخاک ها، خانه  نیا ریباز هم ز ،یدر هر ِسمت و مقام  یهر آنکه باش  اما
 ... یو ارفاق   عیترف

 خواهم بود.  ایدن نیا  یمن کجا ند،ینش یخوف به دلم م یا لحظه

 

 ... ندینش  یم یبغل حاج  ری رود که ز یمردانه م یدست یپ نگاهم

 کشانم.  یو نگاهم را باالتر م  میزدا  یچشمانم را م اشک

 گذارم.  یعقب م یمهران قدم دنید از
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 دهد.  یگواه بد م دلم
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کند. پشت سرشان راه   یشود و او را سر پا م  یم یگاه حاج  هیمهران تک  ست،ی حال خودش ن  نهی تهم
 افتم. یم

 نیدارد که ا یشوم  یتیپروراند و چه ن یسرش م مانم. چه در یم رهی مشمئز کننده اش خ کلیه به
سوز دارد تا   شتریماه، ب ید یدهد. آفتاب دم ظهر  یمانور م نهیتهم   یزندگ یگونه در نقطه به نقطه  

 یق می بندان را به جان و دلم تزر  خیاز مهران،  یسوز سرما دست در دست ترس مبهم  نی... ایگرم
 کند.
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 . میکن یو ما عقب سمت اورژانس حرکت م ندینش یجلو م یکه مهران صندل   یدر بست یتاکس سوار

  زیچشمان ه تی مورد عنا شتریکند و ب یشال و چادر عقب رفته اش را مهار نم  یحواس یبا ب  نهی تهم
 . ردی گ یمهران قرار م

 آورم.  یم  نهیتهم یپا  یبا دست رو یآورد و فشار  یطاقت نم  دلم

 چرخاند.  یسمت من گردن مکشد و  یپدرش م یاز شانه  دست

 زنم.  یچشم و ابرو به شال عقب رفته اش اشاره م  با

 یچم م نه،یتهم   یبود و نگاهش پ  یکه بهانه اش احوال حاج یو به مهران  ردی گ یاشاره ام را م زیت
 کشد. یچرخاند و ابرو در هم م 

 دوزد. یگرش را به صورتم م انینگاه طغ  یبغل ی نهیو از آ ندی نش یراست م مهران

 سازم.  یوحشت وجودم را با سر چرخاندن به سمت مخالف، خنثا م رعب

زند و   یرا دور م  نیبا عجله ماش  ین یریو مهران باز هم از سر خود ش  میشو یم  ادهیاورژانس پ یجلو
 . دیآ یم  یکمک حاج

پشت سر پدرش قام بر   شوم که هراسان یم یا نهی تهم  یکنم و هم پا یرا حساب م یتاکس ی هیکرا
 دارد. یم

بود تا   شیدهد و مراقبش باشد، خودش مراقب بابا یاو را دلدار  یکس نکهیا یبه جا   نه،یتهم یطفلک 
 ناکرده تنهاتر نشود. ییخدا

 

 دکتر... دکتر کجاست؟... -

 

 دهد. یو جواب سوال مهران را م  دیآ یجلو م  یپرستار 

 ....نجایا نشیاریب -
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 زند.  یاشاره م  یرنگ  یآب یپشت پرده  به

 افتاده؟...  ی چشونه؟... چه اتفاق -

 دهد. یمجال حرف زدن به مهران نم  نهی تهم

 زنه... یحرفم نم یکنه... حت هیخانم پرستار بابامه... مامانم مرده... نتوسته گر -

 شود.  یلرزان م شیو صدا رندیگ یراهشان را م نهیتهم  یاشکها

 باشم. شی برا  یا الاعقل قوت قلبت رمی گ یرا م دستش

  یو آواره م ی ده یرا هم از دست م نهیتهم  یزود نیبه ا د یگو یبهم م  یحس کی شود،  یدانم نم یم
 ...یشو

 

 زند.  یبا عجله پرده را کنار م   پرستار

 کنم.  یزود بخوابونش رو تخت... االن دکتر و خبر م  -

کند و   یرنگش را از تنش خارج م   اهیس ی. پالتوندینش یتخت م یرو یکند و حاج  یکمک م  مهران
 دراز بکشد.  یدهد تا حاج یپشتش قرار م یدست رو

 

 . دیآ یسرش م یجوان باال یدکتر 

 هم گرفته بشه... یاکو و نوار قلب عیسر ن،یزودتر بهش سرم وصل کن -

 

 شود.  یم دی اش تشد هیگر نهی تهم

 بده... یل یدکتر... بابام حالش خ یشده آقا یچ -
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 کشد. یآورد و ابرو در هم م یرا از گوشش در م یگوش  دکتر

تر   میگذاره و حالشون رو وخ  یم ی منف ری تأث شتریب  ماریب یحال شما رو نیلطفا... ا نیخانم آروم باش  -
 کنه... یم

 

 .ندی بنش یصندل  یکنم رو یکشانم، مجبورش م   یزنم و عقب تر م  یحلقه م نهیتهم  یدور شانه  دست

کند. اما به زور خودم را جمع و    یالکل و دارو حالم را خراب م یو بو گرید یها ضی مر یو ناله ها آه
 باشم. نهی تهم یبرا یکنم تا سنگ صبور  ی جور م

گفت... به فکر بابات باش... به خدا  یدکتر چ یدی... ندگهی... فدات بشم... آروم باش دنهیتهم  -
  د،یکش یعذاب م  زی الیبراش نمونده بود، هر بار با د یجون  گهیراحت شد... د دن یمامانت از زجر کش
 االن راحت شده...  

 

 پوشاند.  یرا با دست م  صورتش

 زار نزنم...   یآروم باشم... چه طور  یکس شدم... تنها شدم... چطور  یزهرا ب  -

 

کس بودم و   یاما ب  دیکش یمادرم داشتم و نفس م   دیکردم... شا یرا با دل و جون درک م دردش
 تنها... 

 . ستادیا یما در اورژانس منتظر بهتر شدن حال حاج یساعت تمام مهران هم هم پا چهار

  دیتوانست خوب باشد، شا یم د ی. شاستادیاز مهران خواست برود اما قبول نکرد و ا نهیبار تهم  چند
 باشد.  یواقع نهیعشقش نصبت به تهم 
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  نهیدل من و تهم سدینو یکه م یبرگه بستر و   میرا وخ یقلب حاج  تی وضع ،ینوار قلب  دنیبعد د دکتر
 کند. یرا آشوب م

 ...شهیدکتر بابام چشه... خوب م یآقا -

 

  ینگران یجا  چیه شه،یبهتر م  ویهست که با آنژ  یقلبش گرفتگ یدو تا از رگ ها د،ینگران نباش  خانم
 ... ستیهم ن

 

 .ندینش یکنارش م نهیبرند و تهم   یرا با برانکارد داخل آمبوالنس م یحاج 

 دهم.  یمورد نظر را م مارستانیو آدرس ب رمی گ یم یتاکس

 شود.  یرا ببندم مهران مانع م یخواهم در تاکس یم تا

 کنم. یخم شده است نگاه م یتعجب و ترس به صورتش که حاال داخل تاکس با

 م... ر یم مارستانیمنم همون ب آقا

 چسبم. یکشم و کامال به در م یو عقب م  میآ یکند که به خودم م یسوار شدن م قصد

  لکسیو کامال ر  یتفاوت  یو در را با ب  ندی نش ینگاه در چشمان لرزانم، کنارم م   یپوزخند پر تمسخر  با
 بندد.  یهم م یرو

 .  زدیر  یافتد و قلبم من م یبه راه م  نیماش

و   ی: فکر کنم حاال وقتشه که راتو بکشد یگو یم یآرام یسازد و با صدا یم ل یرا سمتم متما  سرش
 ...میندار ،ینون خور اضاف  هی یبرا یفقرا نون اضاف ری ... ما فقیگم کن  نهیتهم   یگورتو از زندگ
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خورم... به تو هم  ی: نون تو رو نم میگو یکنم و مثل خودش آرام م  یو براق نگاهش م زی ت  نباریا
 نباشم...  اینداره که کجا باشم  یارتباط

 زند.  یم میبه بازو یمنتظره چنگ ریو غ  یناگهان

 . دیکش یشود و جسارت نگاهم ته م یم دهینفسم بر 

و از   یهست یدونم ک  یوجود... من نم  یب یدختره  نی غرد: بب یشده اش م دیکل یدندان ها یال از
 ... یستین یز یکشم تو که چ یم  شیرو به آت  ایدن نهی... اما من به خاطر تهم یکجا اومد

 اومده؟  شیپ  یپرسد: مشکل یکند و مشکوک م  ینگاهمان م  نهیهست از آ یکه مرد مسن راننده

 زند.  یداد م مهران

 رو بکن... آشناست...   تی نداره... شما رانندگ یشما ارتباط به
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 زند.  ینم  یچرخاند و حرف  یم  نیسرش را به طرف چارهی مرد ب ریپ

 چیه ی. ترس اجازه  ردیگ یشود و درد وجودم را م یپنجه اش، صورتم جمع م  انیم میدرد بازو از
 دهد.  یرا نم  یواکنش

 کند.  یدرشت شده اش از خشم ودار به سکوتم م یبر افروخته و چشم ها صورت

 بد...   یلی... خیشیم مونی... وگرنه بد پشیبر  ومده،یبه سرت ن  یینفعته بال به

 

و غضبناکش را از صورت مات و مبهوتم، که مطمعنم رنگ در رخسار    زیآم دینگاه تهد نیتوقف ماش با
 شود.  یم ادهیپ ع یو سر ردی گ یندارم م

 کنم. یرا حساب م یلرزان پول تاکس  یدستان با

 خبر بدم؟  سی به پل  نیخوا یمزاحمتون شده بود! م خانم

 شوم.  یم ادهی پ عیسر

 نه ممنونم آقا... آشنا بودن... -

 

و   یبرسد حاج  یبه کالنتر  میپا گر یکند. اگر بار د یو پاسگاه دوباره وحشت زده ام م سی از پل ترس
لنگد که دوباره   یکارش م یجا کی دختر  نیالبد ا دیگو  یکنند! م یچه ها که در موردم فکر نم  نهی تهم

 شده است. دهیبه پاسگاه کش شیپا

 فشی در دست هم دادند تا خار و خف ایاز شانس بدش هست که کل دن ند،یگو یگاه نم چیه
وز بال ها هست که نازل سر  مشکالت بجنگد، اما روز به ر  نیخواهد با ا  یکنند...چه بسا که خودش م

 شود.  یکسش م یب

 کنم.  دایرا پ  نهیشوم تا تهم یم  مارستانیب وارد

 روم.. یم  رشیپذ سمت
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 ... ؟یتراب یبا آمبوالنس آوردن، آقا  یض یاالن مر دیببخش د،یسالم خسته نباش  -

 

 . ندینش  یشانه ام م یرو یدهد دست یپرستار جواب تا

 ...یاومد زهرا

 کند. یم  شیدلم را ر نهیسرخ و متورم تهم  یزنم و چشمها یم  یچرخ

 خوبه...  یحاج 

 کشد. یها م یبه سمت صندل ردیگ یرا م دستم

 :  د یگو یم قیپر عم یو با آه  ندینش یم

 کارت بابا پول کم بود...  ارم،یبرم خونه و پول ب  دیکردند، با شیبستر

 شوم.  یفشارم و از کنارش بلند م یم  نانیرا با اطم  دستش

 گردم. یو بکن... من زود بر م  مارستانیب ی... تو کارهاارمیم  رمیم من

 شوم.  یخارج م  مارستانیاز ب  عیدهم سر یاعتراض را نم  ی اجازه

را دنبالم    یطانیدو جفت چشم ش  نکهیرسانم اما غافل از ا یخودم را به خانه م یدربست  یتاکس با
 کشانم. یخودم م

 رود در را ببندم. یم ادمی ادیز  یشوم، از استرس و نگران  یاندازم و شتابزده وارد خانه م یم دیلک

. تمام پس  نمی نش یم نی زم یروم و دو زانو رو یرا بردارم، سراغ کوله ام م نهیتهم یپول ها نکهیا قبل
 کشم. یرا م   پشی و ز زمیر یام م یدست فیرا داخل ک  میانداز خودم و طالها

 شوم.  یکنم و بلند م یام را همان جا پشت کمد پرت م کوله

 قلبم همانا... ستادنیسمت در همانا و ا دنمیچرخ

 . ستینگر یهر دو دست را بند چهار چوب در کرده، مرا م  یهی با لبخند کر مهران
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 شود.  یرود آب دهانم خشک م ی م ادمی دنیکش  نفس

 

 ...  یدیترس هیچ

 

را  نیزبانم به ته حلقم ا دنیکنم با قورت دادن آب دهانم به خودم مسلت باشم، اما چسب یم یسع
 توانم خودم را جمع و جور کنم.  یگونه نم چیکند از ترس در حال جان دادنم و ه یاثبات م 

 

 گذارد. یداخل اتاق م ی و قدم ردی گ یرا از چهار چوب در م دستانش

 روت و کم کنم... یا گهیطور د ی... بایر  ی از رو نم  نکهیمثل ا نه

 گذارم.  یعقب م یهر قدمش قدم  با

 ...رون...ی...رو... بُب 

 

 کند.  یزبان و لرزش چانه ام خنده اش را بلند م لکنت

 داره...  یخوام بهت بفهمونم که در افتادن با من چه عاقبت یبرم... تازه اومدم... م کجا

 

 . شوم یچسبد و متوقف م یبه کمد م پشتم

 . ستدیا یکشد و درست مقابلم م یدو انگشت دور لبانش م با

 

...  ینبود یکنم که دختر حرف گوش کن  کاری خواست بهت دست بزنم... اما چ یاصال دلم نم  یدون یم
 ... یکه گورتو گم کن یخوا یو م  نیتو هم دمی خوره..ـ شا  یبر نم ییناخونک هم به جا هی
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 رود. یباال م غمی کشد ج یحرکت از سرم م  کیرود و با  یکه سمت شالم م دستش

 

 شود. ی قطع م میشوم و صدا  یپرت م نی زم یرو دی آ یگونه ام فرود م یکه رو  یمحکم یل یس با

 چرخاند.  یو سمت خودش م ردی گ یرا م میبه خودم بجنبم موها تا

 بندم...  یم  یصورت سرخ شده اش قالب ته دنید از

 رم...   یرم بخدا م ی. مکنم..  یولم کن خواهش م -

 

 شود.  یکج م  یتمسخر  یبرا لبانش

داره طعم تو رو هم بچشم... فکر نکنم دست نخورده  ی... اما چه اشکالیر ی ... البته که میر یم -
 نمونم بهتره...  بینص  ی... اما بازم ب یباش 
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 ی #اتهام واه

 

 ۶۱#پارت 

 

 امتحان کنم. ییرها یکنم تا شانسم را برا  یروم. عزمم را جزم م یعقب عقب م نی زم یرو

 ...یهست یتو چه ادم گمی... هم منهیرم... به تهم یوقت نم  چی... هیاگه بهم دست بزن  -

 

 کنم.  انیتوانم کلماتم را ب یزور و با لرز م به

 دوزد. یچشم م انمیگر یو به چشماه ستدیا یم ناباورانه

 کنم نگاهم مصمم و بدون لرز باشد.  یم یسع

 زنم.  یخالص را م   ریت

 ... یزن  یبهم دست نم یخوا یرو م نهیاگه واقعا... تهم  -

 

 زند.  یم میساق پا یرو  یکند و لگد یم فوران

 شود. یکشم و صورتم جمع م  یم یخفه ا  غیج

 ...  رمیکثافت من عاشقشم... حاضرم به خاطرش بم -

 

 شود.  یگرفته و بغض دار م  شیچرخد و صدا  یزند و دور خودش م ی م شیبه موها یچنگ

 حق انتخاب ندارم...   رم یکس و کارم دل ندارم... چون فق یچون ب -
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 دوزد.   یم  انمیکشد و نگاه به خون نشسته اش را به نگاه گر یصورت برافروخته اش م  یرو یدست

 

 دهد.  یچشمانم تکان م  یرا جلو دشیتهد انگشت

  نهیزارم تهم  ی... نمیکنم که تا اخر عمر فراموش نکن  یم ی کار  ینر  نجایاگه تا فردا... فقط تا فردا، از ا -
 مال منه، من...  نهی... تهمیرو ازم دور کن 

 

 کنم. یشوم و هق هقم را خفه م یکوبد در خودم جمع م  یاش م نه یکه س یرو یمشت با

 چرخد.  یرفتن، که زبانم خودکار م یکند برا یگرد م عقب

 تونم تنهاش بزارم...  ی بحران نم  نیچند روز بهم فرصت بده...تو ا -

 کنم. یم دایگردد. جرأت پ یاما بر نم ستدیا یم

 تنهاش بزارم... طیشرل  نی تونم تو ا  یداغ داره تنهاست... نم نهیتهم  -

 

 ...یبر  دی: فقط تا خوب شدن باباش، بادیگو  یبرگردد م نکهیا بدون

 

 نحسش را از سرم بردارد.  ی هیدهم سا یشوم و اجازه م  یم الل

 

 دهد. یانجام م  دیگو  یرا که م یدانم که هر کار  یم  رم،یگ یم یرا جد  دشیبار تهد نیا

را   اهمیتوانم بلند شوم... با اشک و ناله شلوار س  یدهم. از درد استخوانم، نم  یرا ماساژ م میپا اقس
 شود.   یشک کبود م یاستخوانم ب یرو   یزنم. قرمز  یباال م
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 شوم.  یکنده م نی به زور از زم نهیرساندن پول دست تهم یبرا

 رود.  یکشد و دلم ضعف م یم  ریکند استخوانم ت یرا لمس م نیراستم که زم یپا

 نشوم. نیتا پخش زم  رمی گ یم واریبه د دست

 کردم.   یوقت خانه و پدر و مادرم را رها نم  چیه دهید  ییچه خواب ها میبرا  یدانستم زندگ یم اگر

 دیکه شا یام بود، نامزد یکه پاسوز همشگ یسوخت. مادر  یدلش به حالم م یگاه دیکه شا یپدر 
 آمد.  یدلش با دلم راه م  یز رو

را که جمع کردنش از ناممکن ها ست. بردم   یآن آب ختمی نداشتم... ر  یعقل یتوان کرد وقت یچه م اما
 ممکن هاست.  ری از غ دنشیرا که خر ییآن آبرو

  یکنم. شالم را م یسرم جمع م  یام را با دست رو ختهی بهم ر یو موها ستمی ا یکمد م نهیآ یجلو
 دارم.  یبرم  نیزم یرا از رو  فمیبندم و ک 

تر   عیهر چه سر  دیشود. اما با  یشود صورتم از درد جمع م یکه به استخوانم وارد م یهر فشار  با
 برسانم.   مارستانیخودم را به ب

به ماجرا   یپ  نهیچشمانم، تهم  یزنم تا از قرمز  یبه صورتم م   یکنم، مشت آب یرا باز م  اطی آب ح ریش
 کاهد.  یصورتم نم  یاز داغ یسرد نیکنم. اما ا  یآب لرز م یاز اندازه  شی ب یدنبرد. از سر

خورد و پوستم را   یم سمیکنم. سوز سرد هوا به صورت خ یحرکت م  مارستانی بندم سمت ب   یرا م در
 کند.  ینوازش م 

 مالد.  یرود و دستانش را به هم م ی قدم رو م مارستانیب  یبا استرس، داخل راه رو نهی تهم

 ...نهیتهم  -

 

 گردد. یسمتم بر م شتابزده

 !؟...یکرد ریزهرا؟... چرا د یکجا بود -
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 روم.   یم یدزدم و سمت پرستار  یم چشم

 بود  کی تراف -

 

 . ردی گ یرا م  میبازو

 ... کجا؟

 

 نگرم! یتعجب به صورت سرخ شده اش م با

 ... رمیکردم نتونستم جلوش و بگ  یو حساب کرد، هر کار  مارستان یمهران پول ب  -

 

 شود.  یاز آن گشاد تر نم چشمانم

 رود.   یها م یو سمت صندل ردی گ یازم رو م یبا غم بزرگ نهی تهم
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🌼🌼 

 ?? 

 

   ی#اتهام_واه

 

 ۶۲ #پارت_

 

 گذارم.  یدستش م  یو دست رو نمینش  یم کنارش

 دهد. یمردم را نشان م یها یموقع شب، گرفتار  نیا یحت  مارستانیب  یشلوغ

 برند.  یدر تنش به سر م  یزندگ  نیگذراندن ا یبرا یملت به گونه ا همه

 . رمیگ یو دعا خواندن بود، م سنیجوان که در حال گر  ینگاه از زن نه،یحرف تهم با

با   دمیباشم... خصوصا مهران... اما هر چه قدر حساب کردم، د  یکس نهید ریم زخواست یزهرا من نم  -
 ... شهیبابا جور نم مارستانی خرج ب م،یپس انداز من و بابا که پول کفن و دفن مامان و هم داد

 

 شوند.  ی م ری سراز شیگونه ها یچشمانش دوباره رو یتازه خشک شده  یاشک ها قطره

 جز قبول نداشتم...  یزهرا چاره ا -

 

 دهم. یرا فرو م میدهم و بغض سر آمده تا راه گلو یم یرا فشار کوچک  دستش

 . یباش ونیمد یزارم به کس   یمگه من مردم... نم -

 کشم. ی م رونی روز مبادا جمع کرده بودم را ب یکه برا  ییبرم و پول ها یم فمی دست داخل ک عیسر
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اصال غمت   م،یکن یمهران و برگردون به خودش... خدا بزرِگ، بازم کار م  پاشو... پاشو زود پول  -
 نباشه... 

 

 زند  ی م یلبخند هیگر انیم

 ازت تشکر کنم....  یدونم چطور  یزهرا نم  -

 کشم یدر هم م ییابرو یتصنع

 ... بم؟یغر یبگ یخوا   ی... مم؟یحرف ها رو دار نیما با هم ا -

 

 .ندی نش یلبانش م یاز جنس غم، رو  یتبسم 

 ... تنها خواهرم... یمن  زیهرگز... تو عز -

 

 گذارم.  یو پول را کف دستش م رمی گ یرا م دستش

  یفروشم، الزم به کمک کس یپس بلند شو... ببر بده مهران، باز هم اگه پول الزم شد من طالهام و م -
 ... ستین

 

 شوم.   ی،خشنود مکند یم دادیکه در چشمانش ب یو شاد تی شود، از رضا یم بلند

 و محبتشان را جبران کنم. یدهم در صد از خوب  کی  دیبودم شا توانسته

 

که چه قدر موقع   میشود. بگذر یمرخص م مارستانیسالم و سالمت از ب یگذرد و حاج  یم  یروز  چند
 نگفتم. یز یو چ دمیمهران را به جان خر  زی آم دیتهد یپس دادن پول، خط و نشان ها
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 یها و اجبارها خود تیمعدود یتوان کرد وقت  یرا تنها بگذارم، اما چه م نهیخواست تهم ینم دلم
 کنند.  یم تیو ما را هدا رندی گ یرا م میدهند و تصم  ینشان م

  نیپاورچ نی گذارم.  پاورچ یسرش م  یآب، باال وانی ل  کیرا همراه با  شیو دارو ها دیخواب یحاج 
 شوم.   یداخل اتاق م

 کردم. یخانه را ترک م  نهیتهم  قبل باز گشت دیبا

گذارم و از   یاتاق م  یتاقچه  ی نوشته بودم را رو نهیتهم  یکه برا یکنم و نامه ا یام را جمع م  کوله
 شوم.   یاتاق خارج م

 نیگاه ا چیفرستم تا خاطر باشد و ه یم میها هیرا به ر  یزندگ یبو نیو ا رم یگ یم  قیدم عم چند
 نرود.   ادمی شی خانه و آدم ها

 خورد. یگونه ام غلط م یسمج رو یگردانم. قطره اشک یدور تا دور خانه م یچشم

مهمان بودم و   کی خانه فقط  نیبرود، من در ا   دیبا یرفتن  -زنم.  یبا حرص با نوک انگشتم پسش م 
 بس... 

 شوم. یفشارم و  از در خانه خارج م یکوله ام را م ی دسته

 زاند. لر یسرما تن خسته  ام را م سوز

 شوم.  یم کیکوچه نزد  یبه قدم به انتها قدم

  یو عمر  ای دن یکند برا یتر م  صی کردن آدم را حر یدغدغه زندگ یو ب  ی... راحتستیقانون زندگ  نیا
پر   یدغدغه مثل عمر من به قدر  نیا یهم هست... گاه یرفتن  یو بفهم یرنج بکش   دیبا ،یطوالن

 نیگزی جا  نیباتریو ز نیو مردن را آسان تر یمرگ کن  یشود که هر لحظه آرزو یمشقت و ناآرام م 
 ...یخودت بدان   یزندگ یبرا

 

 کشانم...  یم نالیرا به سمت ترم مقصدم

 روم.  یم  نالیشوم و سمت ترم   یم ادهیپ  یآرت یب از
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ثابت شده   میبرا تشیکه امن یخانه ا یکنند و سو یارادگ یب  میپاها ایدنبالم بگردد  نهیترسم تهم یم
 شود.  دهیبود، کش

 داد.  ادی یخاطرها گذاشت. تجربه ها آموخت و گذشت و فداکار  میکه برا  یشوم از شهر  یم دور

 

 خواستم؟ یم  طیسالم... بل -

 

 مقصد؟ -

 گردد.  یم لیمتعجب تبد یتفاوت پسر جوان با حرفم به نگاه  یب سوال

 برم.االن  نیخوام هم یکنه، م ینم  یفرق -

 . اورمی برم تا پول در ب  یم فمی در رفتارم دست داخل ک  یواکنش  چیه بدون

روبه   وتری کامپ یشود نگاه مشکافانه اش را از صورتم بکشد و مشغول برس ی العملم باعث م  عکس
 شود.  شیرو

 کنه... یاتوبوس اصفهان حرکت م گهیساعت د میتا ن -

 . رمیگ یرا م  طمیچون و چرا پول را پرداخت کرده بل  یب

 متفاوت...  ی متفاوت و مشکالت یها  یکه خودم انتخاب کردم، با در به در  یراه

 شوم.  یام م  یروم و منتظر عاقبت زندگ یم
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   ی#اتهام_واه

 

 ۶۳ #پارت_

 

 یدلم م ی لی... خ ینشو ریوقت ازم دلگ چیه دواری... امزمیتر از جانم و خواهر عز زیجانم... عز نهی تهم
. اما مثل هر زمان  میماهت و در آغوش گرفتن وجود پر محبتت، وداع بگو یرو دنیخواست بعد بوس

روم   ی... مم نتوانم ازت دل بکن دمی ... ترسیمانع رفتنم شو دمی. ترسدمیترس م،ی ترس ها یمثل همه 
وقت   چیدانم که ه یرا م نیکنم. ا یم یتلخم را سپر  ی و خاطره ات روز ها ادیو هر جا با  شهیو هم

 یدر به در و آواره و سرشکسته خواهم بود... چون دعا شهینخواهم داشت و هم یخوب   یروز ها
پول داخل  یاما به خاطر خودت رفتم...مقدار  یمن و ببخش دوارمی...  امستی پشت راهم ن یر یخ

بروم... ازت   یجبران  چیخواست بدون ه یبه خاطر دل خودم گذاشتم، دلم نم  تی لباس ها ری کمد و ز
  کی دیرو بچش...فراموشم نکن... شا  یمنم طعم خوشبخت یبه جا  نهیتمنا دارم خوشبخت شو... تهم

 ها...آن روز دی... به امدمتیدوباره د یروزگار   ،یروز 

 

 نگاه ها را سمت خودم نکشاند. م،یگونه ها یروان رو یکشم تا اشک ها  یام را جلوتر م مقنعه
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عواطفش    ریمسبب رفتنم مهران بود، نخواستم درگ سمیرا نگران کنم. نتوانستم بنو  نهیتهم نتوانستم
را   نهی تواند تهمدارد راهش را خوب انتخاب کند و ب نهیکه نصبت به تهم یمهران از سر عشق دیکنم، شا

 مجذوب خودش کند. 

 

 نامعلوم و پر هراس... یروم  دنبال سرنوشت  یسرنوشت، م  یانتها یو ب  کیبار یجاده ها در

 روم.  یم نیاتوبوس پا  یپله ها از

 لرزاند. یدم غروبش، دلم را م  یو ناشناخته با سوز سرما دیجد  یشهر 

که پوست کلفت و سخت جانم   ی ان یپا یممتد و ب یشده است... ترس ها نیوجودم با ترسها عج  اما
 کرده است. 

 ست.  یارت یز یتنها مثل من، امام زاده ها و مکان ها  یدختر  یمکان برا  نیامن تر تنها

 کند.   یترمز م میپا یو جلو دیآ یبرم که دنده عقب م یباال م  یتاکس یبرا یدست

 پرسم:  ی دهد، م یم ن یپا یرا کم  شهیکه ش  یکنم و از در بغل یخم م  کمر

 ... رم؟یزاده م امام

 

 بفرما باال...  -

  یو کم ندی نش یبه دلم م  نیداخل ماش یشوم. گرم یم ر ی گ یجا  یصندل  یو رو میگشا یعقب را م  در
 کاهد. ی وجودم را م  یاز سرما

 خانم کدوم امام زاده؟... -

 

 شناسم. یرا نم   ییجا میدانم چه بگو ی. نمرمیگ یلب به دندان م ،یمسن تاکس یسوال راننده  با
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 فهمد. یحال مرا م انگار

 ...؟یرو ندار  ییجا  ن؟یبی شهر غر نیا -

 

 . ردیگ یتمام وجودم را در بر م  میعظ یو ترس  زدیر  یفرو م دلم

 شوم.  یپاچه م دست

کنه... منم دانشگاه داشتم امروز اومدم... گفتن  یم یزندگ نجا یاومدن... عموم ا روزیخانواده ام د -
 ..گمیاالن م دیرفت... شما بر  ادمیامام زاده... اما کدومش  میرفت

 

 زند.  یم  استارت

 ...نی و بپرس  نیریتماس بگ هی نی خوا یم -

 

 همراه ندارم، ترس ها و متحذرم کرده است.   یخواهم بفهمد گوش ینم

 افته... یم ادمیخوام خانواده رو نگران کنم، االن   ینم -

 

 زند. یمهربان م یلبخند

نگرانشون   یستی حاظر ن یکه حت ن یشه... خدا عمرت بده دخترم... از ا یم دای مثل تو کم پ یاوالد -
 ... یکن

 . ندینش  یلبانم م یرود و لبخند رو   یاست، دلم از لهجه اش م یاصفهان لی اش اص لهجه

 امام.... ل،یاصفهان چند تا امام زاده داره، امام زاده اسماع -

 دهم.  یرا نم یگر ید یفرصت گفتن امام زاده ها -
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 ..ـ  لیبله خودش امام زاده اسماع -

 

 کند. یحرکت م  یلبخند با

 فرستم، هزار بار و هزاران بار...  یدلم خودم را لعن م  در

  یوحشتناک م  یبنبست می. تمام راه ها برادیهم نخواهم د یگاه روز خوش  چینبودم و ه  یاوالد خوب 
 برد.  یتنها خودم را فرو م میشود و دست و پا زدن ها

  یک ی... غروب کم کم به تاردیجد  ییو آدمها  دیجد یدوزم. شهر  یبرف گرفته م یها ابانیبه خ چشم
 رود.  یشب م

 

کشانم.   یچراغ م  یها هید. نگاهم را سمت ثانشو یپشت چراغ قرمز سر چهار راه متوقف م یتاکس
 حدر گذشت.   یچه ب م،یها دنیو قد کش یزندگ یها هیثان

چشم  بیشهر غر نیا یجا یگردانم و به جا یرو بر م رونی شود باز هم به سمت ب یسبز باعث م چراغ
 دوزم.  یم

 یم جادی در مغزم ا یاش جرقه ا یدر ورد یها یو نقاش  یکارتون یها واریمهد کودک با د  یتابلو
 کندد.

  یخورد و نگاهم تا دور شدن تاکس یگذرد و من هم، هم زمان گردنم چرخ م  یم شیاز جلو یتاکس
 شود.  یمهد کودک زوم م  یرو

وقت فکر کار در مهد به فکرم   چیگشت و ه یمغزم قفل م یشد و جرقه  یکاش چشمانم کور م یا اما
 . دیرس  ینم

 که نداسته قدم در عمقش گذاشتم. یا ندهیآ
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 شوم.  یم ادهیپ  ینامعلوم از تاکس ی ندهی به آ یدیکند و من با ام یتوقف م  نیماش

 زم. دو یم  یبندم و چشم به گنبد چراغان یعقب را م  در

 شود.   یلرزد و چشمانم پر م یم دلم

 

باز   مهین ی شهیشوم. از ش  یم میاشک ها  ختنیفشارم و مانع فرو ر یهم م یراننده پلک رو  یصدا با
 دهد. یام را م هیپول کرا ی هی کمک راننده، راننده بق 

 پولت..  ی هیدخترم بق ایب -
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 گذارم. یکرم رنگم م یپاتو ب ی پولم را داخل ج یکنم و ما بق  یم یتشکر 

 

فروشگاهها و ارزان سرا ها   یهمه   مت،ی ارزان ق یپالتو نی ا دنیخر یبرا نهی چه قدر با تهم ر یبخ ادشی
 .میرا گشت

 

 گذارم.  یبزرگ و امام زاده م اطیقدم به ح یحرکت تاکس با

 است.  دهینبار یو برف  امدهی ن یاست که انگار زمستان  زیتم  یبه قدر  اطشیکف ح یها سنگ

من   دگانی... همه و همه از دنیتر و بزرگتر، شاد و غمگ  کیمردان و زنان، کوچ   اد،یز یو آمد ها  رفت
  یم تمانیگرداند و هدا یم یآن باال باال ها هست که ما را به هر جهت  یمعنا دارد... کس کیفقط 

  یبرم که  یبودنمان، فقط و فقط دست خودش هست... هر قدم   نیهست که شاد و غمگ یکیکند...  
 ... انیگر مانیتنها به خواست خودش هست، چه لبانمان خندان باشد و چه چشم ها م،یدار

را ببرد، اما اگر اسم تنها خالقمان را از ذهن و   نمانیدر وجودمان نفوذ کند و عقل و د یطانی ش دیشا
 گردد. ی قلب و روحمان نم  تی به مالک قادر  یطانیش چیه م،یقلبمان نرهان 

 

 شوم...  یم کیبانوان نزد یدر ورود ی و جلو اطیوسط ح  به

 افتد بدون وضو هستم!  یم ادمی

 و وضو خانه...   یبهداشت سیکردن سرو دایپ ی چرخانم برا یم چشم

 . رمی گ یگذرد را م یکه از کنارم م یخانم  یجلو اط،یاز رصد کردن دور تا دور ح  ب ینص یب

 کجاست؟  یبهداشت سیسرو دیببخش -
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 کند.  یزند و با دست به سمت چپ اشاره م  یم یمهربان  لبخند

 سمت راست... نی چی بپ نی بر میمستق نجایاز ا -

 

 کنم. یجبران م  زیتشکر آم   یرا با لبخند لبخندش

 ممنون...  یل یخ -

 

 کنم. یحرکت م  سیسرو سمت

 کند.  یراه را از تنم خارج م  یخستگ م یدست و پاها شستن

 بندم.  یمرتب م  میموها یو شالم را رو رمی گ یم وضو

 کنم. یامامزاده حرکت م  یسمت ورود میمستق

 یبرا یبندگانش شوم تا واسطه ا نیمتوسل به تنها معبود خودم و بهتر یخواهد قبل هر کار  یم دلم
 گردند... میخدا  شی بخشش گناهانم پ

 دارم.  یدر بر م یجلو زِ ی از آو یچادر 

 

 شلوغ است و همه مشغول دعا... حی ظر دور

 کند.  یرا روان م  میاشک ها حی سبز رنگ داخل ظر یها چراغ

 گذارم.  یم یکند. گوشه ا یم  ینیام دستم سنگ کوله

 ندارم.  یز یچند دست لباس کهنه چ جز

 کوچک و دور گردنم انداخته ام. یدست فیپولم را داخل ک یمانده و مقدار  یباق  یتکه طال  چند
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 چسبانم. یم  شیام را رو یشانیو پ  رمیگ یا با دو دستم م ر  حیظر

 دهم.  یزمان را از دست م رڋ شوم که گ یم ارت یغرق دعا و ز آنقدر

 یا نهیآ وارید  یکشم و به ساعت رو یصورت پر اشکم م  یرو یاهلل و اکبر اذان، دست یصدا یملود با
 دوزم.  یچشم م

 .دیصبح چه زود فرا رس اذان

 .ستمیا ینماز م  یبرا دهیصف کش یدارم و پشت خانم ها یبر م یمهر  یاز جا یمهر 

 . ستین  فیشود قابل توص  یم قیو نماز به وجودم تزر ارتی که از ز یبی عج آرامش
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ام به کل   یاسپرت تابستان یکفش ها  ری اش از ز یکه سرد   ییبرف ها یرو یرا با سست  میها گام
 دارم. ی برم   اریاخت  یشود، آرام و ب یم  ریوجودم سراز

 . ردیگ  یقدم برداشتن م عتری سر یرا برا  ارمیاخت دنم،یکش  یدار یصبح ب تا

که   یها را به سمت چهار راه و همان مهد کودک ابانی خ ری برم و سر به ز  یفرو م م یپالتو بیدر ج  دست
 کنم. یم  یبودم، ط  دهید روزید

 در حال رفت و آمدند.   عتریبر عکس من، سر ادهیپ عابران

دست برهانند و خانه گرم و راحتشان  یو فکر  یکار  یشود از مشغله  یهوا هم باعث نم یسرد
 . ستیهم ن یشی. اگر کار نباشد آسانندیبنش

 فشارم.  یبغل در بزرگ مهد را م ی دکمه

 

 سوز سرما نباشم.  نی در ا ستادنیباشد و مجبور به ا یکاش کس  یکنم ا یلب دعا م ریز

 رود تا انگشتم دوباره دکمه را لمس کند.   یباال م دستم

 شود.  یباز شدن در مانع فشردن دکمه م اما

 شود یم  انیتو درگاه در نما یانسال ی م بای تقر زن

 ...د؟یبله بفرما  -

 

 مهد کودک کار داشتم... ری... من با مدری سالم صبح بخ -

 

 زند.   یکند و دستانش را از سرما بغل م یاز در جدا م دست
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 ...ادی ساعت هفت م ری من آشپزم، مد -

 

 : میگو یم  میبا نگاه پر تمنا عیسر

 تونم برگردم..  یدوره، نم  رمیکار اومدم. مس یداخل منتظر باشم، برا امیب شهیم

 

 دهد. یورود م یکشد و اجازه  یمکث کنار م یمن کنان با کم من

 . نیمنتظر باش نی تون ی... داخل سالن مدیبفرما -

 

 کند.  یرا اثبات م  دمیگاه ند چی را که من ه ییکردن ها یبزرگش بچگ  اطیح

 

  یدیفقط سف نتشانیبر تن داشتند و ز  دیکه رخت سف  ی االکلنگ.. درختان ،یرنگ  یو سرسره ها تاب
... رنگ  یدر حال باز  یو بچه ها عتیطب یپر از نقاش رونی ب  یوارهایکه مثل د ییوارهایبرف ها بود. د

نشان   وگشت  یم داریپد وارید یرو   یزمستان فقط از نقش نگارها یسرما نیکه در ا  یعتیو لعاب طب 
 .میکش یاش را هم م یبای که همه انتظار ز یداد، بهار  یم

  یگذارم که گرم یم  ییبا چهار چوب سبز رنگ، پشت سر همان خانم قدم به داخل راهرو یدر ورود از
 برد.  یم قیعم  یخواب یمطلوب سالن، دلم را برا

 

 منتظر باشن.  نیتون  یم  نجایا -

 

 کنم. یم یاندازم و تشکر  یزند، نگاه م یکه اشاره م  یرنگ چرم  ییآلبالو یدست سمت مبل راحت با
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 ونم... ممن یل یخ -

 

 کند  یگرد م عقب

 گردم.  یمن االن بر م -

 

 آورد. یکوچک و بزرگ و رنگارنگ لبخند به لبانم م  یها یبا کار دست واریبزرگ کنار د زیم

 دوست داشتم عروسک درست کنم. چقدر

 

 ..  یکامواها رو خراب کرد نیزهرا بازم ا -

 کنم... کاری من از دست تو چ  آخه

 

 کردم خواهش و التماس.  یشروع م زان یآو یلب و لوچه  با

هم واسه اون درست   یکیاصرار کرده  یل یخ نبی... آخه زگهیعروسک د هیمامان، جون من فقط  -
 کنم.

 

 دارد.  یمن نگه م یدارد و نصفه ها را برا یدهد و کالف بزرگ را برم  یتکان م  یسر  چارهیب

تونم   یند دادم... دختر گرون شده... نمکالف، چ هی نی ا یپا یدون  یدرست کن... نم نایالاعقل با ا -
 ...یتند تند بخرم و تو خرابشون کن
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  یب یخانه   ینکرد. تنها موجود فرشته  میگاه دعوا  چینشست. ه یهم به دلم م شیزدن ها نق
 روحمان بود و چه آسان ترکش کردم و چه ندانسته قلبش را شکستم.

 

 کشد.  یم رونیب م یو غصه ها یکودک یا یمرا از دن یکس یصدا

 ...نیسالم خوش اومد -

  یوپنج و شش ساله، بلند م یس  دیجوان، شا یکشم و به احترام خانم  یچشمان ترم م یرو دست
 شوم. 

 سالم ممنونم.  -

 

  ینازکش م یلبها  یچاشن یکند و لبخند یشکلش را در دست جابه جا م یو مربع اهیس یدست فیک
 کند.

 دفتر...  دیبفرما -

 

 .دیگشا یرود و در را م ی رنگ م یدر آب  یچپ جلو سمت

 . ندیآ یم  یلیرنگ و گردش، خ  یرنگش به صورت برنزه و چشمان قهوه ا یسرمه ا یو مقنعه  مانتو

هست،   یگر ید لیوسا یتلفن و تعداد یو جا خودکار   وتریکامپ شیرنگ که رو یقهوا ا زی م پشت
 شود.   یم ری گیجا

 

 کند.  یاشاره م زشی دست به مبل کرم رنگ کنار م با

 در خدمتم...  ییبفرما -



 ی اتهام واه 

312 
 

 

 دوزد.  یو نگاه به نگاهم م ندینش یاش م یصندل یرو

 .میگشا یبرم و با توکل به خدا لب م یدهانم را فرو م  آب

 گشتم...  یدنبال کار م -

 . دیگشا یرا م فشی زند و ک ی م یلبخند

 !؟ن یستیاهل اصفهان ن  -

 

 اندازم. یم  نیرا پا سرم

 شهر.  نیاهل تهرانم... تازه اومدم ا -

 

 ... نیلهجه ندار دمید -

 و سر بلند کردم.  دم یرهان  رونیرا ب  نفسم

 دارم.  ازی شهر به کار ن  نیتازه اومدم ا -

 

 گذارد.  یم زیم یرا گوشه   فشی کشد و ک یم  رونی ب فیاز ک یکاغذ

 .. ن؟یدار ی... سابقه معلمه؟یرشتتون چ  م، یدار اجیمعلم احت کی راستش ما هم به  -

 

 ...یمعلم یهم نداشتم چه برسد به سابقه  پلم ی مدرک د یافتد.من حت یبه جانم م دلهره

 هم ندارم.  یکار  ی... سابقه پلممید ری: زمیگو یزده م  خجالت
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 . ستیگشاد شده و متعجبش دور از انتظارم ن چشمان
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 حقم است...  یافکندگ سر

 ...هیالزام پلمیمعلم مهد کودک مدرک د یبرا زمی عز -

 

 . ستی و لحن  پر خواهشم دست خودم ن  یآشفتگ

 ... رمیزود مدرک بگ دمیخونم ، قول م یم  یو جهش پلممیو د ازدهمیثبت نام...   یبرا رمیامروز م  -
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جهاد    ی:  ارگان هادیگو یم ابد، ی یانحنا م  یلبخند یکه به زور برا  ینگاه تأسفش همراه با لبان با
  یدبستان ها برگزار م شیدر پ ی و عمل یو تئور   یآموزش یواحدها ، یستیو سازمان بهز یدانشگاه

 ...  شهیداده  م یگر  یکنند که مدرک  مرب

 بشن... یط  دیبا یمعلم  یمراحل برا نیا تمام

 

 شوم.   یمبل جا به جا م یاسترس مغلوبم کند، رو نکهیا قبل

 ... نیکن ی کمکم م -

 

 شود.  یکار ساز م میلحن پر خواهش و نگاه پر تمنا انگار

 

 . نجاستیکنم. مدارکتون ا یکمکت م حتما

 

 شده ام، بجنگم.  فیروم تا با اعتماد به نفس تعض یم  زشیو مقابل م  زمیخ  یبر م  -

 ..یی و تنها یتحمل سخت   یسر پا ماندن... برا یآموختم... آموختم برا   نایاز ا شتریکه ب  یجنگ

 

 خارج کردن مدارکم... یبرم، برا  یم فمی داخل ک دست

 . ردیگ یبه طرفم م یو برگه ا ردی گ یام را م شناسنامه

 

 ... نیکن دیتو برگه ق قین تماس و محل سکونتتون رو دق و تلف دیفرم رو پر کن  نیا -
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اندازد. کدام تلفن و کدام   یبه دلم م  یبی هست تالطم عج یز یدانم! هر چ ینگران، نم  ای خوشحالم
 ...میو بگو سمیداشتم بنو ی... چیمحل زندگ

 کشاند.  یم میاش را سو  ریو حال آشفته ام، نگاه متح دیترد

 شود.  یم دهیداخل دستم کش  یبرگه  یفروغم سو یلرزان و ب  یها مردمک

  تی گردد و در نها یدلم راونه م یاش رو  یشوند و داغ ی م هیخاموش قلب شکسته ام گر یادهایفر
 کنم.  یسوزشش را به وضوح احساس م 

 ... ییمن است. تنها یزندگ تیکه واقع میگشا  یم  یلب به سخن 

 

  دایپ یزندگ یبرا  ییشهر اومدم و هنوز جا نیبه ا  روزیکنم... د یم یرو ندارم و تنها زندگ   یمن کس -
 نکردم.

 

 .نمیب  یوضوح جا خوردنش را م به

 !؟ ستندین  اطیح د یپدر و مادرتون در ق  -

 

 است که خودم انتخاب کرده ام.  ی راه نی. اما ارمیگ یرا مرده فرض کنم آتش م میکه داشته ها نیا از

 

 کنم...  یم یا زندگبچه که بودم فوت شدند، تنه  -
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  یرنگش، نگاه م ینقره ا یدهد و به ساعت مچ  یاش م یبه صندل هیتک نباریو ا  ردی گ یم یق یعم دم
 کند.

  دیبر ن،یاقدام کن  سیتدر یکردن خونه و کارها دایپ یامروز برا  نیخوا ی... اگه مامرزتشونی خدا ب -
 ...شهیشلوغ م   نجای و ا انی... االن بچه ها مدیو به کارهاتون برس

 ...ستدیا یم میو روبه رو  زندی ش را دور م زی شود و م یم بلند

در مورد مسائل حرف   میتا بهتر بتون نی باش نجایا میو ن  کی ک،یظهر ساعت  نیاگه وقت کرد -
 ... نیایب ن یتون  یفردا م ن،ی... اگر هم وقت نکردمیبزن

 

 کنم.  یدراز م  یاحترام و قدر دان یرا برا دستم

 ممنونم... یل یخ  یلیازتون تشکر کنم... خ یدونم چطور  یا نم واقع -

 

 زند.   یم یو درگرم کننده لبخند مهربان

 ست...  فهی... وظ زمیکنم عز یم خواهش
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 ۶۷ #پارت_

 

 . ردیگ ی در م یرا سو دستش

  یجا یکه راحتتر بتون سهیرو براتون بنو یکنم آدرس چند امالک یخواه خواهش م کیاز خانم ن  من
 . یداکنیپ  یمناسب

 

 .میگو ی برگردانده از ته دلم شکر م یرو میبرا میخدا  نکهیاز ا مسرور

 

 .میشو یخارج م ر یرود و پشت سرش از اتاق مد یم  جلوتر

 شوند.  ی وارد سالن م نشانیبا والد  یکی  یکیقد،  میقد و ن  یها بچه

 خوابالود و دمغ...   یکیخندان و سرحال،    یکی

 

 خواه... کیخانم ن  -

 

به داخل کالس  نیدلنش یدو سه سال از من بزرگتر که بچه ها را با لبخند  دیجوان، شا یدختر 
 دارد. یکند، سمت ما گام بر م   یم ییراهنما شانیها
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 جانم خانم فتاح؟... -

 

 شان را بپرسم.  یلی... اصال حواسم نبود فامدمیمهد فتاح است! چه خوب شد فهم ریمد یل یفام پس

 

 کیکه راحتتر بتونه  سیرو بنو  یآدرس چند امالک زمون ی دوست عز نیبال... لطفا به ا یجانت ب  -
 بشه... دمونیکنه... قراره اگه خدا بخواد همکار جد دایمناسب پ  ینقل یخونه 

 

 دوزد.  ینگاهش را به صورتم م  یحال خواه با خوش کی ن خانم

 کنم. یم اداشتی... االن هیباعث خوشحال -

 شود. یروانه م  واریکنار د زی م سمت

 

 کنه.. یم  شرفتیمهدکودکه... هر روز هم پ نی... االن پنج ساله معلم اهیواقعا دختر زرنگ و مهربون -

 

 بارد. یشده است، م دهی خواه کش  کیاز نگاه و لحن خانم فتاح که پشت سر خانم ن تی رضا

 شود. یخواه سمتم گرفته م  کیبرگه توسط ن عیسر یلیخ

 آدرس...  نمی ا دیبفرما -

 

 زند.   یبرگه اشاره م یآدرسه نوشته شده رو  ن یرنگ داخل دستش به اول  یسر خودکار آب با

 کنه.... دایپ  یمناسب یتونه برات جا یصداقت م یآدرس... آقا نیبه ا  نیاول بر -
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 سپارد.  یکنم که که برگه را دستم م  یدراز م دست

 تونه کمکت کنه...  یم  ،یبد حی براش توض یکه دار   ی... اگه بوجه و امکانهیمرد خوب -

 

 دوزم.  یقدردانم را به هر دوشان م نگاه

 . نیلطف کرد  یلیواقعا ازتون متشکرم... خ -

 

 ...یموفق برگرد ی... برو که انشاهلل بتونزمی کنم عز یخواهش م -

 

  یمهد کودک را ترک م ،یخداحافظ  کیگردد و من هم با  یخواه با لبخند سمت بچه ها باز م کین
 کنم.  دایپ اقامتم یبرا ی کنم تا بتوانم سر پناه

 

 گذرند. یهم م  یو ماه ها و گذر زمان ها چه زود از پ  روزها

  یگردم و کوله ام را نم یبه امام زاده بر م دیکه نا ام  ی... وقتیمتیروزها را به چه ق نیا گذرانم یم
 . زمی ر یفرو م  ابم،ی

من تنها و دربه در، با ارزش   یندارد، اما برا یاست چند دست لباس کهنه و کتاب و دفتر و ارزش  درست
 آمد.  یبه حساب م می ها ییو تنها دارا نیتر

شود،   ینم  یکردم در ان مکان مقدس دزد یقدر سخت توانسته بودم کتاب بخرم... چه را فکر م  چه
 ارزش من!... اما بردن چون تنها من محتاج نبودم.  ی ب یها لیآن هم وسا
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بستم و تا صبح اشک  لیدخ میرا در امام زاده گذراندم. به خدا میهفته جان کندم و شب ها سه
 کردم.  دای ر ته شهر به زور پاتاق کوچک د کیتا  ختمیر

پسندازم کفاف آن اتاق کوچک را نکرد، آخر سر با اصرار و خواهش، نصف پول رهن   یطالها، حت تمام
 مانم.  یرا بدهکار م  گریکنم  و نصف د یرا پرداخت م

 دهم. یم  پلممیو گرفتن د لیتحص  یهم برا یمقدار 

دلگرم کننده   میولرم، باز هم برا یبا آب  یل متر سه هفته حمام کردن در حمام در به داغون اتاق چه بعد
 شود.  یم

از فرط عرق   میدوش به زور گره شان از هم باز شد و تمام موها ریکه ز یبلند ی شانه زدم موها یوقت
که خودم   ی کردم، به احوال بد هیخون گر  ختند،ی ر یشده بودند و م دهیپوس یروسر   ری کردن و ماندن ز

 باعثش بودم. 

گشت و   یم بمیدر امام زاده نص یمواقع دیکه شا ییها یکه خوردم، تنها نان خشک و نذر  ییغذا
 کرد.  یشکمم را پر م 

 یرا ندارد، م یکه کس  ضیمر  یزن  ریپ  یکند، کلفت یم یمعرف  میصداقت برا  یکه آقا یکار  دیام به
 ام را صاف کنم. یتوانم بده

و سازمان    یجهاد دانشگاه یو در امتحانات ارگان ها رمیرا بگ پلممیتوانم د یکمک خانم فتاح، م  به
 قبول شوم. یو عمل یدر امتحانات تئور  یست یبهز یها

تخت افتاده و نفس   یرو  لیروم که عل یم  یزن ریپ یدو سال را هر روز بعد مهد کودک به خانه  نیا
  یبزرگ کردن دو پسر لندهور و گردن کلفت متی... به قیمتیکشد، آن هم به چه ق یآخرش را م  یها

 ند،ده یاش م  یکه بابت نگهدار  یزنند و  فقط خودشان را با به پول   یکه سال به سال بهش سر نم
 کنند.  یفرزند بودنشان را ادا م نِ ی کنند که د یخوش م 

 د... ده یبه همه نشان م یرا به هر نحو  شیها یتلخ  روزگار
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 خانم فتاح...  -

 

گذارد،  یاتاق م  یرنگه گوشه  یتوس  یکار قرمز رنگ بچه ها را داخل کمد فلز   یطور که پوشه  همان
 دهد.  یجوابم را م

 جانم...  -

 

 دوزم.  یکه تمام ذهنم را معطوف خودش کرده است، م یروم و نگاهم را به دخترک یپنجره م سمت

 مانده است... رهیخ  یتاب نشسته و به نقطه ا یحال، رو  یب  شهیروال هم طبق

 . ندینش یشانه ام م یکشاند و دستش رو  یم میدر گفتن حرفم، خانم فتاح را سو تعلل
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 ... میباز  یوقت ها به خودمان و غرورمان م یل یما بزرگتر ها خ -

 

 شود.   یرخ تکدر و لحن ماللت بارش دوخته م میچرخانم، نگاهم به ن یم گردن

 

ما   ایدن  نیگناه که مسبب پا گذاشتنش به ا یموجود کوچک ب کی بره  یم ادمونیکه  یغرور  -
شه... اما   یداخته مگ یپناه  یو ب  یکس  یدلش با سرب داغ ب یبره و چطور  یم  یرنج م،چهیهست

با   نهیب یم  یده... وقت یبودنش رو م  فی... فقط تاوان ظعستیقادر به دم زدن و اظهار نظر کردن ن
بزرگ   یغده  کی تی و در نها شهی خون دل خوردن ها، ذره ذره بزرگتر و بزرگتر م  نیا دنشیکش دهر ق
  یبرا یداشته باشه، نه دل یا ندهیتونه آ ینه م تی کنه... در نها ی م جادیقابل درمان در دلش ا ریو غ

  ی م ییارهادست به ک یاعتماد یب   یکه از رو  دمیرو د ییاز جوون ها و نوجوانها یل یاعتماد... من خ
 همه مشکله... یزنند که باورش برا

 

دل خودم فوران نکند و به  یفشارم تا به قول خانم فتاح، همان سرب داغ رو یهم م یرو پلک
 یکشاند... راه یراه  یراهه، ب نیانباشته شده در دلم، مرا به ا ی. همان غده هااوردیچشمانم هجوم ن 

... منگر یزنم و فقط غرق شدنم را م  یرفتن... در جا م  شیپ  یدارم و نه پا دن یپس کش یکه نه پا
ام گشته، و  یشرویترس مانع پ تی که به مغزم هجوم آور شده و در نها یو چند بار خودکش نیچند

 باز داشته است.  یبزرگ و نابخشودن  یمرا از گناه

 

 نکشه... ی رو به نابود  نایسار ی نده یآ ی خانوادگ یدعواها نیا دوارمیفقط ام -

 

 گردم.  یکند، برم   یکه قصد گذشتن از کنارم را م یدرنگ سمت خانم فتاح یب
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 . نمیخوام پدرش و بب  یخانم فتاح؟ م -

 

 .ندی نش یلبانش م یرو   ،یتلخ یخنده  زهر

... اونم به دم یباباش رو ند شتریمهد کودکه... من دو بار ب نیتو ا نایکه سار یچند سال نیزهرا جان ا -
 اجبار...  

 

 خواستن و اصرار من، دست در دست هم داده بودند تا خودم را بدبخت کنند.   انگار

 که من بتونم باهشون حرف بزنم.  نی کن یکنم... کار  یخواهش م -

 

که هم دکتر روانپزشک است و   ی تر از خانم فتاح  یخودم را قو یزدم که انگار اراده  یحرف م  یطور 
 مهد کودک، است.  ریهم مد

 .ردی گ یبه خود م یمتفکرانه ا حالت

 ...ادی م نمیبزار بب -

 

  یگاه فکر نم  چیه ند،ینش یدختر افسرده و شش ساله م  کیبه  یلبانم به خاطر دلسوز  یکه رو لبخند
 خودم مبدل گردد.  زیغم انگ ی هیکردم به گر

 

 ممنونم خانم... -

 

 قد خاتمه دهد.  میقد و ن یبچه ها یرا برا  حی رود تا زنگ تفر  یزنگ کنار در م سمت
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 چیداد که ه دیتهد یبو دشیکرد و سفارش و تأک یسیمهد کودک نام نو  نیدخترش و به ا یاز وقت -
شصتم خبر دار شد   م،یبد لیمادرش، تحو یحت ،یا گهیبه کس د  شیعمو جز م یرا ندار  نیوقت حق ا

 . ستین یمرد متفرعن، اهل سازگار  نیا

خورم به دل کوچک  یکند و افسوس م  یشوند همه جا را پر م یبچه ها که وارد سالن م همهمه
 . ستیمن ن  یشباهت به قلب شکسته   یکه ب یینایسار

 

 شود.  یروانه م  زشیفتاح سمت م  خانم

  نایسار نمیب  یم هی... چند روزینکن  ری بچه ها درگ یبا مسائل خصوص ادیکن خودت و ز یزهرا سع -
تو مسائل  ای م،یبد  رییمردم و تغ یروال زندگ میتون یفکرت و مشغول کرده... اما ما نم یمهدو

 ... میدخالت کن شونیخانوادگ

زمانه و مشکالت   نیکن خودت و با ا  یزنم، از طرف من قبولش کن... سع  یحرف دوستانه بهت م کی
 ... یجمعش کن ینکن که نتونت   ری خودت و درگ ادی... زی و درشت وقف بد زیر

 

  ادیتوانستم افسار دلم را مهار کنم و ز  یکردم. م یم میگوش ها  ی زهی کاش تذکر خانم فتاح را آو یا
 نکنم.  نایسار ری خودم را درگ

 

  شیبرام پ یکار  هیزود برم؟...  ی من کم یر ی گیامروز بچه ها رو به عهده م یشعر خوان  یتراب  خانم -
 اومده؟...

 

 نگرم.  یدر قصد داخل شدن به دفتر را دارد و خواهش لحنش، م  یخواه که از آستانه  کی خانم ن به

 ... نیبر نیحتما... شما نگران نباش -
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 افتاده!؟...  یالهام جان اتفاق -

 

 را بردار.  فش ی رود تا ک یاتاق م یگوشه  زی آو سمت

 خودم و زودتر برسونم خونه...  دیارفان تب کرده، با نکهیمادر شوهرم تماس گرفته... مثل ا -

 

  ییجا چی با ه سهیبود، قابل انکار ومقا  فایمهد ا نیو معلمان ا  ریمد نیکه ب  یو اما نظم تی م یصم
 مهد کودک نمونه و ستاره دار در شهر اصفهان.  کینبود. 

 

 رساند.  یخواه م کیزند و خودش را به الهام ن  یرا دور م زشی فتاح م نینگ خانم

 من برو...  نیبدم با ماش  چیصبر کن سو -

 

 رساند.   یشتابزده خودش را سمت در م الهام

دفتر و هم   یجان... برگشتن نینگخورم... ممنونم   یهم نم کیرسم و به تراف یبرم زودتر م  یبا تاکس  -
 زنم.  یامضا م

 

 کند.   یفرزند نه ماهه اش، ترک م یبرا  یاز ترس و نگران مهیرا با عجله و سراس  اتاق
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 ...؟یهر دو کالس رو بد یسرود خوان یبرنامه  بیترت یتون یزهرا جان م -

 

 گذارم.  یسمت در م  ی خاطر قدم نانیاطم با

 ... نیچرا نتونم... شما اصال نگران نباش -

 

 شود.  یمانعم م یهم ببندم، خانم احمد یدر را رو نکهیا قبل

 هستند؟... ریخانم مد ،یخانم تراب  -

 

 .میگشا یسته مهمکاران دارم، در را نب یکه به همه  یو ادب  نهیتمان با

 بله هستن... -
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 معلم ورزش بچه ها، پنج سال از من بزرگتر است.  یاحمد خانم

 

  یم دیدهند و خسته نباش  یسالم م جانی صدا با شور و ه  کیشوم که همه  یلبخند وارد کالس م  با
 .ندیگو

چانه از پنجره به   ری و پنج نفر دختر و پسر مغموم، دستانش ز  ستی ب نیکه ب یینای سار یرو نگاهم
 افتد.  یمانده است، م رهی خ رونیب

ناکرده، دل کوچک و    ییبخشم تا خدا یم یشتر یب ی ی شاد میکنم و به صدا ی لبخندم را حفظ م  اما
 . ازارمیشان را ن  نهی ک یب

 .. ن؟یچطور با یشعر کودکانه و ز کیبهارم... با   شهیسرسبز هم یسالم به گل ها -

 

 ...ستین ای دن نیکه انگار تو ا نا یپرند، به جز سار ی م  نیزنند و باال پا یصدا دست م  کی همه

 دانم چه بر سرش آمده است.  یدو سه هفته نم نیمعصوم ا طفل

از معلم و  شتریباهاش ارتباط برقرار کنم. ب شتریدو سال توانسته بودم ب نیهست، تو ا یتو دار  دختر
شد...   یم  رشیبانگیکه رفته رفته قر یط یشرا نیبودم، اما نه با ا یباهاش دوست و هم باز   یمرب

 ترساند. یکه مرا م یافسردگ

 

 زنم.  یشوم و فلش را به دست گاه م  یپروژکتور م کینزد

 . نندیبنش شانیها یصندل  یزنم که رو  یم اشاره دند،ی پر یم نیکه باال و پا   ییدست به بچه ها با

  یو با خوشحال   رندیپذ یخواه را بغل دستشان م کیکالس خانم ن یبچه ها ،ی ک ی  یکیکدامشان  هر
 کنند.  یصدا م  کیشروع به کف زدن 
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شوم. از پشت سر دستانم را از بغلش رد کرده، دستان کوچکش را در   یم کینزد نای به قدم به سار قدم
 . رمی گ یدست م

 چرخاند. یخورد و گردن به عقب م یم ید یتکان شد یا لحظه

  یدست بچه ها باال م یشود و صدا  یپخش م بای رنگش، شعر ز ی و آب بایلبخند من به چشمان ز با
 رود. 

 کنم.   یاشاره به پروژکتور م  زنم و ی م نشیبه نگاه اندوهگ  یلبخند چشمک با

 

 کنم.  یداخل دستانم، شروع به دست زدن م فشیدستان کوچک و نح مچ

 

 دهد. یو شعر کودکانه م  ریو به تصاو  ردیگ یافسرده اش را از صورتم م  نگاه

کودکانه اش دهم،  طیتوانم فکر مضطربش را پراکنده کنم و حواسش را معطوف شعر و مح  یم یوقت
 کنم. یکنم. دستانش را آهسته رها کرده کمر راست م  یچرا صحل انگار 

 کنم.  یکالس حرکت م یکنم، جلو  یم یبچه ها هم خوان یطور که شعر را بلند با صدا همان

 

مثل عسل... خنده هاشون مثل قند.... خنده  ننیری مثل گلن... خوب و ناز و توپولن... ش دخترا
 هاشون مثل قند... 

 

  یپرن... تا به ابرا م یعقاب و دوست دارن... اگه پر داشته باشن... تا به ابرا م هیتاج سرن...  پسرا
 پرن...
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با   یکند، هم خوان یشروع م  یبعد ی کهی زند. از ت  یدو دو م  نایسار یتمام حواسم پ  یچشم ریز
 ...هیبق

هستند،   زی عز میکه برا ییتا تک تک بچه ها ستمیا یدر کالس م یامروزم، جلو ی یاز روز کار  ودخشن
 بدهم. شانیخانواده ها لیتحو

 آمد.  نایسار یپ ری تأخ  قهیبا ده دق  نایسار یعمو شه،یروال هم طبق

 

 کردنم.  ریخوام بابت د  یسالم... عذر م -

 

  نیشود. ا یناخوداگاه در هم م میابروها

 ادامه خواهد داشت. یها تا ک  یخواه عذر

 

داره که  یطفل معصوم پدر و مادر   نیا ی... وقتستیشما اصال قابل درک ن یعذر خواه یمهدو یآقا -
 . نیکن یم  یشما چرا معذرت خواه ان،ی دنبال فرزندشون ب ستندیاصال حاضر ن 

 

 اندازد.  یم نی سرش را پا  نیشرمگ

 ...ادی تونه ب ینم  ره،یبرادرم واقعا درگ  یحق با شماست ول -

 

 دوزم. یاش، چشم م ییو خرما   یکمان یو ابروها یعسل یچشم ها به

 دارد.  یخاص  یعمق نگاهش ناراحت انگار
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واقعا نابود   نایبره سار شیپ ی نطور یکار از فرزند جلوتر بره... ا شهینم لیدل  نیا یمهدو یاما آقا -
 ...شهیم

 

 نگاه خاصش فرار کنم. ررأسی موعظه نکنم و از ت  ادیشود ز ینگاهمان باعث م یتالق یا لحظه

 

 سر به مهد بزنه.  هی نی کن  یباباش رو راض نی تون  ی... لطفا اگه مادیب  گمیم  نایاالن به سار -

 کند. یم تمیبا نگاهش تا داخل کالس هدا د،فقطیگو ی نم یز یچ

و  دیآ ی با مزاجم خوش نم یمرد چیباره اش ندارم، نه ترس، نه دلهره... فقط نگاه هدر  یبد حس
 شود.   یباعث فرارم م
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 ۷۰ #پارت_

 

 هم  بسته بود. یدستانش گذاشته پلک رو یو سرش را رو دهیدر هم تن  زیم یدستانش رو نایسار

 شود. یم  شیاش ر یگناه یو ب   یکس یبه ب دلم

و   دیسف یگونه  یکه نه هراسد،  انگشتم را رو یطور  اطیو آرام و با احت ستمیا یسرش م یباال
 زنم.  یم شیکشم و صدا یالغرش م

 جان...  نایسار -

 

 .ند ی نش یکند و راست م  یچشم باز م  متوحش

 . رمیگ یزنم و دستانش را م یزانو م شی رو به رو یجلد

 نترس دختر قشنگم، منم... عموت اومده دنبالت...  -

 

 شود.  یم دهیکوله اش کش یشود و از نگاه نگران و متأثرم سو یغصه دار م شی بایز نگاه

 تا راحتتر بتواند بلند شود.  زمی خ  یم بر

 . میشو یکنار هم از کالس خارج م رم،ی گ یرا م دستش

دو سال به عنوان پدر   نی که تا به امروز، تو ا یدهم که صد رحمت به پدر  ی م ییعمو لیتحو
 ... دارد.دمشیند

 کشد.  یم دکی را به  ییبای ز یکه فقط نام به آن ابهت یپدر 

 

 ...ن؟یندار یخانم فتاح با من امر  -
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 کشد. یاز نوشتن م  دست

 رسونمت...  یم یصبر کن   یکم شه،یکارم االن تموم م -

 

 اندازم.  یدوشم م یدارم و رو یبر م  زیرا از رخت آو فمیک

 کار دارم... ییممنونم، جا -

 

 دهد یم  نتیصورتش را ز یپر مهر  لبخند

 پس برو به سالمت...  -

 

 کنم.  یکشد، ترک م یشدن پر م یخال  یکه دلم برا یکرده مهد را به مقصد یخداحافظ  هیبق از

 یدار یخر  شی البته دست دوم و ساده ام را که به کمک خانم فتاح شش ماه پ ا،ینوک  لی موبا یگوش
 کنم.  یکشم و به ساعتش نگاه م یم رونی رنگم ب  یمشک یمانتو ب یکرده بودم را از ج

  یو سه پل رسانده کم یس یوقت دارم، خودم را رو   یساعت می... پس نقهیو چهل و هفت دق  کی
 برهانم. یحس خفگ  نیببلعم و خودم را از اتازه  یهوا

  یم میمادرم که صدا یشکنند. خواب ها  یقلبم، کم کم مقاوتم را م یتلنبار شده رو یو غصه  ییتنها
 کند.  یزند و هر روز داغ دلم را تازه تر م

 کنم.  یم یرا سپر  میکشم و فقط روزها یم  یکس یو ب  ییکه از تنها یا شکنجه
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و به  ستمیا یهست، م  میو تنها هم درد، در دل دلها م یغصه ها یکه تنها شنوده   یسه پل یس یرو
 دوزم.  یآب روانش چشم م

... چه قدر سخت  یکن  یروزگار را سپر  نیو اما تنها ا یرا داشته باش ییقدر سخت است داشته ها چه
 ... یباشد و از افتادن ها به هراس  یخال شهیاما پشتت هم  ،یداشته باش یگاه هیاست تک 

 

  ادمیسازد،   یاش دل لرزانم را لرزانتر م یگذرد و خنک  یم  یخ یتار ییبای ز نیا ریکه از ز یرود روان ندهیزا
 گشتم. یکردم و آرام م یم  یکردن روح آزرده ام را کنار رود آراز خال هیحس ها و تخل   نیآورد که ا یم

 .دمیدو یکردم و سمت آراز م یبهانه مامان را دست به سر م  یب چه

 

قدم به قدم سمت شغل دومم  ر یو سر به ز  رمیگ یگونه ام را با نوک انگشتم م یاشک روان رو قطره
 کنم.  یحرکت م

 ... میآ  یدر م یمرد ی نهیبه س نهیکه س میگشا یاندازم و در را م یم دیکل

 .. رمیگ یگذارم و سرم را باال م یعقب م  یترس قدم از
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 ۷۱#پارت_

 

 کند. یرا برانداز م  میگره زده  سر تا پا یبلند قد و تو پر، با ابروها یمرد

 داشته باشد.  یچهل سال  ،یکنم س فکر

 ! یباز کرد   ی!... در رو چطور یهست یک گهیتو د -

 افتم. یو به تته پته م زدی ر ینسبتًا بلند و پر خروشش دلم م یصدا از

 کنم... یدارم... کار م  دی ... کل نجایمن... من ا -

 

 شود.  یاز تعجب تا به تا م شیباز تر و ابروها اهشیوحشتناک و س چشمان

 . ردیگ یم میاشاره اش را سو انگشت

 ! یرس  ی!؟ تو بهش میتو پرستار مامانم -

 

 پندارم. یم زی ناچ  یلیدانم و خ ینم یتو را قابل پرستار   یعنیلحن  نیا

  انمیرود و طرز ب   یباال م میکند و تن صدا یم جادیا میابروها  نیبودن گره ب  زی حقارت و ناچ   احساس
 شود.  یادبانه م یمثل لحن خودش ب
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 کنم.  یم  یدگیدم و به مادرتون رس  یشما رو من انجام  م  ی فهی در حال حاظر وظ  -

 

که   یاندازد. رعب و وحشت یبه دلم م یفی بلندش لرز خف  یها شی ها و ر بلیاش با آن س یگوشت  لبان
 در پنهان کردنش دارم. یسع

 ...  یکن ی ... در راه خدا که کار نمیر ی گ یکردنت، پول م  یدگی!؟... بابت رس یکن   یخوب موعظه م -

 

 کشد. یزند و پولش را به رخ م یراحت سر کوفت م  چه

 زنم.   یاق درست به هدف مو بر زیت

که  ی... به مادر نیداد یم  تیاهم تونیزندگ   اتیبه معنو  ات،یدادن به ماد تی اهم یکاش ذره ا یا -
 فقط چند روز مهمان شماست. 

 شود.  یشدن ابروانش باز و بسته م دهیاش با در هم تن ین یب  یشود و پره ها  ینگاهش کدر م رنگ

 ...یکه بهم درس اخالق بد یهست ی... تو چادی گمشو کنار بزار باد ب -

 

کنم. من و چه به قلدرم بلدرم کردن و درس   یم ینیگذارم و از موعظه ام عقب نش یعقب م یقدم
 اخالق دادن.

 

 دهد.  ینجات م میشخص روبه رو   یمرا از نگاه برزخ یکس یصدا

 

 ...ومدی... دکتر ن هیک ُمراد
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و به عقب    ردی گ یاش کامال مشهود است م یدگ یشک رنگ پر یاش را از صورتم که ب نهرغضبایم نگاه
 چرخد.  یم

 کلفت فضول مامانه... -

 

ها تلخ است...  تیواقع شهیشکنم. اما هم یم یواقع یو به معنا زمیر یلفظش در خودم فرو م از
 ...ن یهم  یعنی یکس  یبود. ب نی منم هم تیواقع

 ...دیگو  یلبانش م  یگردد و با پوزخند کج رو یم بر

 ...می... امروز خودمون هست ی گورتو گم کن  یتون یم

 دارد. یباز م یخوام قدم به عقب بگذارم، همان صدا مرا از برداشتن قدم بعد یم تا

 

 داخل... ادی مراد نزار بره... بگو ب -

 

 شود.  یوحشت تمام عضالتم منقبض م  از

 : برو تو.. دیگو یم یبلند یم و صداکشد و با تحک  یم  کنار

 

 کنم.  یم تیجلو رفتن هدا یلرزان را به زور برا یزانوها

 شود. ی م زیوهم بر انگ  شتریصفت ب  یمرد ب نیروح سلطنت خانم با آمدن ا یبزرگ و ب  اطیح

 افتد. یخم شده بود م  اطیدوم به ح یکه از تراس طبقه  یگر یشود و به مرد د  یم دهیباال کش نگاهم

باشند و من   شیهم خود دا دیاست..ـ شا  یشک موروث  یخانه ب نیدر ا یشی مدل دا بلیو س  شیر
 شوم.  رشانیبدبخت فلک زده اس
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 ...گهید برو

 

 پرم.  یام از جا م یقدم  کیبلند مراد درست در  یصدا با

 

 م سپار ی م میو خودم را دست خدا  رمی گ یم چهیاش دل پ حی کر یخنده  از
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 . ردی گ ینشعت م دنمیو ترس  یچارگی خنده ها فقط از ب نیا
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گوشت کف دستانم را بشکافند، بلکه از دردش به خودم    میکنم تا ناخن ها یمشت م یرا طور  دستم
اما درسم کامل نشده راهم  اموزد،ی تالش کرد ب نهیکه تهم  یجسارت به خرج دهم. جسارت یو کم میایب

 ازش جدا گشت.

و   یمیخانه قد نیکف ا یها یشکسته و فرو رفته گ ی سنگ فرشها یاز رو ب،ینانج  یمرد یپا هم
افتاده و کهنه شده است،   دگانیخانه هم مثل خانه، از د  نیدهد که خانم ا یمرا    نیکه خبر از ا یکلنگ

 گذرم.  یم

خم شده بود، خودش را به ما   نیدوم پا  یکه از تراس طبقه  ینشده، همان مرد کینزد یدر ورود به
 رساند.  یم

 به هم است. هیدو برادر شب نیا یدر گروه خون ،ینزاکت یب

 

 رسه... عجله کن.   یکن... زود باش االن دکتر م زیدختر جون بدو برو تخت خانم و تم -

  

 ...دیندارم، اما لحن آرام،  شا  یسالم و تشکر  انتظار

اش کنده  یچوب یکه نرده ها  ییَکنم و از مقابلشان سمت پله ها یام را از پا م یراحت  یها کفش
رنگ و رو رفته و سفت شده  یموکت ها میز، کف پاهادارم. مثل هر رو یشده و شکسته اند، گام برم 

 باال برسم. یکند تا به طبقه  یرا لمس م 

اش افتاده  ی از تخت سلطنت  نیچن نیهر روز سلطنت خانم که ا یها یَگند عرق و خراب کار  یبو نیا
 گشته است. نی ام اج ینیب  یشده است، با پرزها ری گ نیو زم

 نیکردم. اما حاال عادتم شده است، ا  یم زی را تم  شیتا بالخره جا  آوردم یاول چند بار باال م یروزها
 دچارش شده ام.  نیچن نیگناهم است که ا یها از شکستن دل مادر ب بتیمص

 دارم.  یاش بر م  یرا از رو یروم و رو تخت   یم جلو

 کند.  ی باز م مهی اش را ن  دهیچروک یلرزند. به زور چشم ها یبسته اش م  یها پلک
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  یلبخند مچهین دنمیاول با د یمثل هر روز از وجودم راحت گردد. روز ها  الشی دهم تا خ یم سالم
چند ماه  ن ینشاند. اما ا یرفت، م  یکه از نداشتن دندان به داخل دهانش فرو م یلبان گوشت یرو
 بودند. دهی فروغش پر کش یب یلب ها یلبخند ها هم از رو مچهیهمان ن ر،یاخ

 شده است.  کار فرزتر و یبرا دستانم

 کنم. یتخت درازش م یلباسش را هم عوض کرده رو عیسر

 اش مشکل ساز نباشد.  ییاست که جابه جا فیالغر و نح یقدر  به

 . اورمیب  زیتم یدارم تا داخل حمام ببرم و مالفه  یرا برم فیکث یلباس ها و مالفه ها تمام

 کند. یسلطنت خانم توجهم را جلب م یحرف زدن پسرا  یصدا

  ین یب ی... نم ری ... االن مامان و کجا ببرم، بزارم؟... چند روز ازشون مهلت بگ؟ی گیم یدار  یمراد چ -
 با دکترش حرف زدم...  هیدو روزه رفتن یکی

 

 .ستمیا یشود و ناخوداگاه فال گوش م   یشل م میپاها

 

  نجایتا پس فردا بهم مهلت داده اگه ا یمشتر  گمیبدوش... م یگیگم نره تو م  یمن م ،ی مرد حساب -
و   التمیبدم! کل تشک  ارمی از کجا ب یخوا  ی... مرهیگ یرو که داده ازم م یا انهیب  یندم همه  لیرو تحو

 تونم اون پول و جور کنم...  یهم بفروشم، نم 

 

 گرفت.  ی پچ پچ شان داشت اوج م  یرفته صدا رفته

  یخوا یکنم! م  کاری... االن من چ؟یانداخت یمن و، تو چه مخمصه ا ین یب ی... میاحمق یل یمراد خ -
 ! رمی خودم نفسش و بگ یبرم با دستا
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 . ردیگ یچرخد و نفسم م یقابل باور مراد، کل خانه دور سرم م ریخنده و حرف غ  با

مان که نفس  ما ،یدردسر  چیکنه... بدون ه یم  یهر کار   م،یپول بد یدختره کم  نیخودت نه... به ا -
 آخرشه... یها

 

 . ردی گ یتحکم و لحن مواخذه گر برادرش حرفش را پس م با

 مراد... -

 

  لیرو تحو نجایببره خونه خودش نگه داره تا ما ا می کلفته پول بد نیکردم داداش... به ا یشوخ  -
نامزد پسرت پا   ین یب ی... مگه نمستمی. تنها من که نیدار  اجیپول احت نی. خوب خودتم به ا میبد

  هیمهر ل... اگه طالقم گرفت، پو رم ی گ یطالق م ن،یرینگ  یدو روزه خونه و عروس  یکی کنه،  یم یفشار 
 ...؟یبد یدار 

 

  یشود و جلو یداخل دستم، فراموشم م یگند مالفه ها  یزند، بو یشود! انگار قلبم نم   یباورم نم اصال
بکنند!  یرحمانه ا یب یمعامله  نیدرشان چن توانستند با ما یم یزند ! چه طور   یدر اتاق خشکم م

 شان!... ی کس زندگ نیزتریتر از جان عز نیریشده بود؟ آن هم ش نیری حد ش  نیتا ا  ایمال دن یعنی

 

و جار بزنن مادر دم مرگشون رو بردن   رنی به دست بگ پور ی ش ل یکل فام یخوا  یبس کن مراد... م -
 کلفتش... تا خونش و بفروشن... یگذاشتن خونه 

 

 نشون بده؟... یراه هی کنم؟ تو  کاری پس چ -
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 شود.  یقطع م شانیصدا یا لحظه

همراه قدم   شان،یتا شدن که صدا یرود برا یم میلرزانم تحمل وزنم را ندارند. زانو ها یپاها انگار
 به خودم بدهم. یکند تکان  یآورد و مجبورم م  یمرا به خود م ند،یآ یرا باال مکه پله ها  شانیها

 

 کنه.  یکنم کار  یتونم اون دختر و راض یم نمی باال بب  ایب -

 

 کنم. یداخل دستم را داخل حمام پرت م یرسانم و مالفه ها  یرا به حمام ته راه رو م خودم

کنم و دستانم را  یم ی را داخل دستانم خال ییدستشو ع ی کنم. ما یحس م میقلبم را تا راه گلو  کوبش
 . میشو یرختکن، شتابزده م   ییداخل روشو

 . ندیآ یسرم م  یحمام، رو یرنگ کهنه  یقهوه ا یها ی کنم کاش یم  احساس

 . زمیخبر، بگر یدو برادِر از خدا ب  نیا یطانیش یکنم تا قبل دچار شدن به فکر ها یرا ترک م  حمام
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   ۷۲#پارت_

 

 دارم. ی به طرف پله ها قدم برم نی پاورچ نیپاورچ 

 

سر مادرشان   یکه پشت به در، باال نمیب  یرا م شانی از در اتاق باز سلطنت خانم، هر دو یا لحظه
 گرفتند.   یبودند و نبض اش را م ستادهیا

 زنه...  یمراد نبضش ُکند م  -

 

 یو عمرش را پا یکه جوان یآورد، چه برسد به مادر  یرا به درد م  بهیتفاوت مراد دل من غر یب  لحن
 فرزندش گذاشته است. 

 رسه تموم کنه...  یاره پاهاش هم سرده... خدا کنه تا دکتر م -

 

بزرگتر بودنش قابلدمشاهده  شیها قهی شق یرو دیسف ی و موها افهیکه از ق یگر پسر  انیعص یصدا
 شود.  یاست، بلند م 

 بچه نااهلش رو بشنوه... ی صدا یمراد خفه شو... الاعقل نزار دم رفتن  -

 

 شنوم.  یرا م  شیکنم. اما صدا یسمت پله ها پا تند م عیگذارد که سر یعقب م یقدم مراد
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ما رو   ،یآنچنان  یها یو رفتن به مهمون  شیو آرا یرونخوش گذ ینه که خودش اهل بود... به جا -
 ...میشد یکرد که اهل م یم  تیترب 

 

و قد   افتهیپروش  شانیها ی بچگ یکه با ُعقده  یخانه و فرزندان  نیفرارم از ا یموقع برا ن یبهتر
به   مانیبرا  شانیبا ندانم کارها  مانیکه بزرگتر ها یا ندهیاند، حاالست. به قول خانم فتاح، آ دهیکش

 هستند. ن که منتظر قطع شدن نفس مادرشا یفرزندان  ن یشود چن  یاش م جهی آوردند، نت یارمغان م

 

کنم و   یم میپا ییرنگم را بکشم، مثل دمپا اهی و س یراحت یکفش ها یآنکه خم شوم و پاشنه ها یب
 . زمی گر ینداشت، م یز یوحشت چ جز رعب و میبزرگ و درندشت که امروز برا  اطیبا عجله از ح 

 کند.  یرا آهسته تر م میقدم ها د،یسف یپژو نیمحله خارج نشده ماش از

 دکتر است.  ناً یقی

 نه! ایخواهد واقعا بفهمم سلطنت خانم مرد،  یدلم م چرا

 کشم.  یرا باال م میکفش ها یشوم و پاشنه ها  یمحله خم م یانتها

 دهم. یزدن مغازه ها نشان م دیراست کرده خودم را سرگرم د کمر

 یرا م ای دن نیا تی واقع نیو درد آورتر  نیخواستم بدانم سلطنت خانم انتظار زجر آورتر  یم دیشا
 کشد.

 کرده است.  ری تسخ طانیانسان ها روحشان را ش  ی که بعض یتیواقع

 کشد. یم ش یهدفم را از مغازه ها به سو یبه محله را دارد، نگاه ب دنیچ یکه قصد پ یآمبوالنس  یصدا

 کشم.  یبه داخل محله سرک م واریگردم و از کنج د یقدم رفته ام را، عقب برم  چند

جان سلطنت    یشود که برانکارد رفته داخل خانه توسط دو پرستار با جسم ب ینم  یطوالن ادیز نگاهم
 گردد. یباز م رونی شده بود، ب دهیانپوش دیسف یبا پارچه  شی خانم که رو
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 .ندیآ ی م رونیداشتند، ب یبزرگ جز فرزند یشاخ و ُدم که نام فرزند بودنشان، ننگ یدو قول ب آن

 کشانم. ی شباهت دارد تا خانه، م  یبه حلف دون شتریکه ب  یآسوده به سمت خانه ا یال یرا با خ  راهم

 

 که بزرگ کرده قصد جانش را داشتند. یعاقبت پسران  دیسلطنت خانم خودش ُمرد و ند شکر

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 

🌼🌼🌼 

🍀🍀 

🌺 

 

   ی#اتهام_واه

 

 ۷۳#پارت_

 

 روم. یم ستگاهیافتاده سمت ا یزنان با سر  قدم

 . رمیخانه باز گردم و حقوقم را بگ نیتوانم به ا یوقت نم  چی. هدی ماه حقوقم پر کش  نیا
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 داشته باشد. یپسران  نیکردم سلطنت خانم چن  ی فکرش را هم نم اصال

 . نمینش یم  یآرت   یزرد رنگ، منتظر ب  یها یصندل یکنم و رو یشارژ م ستگاهیا  یرا از باجه جلو کارتم

 ند. ز  یترمز م یرو ستگاهیا یجلو  یبا پس پس یآرت  یکشد که ب یطول نم  یلحظه ا چند

شوم و از   یباشم. سوار م  یخلوت تر  یآرت  یتوانم منتظر ب  یکنم و نم  یدر دلم ضعف احساس م یکم
 تا بتوانم خودم را نگه دارم. رمی گ یم یفلز  یها لهیم

 

 کنم.  یم یکرده ام سر پا ط  دایخودم پ یبرا  یکه النه ا ین ینش ری فق یمنطقه  ه،ینبیز تا

 نشستن ندارم.  یبرا یل یشود، خودم تما  یم یخال یکه صندل ستگاهیا نیآخر

 .   میگشا یقرمز رنگ را م یآهن یپا به در، به زور در زنگ زده  دنیاندازم و با کوب  یم دیکل

  کی اطیشکل است تا ح یل یو مستط  کیراه رو بار کی هی شب شتریگذارم که ب یم  یاطی قدم به ح مثال
 خانه...

 نشده ام. نینش ابانیست که کوچه و خ   یشکر باق یهم جا باز

کند، اما   ی م کیرا به هم نزد میموقع وارد شدن ابروها   شهیهم وارها،ینم و مرطوب سقف و د یبو
 بو ها عادت کند. نیام به ا ین یب  یکند، پرزها یم  یاجبار رفته رفته کار 

  یپر کردن معده  یبرا یز ی روم تا چ یکوچک دست دومم م خچالیلباس عوض کنم سراغ  نکهیا قبل
 کنم.  دایام پ یخال

  نیو از گلو پا ردیطعم به خودش بگ یپخته ام تا کم ایکه با سو شبیمانده از د یو ماکارون  ریش  جز
 شود. ی نم  دمیعا یز ی برود، چ

 رنگ و لعاب است.  یسرد و ب یماکارون نیو نان بخورم بهتر از ا  ریش

 کشم.  یم  رونی را با تنگش ب  ریش

 . زمیر  یداخلش م ر یش  یدارم و کم یبرم نک ی س یرا از سبد ظرِف رو یومی نیآلم ی کاسه
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روشن   تیرا با کبر   رشی گذارم و ز  یکند، م  یشعله اش به زور کار م  کیکه  یاجاق گاز سه شعله  یرو
 کنم. یم

 وار،ید ی گرد نصب شده رو زیآو  یآورم و رو یرا از تنم در م میرا کامال کم کرده مقنعه و مانتو شعله
 کنم.   یم زانیآو

 

وقت   یچهل متر خالصه شده است، بعض نیکه آشپزخانه و حال و اتاقش در ا یوار یچهار د نیا کل
 کند.  یالقا م میبرا ی ها حس خفگ

از دلم کم شود، اما  یغم ها، ذره ا نیاز ا یکوله بار  دیخواهد تا شا یم هی گر یدلم به قدر  یگاه
 کند.  یرا هم کم نم دهیدرد کش دل شکسته و نیهم قدرت آرام کردن ا ستنیگر

 

 کیکه  یرنگ یدهم و پتو قهوه ا ی ام را از هم فاصله م دهیبه هم چسب یبه زور مژه ها  یآالرم گوش با
 زنم. ی کنار م میگوشه اش هم پاره است را از رو

  ییام، اشک ها و خواب ها ختهی کشم. باز هم مثل هر روز در خواب اشک ر یچشمانم م  یپا یدست
 نداشتند. انیکه قصد پا

 

 شوم.  یمهد کودک م هیو بدون صبحانه راه میشو یام م یمتر  مین  اطیآب ح  ری و صورتم را در ش سر

 

 ... ری سالم صبح بخ -

ترحم آور   یکردم تا نگاهها  یپنهان م  یتفاوت یرا پشت نقاب ب میها یموقع ورود تمام ناراحت شهیهم
 اطراف، آزارم ندهد. 

 سالم دخترم... ماشاهلل مثل هر روز زودتر از همه... کیع -
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 شوم.  یزنم و سمت دفتر روانه م  یطوبا خانم، آشپز مهد کودک م یبه مهربان  یلبخند

 ومدن؟یهنوز خانم فتاح ن  -

 

 کند.  یو کمر راست م ردیگ یداخل سالن م وتریو کامپ   زیم یر ی از گرد گ دست

 ... قراره بره اداره...انیم ری امروز د -

 

 شوم.  یکنم و وارد دفتر م  یم یتشکر 

 کنم. یشروع کالس را آماده م یبرا ازیمورد ن لیو وسا  یآموزش یبرنامه  نیای بچه ها ب تا

  نایشوم سار یشود. هر چه قدر منتظر م  یو معصوم پر م بایز یاز وجود بچه ها یکی  یک یها  کالس
 کند.  یاش روحم را آزرده م یخال یکالس صندل  انی. تا پادیآ ینم

 گردم.  یرسانم و دفتر بر م یزور کالس را به اتمام م به

 توانم از مغز و روحم دور سازم.   یدخترک معصوم را نم  نیبابت ا یحس دلسوز  نیا اصال

 روح و افسرده باشد.   یدر بق نیسن کمش ا نیبا ا دیآ ینم دلم

 

 سالم...  -

 چرخد. ی زند و سمتم م یفتاح پرده را کنار م خانم

 ...یسالم زهرا جون خسته نباش  -

 

و علت   نی ریتماس بگ یمهدو نایبا منزل سار شهی... خانم فتاح منیممنونم... شما هم خسته نباش  -
 حالش خوب نبود...  روزی... نگرانشم... دنیرو بپرس   ومدنشین
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 دارد. یقدم بر م زشی م سمت

  میری تماس بگ  ومد،ین  نای سار یوقت  ادیطفل معصوم اصال خوشش نم نیا یبگم زهرا جان... بابا یچ -
 شد...  یکه شاک میدو بار تماس گرفت  یکی...  میریو سراغش و بگ

 

 ... واقعا نگرانشم...رمی بارم من تماس بگ هی ن یا نیشمارش رو بد -

 رود.  یسمت پرونده ها م بالاجبار

 گذشتم. یدختر معصوم م نیتفاوت از کنار ا یکاش منم ب  یکردم ا یکاش اصرار نم یا
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 ۷۴#پارت_

 

 ..نی خسته نباش -

 

 چرخاند.  یرا به طرف در م مانیخواه سر هر دو کیخانم ن  یصدا

 

 ممنون الهام جان، حال پسرت چطوره؟.. -

 

  یخوشگلش بودم. وقت  یچشم بادوم ی. منم نگران پسر کوچولودیفتاح حرف دل من را هم پرس خانم
 بود. دهیو ناز خواب  کی کوچ یلی. خ میرفت دنشیمعلمان به د هیکرد به همراه خانم فتاح و بق مانیزا

 

 بهتره.. تبش قطع شده...  یل یخ -

 

 ... شش؟یپ یموند ی خوب امروز و هم م -

 

 بارد.  یم شیاز سر و رو  ی. خستگندی نش یمبل م یرو  الهام

 نخواستم از بچه ها هم غافل شم. گهیحالش بد نبود... د ادیز -
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 . ردیگ یسمتم م یفتاح کاغذ خانم

نگرانشون   یکس  یخانواده اصال خوش ندارن، حت  نیبهتر بود... ا یزد یزهرا جان... اما زنگ نم  ایب -
 بشه...

 

 شده!؟.. یچ -

خوانم...  ی دهد. من کاغذ را گرفته خوب شماره را م  یسوال متعجب الهام، خانم فتاح پاسخ م  به
 ...یمهدو نیمنزل آرت 

 

رو   نایتونه مشکل سار یصحبت کنه، م  نایاگه با پدر سار نهینگرانه... نظرش ا ی مهدو نایزهرا از سار -
 حل کنه... 

 

 .دیگو یگذاشته، م تی ری قدم به داخل اتاق مد یدهد، خانم احمد ی الهام پاسخ  نکهیا قبل

رو که   یدختر معصوم رو دوا کنه... اون پدر  نیتونه درد ا ینم ینخوان کس نایتا خود پدر و مادر سار -
 که بخواد به خاطرش، خودش و تو دردسر بندازه...   ستی فرزند براش مهم نشناسم،  یو م دمیمن د

 

 میبازو یو دست رو دیآ یخانم فتاح، کاغذ به دست خشکم زده بود، م زیم یکه سر پا جلو ی من سمت
 گذارد. یم

 

 یبار با پدرش صحبت کردم، همون وحله  کیبودم...  نایمن قبل اومدن شما، معلم سار ،یخانم تراب  -
  شیزی گفت دختر من چ یکه قانع بشه، فقط حرف حرف خودشه... م ستین یآدم  دمیاول فهم

 درس دادن... یبه جا  دیکن  یلوسش م ادی و شما ها ز  ستین
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 اندازم. یم نیافتد و سر پا  یبه جانم م دلهره

 لمان چند ساله حل نکرده اند را هل کنم.و مع ریکه مد  یخواستم مشکل یتازه وارد، چگونه م من

 

دارد و   یوسط اتاق بر م زی م یاستر رو یاز ظرف شکالت پل  یکند و شکالت  یعقب گرد م یاحمد خانم
 . ندی نش یمبل م یخواه رو  کیکنار خانم ن 

 

 ؟یر ی تماس بگ یخوا  ینم گهیزهرا جان د -

 

 دوزم.  یپرسش گر خانم فتاح م ینگاهم را به چشم ها دودل

 ترسم زنگ بزنم... یم گهیحرف ها شک به دلم افتاد... د نیراستش خانم فتاح با ا -

 

 کند.  یلبانش جا خوش م یرو یو محو  زی غم انگ لبخند

 بگم... یچ -

 

 .نیشما هم شانستون و امتحان کن  یخانم تراب  -

 گردانم.  یداخته سر برمپا ان یبه مبل پا رو  هیخواه که تک کی سمت خانم ن به

 

 اندازد.  یباال م یا شانه
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 من نظرم و گفتم... -

 

 شود.  یبلند م  زشیفتاح از پشت م  خانم

  یباهاشون تماس م  ومدیشما هم عجله نکن، اگه فردا هم ن یخانما من برم زنگ و بزنم... خانم تراب  -
 ...میریگ

 

 اندازد. ی اتاق، کنار در م  یگوشه  یه شود و کاغذ شکالت را داخل سطل زبال  یبلند م  یاحمد خانم

 ... ان؟ یم  یک یخانم فتاح... خانم قاسم  یراست -

 

 دست بکشم و به کالسم برسم. ستادنی دهد از مات و مبهوت ا یبهم هشدار م زنگ

 

 فکر کنم فردا پس فردا برسن...  -

 

 شود.  یکشد و سمت در روانه م یخواه دل از لم دادن م کی ن خانم

 خواد برم کربال...  یدلم م  یلیخدا قسمت هممون کنه... منم خ -

 

 کشد.  یبه مقنعه اش م ی فتاح دست خانم

 بخشه...  یدوباره به آدم م  ی... کربال جان نیری انشاهلل م -
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 زند. یبه سمت خانم فتاح م   یچرخ مین دهیدر رس یجلو  یاحمد خانم

 دوباره قسمتت بشه... دوارمی... امیبار رفت  هیجان،  ن یخوش به حالت نگ -

 

  ریدل و عقلم گ انیچه کنم چه کنم ها شده بود... م ر ی وسط تنها من بودم که فکر و ذهنم درگ نیا
 نیخودم هم ا  یروزگار  یکه روز   یاز ترحم  ینواخت. ساز  یافتاده بودم... دلم ساز مخالف عقلبم را م

 بودم. دهیاحساس را چش
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  یرو شان،یپر یبچه ها را با فکر  یها یکنم... کاردست یرا ترک م  تیریسر معلمان اتاق مد پشت
 زنم.   یم وارید یسبز رنگ نصب شده رو یتابلو

 

  ت،یمسئول یو پدر ب  یو دلمرده از زندگ  یگناه مثل خودت عاص  یدختر ب  کی نزار  زنگ بزن... زهرا
را   شی ها شود... تا پر پر نشده جلو ابانی مثل خودت آواره خ گهید یک یدست به فرار بزند... نزار 

  کی دنیپاش انعفرستاده تا م  نایسار  یتو را خدا برا دی... شایپدرش را قانع کن  یتوانست دی... شاریبگ
 ...یو همجنس خودت شو گریوجود د

 

 کشد.   یم  رونی که گرفته بودم، ب یمیتصم  یاز بچه ها، فکرم را از قانع کردن خودم برا یکی یصدا

و  یسبز رنگ با سقف قهوه ا یشکل کلبه  یکه با کاغذ رنگ ،یکه متعلق به مهال نجف   یکار دست نیآخر
 یم ی کرم الیکنم و سمت ن ی به تابلو نصب م قرمز دور تا دور کلبه درست کرده بود، را یگل ها 
 چرخم. 

 نگرد.  یمرا م  ستاده،یاجازه خواستن هنوز باال سر پا ا یاشاره اش برا انگشت

 

 .ندیاش بنش یصندل   یزنم تا رو  یدست اشاره م با

 جانم دخترم...  -

 

 کند.  ینشستن سوال م یجا به

 دم گوشتون بگم؟... ام ی ب شهیخانم معلم م -

 

 گذارم.  یم شیکوچک را رو  یها خیچسب و م یدارم و ما بق  یقدم برم  زمی م سمت
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شه، االن ما   یمحسوب م یادب ینوع ب  کیحرف زدن  یتو جمع در گوش  یدون  یجان، مگه نم یالین -
 بعد کالس...  یمطلع شم، بزار برا دیکه فقط من با یدار  ی...ـ اگه حرف خصوصمیسر کالس

 . ندینش  یم مکتش ین یرو زان یآو یلب و لوچه  با

 

 ... نیبچه کتاب زبانهاتون رو باز کن -

 

 بخشد.  یم میبرا   یمضاعف یانرژ  شهی و بگو بخندشان را دوست دارم، هم  همهمه

 

و  دیآ ی سمتم م که آرام  نمیب ی را م   الین ی چشم رینمرات بچه ها، ز ادداشتیکالس مشغول  اتمام
 . ستدیا یکنارم م 

 دوزم.  ی م نشیغمگ یو به چشم ها رمیگ  یاز دفتر نمره م چشم

 .. ؟یدار  ی... مشکلزم؟یشده عز یز یچ -

 .دیگشا یکند و ٍمن ِمن کنان لب م  یم یو کوچکش باز   فیظر یانگشت ها با

 ندارم... اما... اما... یخودم مشکل  -

 

چرخم. دستان کوچکش را  یام کامال به سمتش م یصندل   یکنم و رو یدفتر رها م یرا رو خودکار
و درشت و غم زده اش را، به نگاه پر   اهیو چشمان س رد یگ  ی. سرش را باال مرم ی گ یداخل دستانم م

 دوزد. یسوالم م

 ... یاما چ -
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 دهد. ی آب دهانش را فرو م 

 ...ادینم گهید  نای خانم معلم... سار -

 

 زنم.  یاما به زور لبخند م  زد،یر  یفرو م دلم

 .ادی ! حتما از فردا مومدهیخوشگل خانم! ...امروز ن  هیچه حرف نیا -

 

 شود.  یم  یپر و خال  چشمانش

خوام برم گم و    یمن و دوست نداره... م یگفت کس ی... مامینم گهینه خانم معلم به من گفته بود د -
 گور شم تا همه ازم راحت شن... 

 

 .ستدیا یلرزد و قلبم م  یکل وجودم م یا لحظه

 . دیبه فرار کش تاً یبهم غلبه کرد که نها یاحساس ها به قدر  نیخودم... ا عاقبت

 

 دهم. یرا تکان م  یترس و دلهره، کرم  یخواسته از رو نا

 گفت!؟... یم یطور  نیزد! چرا ا یحرف   نیهمچ یک -

 

 کنم. یو دستانش را رها م میآ یشود و به خودم م   یجمع م صورتش

 حرفا رو بهت زد.  نیا یک ی...مهدو زمیببخش عز -

 . رمی گ یخودم را م یشوم، اما به زور جلو یم یِمن ِمن کردنش کفر  از
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  یخواد... حت  یمن و نم یکس  یگفت همه تورو دوست دارن ول  ی... مشیخانم معلم... چند روز پ-
 خانم معلم...
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بهم غلبه کرد که عاقبتم به   یاحساس ها به قدر  نیلرزد. عاقبت خودم.... ا یکل وجودم م یا لحظه
 . دیفرار کش

 دهم. یرا تکان م  یترس و دلهره، کرم  یخواسته از رو نا
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 گفت!؟... یم یطور  نیزد! چرا ا یحرف   نیهمچ یک -

 

 کنم. یو دستانش را رها م میآ یشود. به خودم م  یجمع م صورتش

 حرفا رو بهت زد.  نیا یک ی...مهدو زمیببخش عز -

 

 .رمی گ یخودم را م یشوم، اما به زور جلو یم یمن من کردنش کفر  از

خواد...   یمن و نم یکس  یگفت همه تو رو دوست دارن... ول ی... مشیخانم معلم... چند روز پ -
 خانم معلم... یحت

 

 آورد.   یبه چشمانم هجوم م  میو بغض چنبره زده در راه گلو ردی گ یم قلبم

 

 .زمیخ  یام برم یصندل  یرا رها کرده از رو یدستان کرم عیسر ختنشان،یممانعت از نر یبرا

 نگفت؟  یز یچ گهی د یدلم... مهدو زی عز -

 

 اندازد.  یباال م ی نف یرا به معنا  سرش

  یسرش کج شده بود، جلو م  یرنگش را که رو  یبا نوار صورت دیسف یبرم و مقنعه  یجلو م  دست
 کشم.

 . ادیفردا م یکن ، انشااهلل مهدو یبرو باز  -

 دود.   یکالس م رونی و شاداب سمت ب دیآ  یو کوچکش کش م یغنچه ا یلبا
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توانم دلم را قانع کنم تا   یتوانم بر عقلم غلبه کنم، نه م ی رقمه خودم را قانع کنم. نه م  چیتوانم ه ینم
 بکند.  د،ی آ یازش برنم یکار  چی که ه یدلسوز  یخود  یمنطق نباشد و ب یب

  یتند مپا   تیری به طرف اتاق مد میعوض شود و عقلم بر دلم غلبه کند، مستق ممی که تصم نیا قبل
 کنم. 

 میحضور داشته باشد و از تصم  یکس دمیترس  یم دی کند. شا یخوشحالم م  یبودن اتاق کم  یخال
 منصرفم کند.. 

 .رمیگ یشماره را م  یکی  یکیکشم و  یم رونی ب میمانتو ب یرا از داخل ج  شماره

 

  یم  رونیبوق... باز دمم را لرزان ب   نیکنم... دوم یاشتباه نم  ایخدا رم،یگ یم قی عم یبوق... دم نیاول
 دارم.   تیمن معلمم و در قبال شاگردم مسئول  ؟یفرستم: چه اشتباه 

 ... یسوزون  یبراش دل م یطور  نیا یگذشته را تجربه کرد نیبوق... چون خودت ا نیسوم

من افتاد،  یکه برا یناکرده اتفاق ییخواهم خدا یفقط نم  ست،یبوق... دل سوزاندن ن نیچهارم 
 وباره تکرار شود. د

 

افکار ضد و    یو همه  چدی پ یم یدر گوش  یبلند و طلبکارانه و خشن مرد یبوق نخورده صدا نیپنجم 
 .  دیپاش یرا از هم م ضمینق

 الوووو...  -

 

 رود. یم  ادمیتماس گرفتن  یو قصدم برا دیآ  یزبانم بند م یا لحظه

 

 الوووو  -
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 آورم.  یدوباره اش زبان قفل شده ام را به حرکت در م  یگونه  ادیفر یصدا با

 

 . رمی گ یتماس م یمهدو نایسالم... من از مهد کودک سار -

 

 .دیگو یشود، م  ینم جادیدر لحن بلندش ا یر ییگونه تغ چیادبانه که ه یب

 ...ش؟ی فرما -

 

 مهد؟... ومدنی چرا ن یمهدو نایسار -

 

 گرفتم. ی تماس م دیگفتند... نبا یمعلمان راست م  ی  هیخانم فتاح و بق انگار

 زند.  ی م  ادیفر ی گوش پشت

 مهربانتر از مادر.... ی هیدا  ای... نیشما مفتش -

 

 گردد. یفرد مرموز م نیا یادبانه  یصحبت ب یمانع ادامه  د،یآ یآشنا م  میکه برا گرید یکس یصدا

 ...  نمیرو بده من بب ی... گوش ه؟ی!... کنیآرت  -

 

 بودند. وانهید یخانوادگ رانگا

 رو بده من؟...  یچ  ی... چنمیبرو کنار بب -
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 ... خوشش اومده نرفته...میجواب پس بد دیروز نره اون خراب شده، با هیمن  ی بچه

 

 ...نمیزده به سرت....برو کنار بب  گهی!... دیگیم یچ یدار  ی دون ی... مستیتو حالت خوش ن نیآرت  -

 

چسبم تا    یرا کنار گوشم محکم تر م  یشود، گوش  یهمان شخص که لحظه به لحظه دور تر م ادی فر با
 ...افتدی ن  نیاز دست لرزانم زم

 کشم... خلم کردن... خل... ینم گهیشدم... د ونهیاره زده به سرم... د -

 

 خانم فتاح... الووو.... الوووو

 

 دهم. یفکر کرده خانم فتاح هستم، جواب م که مخاطبم قرار داده و یو به کس میآ یبه خودم م تازه

 

 ...یمهدو نایهستم... معلم سار یمن تراب  -

 

 دهد. یپاسخ م دستپاچه

بود... بابت برخوردش من از شما معذرت   ختهیاعصابش بهم ر یبرادرم کم  ،یخوام خانم تراب  یعذر م -
 خوام.  یم

 

کنم انگشتان دست چپم گز   یس مکنم. احسا  یدهم و دست به دست م یرا از گوشم فاصله م یگوش
 کنند.  یگز م
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 ... میجان شد نای کنم فقط نگران سار یخواهش م -

 

 . ارمشیاحوال بود فردا حتما م ض یمر یکم نایسار ،یممنونم ازتون خانم تراب-

 

 ست. نایسار یشناسم عمو  یم شیاز صدا تازه

 انشاهلل هر چه زودتر خوب شن، فعال خدانگهدار... -

 

 خداحافظ شما... -

 

 دهم. یگذارم و به زور آب دهانم را فرو م  یم  شی را سر جا یگوش

و خودخواه  تی مسئول یمن ب یکردم تنها خانواده  یفکر م  شهیبود. هم یچه جور خانواده ا نیا
 هستند.

 

 ... ریگفتم تماس نگ  یدیزهرا جان د -

 

 گذارم.  یقلبم م یپرم و دستم را رو یخانم فتاح از جا م یصدا با

 کند.  یم  یو احساس شرمندگ دیآ  یجلو م یقدم

 شرمنده گلم! ترسوندمت... -
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 زنم. یفشارم و به زور لبخند م  یهم م یرو پلک

 . دمیلحظه ترس هی نبود،  نجایدشمنتون شرمنده، فکرم اصال ا -

 کشد.  یو سمت مبل م ردیگ یرا م دستم

 ...ی... رنگ به رو ندار ارمیبرات آب ب  نجایا نیبش  ایب -

 

 پوشانم.  یبا دستانم صورتم را م  نمینش یمبل م  یرو
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افتد...  یم  ادمی  یمیکه با هر نس  ید. گذشته ازن یضعف ها واقعا حال خودم را از خودم بهم م نیا
هدف   یو ب فیموجود ضع ک یبرادرم ازم  یپدرم، ضربه شصت ها یو داد و غال ها یمهر  یب

 ساخت. 

 

 زهرا...  -

 زنم.  یکنم و به چشمان نگرانش زل م یخانم فتاح، صورتم را از حصار دستانم جدا م میمال یصدا با

 

 فشارت افتاده.... دی... شازمی آب بخور عز یکم-

 

 دهد! یم ییکه من دارم افت فشار، واقعا چه منا یداغون ی هیروح با

 کشم.  یسر م یو الجرعه ا رم یگ یآب را از دستش م وانیل

 

 ؟ یشیبپرسم ناراحت نم  یز یچ هی -

 

 یدو سال ازش واهمه داشتم، سر م نیفشارم، ترس از سوالش که تو ا یرا داخل دستم م وانیل
 خانم و چر

 دوزم!. یاش چشم م ینگاه پر سوال به

 

 کرد!... یم تتی افتاده!... بابات اذ یخودت اتفاق یگذشته  -
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 افتد. یم  نیپا شتریشود و سر افکنده ام ب یچشمانم پر م  ی کاسه

...  امرزیبود و مادرم مونس خانم خدا ب یحاج   میکه بابا یکرده بودم، اما گذشته ا فیام را تعر گذشته
  دگانشانی... دیدختر فرار  کی  تی واقع دنیرا فاش کنم. با فهم  تمیوقت جرأت نکردم واقع چیه

 کنارشان کار کنم. نجایتوانستم ا یگاه نم  چیکرد و ه یم  ریینسبت بهم تغ 

 

 قدم بردارم. داد قدم از ی زد و اجازه نم یکتکم م شهیو خشن بود، هم یعصب   یلیبابام خ -

 

 شود. ی مرد خشن و نامرد م  ک یبا آن قلب رئوف و مهربانش،   یتراب یخانم فتاح، حاج  تی ذهن در

 

 نبود...  لیدل یب  نایتو به خاطر سار یها  یهمه نگران نیپس حدسم درست بود ا -

 

 پرسم: چه طور... یبغض م با

 رود.  یم  زشی شود سمت م  یم بلند

 

  هیکه به سر بق یاز اتفاق  شهیاش باعث آزارش شده، هم ی و کودک دهید بیکه خودش آس یکس زهرا
 رنج ها بزرگ شود... نیهم با ا نایسار یترس ی... م  یست یواهمه دارد... تو هم مستثنا ن دیایهم ب

 

 دهد.  یو با دست به جلو هولش م ندینش یاش م یصندل یرو

 .دی گو ینم یز ی ماند و چ  یتمام م  مهیخواه حرفش ن  کیورود خانم ن با
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 کند. یم یخواه متعجب به من نگاه کی ن خانم

 ن؟ یخوب یخانم تراب  -

 

 شوم...  یبلند م  عیسر

 بله بله خوبم.. -
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 ۷۸ #پارت_

 

 گذارم. یم  زیم یشوم و رو یرفته است، دوال م ادمیداخل دستم  وانیل
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خانم   یخواه و چشمان دلسوزانه   کیخانم ن  یدوباره سر بلند کردن و نگاه به چشمان بهت زده  جرأت
 کنم.  ینم دایفتاح را پ 

 کنم .  یفرار م یواقع  یبه معنا تی ری از اتاق مد نی پا سر

قرار گرفته ام   میخودم و احساساتم، عذاب وجدان ها و گناه ها  نیتحت العشاع ب  یاواخر به قدر  نیا
  کی... خودم را گرانیهم وحشت دارم، چه برسد به نگاه خواص د نهیکه از خودم و از نگاه خودم در آ

 ... یوحشت و دلمردگ  ،یشده ترس، شده نگران می. روزهانمیب یکار م  بیفر کی مجرم 

 

از هر جا، مشغول  الیخ  یدوزم که ب ی نگاه م ییچانه به بچه ها ریدست ز ز،یبه م  هیرا تک میها آرنج
بچه ها ذوق آور و لذت   یهم برا شیبو  یکه حت یخوردن نهار خوش طعمشان هستند. ماکارون 

 بخش است. 

ها... مثل  یپر بود از دلهره ها و دلواپس  شهینکرد،هم یگاه فکر و ذهنم بچگ چیکه من ه یبچگ
 ...گری د یناهای و سار  نایسار

 

 . رمیگ یخندان بچه ها م  ینگاه محزونم را از صورت ها رد،ی گ یقرار م زیم یرو  میکه جلو یبشقاب با

که خون به دلش کرده و فقط خودم و دل   یمادر  یآشپز مهد کودک، دل تنگم را برا یخانم سراب  لبخند
 شود.  یخودم را برتر شمارده ام تنگ تر م 

 دم. خودم آور یومدین -

 

و   یشده با جعفر  نی خوش رنگ و تزئ یسازم و بشقاب مکارون  یوجودم رها م  یرا از غمکده  خودم
 کشم.  یم میشور را جلو اریخ

 ...ن؟یدی ... چرا زحمت کشیممنونم خانم سراب یل یخ-
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 مادرانه است و پر مهر.  لبخندش

 نبود... نوش جون. یزحمت  -

 

 زند.  یشوم، با دست اشاره م یم  زیخ  میکند تا کالس را ترک کند. به احترامش ن یگرد م عقب

 راحت باش...  -

 

  یرنگ و لعاب غذا   یشود، حت  یکور شده ام باز نم  یکنم اشتها  یم  یدارم... هر کار  یرا بر م  چنگال
  ی، نم زدیر  یبوده هر وقت اعصابم بهم م نیهم شهیکند. عادتم هم  ینم کی مقابلم معده ام را تحر

 توانم غذا بخورم. 

 کنم.  یم یسپر   یو نگران   شیتشو یام را با کل یروز کار   امروز

  ،یخال  یرا با دل میمغز پر از حجم چه کنم چه کنم ها ابانی رو خ ادهیآنکه فکرم به اطراف باشد در پ  یب
 دارم.  یو هوا قدم برم نی زم انیمعلق در م

 .ستمیا یخانم فتاح م   دیپرا نیماش دنیکشم و از د یرمقم را باال م  ی نگاه ب ینی بوق ماش با

 کشد.  یم  نیسمت خوش را کامل پا شهی زند و ش  یترمز م یرو

 کنم  ینگاهش م یروم و کنار درخت سه نوبر سوال  یم  جلوتر

 رسونمت...  یباال م  ایب -

 کنم.  یام را دست به دست م یدست فیک

 قدم بزنم.  ی خوام کم   یتشکر م - 
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 د یآ یم نی کند و پا  یرا باز م در

 باهات حرف دارم...  -

 

 نکنم. یعذر و بهانه تراش  گریبدون مخالفت سوار شوم و د یعنی

به درخت   هیگذارم. دستم را تک  یاز آب م  یخال  یشکل کنار جو یل یکوچک مستط یجدول ها  یرو پا
 پرتم نکند.  یداخل جو یحال   یام از ب  ینهانم تا کم وزن یالغر و بلند قد کنار جاده م

 کند.  یخانم فتاح اوضاع نابه سامانم را درک م  انگار

 زهرا دستت و بده من. -

 

 پرم.  یپهن و بزرگ، م ادینه ز یجو ،یگذارم و از رو یدست دراز شده اش م یرا رو دستم

 دهم. یبه لبانم م  یتشکر قوس یبرا

 ممنون  -

 

افتد.  یام م یدرست در چند قدم یجو  یم به پل روزنم تا سوار شوم که تازه چشم یرا دور م   نیماش
 . میگشا یرا م ییدهم و در جلو یبودنم تاب م جیگ یسرم را برا

شده اند احساس   بایز دیجد یرنگ که به لطف روکش ها  اهیقرمز و س  یها ی صندل ینشستن رو با
 شده بودم.   میزانوها  یحس  یکنم. انگار تازه متوجه ب یم  یراحت

 کند.  یم انیام، ناخواسته از درونم غل  یتنها یبرا  قیعم یآه

 چرخانم. یبسته شدن در گردن م یصدا با

 تعلل سر اصل مطلب برود. یمقدمه و بدون ذره ا یعجله دارم ب  انگار
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 کند.   یدر درونم رخنه م یدر مورد خودم و رفتار امروزم است. ترس مبهم دیگو یششمم م  حس

 بر مال شوند.  میم و دروغ هانتوانم قانعش کن نکهیاز ا ترس

 کند.  یام م یبه چشمان سوال نانیو با اطم   یاجمال  یزند و قبل حرکت نگاه یم  استارت

بندد و مجبور   یم  لیامروز قند یزده ام به لطف تنش ها   خیدستان  د،یآ یکه به حرکت در م نیماش 
 انگشتان سردم شوم.  ادی ز یتا مانع کرخت اورمی درشان ب گریبه اسارت همد م یزانوها یشوم رو یم

 

شده که همه تک به تک، به   یکنم ناراحت نشو... زمانه زمانه ا  یخواهش م گمیم  یز یچ هیزهرا  -
 . میکن یم دای پ  ازی ن یمکان ها نیا

 

زند و انگشت    یبر سرم چرخ م ایکه ندانسته با فکرش دن  یشود.  مکان  یدل پر آشوبم غوغا به پا م در
 شود. یروغ گو سمتم روانه ماتهام د

 

دارم و درد درون همه رو کم   یکه خودمم تخصص روانشناس یدون  یزنم... م یزهرا من رک حرف م -
 فهمم.. یم شی و ب

 ...میدانستن دچارش شو یخواد از رو یدلمون نم چیکه ما ه یدرد

 

خواهد بدون   یو م دهی...فهمدهی زند. پس فهم یم انیدر م  ک یکنم، قلبم  یانگشتانم را حس نم سر
 خواهد دست قانونم دهد... یهم م د یشا ایکند،  رونمی آنکه دلم را بشکند از مهد ب
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 ۷۸ #پارت_

 

 گذارم. یم  زیم یشوم و رو یرفته است، دوال م ادمیداخل دستم  وانیل

 

خانم   یخواه و چشمان دلسوزانه   کیخانم ن  یدوباره سر بلند کردن و نگاه به چشمان بهت زده  جرأت
 کنم.  ینم دایفتاح را پ 

 کنم .  یفرار م یواقع  یبه معنا تی ری از اتاق مد نی پا سر

قرار گرفته ام   میخودم و احساساتم، عذاب وجدان ها و گناه ها  نیتحت العشاع ب  یاواخر به قدر  نیا
  کی... خودم را گرانیهم وحشت دارم، چه برسد به نگاه خواص د نهیکه از خودم و از نگاه خودم در آ

 ... یوحشت و دلمردگ  ،یشده ترس، شده نگران می. روزهانمیب یکار م  بیفر کی مجرم 
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از هر جا، مشغول  الیخ  یدوزم که ب ی نگاه م ییچانه به بچه ها ریدست ز ز،یبه م  هیرا تک میها آرنج
بچه ها ذوق آور و لذت   یهم برا شیبو  یکه حت یخوردن نهار خوش طعمشان هستند. ماکارون 

 بخش است. 

ها... مثل  یپر بود از دلهره ها و دلواپس  شهینکرد،هم یگاه فکر و ذهنم بچگ چیکه من ه یبچگ
 ...گری د یناهای و سار  نایسار

 

 . رمیگ یخندان بچه ها م  ینگاه محزونم را از صورت ها رد،ی گ یقرار م زیم یرو  میکه جلو یبشقاب با

که خون به دلش کرده و فقط خودم و دل   یمادر  یآشپز مهد کودک، دل تنگم را برا یخانم سراب  لبخند
 شود.  یخودم را برتر شمارده ام تنگ تر م 

 خودم آوردم.  یومدین -

 

و   یشده با جعفر  نی خوش رنگ و تزئ یسازم و بشقاب مکارون  یوجودم رها م  یرا از غمکده  خودم
 کشم.  یم میشور را جلو اریخ

 ...ن؟یدی ... چرا زحمت کشیممنونم خانم سراب یل یخ-

 

 مادرانه است و پر مهر.  لبخندش

 نبود... نوش جون. یزحمت  -

 

 زند.  یشوم، با دست اشاره م یم  زیخ  میکند تا کالس را ترک کند. به احترامش ن یگرد م عقب

 راحت باش...  -
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  یرنگ و لعاب غذا   یشود، حت  یکور شده ام باز نم  یکنم اشتها  یم  یدارم... هر کار  یرا بر م  چنگال
  ی، نم زدیر  یبوده هر وقت اعصابم بهم م نیهم شهیکند. عادتم هم  ینم کی مقابلم معده ام را تحر

 توانم غذا بخورم. 

 کنم.  یم یسپر   یو نگران   شیتشو یام را با کل یروز کار   امروز

  ،یخال  یرا با دل میمغز پر از حجم چه کنم چه کنم ها ابانی رو خ ادهیآنکه فکرم به اطراف باشد در پ  یب
 دارم.  یو هوا قدم برم نی زم انیمعلق در م

 .ستمیا یخانم فتاح م   دیپرا نیماش دنیکشم و از د یرمقم را باال م  ی نگاه ب ینی بوق ماش با

 کشد.  یم  نیسمت خوش را کامل پا شهی زند و ش  یترمز م یرو

 کنم  ینگاهش م یروم و کنار درخت سه نوبر سوال  یم  جلوتر

 رسونمت...  یباال م  ایب -

 کنم.  یام را دست به دست م یدست فیک

 قدم بزنم.  ی خوام کم   یتشکر م - 

 

 د یآ یم نی کند و پا  یرا باز م در

 باهات حرف دارم...  -

 

 نکنم. یعذر و بهانه تراش  گریبدون مخالفت سوار شوم و د یعنی

به درخت   هیگذارم. دستم را تک  یاز آب م  یخال  یشکل کنار جو یل یکوچک مستط یاجدول ه  یرو پا
 پرتم نکند.  یداخل جو یحال   یام از ب  ینهانم تا کم وزن یالغر و بلند قد کنار جاده م

 کند.  یخانم فتاح اوضاع نابه سامانم را درک م  انگار
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 زهرا دستت و بده من. -

 

 پرم.  یپهن و بزرگ، م ادینه ز یجو ،یگذارم و از رو یدست دراز شده اش م یرا رو دستم

 دهم. یبه لبانم م  یتشکر قوس یبرا

 ممنون  -

 

افتد.  یام م یدرست در چند قدم یجو  یزنم تا سوار شوم که تازه چشمم به پل رو یرا دور م   نیماش
 . میگشا یرا م ییدهم و در جلو یبودنم تاب م جیگ یسرم را برا

شده اند احساس   بایز دیجد یرنگ که به لطف روکش ها  اهیقرمز و س  یها ی صندل ینشستن رو با
 شده بودم.   میزانوها  یحس  یکنم. انگار تازه متوجه ب یم  یراحت

 کند.  یم انیام، ناخواسته از درونم غل  یتنها یبرا  قیعم یآه

 چرخانم. یبسته شدن در گردن م یصدا با

 تعلل سر اصل مطلب برود. یمقدمه و بدون ذره ا یعجله دارم ب  انگار

 کند.   یدر درونم رخنه م یدر مورد خودم و رفتار امروزم است. ترس مبهم دیگو یششمم م  حس

 بر مال شوند.  مینتوانم قانعش کنم و دروغ ها نکهیاز ا ترس

 . کند یام م یبه چشمان سوال نانیو با اطم   یاجمال  یزند و قبل حرکت نگاه یم  استارت

بندد و مجبور   یم  لیامروز قند یزده ام به لطف تنش ها   خیدستان  د،یآ یکه به حرکت در م نیماش 
 انگشتان سردم شوم.  ادی ز یتا مانع کرخت اورمی درشان ب گریبه اسارت همد م یزانوها یشوم رو یم
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شده که همه تک به تک، به   یکنم ناراحت نشو... زمانه زمانه ا  یخواهش م گمیم  یز یچ هیزهرا  -
 . میکن یم دای پ  ازی ن یمکان ها نیا

 

زند و انگشت    یبر سرم چرخ م ایکه ندانسته با فکرش دن  یشود.  مکان  یدل پر آشوبم غوغا به پا م در
 شود. یاتهام دروغ گو سمتم روانه م

 

ن همه رو کم  دارم و درد درو یکه خودمم تخصص روانشناس یدون  یزنم... م یزهرا من رک حرف م -
 فهمم.. یم شی و ب

 ...میدانستن دچارش شو یخواد از رو یدلمون نم چیکه ما ه یدرد

 

خواهد بدون   یو م دهی...فهمدهی زند. پس فهم یم انیدر م  ک یکنم، قلبم  یانگشتانم را حس نم سر
 خواهد دست قانونم دهد... یهم م د یشا ایکند،  رونمی آنکه دلم را بشکند از مهد ب
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   ی#اتهام_واه

 

 ۷۹ #پارت 

 

را    شیآسوده شود که حرف ها الشیاندازد تا خ  یسمتم م ینگاه  میکند، ن یم  یطور که رانندگ همان
 فهمم!. ی نه اصال نم  ایدهم،  ینم  یشنوم و جواب  یم

با کل   دنیفهم  یکه تک به تک کلماتش را به جا ندیب  یخوب م  یلیخورد! خ یجا م  دنمیبا د اما
 بلعم.  یوجودم م

 شود.  یم ادهیکشاند و زود پ یرا با عجله کنار جاده م  نیماش

  یم ینگرم که وارد مغازه ا یدانم! منتظر فقط از پشت سر به تند قدم برداشتنش م یرا نم  مقصدش
 شود.

 

متنفرم... از  زمی . از حاالت ترحم برانگزارمیب  یخاک ی کره  نیا یاز وجودم رو د،یآ یخودم بد م  از
 ضعفم نفرت دارم. 

 

 ...یرفت  رونی ب یشد که چرا سر ظهر  یعصبان  ینگفت! فقط کم یز یزهرا دخترکم... بابات که چ -

 

 سازم.  یدر آغوشش پنهان م  شتریکنم خودم را ب  یم نیف نیف

زنن... به جاش   ینم  ادیسرشون فر هیبق  یزنه... پس چرا بابا یسر من داد م شهیحاج بابا هم -
 برن خونشون. ی کنن و م  یبغلشون م
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 فشارد. یبه خودش م  شتریزند و ب یم  میموها یرو یبوسه ا-

 ینگرانته... م ،یحاج بابات  یدونه   هی یکی بشم... تو دختر  تی آخ من قربون اون زبون قند عسل -
 شکار کنن... ییبایز ییکه آهو نن یدر کم شهیهم  اده،یگرگ ز رونی... بفتهی برات ب یترسه اتفاق 

 

به صورت مهربانش    یاشک یکنم و با چشم ها یاش که مامن آرمشم هست، جدا م نهیرا از س  سرم
 کنم.  ینگاه م

 

 من آهو ام!؟... یعنیمامان  -

 

 . ردیگ یو با دستانش صورتم را قاب م ند ینش ی اش م یلبان گوشت یپهن رو یلبخند

 .ی خودم  یدونه  هی یکی ... یخودم یتو آهو -

 شود.  یام دلم باز م  یشانیگونه ها و پ  یاش، رو ی در پ یپ یبوسه ها از

 گذارد:  یم نمیزم  شی پا یرو از

  یخاله باز  نبی ... بخور بعد برو با زیکن یعصره... االنه ضعف م گهینهارت و بخور و که د ایحاال ب  -
 کن...

 

 زنم.   یم شیشود که دوباره صدا یم بلند

 مامان.  -

 .دیگو یم  یسمتم بچرخد، جانم نکهیا بدون
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 ... یو بغلم کن شمیپ یای ذاشت ب یحاج بابام نم  -

 . نمیب یرا م نشیرخ غمگ میزند که فقط ن یم  یچرخ می در اتاق ن یپا جلو سر

  یو تو جمع بتون ی... بزرگ بش یلوست نکنم که خانم بش  ادیز گهیخواد... م یصالحت و م  تی حاج -
 ... یار یسر در ب 

 

 شود. یم ختهیگذشته ام از هم گس  یفکرها نی نشستن خانم فتاح داخل ماش با

 .. نایو پدر سار نایسار مثل

را لوس کردن دانست، آغوش    شیدانست. دست نوازش ها یمنم محبت را لوس کردن م یبابا
 پدرانه اش را لوس کردن دانست.

 

 نگرم. یداخل دستش که در حال باز کردن است، م یبه خانم فتاح و ران  دمید یتار  انیم از

نشد و خودم   میحاج بابام حال یها  هیمامان و تنب  یکه حرف ها میگو یم فیاوصاف، باز هم ح نیا با
 کردم.  یو بچگ دیکه صبر و تحملم ته کش فی ردم... ح و بدبخت ک 

افتم، چگونه  یحال و روز م  نیبه ا بهی غر ادیفر کیکه با  ی!  منیچ یعنیفهمم بزرگ شدن  یم حاال
 کنم. یها سپر  ییها و دورو رنگی پر از ن یجامعه  نیتوانم عمرم را در ا یم

 

فرارم   ادیمعجزه بود!   کی دیکه شا  ی! جسارت دمیرس  نجایعجبم که چگونه فرار کردم! چگونه به ا در
با بزرگ   نکهیا ای ام دفن شد  یجسور بودنم در عالم کودک  دیافتد، شا یافتم تن و بدنم به رعشه م یم

 فهمم...   یرا م شیو آدم ها ایشوم! انگار االن دن یجربزه تر و ترسو تر م  یو بزرگتر شدنم، ب 

 . زمی کند که بترسم و بگر یبهم ثابت م ،تجربهیو بلند یراه پر از پست  نیمحک زدن خودم در ا با
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 میآ  یگذارد، به خودم م  یانگشتانم م  انیرا م یو ران ندینش یدستم م یخانم فتاح که رو  دست

 ...ادی بخور حالت سر جاش ب  یزهرا جان کم -

 

 دارد یرا کنار لبانم نگه م یکشد و ران  یال م مرا هم همزمان با دست خودش با دست

 بخور... -

 دهم. یخشک شده ام را از هم فاصله م لبان

 دهم. یبه اصرار خانم فتاح فرو م یکند، دو قلوپ یرا باز م  میراه گلو یران  نی ریش ی مزه

 . ندینش یکند و راست م  ی را رها م دستش

 

  ایدن ی... همه  یبا شکنجه دادن خودت به عقب برگرد  یتون یزهرا جان گذشته ها گذشته... نم -
  هیمثل بق میتون  یگاه نم چیبعد... ه یک یخوب،   یکی گذرونن...  یرو م شونیزندگ یدارن به نحو

م. یکن  یسپر  میبتون  ییکه تنها یی... راه هامیکن هیو به خودمون تک   میخودمون باش دی... بامیباش
و خودمون له  میها کمر خم کن  یسخت  ریکه ز نینه ا م،ی که با هر قدممان پشت سر بزار ییها یسخت

 .میبش

 

 شود.  یم رهی رخ خسته ام خ  میکند و به ن یسکوت م  یکم

 

... خودم  ششیپ یکنم بر  یکنم، اجبارت م  ینم شنهادیداره... بهت پ ینیدوستم روانشانس بال  -
 ...دیزهرا... با ششیپ  یبر  دیودم تخصصم کودکانه... بازنم... خ یباهاش حرف م 

 

 کنم. یگردن کج م یصندل  یبه پشت هیتک سرم
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 ...ستیتونم در توانم ن ینم

 

 زنم.  یبه زور حرف م  میگلو خی بغض النه کرده در ب با

 چرخد.  یشود کامال سمتم م  یاش جابه جا م یصندل یرو

...  یر یبرگه بگ یست یکنم از بهز ی... اصال کمکت م رهیو ازت بگ تی زیکنم نصف و یباهاش صحبت م  -
 کنم... یرو پرداخت م  تتیزیاصال خودم حق و

 ... یخودت و از نو بساز  دی... بایبر   دی: باد یگو یو با تحکم م دینش  یم راست

 

 .ردی گ یرود و فرصت هر گونه اعتراض را ازم م  یم  چیسمت سو دستش
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 ۸۰#پارت_

 

 چرخانم.   یم شهیرا سمت ش  سرم

  دیخانم فتاح که با یکردم. فارغ از حس انسان دوستانه   یم تی راحت داشتم قصاص قبل از جنا چه
 شد...   یاثبات م میدو سال برا نیتو ا

  یرا هم بداند، باز هم نم میکه اگر دروغ ها  دمیشیکردم، اصال با خودم نه اند  یقضاوت م داشتم
نکرده ام... تنها اشتباهم فرارم    یی! کار خطاستین  ازیو پاسگاه هم ن  تی خواهد که داَرم بزند... شکا

 خودم گشت! یبرا راههی ب نیبود که بزرگتر

 کردند.   شانیدر زندگ   یبط تک به تکشان خ  د یدوزم که شا یم یبه رفت و آمد مردم چشم

کردند که  یکار  ایگفتند...  یکردن، دروغ یبهتر زندگ ی برا  یگاه دیو جوان، بزرگ و کوچک، شا ریپ
 شده اند...   یمجبور به الپوشان

  م،یزن  ی... تهمت ممیبند یافتراء م میاوریدرب یو سر از کار کس  میاصل مطلب را بدان نکهیما قبل ا همه
 . میگو یناروا م 

 

  کیهمه کلمه که در کل  نیرا دهد... اتهام.... اما دلم از ا زی چ کی یتک به تک کلماتم، معن دیشا
 .  ردیگ یدهد، م یم  یمعن کیآزار دهنده جمع گشته و  یکلمه 

 شود!  یها و دروغ ها خالصه م یدر بد گمان مانیکه تمام زندگ میکرده ا یکار  چرا

 

 . نمینش ینم و راست م ک یخودم را جمع و جور م  نیتوقف ماش با

 کنم.  یگز گز دستم را احساس م  ،یران یفلز  یقوط یبا سرد تازه
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 آورد.  یخانم فتاح را در م یکنم که صدا  یبه دست م دست

 ... یو کجا بزار  یکن  کارشی که چ یبمونه رو دستت و فکر کن نکهیا یبخور به جا -

 

رنگش را درست   یسرمه ا یمقنعه  یکوچک  ی نهیدهد و داخل آ یم  نیخودش را پا یجلو بانیسا
 کند.  یم

 .میش  ادهیزود باش زهرا... بخور باهم پ -

 

  ینوشم و رو یم گرید یجرعه ا ندازم،ی ن نیحرفش را زم   نکهیا یشوم و برا  یجا به جا م میجا در
 گذارم.  یداشبورد م

 

 گردد. ینرفته طرفم باز م  رهیدستگ یرو دستش

 !...ینخوردتو که  -

 

 کنم. یکشم و دور لبانم را پاک م یم رونیب  یداشبورد، دستمال یرو یکاغذ دستمال یداخل جعبه  از

 نداشتم. لیم گهیممنونم خانم فتاح... واقعا د یل یخ -

 بندد. یلبانش نقش م  یرو  تیاز سر رضا یلبخند

 ...هیکاف ی صدام بزن نیخانم فتاح صدام نکن... چند بار بگم... نگ گهیاز مهد د رونی تو خلوت و ب -

 

 . دیگشا یرا م در
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 شد...  ریکه د  نیپا  ایب -

 

 .میگشا یکشم و در را م یدر را سمت خودم م ی رهیدستگ

 کنم.   یم یوزن   یکنم احساس ب یآسفالت را لمس م  نیکه زم میپا

 ... میش کردن خود واقعترسم از حرف زدن... از راست گفتن... از فا یم

را   یقی حق  یزهرا دی... بامیرا بگو  قتیحق  دیبرو برگرد با  یدانم اگر قدم به آن مطب بگذارم ب یم
 نشان دهم... 

 

 ... ؟یایزهرا چرا نم -

 

 توانم پنهان سازم.  یام را نم یکنم ترس و نگران  یچه قدر تالش م  هر

 زند.  یزل م میلرزان چشم ها یگذارد و به مردمک ها   یم میبازو یرو دست

 

... مغز و اعصاب....  یدکترها، دکتره... دکتر داخل یزهرا جان روانشناس و مشاوره هم مثل همه  -
 ... یا گهی... پوست و مو... مثل هر دکتر د یگوارش

 

 زند.  یاشاره م  مانیرو به رو  یانگشت به ساختمان چهار طبقه  با

کنه آروم    ی... فقط کمکت میبزن یبه اجبار حرف   ستی... قرار هم ن یاون تو محاکه بش تس یقرار ن  -
 ... یستیخودت باا یو رو پا  یبش ی...قویبگذر  یعاد یز یاز کنار هر چ هی... مثل بقیش
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 . ردیگ یتند قلبم آرام م  تمیو ر رمیگ یقوت قلب م شی حرف ها از

 زنم.  یم یگذارم و به زور لبخند یجلوتر م یقدم

 شود.  یگذارد و کنارم هم قدم م یهم م یپلک رو شترم،ی خاطر ب  نانیاطم یبرا 

 

را که دلم  ییها زی چ ستمیمجبور ن  د،یگو یکشم. خانم فتاح راست م یخودم خط نشان م یدلم برا در
از فاش کردنش   ی که حت ییهاتلخم را باز گو کنم... گذشته ها و راز ی... گذشته هامیخواهد، بگو ینم

و   قفلقلبم به  یکه در صندوقچه  ییخودمم واهمه داشتم... رازها یتو خلوت گاه خودم و برا
 هم از مغزم عبور نکند.   میها ییناکرده در خلوت گه تنها ییتا خدا  دمیکش رشیزنج 

و سخت    دیرش  یبود که نخواستن ها میفرارم همان ناگفته ها و وحشت ها  یبرا  یاصل لیدل دیشا
 ....زم یحاج بابا، بهانه دستم داد تا بگر یها یر یگ

 

فرق داشته باشد و ناخوداگاه   گریفوق تخصص د  یدکتر با کل دکترها نیکردم ا یگاه فکر نم چیه اما
کند و   ی را دگرگون م میایکه دن یی... ناگفته هازدیر ی م رونی چرخد و تمام ناگفته ها را ب یزبانم م

 چشاند. ی م میآتش جهنم را برا
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 ۸۱#پارت

 

در رفت و   ی. همه به نحومیگذار  یم مرو قد  ادهیبه پ ابانیشکل کنار خ ی لیمستط یجدول ها یرو از
 آمدند.

 کند.  یکشد، توجهم را به خودش جلب م  یدست پدرش را م  ه یکه با گر یبچه ا پسر

 

 ... یخوام... زود باش خودت قول داده بود  یم نیبابا ماش  -

 

 برد. یو زوار در رفته اش م دیسف  کانی کشاند و سمت پ یبه زور دستش را م  پدرش

 رو اعصابم ها... قول دادم که دادم... االن ندارم...  یر یم یکم کم دار  -

 

از بخش مبهم   ی... همش دعوا... شده خالصه ای... همش کشمکش... همش بد قولیندار  همش
و   عمیبل  یبا تمام وجود م میها را بدون آن که حس کن یکم بود نیکه خود ا یمان... بخش یزندگ

 .میگذار ی نه چندان دراز، قدم به جلو م  دیعمر،ِ شا نیکردن ا  یسپر  یتنها برا

 



 ی اتهام واه 

386 
 

 سازد. یم لیخودش متما یفکرم و نگاهم را به سو نینگ یصدا

... فقط به خاطر وا کردن بچه از  ی بدون فکر و سرسر  یمورد، وعده دادن ها  یب یقول دادن ها نیا -
... بعد زهیر  یخودمون رو هم بهم م  یزنه و اوضاع زندگ یبه روح روان بچه م  یبزرگ بیسرمون، آس

براش کردم؟   یکه چرا بچم ال شد و بل شد! من که همه کار  میشیاند یم نیو به ا  مینیش یها هم م
خوراک و پوشاک   هیته یدگی که تنها رس میکن یگاه فکر نم چی... هدم؟یمن که به خورد و خوراکش رس

  یکند تا بزرگتر و بزرگتر م یو پرخاشگرمان م  یو درشت، عصب زی ر ینقطه ها نی . پس استیو رفاه ن 
و    یو عصب یا هفرد عقد کی... میکن  ینم دایخودمون پ ی ندهیو آ یزندگ یبرا یاعصاب گهید م،یشو

 .میدیجامعه م لیلجوج تحو

 

و   نمیخواهد ساعت ها بنش یکه دلم م یطور  ند،ینش یجان به دلم م نینگ یصحبت ها شهیهم
 فقط به سخنانش گوش دهم. 

جان   نینگ یاز حرف ها  یرود و وقت  یم ادمی ازش متنفرم،  شهیداخل آسانسور که هم  یخفگ   احساس
 .نمی ب یم یرنگ سوخته ا یدرب قهوه ا یدوم، جلو یطبقه  دوریشوم، خودم را در کر یفارغ م 

 

 کشاند. یخودش م ینگاهم را سو واری د یکوچک کنار درب، نصب شده رو یتابلو

 " ین یروانشناس بال  ی"دکتر نجمه مالک

 

  یشود که با صورت  یم دهیهم سن و سال خودم کش بایو تقر  زهیم زهی باز شدن در حواسم به دختر ر با
 دهد. یسالم م یو ساده ا حیمل

 ...دیسالم  بفرما  -

 

 دهد.  یرود و دست م  یجان جلوتر م نینگ
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 گلم...  ی... خسته نباشیدسالم خانم مرا -

 

 ... نیممنون خانم فتاح... خوش اومد یل یخ -

 مشهود است.  تشانیمیشان صم مانهیصم یها یاحوال پرس از

 دهد.  یجان دست پشتم قرار م نینگ

 معلم مهد... ،یما خانم تراب  ز یعز نمیجان ا یمراد -

 

 کند.  یزند و دستش را سمتم دراز م ی م  ییدندان نما لبخند

 خوشحال شدم...  دنتونیاز د -

 گذارم. یو کوچکش م  فیرا داخل دست ظر دستم

 متشکرم.  -

 

 دارن؟...  ضیخانم دکتر ما مر -

 رود. یرنگ اتاق م  یکند و سمت در کرم یجان، دستم را رها م نیسوال نگ با

 

 کالمه اشون تموم شده، بهشون خبر بدم.م نمی بب  نیکردن... بزار یداشتن با تلفن صحبت م -

 

 درست کرده بودند. ییبایرنگش، عجب تضاد ز  یزرد رنگ و شال آب یمانتو
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  یرنگ چرم، اشاره م یزرشک  یزند و با دست به مبل ها  یبه طرفمان  م یچرخ  مین دهیدر نرس یجلو
 کند.

 ... نی... سر پا نموندی ن یبش  دیلطفا بفرما -

 

 .دیگشا یآرام به در، در را م یبا چند تقه  یکند و مراد ی م  یجان تشکر  نینگ

 

 شود.   یگروپ گروپ قلبم بلند م یهم صدا باز

 . نیزهرا جان بش -

 

  یرا تکان م  میو با استرس پا نم ینش یتخس و خطا کار دست به زانو م  یمبل، مثل بچه ها ی لبه
 دهم. 

دکتر نرفتم،    شیشبانه ام، پ  یها و تب و لرزها یسرما خوردگ  یبرا  یام، حت ییچند سال تنها نیا تو
 خدا خواسته و خود به خود، بدون دارو و درمان بهتر شده ام.

 چرخانم. یچشم م اطراف

کاکتوس   ،یاز هر نوع گل  بایز  یلیافتد. خ یسال انتظار م ی گوشه  یعیطب  یگلها یاز همه نگاهم پ اول
 شده بودند.  دهیبلند، چ ستادهیا ی هیپا یگرفته تا اشک تمساه، رو

 

  یبودم و در کاشتنشان به مامان کمک م  شیکند... چه قدر عاشق گلها یرا م اطمانیح یهوا دلم
 کردم. 

 رود.  یرنگش م یشکل قهوه ا یحالل  زیسمت م  دیا یم رونی از اتاق ب یمراد خانم

 داخل...  نیببر فیتشر نیتون یفتاح خانم دکتر منتظرتونن م خانم
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دوشم را    یرنگ رو اهیکوچک س  فیشوم بند ک یشود و منم به تبعت از او بلند م  یجان بلند م نینگ
 فشارم  یداخل دستم م

 

  یواه#اتهام 

 

 ۸۲ #پارت

 

 ..یخانم مراد  یمرس -

کند و همراه ما   یجان م  نیاز نگ یدارد، تشکر  یبر م  زشی م یاز رو یهمان طور که پرونده ا یمراد
 شود.  یم  وارد اتاق

 بانو...  نیسالم خانم دکتر ما... خوب هست -

 

  ریکامال از ز شیها یروشن که چتر  تیالیها یو موها  یمعمول یسال با چهره ا انی م بای تقر یزن
شود و   یجان بلند م نی رنگ اش قابل مشاهده بود، به احترام نگ ینقره ا یها  هیبا حاش  اهی س یروسر 

 شود. یخارج م   زشی از پشت م یدست دادن و روبوس یبرا یبا لبخند

 ... یخوش اومد یلی... خداریجان... مشتاق د  نیسالم نگ کیعل -

 

  یدهد و از اتاق خارج م  یخانم دکتر قرار م زی م یقرمز رنگ داخل دستش را رو یپوشه  یمراد خانم
 شود.

 

 َکنند.   یو بالخره دل از هم م رندیگ  یبغل م  یمیرا کامال گرم و صم   گریجان و خانم دکتر همد نینگ 
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 شود.  یدر خشکم زده بود، روشن م  یچشم خانم دکتر به جمال ما که هنوز جلو تازه

 چرا اونجا؟...  زمی عز -

 گذارد. یجلو م یلبانش قدم یلبخند رو با

 گذارم.  یپاسخ نم  ی دست دادن ب  یروم و دست دراز شده اش را برا یجلوتر م  آهسته

 .نی سالم... خسته نباش -

 

 ممنون دخترم... یل یخ -

 

 دهد. یو دست پشتم قرار م  دی آ یجان کنارم م نینگ

 

 معلم خوب ما، زهرا جان هستند.  شونینجمه جان ا -

 کند. یاز دستم خارج م یرا به نرم  دستش

 ا گلم، بفرما راحت باش...خوش اومدن... بفرم -

 کند. یم تمیرنگ هدا  یمبلمان زرشک سمت

 ؟ ینیش  یجان شما نم نینگ -

 

 . نیکار دارم... شما راحت باش یبا خانم مراد رونی نه، من ب -
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و با   ندینش  یمبل م  یرو  میبرگردد، روبه رو  زشی پشت م نکهیا یشود خانم دکتر به جا یکه بسته م در
 . نمیزند، منم بنش یدست اشاره م 

 بفرما...  -

حد   نیگرفتم... تا ا یم  یرفته بود، انگار واقعا رفته رفته داشتم افسردگ ادمیام از  ی کل، خود واقع به
 برم.  یم  یبودن حالم پ میتازه به وخ نمیب  ینبود، االن که خودم، خودم را م یبحران  تمیهم وضع

 گذارم.  یم م یپاها یرده رودوشم خارج ک  یرا از رو فمیک

 کنم.  یم یب یاحساس گلو درد عج  میبغض وحشتناک در را گلو از

 

دوست و   کی... مثل میستی اتاق من شما دکتر و ارباب رجوع، ن نیخوب زهرا جان... االن تو ا -
 ...میباهم در دو دل کن یکم می خواه  یهمکار، فقط م

 زند.   یم یخودم و احوالم، تلخ خند یبرا دلم

که  یو مقابل شما، کس   نجایکنم.. چطور ا  یخودم هم باز گو نم  یبرا یکه حت یو دل... در و دل در
به   دیرا فاش کنم که شا ییو رازها میرا بگو میشوم، درد ها یبارم هست باهاش رو در رو م نیاول

 خودم ختم شود. ینابود

  یخانم دکتر حرف م یاه ترسان و لرزان من با نگاه آرام و دلسوزانه نگ یکه فقط تالق یب یعج   سکوت
 زنند. 

اتاق،   نی زایچرخانم تا با از نظر گذراندن د یگردم و چشم م یبغضم م دنینترک یبرا یراه فرار  دنبال
دست  یاتاق پر از کتاب و مجسمه ها  یرنگ در گوشه   دیسف  یدرونم پرت کنم. کمد یفکرم را از هوا

 ساز...

 

 ... یخانم -

 شوم.  یخانم دکتر موفق به پرت کردن حواسم نم یصدا با
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 کند.  یشود و دستانش را در هم قالب م یبه جلو خم م  یکشاند و کم یمبل م  یرا لبه   خودش

 

  یدرز نم  یی جا چیمونه و ه یخودمون م نیاتاق، ب  نیتو ا  نجایا م،یبزن یزهرا جان... هر حرف  نیبب  -
 .ستیدر کار ن  یزور و اجبار  چی... هیبه گفتنش باش  لیکه خودت ما یکنه، هر حرف

 

 دوزم.  یمن و خانم دکتر است، م یکه تنها فاصله  یا شهیش  زیرا به م نگاهم

 بگم... یچ -

 

 دهد. یرا لو م شانمیو حال پر یزندگ   تیو خفه ام، تمام واقع ییتو گلو یصدا

 خواهد بود.   یمعن یتر متخصص صد در صد کامال ب دک نیا یبودن جلو یبه قو  تظاهر

 

 از خودت بگو... چند سالته؟...  -

 کردند.  ی ام م  یکف دستانم کم کم داشتند عصب عرق

 تازه هجده سالم و تموم کردم.  -

 

 ...  یمعلم موفق مهد کودک بش ،یسن تونست نیکه با ا یهست ی هوش  زی پس دختر ت -

 

که به جانم   ی استرس یدلگرم شدنم، بلکه از رو یاست، نه برا نشیو تحس  ق یتشو ینه برا لبخندم
 شود. میها  یباران  ختنی فرو ر ریتا بلکه جلوگ دیآ یافتاده، ناخوداگاه لبانم کش م
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 ...؟یرو ادامه بد یمعلم ی... دوست دار هیچ  ندهیآ یبرا ممتیتص-

 

 را دوست دارم!   یمعلم  ایحاال با خودمم هم فکر نکرده بودم آ تا

را   ینداشت، تا حاال دوست داشتن کار   ییمعنا شیمن از همان اول هم، دوست داشتن ها برا یزندگ
 بودم.  دهیرس  نجایها تا به ا تیبودم و با مجبور دهیها را چش تی امتحان نکرده بودم، فقط تنها اجبار

 رود. یم  زشی و سمت م زدی خ  یشود، بر م یم  یپاسخم طوالن  یوقت

پاسخ، تنها با   یاز آنها را ب  یشود که برخ  یم ییفهمم. تمام فکرم معطوف سوال ها یزمان را نم گذر
 دهم. یپاسخ م  یلبخند مچهین

 . زمی شود که فرو نر یم  نیبر ا میتمام سع ست،ین  ندیخودم هم خوشا یخاطراتم برا  مرور

من،   یکه قصد بدرقه ام را دارد، دلگرم کننده باشد، اما برا یخانم دکتر  یبرا دیاول، شا  یه جلس اتمام
کردن، آن هم نه   هیگر یخلوت برا  یمکان  افتنیبدنم و  یتمام گوشت و استخوان ها دیجز لرزش شد

 آورد.  یبلکه از اعماق وجودم  به ارمغان م ر،یدل س کی

 شود.   یگذارد و بلند م یم زی م یداخل دستش را رو یما مجله  دنیجان با د نینگ
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🌺 

 

  یواه#اتهام 

 

 ۸۳ #پارت

 

 کند. یرا ُکند م شیرفته ام، نگاهش را نگران و قدم ها  یرنگ و رو انگار

 

 ساعت...  نیپس فردا هم یواسه  س،ی زهرا جان وقت مالقات بنو یجان برا یمراد -

 

  یاز هر عقل و منطق یخودم و ته   یها یفی از بالتکل دی من، شا یبرا گرانید ی ها فیتکل نی تع منبع
 باشد... 

 که تا حاال حسش نکرده بودم.  یخالء بزرگ کی

  ریو فق  یم یتا دم محله قد یمنت چیحرف، بدون ه یکند و ب  ینم  چمیجان سوال پ نیکه نگ نیا از
 رساند، از اعماق وجودم ازش قدر دانم. یم نمینش

 کرد. تمیدوست حما کی ام که به عنوان نه همکار، بلکه  ییتنها یدان تک تک لحظه ها قدر

است، داخل دهانم بچرخانم و تشکر   دهیتوانم زبان خشک شده ام را که ته حلقم چسب یزور م  به
 کنم.   غشیدر یب  یاز محبت ها  یمختصر 

 شوم.  یام م ییداخل جهنم تنها اندازم و یم دیکل
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دلم  یخواهد... اما غم باد بزرگ رو یزدن م غ یو ج دنی طلبد، هوار کش  یکردن م هیگر یها یها دلم
 بندد. یم میادهایفر یرا برا میشود که راه گلو یبزرگتر و بزرگتر م یبه قدر 

 .دیآ یبه درد م میموکت ها زانوها یافتم. از سفت یکف اتاق م  یزانو رو دو

 را دارد.  یحکم در قفس کوچک  میدوزم که برا یم یکنم و چشم به پنجره ا ینم  ییاعتنا

خانم   یکه با هر مکالمه   ییشوند... ناگفته ها  یدفن شده در قلبم، به مغزم هجوم آور م یها ترس
 گذرد.  یم  ییترسناک و جنا لمیف کیچشمانم مثل  یاز جلو شیدکتر، لحظه به لحظه ها

 ... ندینش یام م نهیریزخم د یجا یرود و رو  یام م نهیناخوداگاه به طرف س دستم

 .  ردیگ  یخورد و احساس سرما تمام وجودم را در بر م  یبهم م میها دندان

 

 کرد. یشدم و خودم را نابود م  یسپرد... اگر الل نم یشدم و جنازه ام را به آراز م  یالل نم اگر

 را کرده است.  میکه قصد نفس ها یشکند، بغض  یم  بالخره

 آورد.  یشکند و سوز دلخراشش دل خودم را به درد م  یام، سکوت خانه را م هیهق گر هق

کنم!. چرا نتوانستم لوش بدم و   ی... چرا نتوانستم کار م؟یبگو یز ی نتوانستم به مادرم چ یحت چرا
 دودمانش را به باد دهم!...  

 کشم. یدارز م نیزم  یشود و رو  یم لی آرام تبد یخفه ام به ناله ا یها غیج م،یگلو دیسوزش شد از

 شوم.  یسرم گذاشته در خودم مچاله م ری راستم را ز دست

 کنم. ی حس نم  یز یچ گریافتند، د یهم م یفاصله گرفتن را ندارند. رو ییتوانا  نمیسنگ یها پلک

 

 ... ری سالم. صبح بخ -
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  نا،یبه سر سار یکنم و بوسه ا یدهم، کمر خم م یرا م نایسار  یلب جواب سالم عمو ری طور که ز همان
 کارم.   یمقنعه اش م  یاز رو

 دلم... زیعز  یسالم شاگرد خوب و باهوش من... خوب -

 

 دهد.  یتکان م یسر  نی غمگ یبا چشمان فقط

 

هم  شیو عمو  نایسارقدم بردارم و  واریبه سمت د یکند کم یبچه ها، مجبورم م یو بدو بدو یشاد
شاد و سر زنده وارد  یبچه ها  نا،یسار یافسرده  ی هی از من، کنار بکشند تا بر عکس روح تی به تبع

 شوند.  شانیکالس ها

  یم نایسار  یکرده ام، رو به عمو دایدانم جرائتش را از کجا پ  یکه نم  یو با تحکم  ستمیا یم راست
 .میگو

 مهد... انیب  نایپدر سار دیامروز با نیهم -

 

 . دیگو ینم یز یشود و چ یمحو نگاهم م یلحظه ا فقط

شود به  یباعث م ستادنشیکه با محکم ا  رم یگ یرا م نایاش دست سار یاز نگاه طوالن  زی گر یبرا
 اش چشم بدوزم..  دهیچشمان نگران و رنگ پر

 کشد.  یرا در آغوش م   نایو سار ندینش یزانو م یرو شیمن عمو قبل

 لرزاند.  یدلم را م نای گوش سار ریز  نا،یسار یآرام عمو ی زمزمه

 کنم.  یعمر عمو... تو نگران نباش من درستش م  -

 زند.  یحلقه م شی تر و دستانش را دور گردن عمو محکم
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 ندازه...  ی... دعوا راه مادی به بابام نگو ب عمو

 زند.  یگونه اش م یرو یبوسه ا شیعمو

 نشده که بخواد دعوا بندازه... یز یکالست عمر عمو... چ برو

 

 .ردی گ یرا سمت من م   نایو دست سار  زدیبرخ 

هم تو  شهیو هم  ادیبه شما داره... فقط به خاطر شما به مهد م  یمحبت خواص نایسار یتراب خانم
 کنه.... یم  فیخونه از شما تعر

 

 تشبه اش کنم.   نایپراندن فکر سار یمردانه برا استیس  کی ای حرف ها شاد شوم،  نیدانم از ا ینم
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 ۸۴ #پارت

 

 کنم.  یدل کوچک هم نوع خودم، مجبورم رول باز  یبرا

منم هست...   قیشاگرد خوب و باادب کالس منه، دوست و رف نکهیا ریبه غ  نایسار یمهدو یآقا -
بچه  یهمه   نکهیا ر یدل و دماغ سر کالس رفتن و ندارم... به غ گهیمنم د اد،یمهد نم یجان وقت   نایسار

خواهش   درشخواستم از پ یمنه... منم فقط م یتنها منبع انرژ  نا یبخشن، اما سار یم هیها برام روح
رو هم کنارش باشم... بالخره دختر گلمون   یثبت نام کنه تا آمادگ  نجایهم ارو سال بعد    نایکنم سار

 ...شهیداره بزرگ م

و   فینح یشانه  یشوم و دست رو یم  کینزد  نایشود به سار یکه از زبانم خارج م یکلمه به کلمه ا با
 گذارم.  یاش م یکوچک و استخوان

 کشد. یم یشود و نفس آسوده ا یدلگرم م میبا حرف ها انگار

 افتد.  یم  شیدر نگاه عمو نینگاهم به برق تحس چرخ

نگاه  نیبه ا یا قهیکند که دق یم میپروا یهمه ب نیا  گر،یکدی به  نای شباهت خاص من و سار دیشا
 زل بزنم...  رایگ

 کند.  ینگاه را پاره م ن یاسارت ا ،یمهدو یشاگرد مهد، با برخوردش به آقا نی تر گوشیباز

 کند.  ی خودش را جمع و جور م یخورد و با لبخند یم یدیتکان شد  یمهدو یآقا

 روم.  یم  یکنم و سمت قاسم ی را رها م نایسار دست

 ... یقاسم -

مهد کودک را   یبا اجازه ا کیبا  یمهدو  ،یکند و قبل قاسم یتو هم رفته ام کار خودش را م یها اخم
 کند. ی ترک م   یبلند به طرف در خروج  یبا گام ها
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 دهد. ینگاهم را سمت خودش سوق م  ،یقاسم یصدا

 

 افتاد، انداخت گردن من...  نی خودش زم ینادر  یخانم اجازه؟... خانم جامداد -

 

  طی مح یگره زده و نگاه خشم آلود الزم است تا کم  یابروها طون،ی شر و ش  یبچه ها  نیا یبرا یگاه
 کنند.  تیرا رعا   یعموم یمهد و کودک و مدرسه و جاها

 اندازد. یم نیبرد و سرش را پا یانگشت اشاره اش را باال م زان،یآو یلب و لوچه  با

 شه...  یتکرار نم گهیخوام... د یخانم معلم معذرت م  -

 

 : برو سر کالست.. میگو یم  متیمتوجه اشتباهش شده با مال نکهیا از

 کشم. یم نای سر سار یگذرد. دست یاز کنارم م  بدو

 سر کالست؟..  یبر  یخوا  یخانم گل، نم -

 دهد. یتکان م  نی را دو بار به پا  سرش

 شود.  یکالسش م یِ کند و راه یدوشش جابه جا م یرنگش را رو  یصورت یپشت کوله

 

 کرده بود.  ریاش د یادار  یفتاح طبق معمول به خاطر کارها خانم

 روم.   یم  ریمد اتاق

 خودم آرامش دهنده است. یاز بچه ها، برا ری کالس با رنگ ها و کار با سفال به غ شروع
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را   یوسط یگذارم. کشو یم زیم  یکشم و رو یم رونی ب یفلز  یگواش را از کشو یرنگ ها ی جعبه
شدند، دستم  یم  کیکه به دفتر نزد یبلند یگام ها یدارم که با صدا یو آب رنگها را بر م  میگشا یم
 شود.  یهوا، وسط کشو خشک م نیزم انیم

مردانه  یتواند گامها  یکف راهرِو سالن، تنها م یها کی سرام یقدم ها رو نی شدن ا دهیکوب یصدا
 باشد. 

 اندازد. یزلزله به وجودم م ، یبلند و پر ابهت یصدا

 ..ن؟یشما یخانم تراب  -

 است! یپشت خط یهمان صدا صدا

 

 رسد.  یاز سالن به گوشم م خواه  کیخانم ن  یصدا

 دفتر هستند... شما!... شونیا ری نه خ -

آب رنگ ها از دستم سر  شیپاها یشنوم و تنها با صدا ینم  یکنم، پاسخ  یم  زیچه قدر گوش ت  هر
 افتد. یخورد و کف کشو م  یم

 کرد!  دایفرصت تماس گرفتن و پ  یمهدو یو زود خودش را رسانده! اصال آقا  عیسر چه

 ن؟ یشما یخانم تراب  -

را نبسته به طرف   زیم یشود آب دهانم را لرزان فرو دهم و کشو یبلند و مواخذه گرش، باعث م  لحن
 شخص پشت سرم برگردم.

 پرد.   یابهت فرد مقابلم ناخوداگاه رنگم م دنید از

 خورد. یشانه و بلند قد بودنش فقط به ورزشکارها م  چهار

 

 با شمام...  -
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 آورد.  یتلب کارانه اش مرا به خودم م  یصدا

 ن؟ یداشت یبله... امر  -

 شود.  یاش، گره کورتر از قبل م دهیپر پشت در هم تن یگذارد و ابروها  یبه جلو م  گرید یقدم

 

 ... ،یکن  یم یامر و نه  یاد یکه ز  ییانگار شما -

 

 دهم.  می به ابروها  ییو طرز برخوردش انحنا  یادب یکنم تا الاعقل در مقابل ب ی زور عزمم را جزم م  به

 نا؟ ی! پدر سارنیهست یمهدو یشما آقا -

 

 کند.  یرا خورد م تمی معروف زدن، فقط شخص یرا به کوچه  خودم

 زند.  یم یصدا دار   پوزخند

 .ردی گ یکند، لجم م یکه مسخره ام م  نیا از

 شده خودم را نبازم.  یخواهم به هر نحو  یم
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🍀🍀 

🌺 

 

  یواه#اتهام 

 

 ۸۵#پارت_

 

پرت کردن حواس خودم است تا    یزنم، فقط برا یبرداشتن رنگ ها م یبرا زیکه سمت م یچرخ  مین
 ندهم. مرد خود خواه و متفرعن  نی آتو دست ا م،یبا گم کردن دست و پا شتریب

 زنم. یها داخل دستم، با دست آزادم به سمت مبل اشاره م رنگ

 ...انیاالن خانم فتاح خودشون م د،ینی بنش  دیبفرما -

 

 گردد. یشود و سد راهم م  یتر م کیرا جلو نگذاشته باز هم بهم نزد میپا

 شود، اغراق نکرده ام.   یچهار برابر من م کلشی قد و ه میبگو اگر

 

 ...نیمن بود داریمشتاق د شتریبا من داشته باشند... مطمئنم شما ب  یفکر نکنم خانم فتاح عرض -

تمام جانم   چه،یو دل پ  یزند، حس نفس تنگ  یادکلن تلخش حالم را بهم م یبا بو   شترشیب یک ینزد
 . ردی گ یرا در بر م

 .میگو یلرزان م  ییفشارم و با صدا یهم م یرو پلک

 . نیای گفتم ب نای... من فقط به خاطر سارند یبنش  دیلطفا بفرما -
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 رود. یبه عقب م  یچرخد و قدم یپاشنه پا م  یکند و رو  یم یا خنده

 

جا   دیسف  راهنیو پ  یافتد.. با آن کت و شلوار کاربن  یرنگش م اهیمردانه و س ی نگاهم به کفشها تازه
 دختر شش ساله باشد.  کیپدر  نکهیدهد تا ا یافتاده تر از سنش نشان م

 شما نداره...  یشما و هم جنس ها یبه ترحم و دلسوز  ی اج ی احت چیه نایسار -

 

چشمان خشم آلود و قرمز   یرو تی رود و در نها یو نگاهم از کت و شلوارش، سمت صورتش م  فکر
 .ردی گ یرا به طرفم م دشی شود که نوک انگشت تهد یشده اش قفل م 

گذاشتم  یمهد و کودک و مدارس دخترانه نداره... وگرنه عمرا م یمرد برا یها  معلم ران،یکه ا فیح -
 ... نهیبب میدست شماها تعل ریز  نایسار

 

 کند.  ی ام م یکه عصب یستیناشا نیتوه

 .. نیمحترم لطفا حد و حدود خودتون رو حفظ کن  یآقا -

 

 شوم.   یم مانیشود که از گفتن حرفم پش  یم کیبهم نزد یطور 

 کشوندن من بهانه بوده... نکنه...  نجای... نکنه اشناسهی... کل اصفهان من و م یچ اگه ندونم -

 کند.  یاش دلم فغان م یشرم یب از

 

 ماند. یم مهیشود و حرفش نصفه و ن  یرنگش م  اهیقفل نگاه س نگاهم

 



 ی اتهام واه 

404 
 

 اومده؟  شیپ  یمشکل  یخانم تراب  -

 

 . ردیگ یکند و ازم فاصله م  یخواه عقب گرد م کی خانم ن یصدا با

 کند.  یچهار کشو، برخورد م یروم که پشتم به کمد فلز   یندارند، عقب م یستادگیقدرت ا میزانوها

 

 برد.  یرا باال م  شیدلش خنک نشده است، ولوم صدا انگار

بچه گذاشتن و لوس  یبه الال یل یخراب شده فقط درس دادنه... نه ل ن یشما تو ا ی فهیوظ  -
 خودم دارم...  یبا بچه  یمن چه رفتار  ستی به شما هم مربوط نکردنش... 

 

 است. دهیشود، از حال و روز آشفته اش معلوم بود دو  یوارد دفتر م مهی سراس نایسار یعمو

 نشو؟...  ادهیپ نی ... چه خبرته... مگه نگفتم تو از ماشنیآرت  -

 

 زند.  یبرادرش م  یشانه  یدست رو با

خراب شده  نیو من از ا یکرد یرو درست م  یاون اقامت کوفت یبرو کنار... تو اگه عرضه داشت -
دست زن جماعت پرورش داده شه و بزرگ   ریز  نایمغز سار ستین ی... اصال دلم راضیداد ینجات م

 شه...

 کشند و مغزم در حال انفجار است!  یسوت م  میها گوش

 دود.  یپشت سرش م یه با عذر خواهشود برادرش دستپاچ یدر که خارج م از

 ماند.   یچشمان من است که باز م تنها
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همان طور که سرشان را تأسف بار به   یکی  یکی  ،یخیو مشا یو احمد یخواه و خانم موس کی ن خانم
 شوند.   یدهند، وارد دفتر م یتکان م  نیطرف

 گفتم ولش کن؟...  یدیجان د یتراب  -

 

 ... دهیرنگش پر یچطور  ینیب  یآب دستش بده... نم وانی ل  هی یمالمتش کن نکهیا یخواه به جا  کین -

 

 رود.  یخواه سمت پارچ آب م کین

 کند.  یسرش را داخل خم م یخیاز در اتاق وارد نشده، مشا یخیو مشا یموسو

دو   یکی شه،ی... هر بار که سر و کله اش پبدا مدیاظهار نکن نجایو ا میعذاب الع نیا گهیجان من د -
 .شهیاعصابمون داغون م یته اهف

 

 . ردیگ  یدستش را م یموسو

 بچه ها کالس و گذاشتن رو سرشون.  میبر  ایب -

 . ردی گ یبغلم را م ریو ز دیآ  یجلو م یاحمد

 . ادی حالت سر جاش ب  یکم ن،یبش  ایب -
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  یواه#اتهام 

 

 ۸۶ #پارت_

 

 . ردیگ یآب را سمت لبانم م  وانیخواه ل کی ن خانم

 ... زمی بخور عز -

 

 .رمی گ یرا از دستش م وانیبرم و ل  ی لرزان بغل افتاده ام را باال م دست

 

 حالش بهتر بشه؟...   ی... تا کمیبزن یبه کالس خانم تراب  یسر  یتون  یم یخانم احمد -

 .چرخد  یخواهم مخالفت کنم اما زبانم نم یم 

 : بله حتما... ردی گ یبغل م ری دفتر نمره اش را ز یاحمد خانم

 :  د یگو یرو به من م بعد

 جان تو نگران نباش.  ی تراب
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و    ییجا  نیو چن یگشود میکه در درگاهت را برا رم،یکدام کار خ  قیمن ال ایطلبد: خدا یم هیگر دلم
   ؟یراهم گذاشت یجلو یبا معرفت یآدم ها نیچن

 

 صدام بزن؟...  یداشت یجان منم برم سر کالسم... اگه کار  یتراب  -

 

 کنم.  یم یفشارم و تشکر  یهم م یرو پلک

را مسموم کند . اما من هم  ایاش دن ینحس یها رقم بخورد و بو خیسرنوشت شوم من در تار دیشا
 رقم زده شد.  نیچن نیگناه، ا نیمن در گرو کدام یزندگ   دمیگاه نفهم چیانسان بودم و ه

 

 تونم آروم کنم...  یرو نم یمهدو نایسار یتراب  -

 

 . زمی خ  یکوبم و با عجله برم یم  زیم یداخل دستم را رو وانیل مهیسراس  یحرف خانم احمد با

 کشد. ی در کنار م یتند از جلو ند،ی ب یعجله ام را م یخانم احمد یوقت

 کنه...  یم هینشده... فقط گر شی نترس طور -

 سوزاند.  یدلم را هم م شیصدا  یب یکردن ها هیگر

خودم   یبه خاطر از دست رفته ها شتریکه از سرنوشت خودم، ب  قیحس ترحم عم  کیو فقط  فقط
 . ردی گ ینشأت م

 

 کرد.  یسرش داشت هق هق م ری ز زی م یرو دستش

 زنم.  یزانو م  شیمقابل پا شیجلو
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 ..یکن یم هی... دختر خوشگلم... چرا گرنایسار -

  جانیه یخانم احمد  یچشم دوخته بودند با صدا نایکالس که مسکوت و ناراحت به سار یها بچه
 شوند.  یزده بلند م

 چطوره؟... اطیح  دیبچه ورزش زنگ بعد و االن بر -

 دوند. یم رونی ها هورا کنان ب بچه

 . رمیگ یمرا در دستم   شیزانو یرو یکوچک مشت شده  دست

 ...  زکمیعز -

 .نمینش  یم  نیزم یکند که کامال با دو زانو رو یخودش را بغلم پرت م  یطور 

 

 دارد. تیاهم مینابود شده اش برا ی هیو روح نای. فقط و فقط سارستیمهم ن میبرا اما

 زند.  ی حرف م  هیگر انیو م رد ی گ یاش اوج م هیگر

 شهیخوام هم ی رم. م  یخونمون نم گهیبابام شما رو هم دعوا کرد؟...من د دنیشد؟... د  یچ نیدید -
رم... من    یببره... من نم   نجایخواد من و از ا  یخوام... بابام م یشما باشم. من فقط شما رو م  شیپ

 خوام... یفقط شما رو م 

 

 کنم و  یآرام پشتش را نوازش م آرام

 م. نزن هیگر ریکنم تا ز یزور خودم را کنترل م  به

 کنارتم...  شهی... من همیر  ینم  ییافته... تو جا ینم یاتفاق چی... آروم باش... هششیه -
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نوا   یب یزهرا  یوحشت زده  یها  هیزبان بود. از گر یبدبخته ب  یزهرا یها هی ها، از گر هیگر نیا اما
 شد.   دهیکش نجایو عاقبتش به ا ختیکرد و اشک ر هیبود... که گر

 

 توانم آرامش کنم. یزور م  به

 خواد... یجان بابات صالحت و م نایسار -

 

 . ندینش  یاش م یصندل یشود و رو یقرمز و پف کرده اش از بغلم جدا م یچشم ها با

 کشد.  یم رونی ب شی مانتو بیاز ج  یکنان دستمال  نیف نیف

 رونیخواد... مامانم و انداخته ب یخودش و م یو آبرو تی خواد... موقع  یخانم معلم صالح من و نم -
 آبرو شده... یگه ب یچون م

 

 سوزد. یحرف ها مختل کرده اند جگرم م نیذهن بچه را با ا نکهیا از

  

مجبورش کردند   یعن یو در دلش دفن کرد.  دیرا با چشمانش د  ییآبرو یکه ب ییخودم، مثل زهرا مثل
 الل شود و در دلش مدفون کند.

 

 دفتر ببرمش و آرامش کنم  توانم به یزور م  به
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  یواه#اتهام 

 

 ۸۷ #پارت_

 

شود بدون در نظر گرفتن   یباعث م یدیرا ندارد. احساس ضعف شد دنیجنگ لیپتانس  گرید بدنم
 خانه شوم.   یراه  میو مستق  رمیبگ  یدربست یتاکس  بم،یج

ام، فقط به خاطر وجودش   یجسارت و دلگرم نیشتری بهم فهماند که ب امدنشیروز با ن فتاح ام  خانم
 .ستمیقادر به سر پا ماندن هم ن یارزش ندارم و حت یز ی پش ییبوده است، وگرنه خودم تنها

 شوم. یرا حساب کرده، سالنه سالنه داخل محله م یتاکس هیکرا

در   یپهن کرده اند، جلو رشانیکه ز یانداز  ری خانم با ز وکیاقدس خانم و ب یروال هر روز، نوه ها طبق
 هستند. یمشغول خاله باز 

را در    نیریساناز و الهام و ش غیج یکنند و صدا  یاز قصد توپ را به سمتشان شوت م  نیو حس  یمهد
 خندد.  یآوردند و م یم
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 کشم. یم یخودم، آه یها  یبچگ ادیاندازم و به  یقفل در م  یرو دیکل

 

 پر از ترس و وحشت گذشت.  میبرا طان،یو نحس آن ش  اهیس ی هیهم به خاطر سا میها یباز  خاله

پشت درخت ها و اتاق ها با وجود    ا یها،  ونجهیشدنم پشت کاه و  میکه هر بار با قا ییباشک ها میقا
 نکردم.  یباشک باز  میقا گریو د  دمیاش لرز یناگهان

 

 روم.   یو داخل م میگشا یرا م در

شوم. دلم   ینم  میوصل شده است، قادر به باز کردن پلک ها  یچند صد تن یوزنه  میپلک ها یرو انگار
 فرو بروم. یابد یبگذارم به خواب میها ییخواهد که قدم به داخل اتاقک تنها یم  قیعم  یخواب

 د.شو  یمانع بسته شدن در م  یز ی بندم که چ یهم م یدر را رو نی پا سر

 

در، خواب که صحل است، روح از    یال اهیمردانه و براق س یکفش  دنیچرخانم و از د یحال گردن م یب
 شود.  یبدنم خارج م

  نیآرت دنیپرد و چشمانم از د ی باال م  یمثل پر کاه  نمیسنگ  یرود، پلک ها ی به ضرب باال م گردنم
 شود! یگشاد م یمهدو

 شنوم.  یقلبم را نم یصدا گریشود و د  یبندنم لمس م کل

 

 شود.   یشکلم م  یقفس یزند و وارد خانه  یافتد و کنارم م یم نیهول دادن در، دستم پا با

 .  ردیگ یاز صورت مسخ شده ام م نگاه

 یرنگش داخل کاسه   اهیکه گردن بچرخاند،کل خانه را فقط با چرخاندن مردمک س  نیا بدون
 شود.  ی ام زوم م دهیه ترسنگا یگذراند و آخر سر رو یچشمانش از نظر م 
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 ... ؟یشهر گم کن  ن یچند بدم گورتو از ا -

 

 کند.    یقاطع و نگاه پر نفرتش اللم م لحن

 

 نفرت بودم!؟ نیرفتار و ا نیفرا خواندنم به مهد، مستحق ا  یکرده بودم!.. تنها برا کاریمن چ مگه

 

 کند.  ینسبتا بلندش وحشت زده ام م  یصدا

 نه!؟...   ایگفتم  یچ  یدیفهم -

 

 جنبانم.   یزور لب م به

 ...رونی ب نی ... برنیوادر خونه من شد یشما به چه حق -

 

 شود همان گام را، من به عقب بردارم.  یدارد باعث م یکه بر م  یقدم

 . دیگو یکند و با تمسخر م  یرا خم م  سرش

 ...نمی ب ینم  نجایا یخونه ا  یمن جز سگ دون -

 

 کنم.  یو سوزشش را با تمام وجود احساس م ردیگ  یآتش م جگرم

 ... رونی ب نی گفتم بر -
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 شود  یکنار گوشم خم م شتریکوبد. و ب  ی پشت سرم م  واریدستش را محکم به د کف

... یو بهم زد میشده و دو ساله زندگ داتیپ  یدونم از کدوم گورستون ی... نمیعوض  یدختره  نیبب  -
رو به اون رو شده، به خاطر تو   نیشده دخترم و از ا  داتی تو پ  یرفتم، از وقت یشهر م نیمن داشتم از ا

تر   ردهو افس زهیر  یهر روز اشک م ،یتو گوشش خوند یو چ  یجادوش کرد  یدونم چطور  یکه نم
 رم...  یکه نم شهیم

 غرد:  یسابد و م یهم م یدندان رو 

 َکنم... یودم م خ یسگ دون نی... گورتو وسط ا یخودت نر  یتا فردا با پا اگه

 

 کند. یاشاره م  اطیانگشت وسط ح  با

بندم و دستم  یخورد و ناخوداگاه پلک م  یداغش به صورتم م یرود و نفس ها یکه باال م  شیصدا
را با   یسانت کی یفاصله  نیتا ا ندی نش یاش م نهیس یقفسه  یرود و رو یبدون فرمان مغزم باال م
 کنم.  شتریهول دادنش به عقب ب 

 

است و   ستادهیآورد که پس قلب خودم چرا ا یم ادمیکف دستم، به  ری احساس کوبش تند قلبش ز با
 زند. ینم

 

 یجز صدا د، یآ یازش در نم یصدا  گریشود، د یام که دست خودم نبود الل م یحرکت ناگهان  با
 گروپ گروپ قلبش... 

 

 زند. یباز خشکم م مهی و در ن یخال یجا دنیکنم که از د یاز م را ب میپلک ها یزور ال به
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 افتم. یم نی زم یخورم و رو  یسر م واریافتد و کنار د یم  نیو هوا پا نیزم انی معلق شده ام م دست
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  یواه#اتهام 

 

 ۸۸#پارت_

 

دست در دست هم داده بودند تا با خاک  ای. تمام دنستیاحوالم اشک و ناله هم سازگار ن یبرا
 کنند.  کسانمی

 

 . رمیگ یچشمانم م یآورم و جلو   یزند، دستم را باال م یم  رونیکه از کف دستم ب ییگرما

تمام  نامحرم،  یمرد، مرد کی نهیس  ی. لمس قفسه ابدی ی کف دستم، در مغزم جوالن م یعلل داغ  تنها
 کند.  یخاطراتم را زنده م
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  کلیه  ریصفت را فشار داد تا بلکه از ز طانیپهن و ستبر آن ش  ی نهیو ناتوانم چقدر س فیضع دستان
از جنس مرد   شهیگذاشت تا هم ادگاریکه در کف دستانم به  یتنومندش در برود. چقدر زجه زد... داغ

 واهمه داشته باشم.  د،یاز لمس نامزد خودم رش یو حت  رمیو لمسش آتش بگ 

 

  یگرفت تا جلو  یحفظ ظاهر و خوب بودنش، دستم را م یاوقات برا یگاه دی اما رش ،یچه زورک  اگر
 خانواده ام خوب جلوه داده شود. 

 شوم.   یدر خودم جمع م  شتریگذارم و ب  یبغلم م ری را مشت کرده ز دستم

 

کردن پر    یداد و مغزم را با صبور  نمیتسک فقط د،یاز مامانم که دردم را نفهم شتر یگله مندم، ب  ایدن از
 کرد.

 گذرم.  یوقت نم  چیاسفناکم ه یزندگ نیا یبان  از

 

  نیزم یرا از رو  فمیَکنم. ک یم مانیس نِ یزم  یداده به زور جسم ناتوانم را از رو  هیتک واریرا به د دستم
 شوم.   یدارم و داخل خانه م یبر م

شود و   یم  شتریب میشده در راه گلو نی از زبان پدر شاگردم، بغض سنگ یلفظ سگ دون یآور  ادی با
 کند.  یقصد خفه کردنم را م

 کدام شهر شوم؟  یآواره  نباریبار کدام شهر پناهنده شوم؟ ا نی بار به کجا بروم؟ ا نیا

 . رمی گ یم رشی را ز وانیکنم و ل یآب را باز م ریش

در دستان انسانها   یشب باز  مهیعروسک خ  کی داخلش جز  یکه نقش یسنجم، عاقبت یرا م  عاقبتم
 ندارم. 

 شوم.  یپاس داده م یگر یتوپ فوتبال هر لحظه دست د کی مثل
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کاهد به  یاز  التهاب درونم را م یاش ذره ا یشود و خنک یم  زیپر شده سرر وانیکه از سر ل یآب از
 بندم.  یرا م ری و ش میآ یخودم م

  یحمام م   یگذارم و راه یم ییظرف شو  نکیس یآب را بخورم رو نکهیخواهد. بدون ا یم یخنک  دلم
 شوم. 

و به عاقبت فلک زده   ستمیا یدوش م ری ز ر،ی کنم و سر به ز یسرم باز م یهمان لباس آب سرد را رو با
 . میگر یام م

 

  فیو لرزش خف میدر تک تک استخوان ها دیشد یگذرد که با احساس سرما یدانم چه قدر م ینم
 کنم.  یبندم و آب گرم را باز م یآب سرد را م   ریش م،یآ  یبدنم به خودم م

 .میآ  یم رونی و ب رمیگ ی م یآورم و به زور دوش سرسر   یبه تنم را در م  دهیچسب یها لباس 

 ماند.  ینم میبرا  یرمق  چیفکر فردا ه از

کهنه و   یحوله  کیفقط با  ،یبرق  لیرا خشک کنم، آن هم نه با سشوار و وسا میموها نکهیا بدون
 گذارم.  یبالشت م یکشم و سرم را رو یدراز م  نیزم یساده، رو

  

 کشند.   یامتحانت خودم، از ذهنم پر م یکردن و درس خواندنم برا  یروز خودکش  چند

 

 . نمیب یمغز خسته ام م یدهنده  نی خواب را تسک  تنها

 دهم. یرا به زور از هم فاصله م میش بدنم از سرما پلک هالرز  با

 کند.  یگوش زد م میدگر را برا یبا کابوس ها ییو تنها گرید یشب  ک،یتار مهین ییهوا

 دهم . یفاصله م نیزم یکوفته و درد آورم را به زور از رو بدن

 بودم. دهیدراز کش  نیزم یرو   یپوشش چیه بدون
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هم نخواهم  یپلک رو گریزل خواهم زد و د  زشیخوف برانگ یک یدانم تا صبح به پنجره  و تار یم
 گذاشت. 

 قادر به غلبه کردن به چشمان خواب آلودم نبودم.  یتوانستم بکنم، وقت یم یچه کار  اما

ده و کوتاه سبز رنگ سا نیبلوز آست یدارم و از رو یسوشرتم را بر م زیبندم و از رخت آو  یرا م پنجره
 کشم. یام، به تن م ینخ

 کند. یدهد و قصد آمدن م ینشان م یوقتش خود   یوقت و ب یکم کم با سرما زیپا

 چطور گذشت.  میبدون آنکه بفهم م،یگذران ی که با هر حکمتش از سر م ییها و سالها ماه

 شام کنم. یبرا یتا فکر  می گشا یرا م خچالی در

 . ابمی  ینم یز ی نان و تخم مرغ چ جز

 بندم. یرا م  خچالیدارم و در  یبرم   یمرغ تخم

 گذارم.  یاجاق م  یدارم و رو ی سبد ظروف بر م یرا از رو  یموینی آلم ی تابه

 شود.  یروغن تمام شده آه از نهادم بلند م دنیکشم، از د یم رونی ب یرا از داخل کمد فلز  روغن

 بخرم.  ییمواد غذا یفردا کم  دیبا

 .  زمی ر  یکشم و داخل تابه م یم رونیروغن ب  یکم ،ی باتروغن ن یفلز  یزور از ته قوط به

و   رمیگ  یتخم مرغ، داخل تابه م یپوسته  کیت یکوبم و با صدا یگاز م یمرغ را به گوشه   تخم
 گردد. یجلز و ولزش بلند م یشود و صدا یشکنم. تخم مرغ داخل تابه رها م یپوسته را م

هم به  ش یرنگ و بو گریگذرد و د یم مرویبا خوردن ن   میروزها  شتریخورد، ب   یحالم بهم م  شیبو از
 ...دیآ یمزاجم خوش نم 

 .  یتا تلف نش یخودت را وقف ده  دیها با تی مجبور یبرا اما

 است.  یَنمردن از گرسنگ یمن برا  ییتنها دارا مروین نیا
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  یواه#اتهام 

 

 ۸۹#پارت

 

 کنم. یرنگم را پهن م یآب  یکوچک ساده، با گل ها ی سفره

 .نمینش  یگذارم و چهار زانو کنارش م یرا وسط سفره م تابهیماه رهیدستگ با

 گذارم.  یو داخل دهانم م رمیگ یخودم م یکوچک برا یا لقمه

 پرم... یجا م  کشم و از یم یخفه ا غی ج  اط،یداخل ح یز یگروپ افتادن چ یصدا با

 توانم ببلعم.  یداخل دهانم را نم  یروم و لقمه  یشده تا مرز سکته م اطیوارد ح یکس  نکهیفکر ا از

 گذارم. یقلبم م یفشارم و دست رو یهم م یگربه پلک رو  یصدا با
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 دهد. ینم  میبرا دنیچشمانم مجال نفس کش  دنیبار

 دوم.  یو سمت آشپزخانه م  زمیخ  یبرم   عیگذارم و سر یم میگلو یدست رو یاحساس خفگ با

 . رمی گ یم رشیآب را باز کرده دستم را ز ریش

 داخل دهانم را فرو دهم.  یآب، لقمه  یشوم تا به کمک جرعه ا یم خم

 کنم.  یزنم و کمر راست م یمشت آب به صورتم م چند

 کند.  یام م  یگربه عصب یویم ویم یصدا

 دوم.  یم اطیبندم و سمت ح   یآب را م ریش

 . دیآ یام بند م  هیزند و گر یدر خشکم م یلنگان، جلو یکوچک با پا  دیو سف  اهیس یگربه  دنید با

 

 کند.  دایپ یچرخد تا راه فرار  یدور خودش م دهیمن ترس  مثل

 شد.  یطوالن  یبن بست میکه با هر بار پا تند کردن من، برا یفرار  راه

 

 گردم. یبرم  اطیرا آغشته به تخم مرغ کرده به ح یگردم و تکه نان یبر م  داخل

  کیکوبد، نزد  یم واریلنگان به در و د یکه خودش را با آن پا دهیترس ییبه قدم به گربه کوچولو قدم
 شوم.  یم

 

 . ردیکشم تا آرام بگ  یکنم و عقب م یپرت م  شی را جلو نان

تا نجات   یانداز  یم ییدست به هر جا ،ین ک یاحساس خطر م  یاست... وقت نیری قدر جان ش چه
 ...  یابی
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 کشد.  یرا بو م  شی پا یو نان جلو ردیگ ی کشد و گربه آرام م یطول م یا قهیدق چند

 رود.  یم ادمیو غذا خوردن خودم  نمینش یپله م یرو اطیبا احت   یلیخ

خواهند   یکه م ییکند. مثل بچه کوچولو ها یزدن م  سی آورد و شروع به ل ی کوچکش را در م زبان
 غذا را بچشند.  یمزه 

 اش رفع شود.  یمانم تا گشنگ یم منتظر

کند و   یم  ویم  ویبار مظلوم فقط م نیا نم،ی نش یپا کنارش م یدارم و رو یبه طرفش قدم برم  آرام
 کوبد. ینم وار یخودش را به در و د

 کشم...  یبرم و به سر پشمالودش م  یم  شیرا آرام پ دستم

 ام را پر کند... ییتنها یهم زبان شود و شب ها میگربه بتواند برا نیا دیشا

کرد و بود و با داشتن خانواده، سگ و گربه را   رییشان تغ  یملت روال زندگ یدارد... همه  یاشکال چه
 .خوب من تنها هم مستثنا نبودم دند،ید یم شانی زندگ دیهم زبان و ام

 توانم بخورم.  یشام هم نم  یزند و من حت  یشوم که آفتاب م ی سرگرمش م  یقدر  به

 

 . میشو یکرده، خوب دستانم را م یرا دستم خال ییدستشو عیما

گذارم تا موقع   یم  ییظرف شو نکیسر شده ام را برداشته، داخل س ی مهیتخم مرغ نصف و ن ی تابه
 ...میبرگشتن از مهد بشو

 

 لرزاند.  یو پدرش تنم را م نا یسار ادی

 بروم.   دیامروز را با اما

 گذاشت.  میپا یجلو یگذاشتم و راه چاره ا انیبا خانم فتاح در م دیشا



 ی اتهام واه 

421 
 

 

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 

🌼🌼🌼 

🍀🍀 

🌺 

 

  یواه#اتهام 

 

 90#پارت 

 

 .زمیام بگر یاوهام تلخ و دردناک زندگ نیکنم تا از ا یزودتر قصد ترک کردن خانه را م یکم

به اندام  فیخف ینداده است، لرز  هیهد نیکاملش را به زم ییکه هنوز روشنا یصبح گاه مینس
 دهد. یم هیشده ام هد فیضع

 رسم. ی م  یاصل ابانی کنم و به خ یم یسالنه محله سوت و کور را ط  سالنه
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 انگار غبار غم گرفته است... انگار مردم مست خواب، در حال حرکت هستند.   رشه

 

حرکت   ینا میکه پاها ییدهم تا آنجا یرا به طرف مهد کودک ادامه م  ریمنجمد مس یهدف با فکر  یب
 نداشته باشند. 

 .نم ینش ی م یآرت یمنتظر ب  ستگاه،یا یصندل یزند و من رو  یم آفتاب

 

 شود.  یبه من ملحق م یصندل  یرو یآرت  یانتظار ب  یبرا انسالیم ی گذرد که زن  ینم یاند

 کنم. یشان، درست م ختنینر رونی ب یرا برا می ها یکشم و چتر  یجلوتر م  یام را کم مقنعه

 

  یرا باال م  یآرت یب یکنم و پشت سر آن زن پله  یشانه مرتب م یرا در رو فمیک  یآرت یپس پس ب  با
 شوم.  یم ری جاگ ،یخال  یصندل   نیاول  یروم و رو

 خلوت است.   یآرت  یو ب یها خال یسر صبح صندل  شهیهم

 

 شود من هستم. یکه وارد مهد م یکس ،ینفر بعد نظافت چ نیاول

 شود.  یروزمره ام، اضافه م یبه دلهره ها  گریدلهره د کی امروز

 ...ی دکتر مالک شی پ رفتن

 

 دهد. یمانده به هفت را نشان م کی وار،ید یرو  دیگرد و سف  ساعت

شده   نیکه در قلبم تدف ییها قتیبندم و به ضرارت حق  یهم م یدهم پلک رو یام را به مبل م  هیتک
 .شمیاند یاند، م
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 زنم.  یمامان چمپاته م یروم و روبه رو  یبار هزارم جلو م یترس و لرز، برا با

 مامان... -

 

 کند.   یتازه م  یکشد و نفس  یم  رونیله شده ب  یها یرا از داخل گوجه فرنگ دستش

 بله... -

 جوم و به زور دهان    یاسترس لبم را م از

 دارم حرف بزنم. میتصم  گری. امروز دمی گشا یزده ام را م قفل

 ...شهیم یبه زور بهمون دست بزنه چ  یمامان اگه مرد -

 

 چرخاند.  یچشم م  اطیکوبد و به اطراف ح یصورتش م  یرو  یلیس  فشی زده با همان دست کث شوک

   دنیاز نشن اطی محض احت شیصدا

 شود. ی خانواده، آرام اما خشن و پر غضب م یاعضا

 بهت گفته...   یرو ک زایچ نیمرده... ا لیزل  هیچه حرف نیا -

 

 افتم.  یو به تته پته م زمی خ  یبرم دگانش یاز مقابل د زود

 کس... چیکس ... به خدا ه چیمامان ه -

 

 کند   یم  دیو ناالن تأک  نگران
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کشتت.. داداشت سرت و   ی... بابت میها... تو هنوز بچه ا یحرف ها رو نزن  نیخدا... زهرا ا یا -
 بره... یگوشت تا گوشت م

 

 دهم. یتکان م  نی تند سرم را به پا تند

 

 غرد:  یم

 رسه...  یرب و تموم کنم... االن حاج بابات سر م ن یتو به درس و مشت برس... بزار منم ا  برو

 

 بلعم. یرا م میبزرگ گرفته راه گلو یدوم و توده  یداخل خانه م به

 

چه بر   ،یداداش غلدرم سپرد  نیمکه و من دست هم  یرفت  یکه وقت یگوش کن  یچرا نخواست مامان
 سرم آمد. 

 

دارم   نیبتوانم بلوز بلند آست دهیبخشم تا داخل نرس یسرعت م میبه گام ها نی داداش حس یصدا از
 پنهان سازم.   دشیام به تن بکشم و خودم را از د یحلقه ا  نیبلوز آست   یرا، از رو

 

 واریرا فقط در اتاق و کنج د میشوم... روز ها  طانیکه دوباره، دچار دستان آن ش یترسم از عاقبت  یم
 گذرانم. یم

 

 .میگشا یپلک از هم م یکفش زنانه ا یتلق تلق پاشنه ها یصدا با
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 شود.  یمن لبخندش محو م   دنیخندانش از د شهی و هم  دیبا آن صورت تپل و سف  یاحمد خانم

 شده زهرا؟... چشمات چرا قرمزه!...  یچ -

 

 . زمی خ  یاحترامش بر م به

 . ری سالم صبح بخ -

 

 شود.  یم کی بهم نزد شتریب

 ... ؟یشده! خوب  تی... طورریبخصبح تو هم   زمی سالم عز -

 

 دهم.  یانحنا م ی نگران نکردنش به لبخند یزور لبانم را برا به

 ... هیخوبم... به خاطر کم خواب -

 

 کند. یکلمه آسوده خاطرش م کی  نیهم انگار

 کند.  یم زانی آو ز،ی رخت آو یدارد و رو  ی دوشش برم یاش را از رو یدست  فیزند و ک یم  یچرخ

 

 ..   یکن یخسته م ی ل یخودت و خ زمی عز -

هم با فکر خودت باش... خودت و   ی... کمارهیها درس خودن و روزها کار، آدم و از پا در م شب
 داغوت نکن... 
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  یچگونه با کابوس ها و عذاب ها سپر  میدانست شب ها یگفتن ندارم... چه م یبرا یسکوت چز  جز
 شود.  یم

 روز افتاده ام. نیرس خواندن به اکند شب ها به خاطر د الیخوب است خ  اما
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 ۹۱#پارت

 

 ؟ی خور   یم ییزهرا چا -

 

 .میآ یم رونیب  الیفکر و خ  از
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 .شمیاگه باشه ممنون م  -

 

 زند.  یم  یز ی محبت آم لبخند

 نه...  ایخوش طعم و رنگش و دم کرده  ییچا ی خانم سراب  نمیبرم بب -

 

آه مانند،    یو لرزانم را با بازدم  قی دهم و دم عم یبه چشمانم م یدو انگشت اشاره و سبابه، فشار  با
 فرستم.  یم رونیب

 به صورتم بزنم.  یشوم تا آب  یروانه م  سیروح، به طرف سرو یصورت ب   نیاز ا ییرها یبرا

 

و   ابدی  یم  نیکردم با فرارم دلم تسک  یندارم، فکر م  یاز افکار خفت بار گذشته ام خالص  یا لحظه
 گردد.   یم لیتبد  یگذشته ام به فراموش

 دست و پا زدم.  شتریدر گذشته فرو رفته ام و ب شترینبود و رفته رفته ب شی ب ی واه الیخ اما

 شود. ی در خشک م یدستم رو ییبا صدا ده،ینکش  نیرا پا یرنگ چوب  دیدر سف ی رهیدستگ

 

 . یخانم تراب  -

 چرخانم. یمردانه م یسر به سمت صدا یمکث  با

 گردم. یبرم یمهدو یدارم و کامال به سمت آقا یبر م  رهیدستگ یدستم را از رو  نا،یسار یعمو دنید از

 

زند و خبر   ی م  آمدنش تو ذوق نایکشم. اما تنها بودن و بدون سار  یبا نگاهم به پشت سرش م یسرک
 کند.  یرا گوش زد م یندیناخوشا
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 شود.  یبسته م  نایاحوال سار دنیپرس یبازم برا مهیکنم با حرفش دهان ن یسوال نکهیا قبل

 

 شهیزنه... م یسوزه و همش شما رو صدا م  یداره تو تب م شبیبده... از د یل یحالش خ نایسار -
 ...شش؟یپ میبر   نیایخواهش کنم ب 

 

 دهد. یرا لو م شانمیباشد، چشمان دلواپسم حال پر یهم کنم لحنم عاد  یشود. اگر سع یپاره م دلم

 شده!... چرا حالش بده؟... یچ -

 

 کند.  یم  فیزبانش حال نامساعدش را توص  دنیقبل چرخ نشیاندوهگ نگاه

 :دیگو  یافکنده م یبا سر  اما

و هر چه   ارمی مهد ب نیرو به ا  نایم سارباباش... شب اتمام حجت کرد، حق ندار   یعنیبرادرم...  -
خواب و    انیکرده... م هیگفته و گر انی هم تا صبح هز  نای . سارمیبه تهران نقل مکان کن دیبا عتریسر

 کنه... یم هیو گر ارهیهمش اسم شما رو م  یدار یب

 

در   روزشید دیتهد ادیشود.  یم  یسرد از ستون فقراتم جار  یکند و عرق یگز گز م یبدنم لحظه ا کل
 آورد.  یخودم، نفسم را بند م یخانه 

خودم کرده   یرا ندانسته وابسته   ناینبود... سار لیدل  یآمدنش به خانه ام و اتمام حجتش  ب  پس
 بودم.

 

 آورد. یتازه مرا به خود م  یمهدو یخانم فتاح از پشت سر آقا یصدا
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 ...؟یمهدو یآقا نیداشت یسالم امر  -

 

گردانم و به زور لب   یزل زده بودم، شرمسار رو بر م یمهدو یطرز نگاهم که ناخواسته به صورت آقا از
 جنبانم.  یم

 

 .ن یبد  حیتوض  ریهست و خودتون به خانم مد یدفتر، هر مورد دیشما بفرما یمهدو یآقا -

 

 کنم.  یاشاره م ستادهیاش ا یدست به خانم فتاح که درست در چند قدم  با

 

 برد!   یهم انگار در هپروت به سر م یمهدو یآقا

چرخد و درست مقابل هم  یپا م یپاشنه   یرو یدارد، به زور با مکث  یکه خانم فتاح بر م یچند قدم با
 .ستندیا یم

 

 جان کو؟  نایاومده! پس سار شیپ ی... موردیمهدو یآقا ری صبح بخ -

 

 دهد. یو تا گردنش امتداد م   برد یرنگش فرو م  ییلخت و خرما یپنجه در موها یمهدو یآقا

 سختش باشد حرف بزند.  انگار

 

 کند.  یاشاره م رتیفتاح با دست به اتاق مد خانم

 .میداخل صحبت کن  دی بفرما یمهدو یآقا -
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کند و دوباره سمت   یرنگش را صاف م  یکت اسپرت توس ی قهیاندازد و  یبه من م  ینگاه نگران
 گردد.  یجان بر م  نینگ

 هر چه زودتر برگردم خونه... دی و با  ستیحالش خوب ن   نایخانم فتاح سار -

 

 اندازد.  یبودم م ستادهیا ییبه من که مسخ شده کنار در دستشو یجان نگاه نینگ

 : ردی گ یفرا م یاز غم و نگران یروشن سبز رنگش را غبار  چشمان

 ناگواره...  یلیخ  نای سار تی وضع  یمهدو یآقا -

 

 : د یگو یم یمحزون   یدهد و با صدا یانگشت چشمانش را فشار م با دو یمهدو یآقا

  نایسار گهیلج کرده... م نیباز هم آرت ن،یبود  انیچند سال در جر نیخانم فتاح خودتون که تو ا -
... میشهر بر   نیاز ا دیبا عتری... هر چه سر ستیاصال خوب ن نمیبه معلمش وابسته شده و ا شتریب

...  یحمله عصب هی خته،یو بهم ر دهیداداشم و شن یحرف ها و رفتار ها  نیا  روزیهم که از د نایسار
 باال سرش.  میمعلمش  و ببر دیبا عتریگه هر چه سر یدکترش م

 

 کشاند.   یرا سمت خودش م مانینگاه هر سه  یخانم احمد یتلق تلق پاشنه ها یصدا

به خانم  یکند و سالم  یم یتوقف کوتاه ،یی وخوش رنگ آلبال ییداخل دستش با دو فنجان چا ینیس
 دهد. یم  یمهدو یفتاح و آقا

 

 دهد. یخانم فتاح جواب سالمش را آرام م   تنها
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زند و سمت   یداخل دستش اشاره م  یها ییبا چشم و ابرو به چا  عیسر دهیرا سنج  تیموقع یاحمد
 شود.  یدفتر روانه م

 خوانم.  یفاتحه ام را م ندینش یم  میبازو  یکه رو نیدست نگ  با

 کنم... یم یدگی برو من خودم شخصا به کالست رس  یمهدو  یجان شما با آقا زهرا

 

 نزنم.  ی غلبه کنم و حرف میکشم تا به ترس ها یدندان م ریرا از داخل ز لبم

را به سمت صورتم   دشیچگونه بر سرم آوار شد انگشت تهد نای پدر سار روزیدانست د یاز کجا م نینگ
 گرفت. 

 پا به خانه اش بگذارم... یچگونه و با چه جرأت االن

 

 در دلگرم کردنم دارد. یکند با حرفش سع یم یقدم شی فهمد و پ یرا م  تیانگار موقع یمهدو یآقا
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 ۹۲#پارت

 

 آروم شه..  ی و کم نهی بتونه شما رو بب نایتا برادرم برنگشته، سار نیلطفا عجله کن یخانم تراب  -

 

  یم یهم سع دیندارد، شا یترس ی جا چیداند و ه یرا م  زیفهماند که همه چ یبهم م   یزبان یزبان ب  با
 و من نگران نباشم.   ستیو متکبر در خانه شان ن نی آن مرد خودب   نا،یکند قانعم کند که پدر سار

 

  یکنم،  برا افتی تا صحت حرفش را از اعماق چشمانش در ندی ب ینگاهم را قفل نگاهش م یقتو
 فشارد.  یهم م یپلک رو نانیاطم

 

 کند. یدزدد و عقب گرد م  یچشم م یمهدو یآقا ،یمهدو یبه طرف آقا  نیچرخش سر نگ با

 ... با اجازه.ستین یاصرار  نیست ین لیاگه ما -

 

 دهد.  یجا خشکانده، تکانم م میبازو یکه دستش هنوز رو نینگ

 ...گهید زیبرامون مهمه، نه چ  نایسار ی... االن سالمتگهیزهرا... زود باش برو د -

 

را به چنگ بزنم و پشت سر   فمی بردارم و ک زی بلند به سمت م یشود تا گام یم  یکاف  میتلنگر برا کی
 راه باافتم. یمهدو یآقا
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 ی. پس بالخره ساعت هشت شد و کم کم سر کله نمیب  یمشغول باز کردن در بزرگ م مهد را داریسرا
 خواهد شد. دایوروجک ها پ 

 زنم:  یم شی صدا  ده،یاش نرس یام و  یرنگ ب   دیسف نی در ماش ی رهیدستش به دستگ یمهدو یآقا

 . یمهدو یآقا -

 

  یآب، لبخند یمن درست پشت سرش لب جو دنیچرخاند و از د یگردن م ره، یدستگ یرو دستش
 .ندی نش یو پهنش م  یلبان گوشت یرو

 

 پرم.  یآب را به آن طرف م  یکنم جو  یرا نگاه م  میپا یجلو

 ...ن؟یاومد -

 

  یدلسوز تر از پدر، سر  یعمو نیآرامش خاطر ا یکنم و برا یسر بلند م  دشیلحن خش دار و نا ام با
 دهم.  یتکان م

 

 .. ان یفقط به خاطر سار -

 

 کند. یجلو اشاره م یصندل  یعنی ن،یماش گریو با دست به طرف د دیگو یم یلب  ر یدونم ز یم

 شد.  ریکه د  دیبفرما -

 

 شوم.   یم ری گیعقب جا یصندل  یکنم و رو یدر عقب را باز م  یمعطل  بدون
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 . ندینش  یخودش هم پشت رول م  ند،یب  یمرا م یتفاوت  یب  یکند و وقت یبا بهت نگاهم م یکم

 

جلو و کنار دستش   یصندل نکهیرا ندارم، چه برسد به ا بهیغر کی نیجرأت سوار شدن به ماش من
 . نمیبنش

 

 گذارم.  یم میزانوها  یرا رو  فمیمرتب کرده ک میزانوها یرنگم را رو یسرمه ا یمانتو

شود از اعماق وجودم   یکند و باعث م  یام را نوازش م ین یب یپرزها ن،یداخل ماش دهیچی گرم پ عطر
  نهیآ یچشم نظر، جلو زیدار و آو هی رنگه حاش یتوس یبا روکش ها زی تر و تم نی نفس بکشم و به ماش

 . ندازمی ب ینگاه

 

 کنم.  یم  ریخودم خافلگ یرا رو یمهدو یآقا یکه با نگاه کردنش، نگاه خاص قفل شده  یز یآو

 

 زند.  یتارت م دزد و اس یچشم م عیسر

 کند.  یم یوانگیام د نهیو در س  زدی ر یم قلبم

مشت  یشود و از استرس دستانم را طور   ینامربوط به مغزم هجوم آور م یهزار جور فکرها  هزاران
 رود.  یکف دستانم فرو م میکنم که ناخن ها یم

 

  یقفل م نهیو باز هم نگاهم در نگاهش، داخل آ  رمیگ  یسرم را باال م عیسر  یمهدو یآقا یصدا با
 شود.
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پر حرف چشمانش   یرا بشکنم و چشم از مردمک ها  نیقفل سنگ نیتوانم ا ینم شیحرف ها با
 . رمیبگ

 

 شما شدم... یبه خونه  نیآرت  یو اومدن ناگهان   روزید انیمن در جر  یخانم تراب  -

 

 نگاهم را بدزدم. توانم   یکند. اما من شوک زده نم یجاده نگاه م به

 زند.  یو من حرفش را م  ابانیگردش گرش به خ  نگاه

 

گرفتم،   یدونستم جلوش و م  ی... اگه مدمیفهم ریبگم... د ی دونم چ یواقعا ازتون شرمنده ام... نم -
دونم کارش اشتباه محض بوده... اما  ی... م دمیداغون برگشت، فهم ینصف شب با حال یاما وقت

خاطر   هو ب   نیریاز شما هم تقاضا دارم به دل نگ یکنم... ول یزخم خورده، من درکش م یل یبرادرم خ
 افتاده... ریبزرگتر ها و دعواهاشون گ  نیا انی... اون طفل معصوم هم منایالاعقل به خاطر سار نایسار

 

عذاب ها را   نیشوم. چون ا یم رانی دهم و از درون و یکنم. فقط گوش م  ینم  دایگفتن پ یبرا یز یچ
 ام.  دهیتجربه کرده ام و با دل و جان چش

 

بار   ن یبه زور مهد کودک ثبت نامش کردم چند ی... وقت دیند یوقت محبت مادر  چیه نایسار -
... چند ساله در  رهیبا معلما انس بگ  یحت  ش،ی از ب شیداد ب یعوض کرد، اجازه نم   نیمعلماش رو آرت

  یام از کارهاش عاص چارهی شه که بتونه بره... مادر ب یخواست اقامت داده... اما شکر کارهاش جور نم
  کیبد شدن برادرم لعنت... برادرم و نابود کرد و ازش  یشده... اما بر باعث و بان  ضی مر نایشده، سار

 ساخت.  یا گهیمرد د
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 . رمیگ یم نهیو نگاه از آ میآ یبه خودم م  چد،ی پ  یفرمان را مشود و  یکه م ساکت

 

 شوم.  یرنگ م  یدر بزرگ کرم قهوه ا یو قصد پارک کردن جلو نیمتوجه کم شدن سرعت ماش  تازه

 

 کند. یو قصد خفه کردنم را م ردی گ یقلبم اوج م ضربان

 . ردیگ یم   برهیبدنم و  ناخوداگاه

 

 کند.  یبا دستان خودش خفه ام م  ناَ یقی نهی باباش سر برسه و من بب اگر

 

 جاست.  نی... هممیدیرس یخانم تراب  -

 

 کنم. یشدن دارد نگاه م ادهیباز گشوده و قصد پ مهیکه در را ن یمهدو یآقا به

  یم ادهیو پ میگشا یشدنش، من هم در را م ادهی شود و همزمان با پ  یم رهیزور دستم بند دستگ  به
 شوم. 

 

  یراحت یتنم و کفش ها یچند ساله  یشود به لباس ها  یم م،باعثیروبه روشکل خانه   ییالیو ینما
 . ندازمیب یرنگ کهنه ام نگاه  اهیس
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  یواه#اتهام 

 

 ۹۳#پارت_

 

 

  نیبا ا با ی مجلل و ز یخانه  نی دار، با ورودم در ا عیبچه ما کیقدر به عنوان معلم، آن هم معلِم  چه
 خواهم شد...  فیکهنه، خار و خف یلباسها

 ...یپاها له نشو ریتا ز یادامه ده یزندگ نیبه ا یمجبور  یتوان کرد وقت یچه م اما

را   واریگل رز رونده، نصف د شی که رو  یشکل یآجر  یخانه نگاهم را سمت چپ سکو  یجلو  ییرایگ
 کشد. یساختما جال داده بود، م یاحاطه کرده بود و به نما

 ها نبود. نینش  ری فق یها اطیکوچه ها و ح  یمثل گل ها ش،یگل ها ییبای ز یحت

 دارد.  یجلوتر از من قدم بر م  یمهدو یآقا

 زند.  ی را م نشیماش یرود، قفل مرکز  یطور که سمت در م همان
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 شود. یدر گشوده م یسوال جواب چیبدون ه فون،یآ یفشردن دکمه  با

 

 .ستادیا یدهد و کنار م   یدر را به سمت داخل هول م یمهدو یآقا

 ...یخانم تراب   دیبفرما -

 

 افتد...  یرنِگ ساده اش م  اهیاسپرت س یو کفش ها ی نگاهم به شلوار ل تازه

 

  نی و  چن یباش  یثروت اصل و نصب و  نیچن نیاست... صاحب ا دهیو ساده لباس پوش کیقدر ش چه
 زمانه و روزگار است.  نیا بیجز عجا ،یلباس به تن کن 

 

 روم.   یو جلو م نمیب  یرا در شأن و منصب خودم نم   ادیز تعارف

 باشم.  گرانید یو منتظر خواهش تمنا رمی هستم که خودم را دست باال بگ یک من

 کنم.  یرا در گلو خفه م غمیگزم و به زور ج  یلبم را م اطی داخل ح دنید از

 

 ... هر چه اسمش را بگذارم باز هم کم است!... مهشر، فوق والعاده!...الی... کاخ... وبهشت

 

  بای و گرد و ز دیها، تاب سف  وارید  یرز روان باال رفته رو یچمن ها، دار و درخت و گلها انیاستخِر م از
شود و به فکر فرو   رهی خ یو به نقطه ا ندی بنش  شیرو یکند، ساعت ها یبا تشک قرمز که آدم هوس م

 برود. 

 



 ی اتهام واه 

439 
 

در   یشکل باال رفتم و جلو  یمربع یو از پله ها مودمیرا پ  یبه آن بزرگ اطیح یچه طور  دمینفهم اصال
 .ستادمیا یا شهیتمام ش  یبا بغل ها  یقهوا یاصل

 

 رود.   ی داخل م یدیخودش با ببخش اط،یبار بر عکس در ح  نیو ا دیگشا ی در  را م یمهدو یآقا

جز خدمتکار ها خونه  یلطفا... کس دی... بفرمانیمن خبر بدم شما اومد  یخانم تراب دیببخش -
 ... ستین

 

 پا و اون پا کردن، قدم به   نیا یکم  با

 بودم. دهیند میاهایدر خواب و رو یگذارم که تا به حال، حت یم یا خانه

 

 ...یمعمول  یخانه  کیشده ام، نه  ندرالی صر شاهزاده در کارتون سمثل ق  ،ییایوارد قصر رو انگار

 داده بود. ییبایپله، به پله ها ز نیکه از ما ب یمارپچ، لوستر  یها پله

 

 دهد. یرا نم  یشاهنشاه یخانه  نیکردن ا زیآنال  یفرصت برا یمهدو یآقا ی عجله

 ... نی... عجله کنیخانم تراب  نی ایب -

 

 گذارم.  یبرادرش م  دنیسر نرس   یاش را فقط پا عجله

 

 کند:  یکه ممانعت م   اورمیرا از پا در ب میشوم تا کفش ها یم خم

 داخل.  نیای... لطفا بیخانم تراب  ستین  یاجیاحت -
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و براق بگذارم، کف   دیطرح دار سف  یها کیسرام یقدم به رو دیآ ی. اصال دلم نمستمیا یم راست
 . دیآ یم فمیزند که ح  یو برق م است  زیتم  یخانه به قدر 

 .ردی گ یدست دست کردن را ازم م یاجازه   یمهدو یآقا اما

 طرف...  نیاز ا-

 

 دارم.  یسرش قدم بر م  پشت

 رود. یو داخل م  دیگشا یرا م   یکرم رنگ بزرگ در

 . نجاستیا نایتو... سار نیا یب -

 

 شود.  یتند م میقدم ها ناینام سار دنیشن از

  ایدن ،ییقرمز رنگ با تاج طال ی کاناپه  یرو  نایسار یو صورت رنگ و رو رفته   فیجسم ضع دنید
 که هوش از سرم پرانده بود. یخانه ا نیشود، چه برسد به ا یفراموشم م

زنم و   یزانو م   نیزم یرسانم و کنار مبل، رو  یبزند، خودم را بهش م یحرف  ی مهدو یآقا نکهیا قبل
 . رمی گ یدست کوچکش را در دست م

 سوزد. یدستش کف دستم م ادیز یداغ از

 جان...   نایسار -

 

 زنم.  یم شی دهد که دوباره صدا ینشان نم   یعمل  عکسل

 ...نایسار -
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  یب یشدن اشک ها یچسبانم تا از جار  یبرم و به لبانم م  یلغزد. دستش را باال م ی م شیها پلک
 کنم.  یر یموقعم جلوگ

 

 .ستدیا یپشت سر مبل درست باال سرش م یمهد یاآق

 اومده... معلمت به خاطر تو اومده... یک  نی عمو... بب نایسار -

 

کنم با فرو   یم یو سع  ردیگ یرا م میباره راه گلو کیگناه که به  یب  یبچه  کی بزرگ از غم  یا توده
 دادن آب دهانم، ببلعم.

  یکه ب یشود، اشک یم میدهد باعث بزرگ شدن بغض در گلو یبه دستم م نایکه سار یفشار کوچک اما
 کند.  یاجازه از داخل چشم چپم چکه م

 

در متوجه کردن من است، سرم را به سمت باال   یکه سع یمهدو یآقا یدست ها یو اشاره  مایا با
 دوزم.  یو نگاه اشک آلودم را به چشمان مضطربش م  رم یگ یم

 

 نکنم.  هیفهماند، اشکم را پس بزنم و گر یم اشاره و خواهش بهم  با

 

داشت و   یپشت و پناه مهربان  نی چن نایخورم. سار یغبطه م نایبه سار یدلسوز  یعمو نیداشتن چن از
 حال و روزش بود. نیبه ا

 کردم. یچه م دیرا نداشتم با  یکس چیکه ه یمن

 حسودم کرده است.  یادیعاقبتم، ز  دیشا
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 برد.  یفرو م شیموها یچرخد و پشت به من، هر ده انگشتش را ال یم یمهدو یآقا

 دلسوز تر از پدر از تک تک حرکاتش مشهود است.  یعمو نیداغون ا ی  هیو روح شانیپر حال

و    بایز یکه موها نایفروغ سار یزنم. نگاهم را به صورت ب   یبا انگشت قطره اشک روانم را پس م تند
 دوزم.  یپخش شده بودند، م شانیرنگ بلندش، دورش به حالت پر ییخرما
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  یواه#اتهام 

 

 ۹۴#پارت_

 

 بخشم.  یم  یانرژ  میزور به صدا به

 

 ... من به خاطر تو اومدم ها...یبهم خوش اومد بگ یخوا  یجان... نم نایسار -
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 کند. یهم چشم باز نم باز

الغر و تو رفته اش را   یکشم و با انگشِت اشاره، گونه  یقرمز رنگش م  یبلوز عروسک  یرو دست
 کنم.  ینوازش م 

 

 ... ی... دختر تو بدون مانتو و مقعنه هم فرشته اادیبلوزت چه خوشگله... چه قدر بهت م -

 

 خورد.  یلبانش تکان م ی لحظه

  یخم شده،م نایتاج مبل قرار داده و به صورت سار یکه دستانش را رو شینگاهم را به عمو خوشحال
 دوزم. 

 کند. ی م  دواریچشمانش مرا هم ام یخوشحال  برق

 

 .ستدی ا یشود و راست م یهراسان م  یمهدو یبه اتاق، آقا  یورد کس با

 چرخانم.  یترسش منم وحشت زده  گردن به سمت در م از

:  دیگو یرنگش، مضطرب و نگران م اهی و شلوار ست س اهیس ی قهیجوان با بلوز قرمز و جل  یپسر 
 خان آقا اومدن... نیرام

 

 ...دیآ یبا عجله از پشت مبل در م یمهدو یآقا

 چرا برگشته!... چرا زود!...  -

 

 دهد. یپسر پاسخش را م همان
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 فکر کنم دکتر آوردن... -

 برود.  رونی زند ب یاست، با دست به همان پسر اشاره م نیدانم اسمش رام یکه االن م یمهدو یآقا

نگاهش   ده یکه هنگ کرده و ترس  یکشد و به طرف من ی دو دستش را به صورت قرمز شده اش م هر
 گردد.  یکردم، بر م  یم

 

 کند. یپچ پچ م آرام

 ... نیبر دهیزودتر تا شما رو ند دیاومد... با نیآرت  یخانم تراب  -

 

شود و   یا رها کنم که انگشت اشاره ام محصور دست کوچک و ناتوانش مر نای خواهم دست سار یم
 فشارد.  یمحکم م

 

 اندازم. ی م یصورتش نگاه  به

 فشارد. یبسته فقط انگشتم را در دستش م چشم

 

 کنم. ینگاه م  شیعمو به

 کنم و بلند شوم.  شیکند رها یکند. با دست اشاره م یباز م   یفشارد و با مکث یهم م یرو پلک

 فهمم. یبرادر اصال نم  کیترسش را از   نیچن نیا

 

 کشم.  یم رونیزنم و انگشتم را از دستش ب  یم نایدست سار یرو ی بوسه

 ندارد...  یزور  چنان
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 . زمی خ  یبر م نیزم  یرو از

 شوم.  یدوم و از اتاق خارج م  یرود، م  یم رونی بلند ب یکه با گامها نیسر رام پشت

 شود...  یم دهیام کوب نهیس یوار به قفسه   وانهیرزند و قلبم دل  یم میزانوها

 دارد، ناافتم. میبرادرش هم ازش ب  یآن مرد وحشت آور که حت ریدوم که گ یمرعوب م اما

 

 .دیآ  یبرادرش در م یکشد که رو در رو یم نیرا پا  یدر ورود ی رهیدستگ نیرام

 

متوقف شده ام به  نیپشت سر رام دهیکه ترس یو من نی صورت رام   یرو  ن،یآرت یشوک زده  چشمان
 . دیآ یگردش در م 

 

... درست مثل شب گذشته که در ندی نش یشود و چشمانش به خون م یرفته صورتش قرمز م رفته
 من، بر سرم نازل شده بود. یخانه 

 

را   سامسونت به دست که پشت سرش له له کنان پله ها  فیرنگ، ک  یبا کت و شلوار توس یمسن مرد
 پرسد:  یکه هنوز خشکش زده م  نی کند و رو به آرت یتازه م ینفس  د،یآ یباال م

 کجاست؟   ضیمر -

 

 رود.  یم رون یدهد و از در ب  یسالم م نیرام  ن،یآرت قبل

 تو اتاقه...  نای دکتر... سار یآقا   دیسالم... بفرما -
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  یشده باشد، م یبه من که فکر کنم رنگم مثل مهتاب  ی دهد و نگاه  یرا م نی جواب سالم رام دکتر
 شود. ی اندازد و داخل خانه م

 . دیگو یگذارد و م یبه من زل زده م رغضبیکه مثل م نیآرت یبازو  یدست رو نیرام

 دم. یم حی داداش توض -

 

و   یو قادر به راه افتادن و خارج شدن از در کوفت ردیگ ی توان از بدنم م  نیآرت یمشت شده  دستان
 دهد... یفرار از مقابل چشمان به خون نشسته اش را نم

 

 کن... ییدکتر و راهنما ی... اقا هانی : کدیگو یم ی بلند یشود و با صدا ی دوباره داخل م  نیرام

 

که  ی رانی ا کیاست و من  ن یصدام حس  نیاست... آرت رانی عراق و ا نیانگار مرز ب یدر ورد نیا
 دارد سر از تنم جدا کند.  ممیتص

دندان  نی زدن نوک زبانم ماب غیج   یشود به جا یشود... باعث م یکه به طرفم حمله ور م  یا لحظه
 خون داخل دهانم پخش شود.  یشور   یکند و مزه  ریگ میها

 رود.   یکشاند که نفسم م  یو دنبال خودش م ردی گ یرا چنان در پنجه اش م  میبازو

 شوم.  یم دهیپشت سرش کش  دن،یندش با حالت دو بلند و ت یسر گام ها پشت

 

 شود.   ینم یخشم طوفان  نیدود، کارساز ا یهم که پشت سرمان م  نیرام یصدا

 ... نی... آرتدشید یم د یبا  نای.. ولش کن..ـ من آوردمش... ساریکنی م یدار  کاری چ نیآرت  -
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 یتوانم لب از لب باز کنم... مزه  ینم  یکنم استخوان کتفم در حال خرد شدن است... حت یم  احساس
 کند.  یخون داخل دهانم حالم را خراب م 

 

 . ردیگ یبرادش را در چنگال م  ن،یرام ی قهیگردد و با دست چپ  یبر م  ظیبا غ یناگهان  اطی ح وسط

 شده بودم.   نیاالن پخش زمتو چنگش نبود  میاست که اگر بازو یناگهان  یطور  برگشتنش

 خروشد.   یم نیصورت رام یتو

 رسم...   یحساب تو رو هم م -

 

 شود.   یالل م نیرام

 دهد. یاست به عقب هولش م  راهنشیپ ی قهی ریدستش که گ کیهمان  با

 

 کشاند.  یم  یشود و مرا تا دم در اصل  یم  یوحش  دوباره

 

 کنم.  یکنم خودم را مرده از دست رفته حساب م یتوانم معن  یرا نم   ترس

 

 کشتم....  یاتمام حجت کرده بود اگر نروم و گورم را گم نکنم... م خودش
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 رود...  یم رونیکند و ب  یرا باز م در

 ارزش...  یموجود ب کیشوم، مثل  یم  دهیپشت سرش کش 

  یدر، رو یجلو یسنگ فرشها یشوم و رو یپرتاب م   یکند که مثل پرکاه یدر چنان پرتم م  یجلو
 افتم.  یم نیزم

 

شده ام، آخم   نی زم یمحافظت خودم و با سر افتادنم رو یبار از درد باسن و مچ دستم که برا نیا
 شود. یمانند بلند م غیج

سنگ  یجلوتر آمد، خودم را رو   یکه دلش خنک نشده بود و قدم یمرد زخم   نیو وحشت از ا  ترس
 . دمیکف کوچه عقب کش یفرش ها

 

 رود تا صورتم را بپوشاند...  یترس، دستانم باال م یرود، ناخوداگاه از رو یکه باال م دستش
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 خورد.   یم تکان منگاه وحشت زده ا یانگشت اشاره اش است که جلو یدر کمال ناباور  اما

  ای دونه دخترم از کل دن هی نی... به جان همیشهر و ترک کن نیا یفقط تاشب... تا شب فرصت دار  -
 کنم.. یساقتت م

 

 ... دیآ یم رونیشده اش ب  دیکل یدندان ها یاز ال ظی تک کلماتش با غ تک

 

 ... یدیشن -

  دن،یو تند تند سرم را به عالمت فهم لرزم   یصورتم به خودم م  یاش درست تو یناگهان یبا اربده  اما
 دهم.  یتکان م

 

 ...نمیات و کنار دخترم نب هی سا یدر خونم جمع کن... حت  یحاال هم بلند شو تن لشت و از جلو -

 

 مفهوم بود....  -

 

 کشد... یم  ادیفر بازم

پناه را بلرزاند   یکه وجود من تنها و ب یادی کند، فر شیآبرو  یو ب  زدی بر رونیکه کل شهر را ب یادیفر نه
 کند. ری و خرد و خاک ش

 

پرم و  سرم را از احاطه  یاز جا م یه یفج  یشدن در با صدا دهیبلنداش و کوب یگام ها یصدا با
 کنم...  یدستانم رها م
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 شوم.  یکنده م  نیزم یاز رو عیسر

از آنجا دور   ندازمیب  یاطرافم نگاهبه  نکهینور، بدون ا کی شود، اما مثل  یدرد لگنم صورتم جمع م از
 شوم...  یم

 ..یی... از رسوایشدن...از بد نام دهیاست، ترس از د ییآبرو  یترسم از فرار، ترس از ب نیشتریب

 

 رسانم...   یم یاصل ابان یاز درد، به خ  دنیزور خودم را با لب گز به

 

 نگاه انداختن به پشت سرم هم ندارم...  جرأت

صورتم ببارند، آن   یکشند تا رو ی که خودشان را م  یسمج یقطره اشکها نیشهامت چکاندن ا یحت
 ندارم...  ابان، یهم در کوچه و خ

 هم از ترحم...  دی ... از تهمت... شاثیترسم از حرف و حد یم

 

 دهم.  یسوار کردن مسافر، تکان م یکه سرعتش را کم کرده است برا یزرد رنگ یبه تاکس یدست

 

 عقب... یسال، صندل  انی م بای تقر یجلو نشسته بود و خانم یصندل  یمرد

گزم تا   یشوم... از درد لگن راستم لبم را م  یم ریگیعقب جا   یصندل  یکنم و رو یعقب را باز م  در
 آخم را در گلو خفه کنم. یصدا

 ... االن من کجا برم؟ دوباره در به در کدام شهر شوم؟ بت یپشت مص  بتیمص

 

 شود.   یهم گوز باال گوز م  نیام کم نبود که ا  یخودم و دل زخم درد
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 شوم.  یم  ادهیرا حساب کرده پ ی تاکس ی هیکرا دهینرس  یاصل ابانی رفتن مهد کودک را ندارم، خ یرو

  یو تا م رمیغم بغل بگ یسانم و زانوبر میغم ها یخودم را به النه  عتریخواهد هر چه سر یم دلم
 . زمی توانم به بخت بدم اشک بر

 

 زند.  ی ترمز م یرو  یادیبا سرعت ز میپا یمدل باال درست جلو ین یماش ده،یچ یمحله نپ  داخل

 شود.  یبلند م  شی ها کیالست غیج یصدا  ادش،یسرعت ز از

 پرم...  یقلب گذاشته عقب م یرا رو دستم

 یپرد... چند زن و مرد در حال رفت و آمد، م یم رونی کوچکش ب یدار، مش غالم از مغازه  مغازه
 مانند.  یم  رهیخ  ،یطرز رانندگ نیفقرا آن هم با ا یناشناس تازه وارد به کوچه  نی و به ماش ستندیا

 دهد...  یتوانم کنترل کنم، دلم گواه بد م یلرزش دستانم را نم گرید

و اما با   رمی م یبلند راننده ظاهر شود، م  یشاس نیماش  یدود یها شهیشت شدر باز شود و از پ تا
 . نمیب  یبه زنده ماندنم نم یدیام دنشید
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  یواه#اتهام 

 

 ۹۶#پارت_

 

را باز گذاشته و خاموشش نکرده، به   نی زده اش که در ماش رونیرنگ کبود شده و رگ گردن ب  دنید از
 دهم. یجان از کف م دیآ یطرفم م

 

 به دنبالم شتافته است...   نیچن نینگذشته است که ا دشیاز تهد یا قهیچند دق هنوز

 کشاند.  یم نش یو سمت ماش  ردیگ  یرا م میدرنگ بازو یب

مغازه داران باشد در   یحت  ایتعجب عابران حواسش با چشمان م ایکند  یکه سوال و جواب نیا بدون
 دهد. یهول م  نیکند و جسم لمس شده ام را داخل ماش یسمت کمک راننده را باز م  ییجلو

 

سکو مانند   ی لبه  یکنم و رو یرا بلند م میبدنم را لمس نکند، پا  گرید یدستش اجزا نکهیناچار از ا به
 کشم.  یگذارم و خودم را باال م یدر م  نیپا

 شوم.   یو به ناچار در خودم جمع م ردی گ  یکوبد که بندنم لرز م یدر را به هم م نچنا

 .ردی گ یخودم، عقم م زی حال ترهم برانگ از

 بودنم واقعا حال بهم زن است.  فیبودن و ضع چارهی قدر ب نیا

 بندد. یدست در را م کیدهد، بعد با  یزند و سوار  نشده گاز م یرا دور م نیحالت دو ماش  با

خواست مرا    یمرد م نیا دیکه شا دیککشان نگز یبودند. حت  یهم انگار نه انگار... فقط تماشاچ مردم
 نکرد...   یشناخت هم کار   یم شی بدزدد... مش غالم که مرا کم و ب
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 نگاهت نکنند.. یحت ،یمردمش جان ده یپا یرحم شده است که اگر جلو  یب  یبه قدر  ایدن

 

مرد   نیا  ینعره  یبوق ممتدد و پشت بندش صدا یکوبد و صدا یم  نیبوق ماش یه روک یمشت با
 آورد... یمرا به خود م ،یآسمان  یناشناخته و بال

 

 ... یبکش کنار اون ابوقراضه رو... زن عوض -

 

رنگش   د یاز شال سف شیکه کل موها ییطال یرنگ شده  یو موها ظیغل یش یجوان با آرا یدختر 
و چند   دیآ  یم رونیرنگش تا شکم ب   ییو شش آلبالو ست یدو نیماش ی شهی اند، از ش ختهیر رونیب
است و   نی بوق ماش یلندهور بغل دستم که همچنان دستش رو ی افهی و ق ختیآب دار نثار ر چاردیر

 کند. یکشد، م  یعربده م

 

در حال گذر توقف کند ، و جواب   یها  نی است که نتواند در مقابل ماش ادیز یبه قدر  نیسرعت آرت  اما
 دختره را دهد. یفحش ها

 .دینفرستد و ناسزا نگو  نیو لعن و نفر ردیتواند لب به دهان بگ  یازحرص در حال انفجار، نم اما

 

  رونیرو نسل شما و ای... دنی  یطانی ... وجود همتون شفتونی لعنت به همتون...لعنت به زات کث -
 ... خدا لعنتتون کنه...نیدیرو شما ها به گند کش  ایکرد... دن

 

 بچسبم.  نشیسکوت کنم و به در ماش شیها و ناسزا ها ادیتوانم در مقابل فر یم فقط
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است که وجودم را مفلوج کرده  یم یوحشت عظ ی... نا خواسته و از روستی به دلخواهم ن سکوتم
 است...

 

 شوم...  یو پرتاب ماش به جل یزدن ترمز ناگهان با

  یشانیشک االن با پ یگذاشتم، ب ینم نیماش ی نهیس ی محافظتم به رو یاگر دستانم را به موقع برا 
 شدم.  یم ادهیپ  دیشکسته با

 شود.  یم ادهی دهد و تند پ ینم  تی اهم یحت

 شود..  یزده ام منجمد م خیپرد و دستان   یم شتری ام ب دهیپر یدر خانه شان رنگ و رو دنید از

 

  میرا هم برا دنیشود و فرصت عقب کش  یگشوده م  نیبه خودم بجنبم در سمت من توست آرت تا
 دهد... ینم

 

 کشد.. یم رونی و ب ردیگ یرا م دستم

 است... یچه جانور  گرید نیا

 

کند، فقط    یخواهد م یدلش م ی و هر کار  دیآ یو به خانه ام م ردیگ یخودش دستم را م یاجازه  با
 که معلم دخترش هستم...  نیا یبرا

 

 کشاند... یم یدهد و مرا سمت ورد یباز خانه شان را هول م مهین در

 شوم...  یم دهیکنم... مثل مونگول ها فقط دنبالش کش یپرسم و نه اعتراض م یم نه
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 حقش است...  مفلوک مثل من، مرگ یکنم... وجود انسان  ی خودم مرگ آرزو م  یدر دلم برا فقط

 

من  تی وضع دنیشتابد و از د یما به طرفمان م  دنیبرادر کوچکش از د  نیپله ها رام یجلو
 زند..  یبرادرش را صدا م رانی شود و ح  یچشمانش گشاد م

 ... نیآرت  -

 

به زور خودم را    نیرام یپا یشوم و جلو یکه چند قدم به جلو پرت م  یکند. طور  یرا رها م دستم
 کنم. یمتوقف م

 

 منتظرم...  نجایتوعه... ببرش باال... زود باش... ا  یکشم از کله خراب یم ی... هر چنیزهر مار و آرت  -

 

زند و   یم یو غرور مردانه اش، رنگ صورتش به سرخ  تیطرز حرف زدن برادرش و خرد شدن شخص  از
 چرخد.  یفشارد و سمتم م  یهم م یپلک رو یلحظه ا

 ...نی... خوب یخانم تراب  -

 

 . ردیگ یبه خود م  یکه نگاهش رنگ نگران ندیب یرا چگونه م تمیدانم وضع ینم

 

 نشان دهم...  یتوانم عکس العمل  ینم ی مقابل سوالش حت  در

 

 دهد... ینم نیمجال لب باز کردن دوباره را به رام نیآرت
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 ... ببرش باال... زود باش... یکن  یم یاحوال پرس  یستادیا -

 

 شود.   یم دهیکش  نیوخته آرتلرزانم به صورت برافر نگاه

 

 دهد.. یمرا مخاطب قرار م ندازد،یب  ینگاه مین ی برادرش حت  ادیکه به فر نیبدون ا نیرام اما

شما رو    دیتشنج کرد..ـ دکترش گفته با نی شما رفت  یوقت نایتو... سار نی ای لطفا ب یخانم تراب  -
 ...شهیتر م  می... وگرنه حالش وخ میبرگردون 

 

آزارد... بلکه قلب پر تالطم را به   یرا م میگوشها ینه تنها پرده   ن،یآرت یدر پ یبلند پ   یها نفس
 دارد. یوا م  دیشد یتپش

 

 برم.  یم  یپدر، پ  نیا یبه حال آشفته  نای حال نامساعد سار  دنیاز شن اما

 

را صادر   میمغزم فرمان حرکت به پاها  یدهد و بدون اجازه  ینم میبه پاها یادیتوقف ز یاجازه  قلبم
 کند.  یم

 

 خوش باشد.   شیکه دلم برا یتی را دارم... نه موقع یمهم است... نه کس میبرا نا یفقط سار ایدن نیا در

 

 شوم.  شی بخشم تا هم پا یحسم سرعت م یلرزان و ب یمن هم به زانوها ن، یتند رام یقدم ها با
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کاناپه سرم به دست افتاده و همان دکتر مسن را مدام در حال چک کردن   یجان رو یرا ب   نایسار
 . نمیب  یسرمش و قلب کوچکش م

 

 شود. یسست م  میپاها

   ست،یقابل کنترل ن گرید می قدرت جلوتر رفتن ندارند. بغض چمبره زده در راه گلو گرید میزانوها

 را دارند. میداخل پلک ها زدن از رونیکنم داخل چشمانم متورم شده است و قصد ب  یم  احساس

 

 ... یخانم تراب  -

گونه  یرو م،یاشک ها یمهابا یشکستن بغضم و چکه کردن ب  یشود برا ی م یکلمه کاف  کی  تنها
 ...میها

 

 داره... اجیبهتون احت   نای... سارنیکنم آروم باش یخواهش م یخانم تراب  -

 

 کند...  یدرست کنار گوشم، حال داغونم را داغون تر م نی آرام و پر غم رام لحن

 . رمیرا بگ  میاشک ها یتوانم جلو یکنم نم  یم  یکار  هر
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  یواه#اتهام 

 

 ۹۷#پارت_

 

 آورد. یدر م شیرا از گوش ها  یشود و گوش ی م   نیمتوجه پچ پچ رام یلحظه ا یدکتر برا 

 چرخد.  یکرم رنگ نشسته سمت ما م  یمبل تک نفره  یرو 

  د،یایدر ن میفشردم تا صدا یدهانم گذاشته بودم و م یصورت غرق در اشکم که دست رو دنید با
فهماند، به خودم مسلط باشم و   یو اشاره بهم م مایگذارد و با ا یلبانش م یانگشت اشاره اش را رو 

 آرام جلوتر بروم. 

 

 دارم. یدهم و جلوتر قدم بر م یبه خودم م یتکان 

را   میفهماند، اشکها یدهد، بهم م یتکان م یکشد و سر  یچشمان خودش م   یکه دکتر پا یدست با
 پس بزنم و خوددار باشم...
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کوچک  یبچه  کیو منصبم... مثل شود، چه برسد به سن  یفراموشم م میخود واقع یو مکان، حت  جا
کردنم را پس بزنم و   هیتوانم خون گر  یکنم.. اما از درون نم  یرا پاک م میاشک ها میمانتو نیبا آست

 باشم. لکسیر

 

 رسم...  یکانپه م کنار

 پرسد، خوب هستم؟... یازم م یزبان یبا زبان ب  دکتر

 

 دهم... یفرو م م،یگلوبندم و به زور آب دهانم را با درد بزرگ   یهم م یرو پلک

 

 . دیگو یکند و آرام م یرا صاف م  شیصدا یتک سرفه ا با

 ن؟ یخانم ما  نای... شما معلم ساریسالم خانم تراب  -

 

 میگشا یکشم و به زور لب م یلبانم م  یرو دست

 ... نمیجان و بب   نایسالم... بله خودم هستم... اومدم سار -

 

 خارج کنم... میاز گلو ن،یرا صافتر و بشاش تر از ا  میتوانم صدا یکنم، نم یم یچه قدر سع هر

 

 دهد تا آرام باشم.  یتکان م یو باز هم دست زدی خ  یبر م دکتر

 

 ... ی... فکر کنم عالقه نهیخواست شما رو بب یدلش م  یلیخانم ما خ  نایسار -
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درست   ن ی رام نیحس  ای یماند و صدا یتمام م  مهیخورد، حرف دکتر ن یم نایکه سار  یدیتکان شد با
 کند. یپشت سرم، دلم را پاره پاره م

 

 شتابد... یم نایدهد و کنار دکتر و سار یبا دست مرا به عقب هول م نیرام

 زند. یم رونیاز دهانش ب دیلرزد و کف سف  یکاناپه م یرو یبه طرز وحشتناک   نایسار

 را...  شیپاها نیو رام ردیگ  یدستانش را م دکتر

 

 کشد... یاز بدنم پر م روح

 

 کشاند.  یشدند، نگاهم را به سمت در م   یم کیکه با شتاب به اتاق نزد ییگامها دنیدو یصدا  تنها

 زند...  یدر خشکش م  یجلو یلحظه ا یشود و برا  یو وحشت زده وارد اتاق م مهیسراس نیآرت

 

 سوزد.  یدلم به حال پدر بودنش م یبار فقط ذره ا نیا

 

کوبد و ابولفضل العباس را از ته  یمحکم بر سرش م  یشود و دو دست  یآوار م نی زم یدو زانو رو چنان
 لرزد.. یزند که وجودم م یدل صدا م

 

پدر فقط به خاطر دخترش   نیپدر با پدر سنگ دل خودم اشتباه محض بود... ا نیا ی سهیمقا دیشا
 ... یمن چ یکرد... اما حاج بابا یرو م ری را ز ای و دن  دیکوب  یم  واریخودش را به در د
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کن...   شیکلمه گفت پاشو  کیکرد، فقط  یم هیمامانم خون گر دم،یلرز یسوختم و م یاز تب م  یوقت
 شه...   یخوب م

 

  یام فقط باال چارهی تا صبح جان دادم و مادر ب دی... نددیمتکا و تخت خواب   یرا گذاشت رو  سرش
 . ختیسرم دست به دعا نشست و اشک ر

 

ها نهاده و شانه   کیسرام یرو یشان یدر که پ یجلو ختهی داد بلند دکتر چشم از مرد خشن اما فرو ر با
دست کوچک   یسوزن سرم، رو ضیکه با عجله مشغول تعو یو به دکتر  رمیگ یم  دند،یلرز یم شیها

 دوزم... یاست، م نایسار

 

 ...مارستانیبرسه ب  دیبا  عیزود باش اورژانس و خبر کن... سر -

 

 دود. یاز اتاق م رونی و ب  دیزدا یبا پشت دست اشک چشم راستش را م نیداد دکتر، رام با

 کنم.  ینگاه م  داست،یاز تک تک حرکاتش پ  یکه عجله، ترس و نگران  یدکتر  به

 

 آمده است... شیاتفاقات پ  نینم مشاهده گر اکما رفته ام و روح سرگردا انگار

 ... دهیچسب  نیبه زم مینفسم حبس شده و پاها ده،یخشک اشکم

 

دود و دکتر    یم نایاز اشک سمت سار سیخ  یشود و با چشمان سرخ و صورت ی کنده م نی از زم نیآرت
 زند.   یرا پس م
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 رسونمش...  یبکش کنار دکتر... تا اورژانس برسه خودم م  -

 

 قابل باور است...   ری مرد ناشناخته، غ نیدورگه و بغض دار و صورت اشک آلود ا  یصدا

 

 تکونش نده... مراقب سرمش باش...  ادیمراقب باش... ز نیآرت  -

 

 زند.  یبرادرش شوک زده داد م دنیگردد و از د یبه اتاق باز م نیرام

 رسه!... ی!... بلندش نکن االن آمبوالنس م یکن  یم کاری چ نیت آر -

 

 غرد... یشده اش م دیکل یدندان ها یاز ال نیآرت

 خفه شو...فقط خفه... -

 

 شود.  یگذارد و مانع جلو رفتنش م  ی اش م نهیس یشود که دکتر دست رو یم  کیبه دکتر نزد نیرام

 دوزد. ینگاه نگرانش را به دکتر م نیرام

 

 فشارد.  یهم م یخاطرش پلک رو نانیاطم یبرا دکتر

 

 کند.  یاندازد و با بسم اهلل، بلندش م  یم  نایسار هوشیو ب  فیبدن نح ری دست ز نیآرت
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 دهد.  یبه دست من م  ن،یدارد و قبل حرکت آرت ی سرم را برم  هیپا یاز رو عی سر دکتر

شوم هم  ی دهد و مجبور م یفکر و تعلل را بهم نم یشلنگ سرم، اجازه شدن  دنیو کش  نیآرت  حرکت
 بدوم....  رونیب  شیپا

 

 رساند.  یم ن یحد ممکن خودش را به ماش  نیعتریسر با

 

 چسبد...  یشود و زبانم به ته حلقم م یاسترس و تند راه رفتن دهانم خشک م از

 

 تا باهاش برخورد نکنم. رمی گ یخودم را م یاش، به زور جلو یناگهان  ستادنیا با

 

 . رمی گ یقدم فاصله م کیچرخد، ناخوداگاه  یکه سمتم م رغضبشیمثل م چشمان

 کشند یکه فقط خط و نشان م یو چشمان ییتو گلو یبلند، بلکه با صدا یکشد...نه با صدا یم ادیفر

 

 ... نیبش -

 

 برود.  یبه طرفم خم کند و پر تحکم تر، دندان قروچه ا شتریشود سرش را ب  یباعث م تعللم

 ... یدینشن -

 

هم،  یرو  شیدندان ها دنیرود که بر اثر ساب یگاهش م جیگونه و گ یرو یبه استخوان ها نگاهم
 زده اند. رونیب
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 آورد... یزند و مرا به خود م یم میبه پا یکند. لگد یم زی ام صبرش را لبر یباز  خنگ

 

  شیواکنش ها یباشد، پ  نایکه به سار نیا یفکرم به جا  روداری گ نیکشم حقم است... تو ا یچه م هر
 رفت.  یم

 

 نشود. دهیکش نای که سرم دست سار ی... طور نمی نش یم  یصندل  یکنم و رو یعقب را باز م  در

 خواباند.  یرا بغلم م نای شود و سار  یخم م نی داخل ماش اطی با احت یل یخ  نیآرت

 

کند، در   یام برخورد م  نهیداخل بغلم که به س نایمن و کتفش هنگام گذاشتن سار اش به یک ینزد از
 گزم...   یشوم و لبم را م یخودم جمع م

  یو حت می برخورد دستانش به ران پا ی نبود... حت یگر ی د زیبه چ  نا،یاصال حواسش به جز سار نیآرت
 قلبم.. یپلک بستن من و شدت گرفتن تپش ها

 

  یدهد... نفسم حبس م ریدر، گ یباال یکند و سرمش را به دست یرا داخل بغلم جاساز  نای سار تا
 شود... 

 

سوزد و احساس سرفه بهم  یام م ینیتلخ است که ب   یبه قدر   گارشیس یادکلن و مخلوط بو یبو
 دهد... یدست م

 

 بندد. یهم م  یرود و در را رو یم رونی آسوده گشت ب  نایاز سار الشیخ  نکهیا بعد
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 باز گردد.  میها هیکنم تا نفس به ر یکنم و دو سه سرفه پشت سر هم م یرا رها م نفسم

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 
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  یواه#اتهام 

 

 ۹۸ #پارت_

 

 دوزم تا سرفه ام را خفه کنم. یرا به هم م میشود، لب ها یسمت راننده که باز م در

 ... دیگشا ی... دکتر له له کنان در جلو را منیزند و قبل گاز دادن به ماش  یاستارت م نیآرت

 

 باشم...  ضم یباال سر مر دیمنم... دکترم و ... با یگ ی... نمیکجا... مرد حساب -



 ی اتهام واه 

466 
 

 

 کند.  یکلماتش را ادا م دهیبر دهیاش، به زور بر نهیخس س  نفس نفس زدن و خس از

 

 افتد. یدهد راه م یکه جواب نیبدون ا  نیآرت

  شیتا حالش سر جا ردیگ یم  قیعم  یکشد و دم یم  نیپا یسمت خودش را کم ی شهیش  دکتر
 . دیایب

 کند.  یاعتراض دکتر را بلند م نی سرسام آور آرت  سرعت 

از خونش بپره   یناگهان یکیکنن!؟... اگه  ی م یطور رانندگ نیآروم... داخل کوچه و محله ا نیآرت  -
 ...شهیم یک ی که با آسفالت  رونیب

 

 را ندارد..  حت یمعلوم است حوصله نص نیآرت  یکالفگ از

 کشد... یم رونیب یگار یس یکند و قوط  یرنگش م  یسرمه ا راهنی پ بیداخل ج  دست

 

 : د یگو یمعترض م دکتر

 حال دخترت؟... نیبا ا نی ... اونم داخل ماشیدود کن گاریس یخوا یم

 

 دوزد...  یچشم نگاه غضب آلودش را به دکتر م یاز گوشه  نیآرت

 زند...   یاندازد و با سر به پشت اشاره م یباال م یشانه ا دکتر

 

 جانش را بغلم بنگرد.   مهیرود تا دختر ن یم نهیآ یسو نی آرت نگاه
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 ماند.  یدارش م  شی صورت برافروخته و ته ر یرو ختهی من است که افسار گس چشمان

 کند.  یداشبورد پرت م یرا رو گاری س یو قوط  ردی گ یم نای سرخش را از سار نگاه

 کند.  ی م یکشد و نگاه به جاده، رانندگ یو خشک شده اش م یدو انگشت دور لبان گوشت با

 

کشد و   یم  ییها ال نیشود... هم سرعتش باالست و هم از کنار ماش یدکتر کارساز نم  ی هیتوص انگار
 کند..  یعبور م 

 

 ی دهیپر پشت در هم تن یبکشاند، به ابروها  یگوش یکه نگاهم را پ  نیا یبه جا  لمیزنگ موبا یصدا
 کشاند... یم نهیدر آ نیآرت

 

وار بهم  دی رنگش که تهد اهیس یکند... از ترس نگاه از مردمک ها  یقاتل پدرش بهم نگاهم م مثل
 .رم یگ یچشم دوخته، م

  یخارج کنم و به شخص پشت خط  نایسار یپاها  ریکنم دستم را با جا به جا کردن آرام از ز یم یسع
 که قصد قطع کردن هم ندارد، جواب دهم.

 

  یکرده است فرو م ری گ نایسار یپا  ریکوچکم که بغل دستم ز فیراست آزاد شده ام را داخل ک دست
نگاهش، داخل   یز ی ماند و نگاهم در ت یحرکت م  یب فی دستم داخل ک ن، یمحکم آرت یبرم که با صدا

 خشکد...  یم نهیآ

 خفش کن...  -
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که  نی شود و از ترس انگشتم را بدون ا یو کوچکش از خشم باز و بسته م  یگوشت  ینی ب یها  پره
 شود.  یرد تماس فشرده م یدکمه  یبکشم رو رونی را ب  لیموبا

دست مشغول  کیدهد و با  یم  هیو آرنج دست چپش را به در تک ردیگ ینگاهش را از نگاهم م زیت
 شود...  یاش م یرانندگ 

 کند.  یکار م  یبا من ندارد، چ   یتیسنخ چیکه با من بدبخت و تنها که ه ردیآن که به خود بگ  بدون

 دانم... یدارد را نم شیبرا  یمن چه نفع چزاندن

گفتم برو به  یکردم و م یدل جرأت داشتم و دخترش را به آغوش خودش پرت م یمنم ذره ا اگر
... هرگز ندازد ی بنشاند و اولدرم بلدرم راه ب یتوانست به زور حرفش را به کرس   یباز هم م  ایجهنم... آ

 پستشمن و شانس بدم بود که به  یعرضگ  یکند... از ب  ل یتحم بهیغر کیتوانست حرفش را به  ینم
 خورده بودم...  

  یداشتم و اظهار وجود م  اقتیل یبسا که دخترش مرا دوست داشت و وابسته ام بود... اما اگر کم  چه
 کند.  یبرخورد نیتوانست چن  یگاه نم  چیکردم، ه

 

 آورد.  یدستم مرا به خود م یرو  نایپشت سار لرزش

 

 زنم...  یلب دکتر را صدا م ری ز دهیترس

 دکتر... یآقا-

 

 چرخد...  یاش به پشت م یصندل   یکامال از رو دکتر

 

 ماند... یخشک م  نایسار یشده   دیصورت سف  ینگاه هراسان من رو  اما
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 ... ردیگ یرفته رفته اوج م لرزشش

 

 زود بزن کنار...  نیآرت  -

 

ناالن و وحشت زده اش  یکند... اما صدا  یرا کم م نیسرعت ماش  نیدکتر آرت یلحن دستور  با
 کند...  یدستپاچه ام م

 

 به سرم شد... یحضرت عباس چه خاک  ایخدا...  ای -

 

  یبکشد، م ابانیخواهد کنار خ  یم  ایزند و با صدا زدن خدا و انب  یکه راهنما م ن یبه صورت آرت ینگاه
 اندازم.

 

 . ندیرا بب نای کند تا چشمان سار یدستش را دراز م  دکتر

 . ردیگ ی م شی کبود شدن، جگرم آت یرود برا یکه م نا ی کوچک سار یها لب

 

دهم اشک  یکشم... اجازه م یرا محکم به آغوش م نایزنم و سر سار  یدست دکتر را پس م ناخواسته
 بغض آلود و دردمندم رها شوند.  یهمراه صدا میها

زارم...   یتنهات نم گهی... دشتمی. پکنم... فدات بشم... آروم باش.. ی... بس کن... خواهش منایسار -
 کنم...  یخواهش م
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توانم آرام   یشود... اما خودم نم  یشود و لرزشش متوقف م  یآرام م نایکشد که سار ینم  یطول
  یم رونیاست که از چشمانم سرعت گرفته و ب میراه گلو  یخفه کننده  ی... قطره قطره توده هارمیبگ
 . زندیر

پارک شده   مارستانیب   اطیو ح یدر ورود یکه دوباره راه افتاده و درست جلو ین یحواسم به ماش  اصال
 رود..   یاست، نم

 

 رهاند.  یم رونی و خفه کننده ب یحس و حال جهنم   نیدکتر مرا از ا یصدا

 بهتر شده... نای سار نیآروم باش دخترم... بب  -

 

 کنم. ینگاه م نایسار یرنگ گرفته  یکنم و به صورت آرام و کم  یرا بلند م سرم

 . میگو یو شکر م رمی گ یسرم را سمت باال م یخوشحال  از

 

 شود.   یم دهیشود که نگاه اشک آلودم دنبالش کش یم ادهیپ  نیاز ماش یحالت   کیبا   نیآرت

  نیچن نیازم سر زده که ا یکار اشتباه  ایفکر کنم که آ نیبه آرت  ادیدهد ز  یدکتر اجازه نم  یصدا
 شد؟ ادهیپ  نیاز ماش نیخشمگ

 

 تکونش نده...  ادی... زارنی  یدخترم آروم گردن و دستش و درست کن که االن برانکارد م -

 

  یدست چپم کچ شده بود، درست م یرا که رو  نایدهم و با دست آزادم سر سار یرا تکان م  سرم
 ناکرده سرما نخورد... یینباشد و خدا رونی ب  دشیالغر سف  یپهلوها کنم تا یکنم... بلوزش را صاف م
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 رسد.  یبا عجله همراه دو پرستار سر م   نیآرت

 .ستندی ا یبرانکارد به دست م ن،یدر ماش  یرنگ جلو دیسف  یدو پرستار جوان با روپوش ها هر

 . ردیرا از بغلم بگ   نایتا سار دیآ یم نیشود و با سر داخل ماش  یاست که دوباره دوال م نیآرت 

  دیکش یقدر قد م نیهم فهم و شورش ا دی... شادهینه فهم ده،یکردن را تا به حال نه شن  ت یرعا انگار
 شد!  ینم شی و محرم و نامحرم حال

 

 شد!  یم یک یصورتم با صورتش  دمیکش یسرم را عقب نم اگر

  یدارد و کنارم پرت م یبرم نایشکم سار یبدهد تا خودم بردارم، از رو یکه فرصت  نیرا بدون ا دستم
 کند!. 

  یزده ام به قلبم نفوذ م خیشود و از داخل دست  یم یبرق  یاز حد دستش، مثل جرقه  شی ب یگرما
 کند...

 .ردی گ یقرار م  نایسر سار ری شود و ز یشکمم رد م  یدرست از رو دستش

صورتش درست مماس   یا هیخورد و ثان یام گره م دهینگاهش به نگاه ترس نایبلند کردن سار ی لحظه
 شود...  یبا صورتم، خشک م

 

 ... اما مرا تا لب مرز سکته برد و برگرداند. دیطول نکش  یلحظه ا کی حرکاتش تنها  دیشا

 

 شود.  یم دهیکش  شیرو یسبز رنگ یو پتو ردی گ یبرانکارد قرار م یرو  نایسار

 رود.  یدود و دکتر هم پشت سرشان م  یسرم به دست پشت سر برانکارد م نیآرت

که  نشیشدن از ماش ادهیکه با عجله قصد پ نیشوم، نگاهم سمت رام ادهیپ  نیاز ماش میآ یم تا
 افتد... یپارک کرده است، م  نی آرت   نیدرست کنار ماش
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 بدود.  مارستانیب  یحال است که متوجه من نشود و سمت ورود  شانیپر یقدر  به

 

 بندم.  یشوم و در را م یخارج م  نیماش از

 خورد. ی زنگ م لمیاول را برنداشته موبا قدم

 یم رونیرا ب  یکنم و گوش  یرا باز م   فمیک یروم، دکمه   یم مارستانیطور که سمت داخل ب  همان
 کشم.

جواب خانم فتاح را   دهیدارم تا به داخل نرس یرا کندتر بر م میشماره تلفن مهد، قدم ها دنید با
 بدهم.

 نگران شده است. ی لیخ  ناً یقی

 

 کنم... یفشارم و اتصال را برقرار م یسبز رنگ را م  ی دکمه

به جز دلشان در نگاه تک تکشان اتراق کرده   یمیافتد که غم عظ یم  یبه صورت زنان و مردان نگاهم
 بود...

 آورد. یدان دلم را به درد مزنان و نگاه سرخ مر انیگر چشمان

 

 زهرا... زهرا جان...  -

 مارستانیب یمحوطه  یصندل  یکه رو یچادر  یجان پشت خط، نگاهم را از زن نینگران نگ یصدا
 . ردیگ  یم ختی ر ینشسته و اشک م

 بله... -
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 روم...  یها را آرام باال م پله

 

 اومده!؟ شی پ ی... مشکلیاس دادافتاده؟... زنگ زدم چرا رد تم  ی... اتفاقییزهرا جان کجا -

 

 شود. یرود و باز م یکنار م  مارستانیب یا شهیدرش دهیپله رس  نیآخر به

 

 جان دعاش کن...  ن ی ... نگمارستانیب مشیبده...آورد یل یخ نایخانم فتاح حال سار -

 

 کند. ی را ازم سلب م  شتریب ح ی توض یو اجازه  ردیگ  یرا م  میراه گلو بغض

 

 چش شده!...  نای!... زهرا سارمارستانی چرا ب -

 

حال خرابم را خراب تر   نیالکل و بتاد یها و بو هیبود... آه و ناله ها... گر امتیق مارستانیب  اورژانس
روم و سمت   یم نی گردم و با حالت دو پله ها را پا  ی بر م رونی که با شتاب به ب یکند... طور  یم

 دوم..  یدرخت م

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 
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  یواه#اتهام 

 

 ۹۹ #پارت_

 

 شوم... یدهم و به جلو خم م  یتنومند درخت قرار م یتنه  یرا رو دستم

 شود..  یخارج م  میتو ام با عق زدن از گلو میها سرفه

 شود... ی خارج نم میاز گلو یز ی چ چیو ه یعیما چیه

 رفت... یم  یبود چه انتظار  یخال روزیکه از د یا معده

 به بدن لرزانم مسلط شوم.  ،یق یکنم تا با دم عم یسرم را بلند م یکم

توانستم کنترل کنم و لبانم را بهم بدوزم... تا از نگاه   یگرفته است، لرز چانه ام را نم  برهی بدنم و انگار
 خالص شوم...   زی ترهم برانگ یها

 شت... گذ  یگفت و از کنارم م یم  یز یچ  کی یکس هر

 خدا خودش کمکش کنه.. -

 ها شفا بده... ضیخدا خودش به همه مر -

 داره... یبدحال ِض ی مر دیافتاده... شا یبه چه روز  نیبب   یطفلک -
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 ...ضهیمر د یدختره... شا چارهی ب -

 

خرم و به   ی داشتند، به جان م یدور، روضه خواندن مردم را که خودشان هم هزاران درد و گرفتار  از
 دهم..  یم هیچرخم و پشتم را به درخت تک یزور م 

 افتم... یدختر م نیخورم و پا یشوند و سر م   یندارند، تا م  یستادگی قدرت ا گرید میزانوها

 

 دارد. یرا کنار گوشم به زور نگه م  یآورد و گوش یال م الوووو... الووو... دست لرزانم را با یصدا

 

خانم فتاح که پشت خط داشت    یگونه  ادیفر یدهم و به صدا یدهانم را به زور فرو م نیزهرآگ  آب
 .میگو یم دهیبر دهیرا کلمه به کلمه و بر  مارستانیکرد، آدرس ب یخودش را داغون م

 

 افتد. یچمِن نم دار م نی زم یرو م، یخورد و کنار پا  یهمراه دستم سر م ،یگوش

 

دست و پا شکسته   ریز  نیاز ا شیزنم تا ب  یبسته نشدنش زور م یکنند، اما برا ی م  ینیسنگ میها پلک
 نشوم.  ری و حق

 

 صفر باشد...   ریندارم افت فشارم ز شک

سان تار... با رفت و آمد مردم... که پله ها را با حالت دو، هرا دمیشود و د یخشک خشک م  دهانم
 ... رمی گ یم جهیسرگ  دیآ یم  نیپا یگر یرود و د  یباال م  یکی
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  یکه کندتر و کندتر م یقطع شدن و قلب  یرود برا یکه م  ینفس کم  نیخواهد پلک ببندم و ا یم دلم
 و راحتم کند...  ستدیسره باا کی  ستادن،یا یشود برا

  نیدانم بدون شک وسط آتشش قرار خواهم گرفت،  راحتتر از ا یکه م  یعذاب آخرت و جهنم دیشا
 باشد...   زیترهم برانگ ینگاه ها نیو ا ایدن

 

بسته نشدن،  یراه برا میرا ن می کنارم، پلک ها یهم باافتد که حضور کس یرود تا رو یم میها پلک
 سازد.  یمتوقف م

چشم به  یحال از گوشه  یاندازد، ب یپنچه م میران پا یکه رو یتند و دست مردانه ا  گاریس یبو از
 ...  نمیب  یزور صورت بر افروخته اش را م

 شنوم...   یاش را کامال واضح م یتند و عصب  ینفس ها یصدا اما

 

 نشوم..  فیبا چشم باز در مقابلش خار و خف شتریب ن یبسته شود تا از ا میدهم پلک ها  یم اجازه

  یسوزاند و بو یداغش نه تنها گوشم، بلکه گونه ام را م یغرد که نفس ها یم یگوشم طور  کنار
 شود...  یصورتم پخش م  یرو گارشیس

موش   نیبا ا  یتون  یشده... اما نم  داتیپ  یدونم از کدوم قبرستون یگدا گشنه... نم یدختره  نیبب  -
 ... م یوسط زندگ یو خودت و بنداز  یها مغز من و شست شو بد یمردگ

 

که درد  یبرد... طور   یدر گوشتم فرو م شتریرا ب  شیشود، پنجه ها یلمه که از زبانش خارج م هر ک با
 رود...  یبه خرد شدن م  کیو نزد  چدیپ یم میدر استخوان ها

 

ظاهر و مظلوم   نی... قول استمیشناسم... اما من مثل برادر ساده لوحم ن  یمن امثال تو رو خوب م -
 کنم...  یمحوت م  نیاز رو زم یخورم... گم نش یرو نم  تی نما
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 شود... یشود و گردنم کج م یم دهیدهم... نفسم بر یتوانم را از دست م گرید

 کنم...  یآخر افتادن سرم را در آغوشش احساس م  یلحظه  فقط

 

 را ودا گفتم...  یمستجاب شد دار فان میشود که دعا یم  ریسراز یدلم خوش ریز
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 ۱۰۰#پارت_

 

 تکان دهم و بتوانم چشم باز کنم...  یشده ام را کم  نیکنم سر سنگ  یم تالش
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 کند.  یجمجمه ام عبور م یچون رد، درست از رو یکشد و درد  یم ری ت سرم

 ...میگشا یکشم و به زور پلک م یرا به دندان م  نمیریز لب

 

دو بار پلک   یکی شود ابرو در هم بکشم و  ی زند و باعث م  یسرم، چشمم را م ی روشن باال  یمهتاب نور
 دهم...   ص یرا تشخ  تمیرا باز و بسته کنم تا موقع میها

 

 چرخانم!...  یآورم و گردن م یمغزم فشار م  به

تخت، با مالفه  نیا یرنگ رو  دیسف یخورد... پشت پرده  یجهنم نم  ای اتاق به بهشت  نیا یجا چیه
 ...  ستین  هیبه آخرت شب شیکجا چیکند، ه ی سرم چکه چکه م  یکه باال یو سرم دیسف ی

 

 یشود، از وحشت رو یگنده اش ظاهر م کلیبا آن ه نیرود و آرت یکه به شدت کنار م  یپرده ا از
 شوم...  یم زی خ میتخت ن 

شود، دوباره   یکوبد که باعث م   یام م نهی رساند  و با کف دست، تخت س یرا کنار تخت م   خودش
 تخت باافتم... یدراز به دراز رو

فشارم تا بهم   یهم م یرا چفت هم، رو میکنم و دندان ها یاحساس م  ی رنگم را به خوب  دنیپر
 نخورند. 

 

 هشدار بهت بدم...  هیاومدم  -

 

تواند لرزش کل  یباشد... اما نم نیحداعقل امکان پا شیکند ولوم صدا یاش را م  یسع تمام
 وجودش را که از خشم است، کنترل کند. 
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منقبض   یچفت شده اش که استخوان ها یدندان ها یکند و از ال  یصورتم خم م  یسرش را رو یکم
 غرد... یزده اند، م رونیفکش ب  یشده 

 

و حرم سرا دارم که بغلم غش  مانمیمن سلطان سل یکر کرد... فین یب  یم یلیخ   الیو سر  لمیانگار ف -
کنم... اجازه    یپام له م ری تو رو ز ی.... نه خانم... نه... من هم جنس ها یو خودت بهم غالب کن یکن
 ... یپهن کن میزندگ یدم تورت و رو ینم

 

کند و صورتش مماس با   یکمر خم م شتریو ب شتریکند، ب یدکلمه م میهر کلمه به کلمه اش که برا با
زند که قلبم را تکه تکه، وجودم   یم یی صورتم، نگاه غضبناکش قفل نگاه وحشت زده و لرزانم، حرف ها

 کشد... یرا به آتش م 

 

 که هم خوا.... یزن  یپول به مشامت خورده... تو بغلم خودت و به غش م ینکنه بو -

 

 یخط و نشان م میو برا دیغر یزده بود و م   مهیخ یواقع  یبه معنا میکه رو ین یرود آرت  یکنار م پرده
 ...ستدیا یراست م  د،یکش

 

ما   تیوضع  دنیاز د دیکش یکه داشت کنار م  یپرده ا یدستش رو یخانم فتاح که با نگران سمت
 چرخد...  یبه گردش در آمده بود، م  نیخشمگ  نیو آرت دهیخشکش زد و نگاهش سمت مِن ترس

 

 دهد خانم فتاح لب باز کند.  یکند و اجازه نم  یم یدست شی فرصت تلب، پ نیآرت
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  ی... من به شما و مهد کودکتون اعتماد کردم... من نمیکن  یم دایمعلما رو از کجا پ  نیا ری خانم مد -
 ... نهیبب  می...تعلستهیخودش با یرو پا یتونه حت  یگدا گشنه ها که نم نیدست ا ری زارم دخترم ز

 

 .دیآ یکشد و دستش را از پرده رها کرده جلوتر م یابرو در هم م فتاح خانم

 

 ... نیخودار باش ی...لطفا کم یمهدو یچه طرز صحبت کردنه آقا نیا-

 

 . دیچ یپ مارستانیفکر کنم در کل ب ن، یصدا دار آرت  پوزخند

 : د یگو یزند و م ی م شیبه موها یچنگ

 ...ریو گذاشتم کنار... خانم مد  دمیوقت بوس  یلیرو خ  یخودار... خودار  -

 

 کند. یرا از قصد کشدار و بلند ادا م  ریمد خانم

 .دی آ یبلندش پرستار داخل م یبار به صدا نیا

 .... نجایچه خبره ا -

 

کنار   یقدم  چارهی کند که پرستار ب ی نثار پرستار اورژانس م  ،ییزند وبرو بابا یپرده را کنار م یطور  نیآرت
 خورد نکند. رود تا باهاش بر  یم

 

  یبه رعشه افتاده و دل  یو بدن دهیپر یتخت با رنگ یدراز به دراز رو  دیهم انگار نه انگار، مثل م من
 چشمانم، نظاره گر بودم.... یجمع شده در کاسه   یشکسته و پاره پاره، اشک
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 . ردیگ یو دستم را م  دیآ یجان دلواپس کنار تختم م نینگ

 زهرا جان... زهرا...   -

 

 کشد. یگونه ام م یدست راست رو با

 شده... ی... چزمی عز  یزهرا خوب -
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  یو از رو ردیگ  یزند، شلنگ سرم را م یکه نق م یدر هم در حال یو افاده و ابروها سیبا ف   پرستار
 کند...  یشکل، سرم را قطع م یلیر

 

روز   نیرو به ا  چارهی ب یچپ بلند شده بود... دختره  یشده...انگار شوهرش از دنده  یعجب زمونه ا -
 گمیکنه... م یو بهانه م  ستین  شیزی چ گهی... تند تند می یباق  مشی انداخته و اون وقت دو قورتون

 .کنه.. یرنگ و رو کجا بهانه م نی با ا  یطفل یمرد حساب

 

کردن من است و پرستار مردها را به باد فحش و ناسزا گرفته است...   اریهوش  یجان در تکاپو نینگ
 و دلزده بود...  یاز مردها شاک یل یانگار مثل من خ

 

رسد و آخم را بلند   یکند که سوزش پوستم تا جگرم هم م  یاز پوستم خارج م یسوزن سرم را طور  
 کند.  یم

 

 ... یخانم پرستار آروم... پوستش و کند -

 

 فشارد..  یشود، م یم یپوستم که خون ازش جار  یاندازد و پنبه را رو یم نیبا اخم به نگ  ینگاه مین

 ... میشما نگران نباش خانم... با کارمونو خوب بلد -

 

خودش  در کنترل کردن  یبرم که چگونه سع یم  یبه خشم درونش پ نینگ یبهم فشرده  یلب ها از
 دارد...

 .دی گو یزند و با تحکم م  یپرده را کنار م   پرستار
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 ... یبلند ش یتون ی... میخانم مرخص  -

 

 .ردی گ یدستم را م نینگ

 ...یبلند ش  یخوا  ی... نم یبگ یز یچ یخوا  ی... نمزمیزهرا عز -

 

 برم...   یم یبودنم و به ظاهر فالکت بارم، پ  ر یبه حق  تازه

و اطرافم را از نظر    دیچرخ یتخت افتاده بودم و فقط مردمک چشمانم داخل کاسه م یجسد رو مثل
 گذراند... یم

 

 شوم.   یبلند م نیکمک نگ با

 فشارم .  یهم م  یرا رو میپلک ها دیشد ی جهی سرگ با

 شود.  یم مارستانیکف ب یها کیسرام یگذارد و مانع واژگون شدنم رو  یدست پشتم م نینگ

  یگ  ی... چرا نمیزن  یشده دختر..ـ چرا حرف نم یزهرا مراقب باش... صبر کن کمکت کنم... آخه چ -
 ... هیماجرا چ

 

 ...اورمیدر ب  یجان را از نگران  نیتا بتوانم چشم باز کنم و نگ رمیگ یم  قیعم یدم

 

دوزد و به  یفاصله گرفتن، دوباره به هم م یرود برا یدوخته شده ام را که م یلبا نیرام یصدا
 کند  یچشمانم را گشاد م شیجا

 ... نیشده... خوب ی... چ نینجای... شما ایخانم تراب  -
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 خورد...  یم  یقلبم تکان یا لحظه

 کنم...  یتوانم به خودم هج  یدانم و نم یرا نم  علتش

  یبرق نگران  نیهم ا دی.. شابودم. دهیند یگاه از جنس مونث چیبود که ه یمحبت  یاز رو دیشا
 در قلبم نفوذ نکند...  یشود، حس نفرت یچشمانش باعث م

 

 .دیآ یقبل من به حرف م نینگ

 ...نیبد  حی توض  نیتون یچه خبره... الاعقل شما که م  نجای... ایمهدو یآقا -

 

 را بدهد...  نیتا زبان باز کند و جواب نگ رمیگ یم  نینگاه قفل شده ام را از نگاه رام نیشرمگ

 

 شود.      یم لی جان متما  نینگ سمت

  شیرسونده اورژانس... منم پ  نی افتاده و آرت ی... انگار فشار خانم ترابنینشده، نگران نباش یز یچ -
 ... ستیکردن... حالش اصال خوب ن شی بودم... بستر  نایسار

 

رخ قرمز شده اش چشم  میو ن  نیکشم و به سر پا یاال م نگاهم را ب نیحرف آخر  و بغض دار رام با
 دوزم...  یم

بارد    یدهد... اما چشمانم نم یسر م  هیکردن... دلم گر شی بد بوده که بستر یل یحالش خ نای سار پس
 نکنند... ری تا اشکم را بد تعب
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 خواهد... یم یشتر یب حی جان نگران توض نینگ

 چش شد!... ییهویکه سالم بود!؟...  روزیآخه چرا... د -

 

 کند... یم هیکشد... انگار گر یچشمش م یرود و با انگشت گوشه  یدست چپش باال م نیرام

 

 : دیگو یم یدو رگه ا یزور با صدا به

و اعصاب داغونش   نیحال خراب آرت ری چند روز اخ نیخانم فتاح... اما ا یدون ی رو بهتر م  تشیوضع -
  ششیپ ی خانم تراب دیگذاشته... االن هم به زور دکتر قانعش کرده که با ریبد تاث نای سار ی هیتو روح

 ...شهیبدتر م نیبمونه..ـ وگرنه از ا

 

 گذارد..  یتمام م مهیبرد و حرفش را ن   یرا باال م   نیدست رام  ،یگفتن خانم تراب آخه

 

از مادرمون هم دور نگه داشته بود که  یرو حت  نایسار  نی چند سال آرت نی... تو ایلطفا خانم تراب -
دو سال به  نیکرد، که وابسته نشه... اما ا یبار عوض م  کیوابسته اش نشه... معلماش و چند ماه 

  شهیاصال نم همشد... حاال  ی خانم تراب یوابسته   یلیهم خ نایغافل شد و سار  نایخاطر مشغله از سار
 باشن... ششیپ  دیبا  یمرخص نشده، خانم تراب مارستانیو از ب  افتهیبهبود ن  نای ا سارکرد..ـ ت  یکار 

 

 تخت فقط نظار گر بودم..  یمجسمه لبه  مثل

رفت   یبه ما م  یو با نگاه چپ چپ دیرس  یآن طرف پرده م ضیشد و به مر یبا عجله وارد م  یپرستار 
 رفت...  یداد و م یم یآمد و هشدار  یم گهید یکیو 
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 میدست و پا، فقط نظاره گر بودم و قادر به اظهار نظر نبودم و فقط بزرگتر ها یبچه ب  کیهم انگار  من
 بود... رندهی گ میتصم میبرا
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 ۱۰۲#پارت 

 

  یم گریکدی و سد نگاهمان به  ستدیا یم  نیرام یرورود، درست روبه   یجان معترض جلوتر م نینگ
 گردد.

 

لطف کردن که به  شونیفقط و فقط معلم دختر برادر شما هستن... ا ی ... خانم ترابیمهدو یآقا -
از  گهی..ـ دنی در قبالشون ندارن... به برادرتون هم بگ  یت یمسئول چیاومدن... وگرنه ه نایسار نیدید
... ودشهخ یبشه... وگرنه عقوبتش پا نیمن توه یخواد به مهد من و معلما   یبه بعد، دلم نم نیا

 ...شمیمجبور م
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 کند.  یجان را قطع م   نیحرف نگ نیرام

 هیو از حال و روح  ن یچرا... شما که خودتون پزشک هست گهیکنم... شما د یخانم فتاح... خواهش م -
 ...نیمطلع هست یبه خوب   نایسار ی

 

 اندازد.  یبه من م ینگاه میگردد و ن یکند.بر م یرا دست به دست م  فشیجان ک  نینگ

 : دیگو یشود و با تحکم م  یوارد م یپرستار 

 آوردن... ضی... مررونیب  دیبهتره، بر ضتونیخواهشا اگه مر -

 

 . ردیگ یو دستم را م  دیآ  یبه طرفم م نینگ

 گرفتن... یمهد... بچه ها سراغتو م میزودتر بر د یزهرا... با  نیپا  ایب -

 . دیگو یم یطور  ن یا یمهدو یدانم از قصد و به خاطر آقا یم

 

 کنم. میرا پا میبپرم و کفش ها  نیکند از تخت پا یم کمک

 

 نکرده گرفتار نگاه پر رمز رازش نشوم.  ییکنم تا خدا  یم  یمحل یب نینگاه رام ین یترس، به سنگ از

 

 ...دیآ یهم پشت سرمان م نیو رام میشو یس خارج ماز در اورژان  نینگ همراه

 خانم فتاح کجا؟...  -
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 یمحصور دستش است، متوقف م میهم بالاجبار، چون بازو نیو نگ ستدیا یمن م  یپاها  نینگ قبل
 شود.

 

 .دیگو  یو پر از خواهش م دی آ  یمقابلمان م نیرام

 ... من و دکترش فرستاده...نهیو بب  یخانم تراب دیبا نا یداخل بخش...  سار ن یای خانم فتاح لطفا ب -

 

 :  میگو یدوزم و م  یمتالطمش م یلب از لب باز کند، نگاهم را به مردمک ها دیآ یجان تا م نینگ

 باشم... نایسار شی ... من اومدم که پستیبه خواهش ن یاجی ... احتیمهدو یآقا -

 

به خاطر خودم   ستمیرا نگران کرده است، اما حاضر ن نیزده ام نگ  خیو دستان  میشک لرزش صدا یب
 و بگذرم.  نایاز سار

 

بغل مادرش را گرفته بود و از پله ها    ریهم سن و سال خودم، که دختر ز باً یهمراه زن و دختر تقر یمرد
  یبرا  ستی: جا ندیگو یبه حالت توپنده و اخم آلود م  ده،یپله نرس نیآمدند، مرد به آخر یباال م

 ...نیستادیخوش و بش کردن... سر راه مردم وا

 

 ... دید یمرا نم تی کور بود و وضع  انگار

  یپر تمنا یکند که صدا  یچارا خال یگذارد تا اعصاب داغونش را سر مرد ب  یجلو م  یقدم نیرام
 سازد.  یرا متوقف م  نیدخترش رام

 زود باش...  ایکنم... ب یم بابا خواهش  -
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 مرد شر بودنش کامال مشهود بود.  ی افهیو ق  ختیاز ر اما

 روم... یم  نیاول را پا یپله  -

 

 برم؟...  دی کجا با یمهدو یآقا -

 

 شود.  یم ختهیبودند از هم گس گریکدی یبرا دنیکه با آن مرد در حال خط و نشان کش ییها نگاه

 . دیآ یکند و تند پشت سرم م   یم  ینی از موعظه اش عقب نش یمهدو یآقا

 

نداشت، من خودم شما رو   اج ی بهتون احت نای... به جان مادرم اگه ساریواقعا ممنونم خانم تراب -
 رسوندم منزل ...  یشخصا م

 

 ... منزل

افتد..  ینامش آب م یکند که دهان آدم برا یمنزل را ادا م یزند، طور  یم یخودم زهر خند یبرا دلم
 گفته است... یبلند یزک  یمرغ دان کیکه به  ی اما کدام منزل... منزل 

به لطف خدا و کمک خانم فتاح باال   یو سقف  ستمیکه کارتون خواب ن ستیشکرش باق یباز هم جا اما
 سرم هست. 

 

 .میگذر یرا سمت بخش  م  مارستان یشلوغ ب اطیح
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 زهرا کجا!؟...  -

 

 دارد.  یباز نم  ،یقدم برداشتن عجله ا  ی را برا میپاها نینگ یگرانه  خیلحن توب  یحت

  شیرود و به حالت خشم تند تند به موها ی که وسط راه رو قدم رو م نیآرت دنیاول از د ی طبقه
 شود.  یاز ستون فقراتم روان م یشود... عرق سرد یمتوقف م می اندازد، پاها یچنگ م

 

 چرخد.  یو عقب م ستدیا یشنود، م یمرا نم  یپا یصدا  یچند قدم فاصله گرفته از من را، وقت نیرام

 

که مثل مرغ   نی کند و به آرت یبودم، نگاهم را دنبال م ستاده یکه خشک شده داخل راه رو، ا دنمید از
 نگرد.  یزد، م یپرکنده، بال بال م

 گردد. یچند قدم فاصله گرفته از ما  را دوباره عقب باز م عیسر یلیخ

 باال سر دخترش...  دیهم منتظر شماست که بر نی...آرتنینگران نباش یخانم تراب  -

 

 چشمانش بخوانم. ین یخورد تا صحت حرفش را از ن  یچرخ م نگاهم

 

 .دیگو یپشت سرم م نینگ

 ردن بهت و نداره...جرأت چپ نگاه ک  ی... کسیبترس  یاز کس ستی الزم ن -

 

  یدورتر از ما داشت پر پر م ینبود اصل کار  یکه کاره ا ن یبشنود... اما رام واریگفت، مثال د  یدر م به
 شد
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  یم لیرا سمت خودش متما نیمن و نگاه اخم آلود نگ   ینگاه وحشت زده  نی هوار مانند آرت یصدا
 سازد.

 پس...  یی... کجانیرام -

 

کرده   دی... دکترش تأکی: خانم تراب دیگو یکه سمت برادرش برگردد م نیا تفاوت بدون یب  نیرام اما
  نیخواه  ششیو پ  نیهست ششیکه پ نی کن دواریرو ام  نایو سار ن یحرف بزن  نیتون  یشما فقط تا م

 موند...

 

 . دیآ یم  رونی به در،  پرستار ب کیسمت چپ راه رو نزد ،یپرستار  گاهیجا از

 

 ...مارستانهی ب نجای... آروم... چه خبرتونه... اسیه -
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 ی #اتهام_واه

 

 ۱۰۳#پارت_

 

قرمز   یهم رگ ها یشود که از ده قدم  یقفل م یخسته، اما پر تالطم مرد یچشم ها یلرزانم رو نگاه
 کند. یم شی را ر  یتیداخل چشمانش دل هر آدم

 پدر است و داغ فرزند سخت...  بالخره

 

دهد و  یچپش مشت شده کنارش افتاده، با دست راستش چند بار پشت گردنش را ماساژ م دستش
 اندازد...  یم نیپا

 به زور متوسل شده است.  یخودار  یبرا انگار

  یرنگم را جلو م یسرمه ا یاسترس چند بار مقنعه  یکنم و از رو یخشک شده ام را با زبان تر م لبان
 کنم.  یرا صاف م  شیکشم و لبه ها

 کند. ی م  یرود و عذر خواه ی سمت پرستار م نینگ

را هم  یو معذرت خواه   ییهست و فرصت دلجو ییدو مرد داغ دار چه غوغا نیداند در دل ا یم
 ندارند.  

 

 شهیش مارستانیبا لباس سبز رنگ ب یآرام داخل اتاق ها راه رو را پر کرده بود... زن  یهمهمه ها یصدا
 رود...    یاندازد سمت آب دار خانه م یبه ما م  ینگاه  میبچه گانه به دست، ن  ریش ی
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به خودم مسلط باشم و قدم به جلو بگذارم، اما بزاق خشک   یخواهم با فرو دادن آب دهانم کم یم
 گردد...  یم لیممتد تبد  یآورد و به سرفه ها یرا به درد م میدهانم راه گلو یشده 

 شود... یم  یکه آب چشمانم جار   یکنم طور  یو پشت سر هم سرفه م رم یگ یدهانم م یرا جلو دستم

 شود.  یافتد و دهان خشک شده ام مرطوب م یم ادشیبزاق دهانم عمل کردش  تازه

 شود.  ینگران و دستپاچه م نیو نگاه رام  دیآ  یبه طرفم م نینگ

 ...ن؟ی... خوبارم؟یبراتون آب ب -

 

 یشده  یگردانم  و با دست اشک جار  یبر م یفرو دادن آب دهانم به زور راه نفسم را به حالت عاد با
 ... میزدا  یچشمانم را م  یرو

در   شیکه اخم هارود  ی م یچشمان یشود و ناخوداگاه مردمک چشمانم، پ یروشن تر م  دمید یتار 
 است.  نی شده اند... انگار آماده حمله و توه دهیهم تن

 

 ...؟ی ن یبش نجایا یکم یخوا ی!... میزهرا بهتر  -

 

 رود. یراه رو نشانه م  واریکنار د یها یبه صندل نیدست نگ ریمس

 افتم.  ی دهم و راه م ینه تکان م یبه معنا یاندازم و سر  یم یینگاه گذرا ن یچشمان نگران نگ به

 

  یو گوش دی آ یم رونیاز اتاق ب  ن،ی مرد خشمگ نیهم سن و سال ا با یرنگ، تقر  دیبا رپوش سف  یدکتر 
 کند.  یمخصوصش را دور گردنش مرتب م

بمونه...  ضتونیهمراه مر نیاریب نی خواست  یخانم که م نی ... پس ایمهدو ی: آقاد یگو یم نیبا آرت  رو
 شد!؟...  یپس چ
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به هم  یابروها  یکشد و انگشتانش را تا رو یصورت سرخ شده اش م یهر دو دستش را رو نیآرت
 دهد. یگره خورده اش امتداد م

 

 چرخد.  یسمت دکتر م دیایبه خودش ب نی که آرت  نیقبل ا نیرام

 

 جا هستن... آوردمش... نیا ی دکتر خانم تراب  یآقا -

 

 کنم.  یلبان خشک شده ام را تر مکشم و با زبان  یچشمانم م یپا  یدست گریبار د کی

 . ستدیا یم نیو مقابل رام دیآ یجلوتر م  دکتر

 

 کدومشونه؟...  نایپرسد: معلم سار یم  نیبه من و نگ اشاره

 

 :دیگو ی اشاره به من م نیرام

 هستند... شونیا -

 

من و  ن یرنگش ب  یقهوا یشود و چشم ها یم کیرنگ دکتر به هم نزد ییو خرما   یحالل  یابروها
 پرسد:   یقاطع م یچرخد و با لحن یم نی و رام نینگ

 ...  نیکن  تیرعا  دیبخش کودکانه... با  نجایباال!... ا نیاومد  یپس چرا همگ  -
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 کند. ی م یدست شی پ نیرام

 .می ایهمراهش تا باال ب  م یحالشون خوب نبود، مجبور شد  یکم ی شرمنده دکتر... خانم تراب -

 

  نی... تنها ادیبر  دیتون  ی: شما مد یگو یاندازد و م یروپوشش م  بیخودکار دستش را داخل ج دکتر
 بمونن... فقط... ماریب  شیتونن پ  یخانم با کارت همراه، م

 کند. یم دیچرخد و تأک  یسمت من م  کامال

 ...دی هم صحبت نکن ادیوار کننده و خوب... آرامش... ز  دیام یحرف ها -

 

 رود.  یم  یگذرد و سمت پرستار  یاز کنارمان م  عیسر

 خانم پرستار... -

 

 .دیآ  یم رونی ب  زشیپرستار از پشت م همان

 دکتر...  یبله آقا -

 

 ...هینفر بمونه کاف کیتونن برن...   یم یهمگ نایا -

 

 رود.  یم  رونی و دکتر از بخش ب دیآ یو سمت ما م دی گو یم یچشم  پرستار

 

 ...ه؟یک  ماری همراه ب -
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 چرخد...  ی م نیمن و نگ نیاش ب  یسوال نگاه

 خورد... یبهم م داً یخودم حالم شد  یچارگیالل بودم! از ب ای سکوت گرفته بودم،  یمن روزه  انگار

 

 دهد. یبا دست مرا نشان م نیرام

 هستند... شونیا -

 

 خاراند. یگاهش را م جیکند با انگشت گ یرو به من م بعد

 ...گهید دیبر یخانم تراب -

 

 . ردی گ یرا م میبازو نی رم که نگخو  یم یتکان 

باهام تماس   عیاومد سر شیپ  یو مشکل یالزم داشت  یزهرا در دسترس باش، هر موقع... هر کار  -
 ... ریبگ

 

حال و روز من است، راحت تر   نی که مسبب و ا یتا کس  دیگو یبلند تر م  یآخرش را از قصد، کم حرف
 بشنود.

 

 کنم.  یم یکنم و تشکر  یرا باز و بسته م میپلکها

 ...یکه هست نیجان... از ا  نیممنونتم نگ -
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 کند.  یم  میرها عیو سر ردیگ ی در آغوشم م یآرام به

 دهد.  یرا نم یگر یمجال صحبت د  پرستار

 ...نمی بب  رونی ب دی..ـ زودتر برنیخانم زود باش -

 

نگاه  ی ن یکه هنوز سنگ یار به طرف مردشوند، پرست   یحرف از در بخش خارج م یب  نی و رام نینگ
 شود.  یخورد، روانه م  ینم یدارند و تکان میدر شکستن شانه ها یغضبناکش سع

 افتم. یدهم و پشت سر پرستار راه م یقدرت م میمرِد ناشناخته، به پاها نیوحشت تنها شدن با ا از
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 شود.  یپرستار بلند م  یصدا

 

 کنم... یرو خبر م ی... وگرنه نگهبان نید یمحل نم گمیساعته م کی... نمی بب رونیب  دیری محترم ب یآقا -

 

 شود. یم  کینزد نی اتمام نشدن حرفش به آرت تا

 .  ردیگ یقرار م نیتذکر مورد غضب آرت   کیتنها با  چارهیب

...  ریبگ ادیبودن و نبودن و   مارستانی... اول خودت ب نمی پس کلت... خفه شو بب   یچرا صدات انداخت -
 کن... یآور  ادی هیبعد به بق

 

خوب   ش،ی نگه داشتن ولوم صدا ن یاما با پا د،یلرز یکه دست مشت شده اش کنارش م  یحال  در
فرو   دشیروپوش سف  بیکند و دستان لرزانش  را در ج دیتوانست رنگ پرستار را مثل رنگ من سف

 نرود.  شی ببرد تا آبرو

 

که پشت سر پرستار داشتم به گه خوردن  یمن  یشود، نگاهش رو یاز خفه کردن پرستار موفق م یوقت
 شود. ی م دهیافتادم، کش یم

 کند کنار بکشد. یمجبور م دارد، پرستار را یمن برم  یکه سو یقدم

 

 کند.  یگذارم که لحن تند و برنده اش متوقفم م یبه عقب م یقدم
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 یم مارستان،یب  نیهم یتو سردخونه  ی... کنار گوشش بفهمم روضه خوندیکن  یفقط اظهار وجود م -
من و داداش  ی.... همون طور که جلوادیتا بهوش ب  یر ی گ یو خفه خون م  یشیفرستمت... الل م

 ....  یزن یم  یو  خودت و به موش مردگ یشیم الل ماالغ

 

ما   یکه نگاهش متعجب رو یپرستار  یزنم تا لرزش دستانم و عرق سردش، جلو یچنگ م میمانتو به
 نکند...  میخشک شده بود، رسوا

 شود.  یصورتم خم م  یآورد و به خاطر قد بلندش، رو یجلوتر م  شتریرا ب صورتش

 مفهموم بود...  -

 

 دهم. یتکان م  نیبه پا  دمیفهم  یوحشت آتش چشمانش، سرم را به معنا از

 

فشارم و نفس   یهم م یگذرد، پلک رو یبخش م   یبلند که از مقابلم به سمت در خروج ییگام ها با
 کنم.  یصورتم پخش شده بود، را رها م یتندش که رو گار یس یرفته ام را از بو

 

را از مشت   میلرزانم را از هم فاصله دهم و مانتو یکند پلک ها یپرستار مجبورم م ی هیپر از کنا لحن
 رها سازم.  میها

 

 ... شوهرته!؟... ایبود خدا یچه اوجوبه ا گهید نیا

 

 زدم... یپرستار پوزخند یج یخودم و گ  یچارگی دلم به ب در
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  جیمثل خودم گ نمیزنه... ا یم ییحرف ها  نیکنه و همچ یم  یرفتار   نیشوهر آدم با زنش همچ مگه
 پرت...  ای بود و از دن

 

 شود. یکند و لحنش تند م  ینازک م  میبرا یکشد، پشت چشم یجواب سوالش طول م یوقت

 ... ارمیاالن کارت همراهت و خودم م ضتیمر شی برو پ -
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 کشم.  یبه داخل اتاق م یدهم و از در باز اتاق، سرک  یم یبدن سست شده ام تکان  به

  نیسنگ یدهانش، هوا یماسک سبز رنگ رو  ده،یپر  یبسته و رنگ یبا چشمان  نایسار دنید از
 کند و دم و باز دمم را دشوار تر...    یتر م نی سنگ میبرا مارستان،یب

 

 کشاند. یرا به جلو و کنار تختش م میسوزد، پاها یکه م یدل اما

 

.. وقف خورده است... یسرطان یو بغض ها  ی... سستی نفس   یکل وجودم با هر جور درد و تنگ گرید
به سوختن ها   شده ام نبود... تماشا گر بودم و نی جسم نفر نیزدن ا نیقادر به زم یز یچ چیه گرید

 عادت کرده بودم. 

 

سرعت    میگونه ها یرو  زند،ینر رونیچند ساعات را زور زده بودند تا ب  نیکه ا میقطره اشک ها قطره
 ... رندیگ یم

 

هم اگر بزرگتر شود، مشابه تر،   دیشا  ایمتفاوت تر...  دیشا  ،یبا سرگذشت گرید یزهرا   کی یتماشا یبرا
 .. میگر یسوزم و م  یم

 

که قادر به    ییمهابا یب یترم از اشک ها یشوم و لب ها یگذارم و خم م یرا لب تختش م دستانم
 چسبانم..  یاش م ی شانیپس زدنشان نبودم را، به پ

 

... چرا میشود... اگر ناخواسته ا ی سنگ دلش، خون م ی و بزرگترها ایدن  یرحم  یهمه ب نیاز ا جگرم
ها و نخواستن  یکس یرنج ها و ب نی... پس امی... اگر خواسته شده ام؟یبگذار  ای دن نیپا به ا یگذاشت

 را دارند؟...  مانیها، حکم کدام گناه نکرده 
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 شود.   یم  نایسار یشانی از پ میباعث جدا شدن لب ها یزنانه ا یتلق تلق کفش ها یصدا

 افتد. یمتوسط م یسال با قد انی م یبه پرستار  دمید یچرخانم و تار  یم گردن

 کنم. یزنم و هق هق ام را در گلو خفه م یرا پس م میدست اشک ها با

 . دیآ ینشاند و جلوتر م یم  کشی لبان بار یرو  یلبخند مچهین

 . ردیگ یبه طرفم م یکوچک  کارت

 ... ارمیگفت کارت همراه و برات ب  تایب -

 

شود، کارت را از    یخارج م میکه به زور، همراه بغض از گلو یبرم و با تشکر  یم  شی را پلرزانم  دست
 .رمیگ یدستش م

 

 دوزد. یاش را به صورت اشک آلودم م یچشمان خاکستر  لبخند

 هیروح   دیکنه... با یکنه... بدترش هم م یو خوب که نم ضی کردن حال مر هیگر ضی باال سر مر -
 ... یمراقبت کن  ضتیاز مر ی و بتون یداشته باش

 

 چرخد.. یکند و دوباره سمت من م  یرا چک م  نایرود سرم سار  یم  جلوتر

 خدا شفاش بده... -

 

 پرستار مهربان بکنم.   نیاز ا یو تشکر  دیخسته نباش  کیچرخد الاعقل  ینم زبانم
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... ارنیاالن نهار م: دیگو یزند و م  یبه طرفم م یچرخ  میافتاده باشد، ن ادشی یز یدر انگار که چ یجلو
 ... ری کارت همرات و نشون بده و نهارت و بگ

 

 کرده باشم..  یتشکر  یزبان  یزنم... تا با زبان ب یکند و پلک م یم دایبه سمت باال قوس پ  یکم لبم

 

آهم را نشنود  یدم و باز دمم  صدا انی کنم تا م  یام تنفس م ینی گردم. با ب یباز م  نایتخت سار سمت
 و قلب کوچکش غصه دار نشود.

 یخودم مأورا یزده  خی. دست رمی گ یبرم و دست کوچکش را م یفرو م میمانتو بیرا داخل ج کارت
 دست سردش، سرد تر است.

 

امروز هر دوتامون از مهد  یدون  یخانم م نای: سارمی گو یم  واشیکنم و کنار گوشش  یخم م  کمر
 ... میجا نمون هیی.. بلند شو که از بق... خوشگل خوشگال.میافتاد

 خارج نشود. میزنم تا لحنم بغض دار از گلو یم  زور

 

بوسم و کمر    یاش را م یشانیپنهان شده است پ ژنیالغرش که پشت ماسک اکس یگونه ها یجا به
 کنم. یراست م

 

 . نمی گردم تا کنار تختش بنش یم یکنم و با چشم دنبال صندل  ی را رها م دستش
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  یرنگ، سمت راست کنار تخت که ست روتخت  یاسمنی اتاق، کمد  یگوشه  خچالیبا   یخصوص اتاق
  زیم  یاسمنیمبل چرم   ،یاسمن ی یکرکره ا یست ، پرده  نایسار یشده رو دهیرنگ کش  یاسمنی

 مقابلش... 

 نبود...   یک یپالست ا ی یفلز  یاز صندل  یاثر 

 

 گشتم...  یم یک یپالست  یمن دنبال صندل االنهیخوش خ  چه

جا کجا...   نیشما کجا و ا یروستا مارستانیزند... ب  یم میبا طعم تلخ زهر، برا یپوزخند دلم
 ...یهم نبود و بهدار  مارستانیب

 

 روم.   یاست م سی شک سرو  یدر کوچک داخل اتاق که ب سمت

 

 ... میآ یم رونیزنم و ب  یو چشمان قرمز شده ام م دهی به صورت رنگ پر یآب

 خشکانم...  یکشم و صورتم را م یم رونیب  یدستمال یکاغذ دستمال یاز قوط  زی م یرو از

 

 کشاند. یبه در باز نگاهم را سمت در م یا تقه

 روم. یدر م  یکنم و جلو  یمچاله م شتریمچاله شده در دستم را، در مشتم ب یکاغذ دستمال 

 

رود  یمقنعه ام م  یمرد جوان با لباس ست به شکل فرم مدرسه، دستم ناخوداگاه سمت لبه  ندید از
 کشم...  یو جلوتر م
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 حکم کابوس و وحشت را دارند.  میانگار برا مردها

 

 غذات و ببر...   ای:  بدیگو ینگاهم کند م نکهیتحکم بدون ا با

 

 گردد.  یدارد و بر م  یرا بر م  یشکل فلز  یلی مستط ین یرود و س یم یچرخ دار دو طبقه ا زی م سمت

 . رمیگ یغذا را از دستش م اتیبا محتو ین یکنم و س  یم یتشکر 

 

 شود.   یاز مقابلم رد م یجواب  چیه یب  عیسر

 دهد.  یرا م یخانم اتاق بغل  یغذا

 

 یطبقه  ی کل اتاق ها یا قهیدر کارش فرز و کار کشته است،  که فکر کنم در عرض چند دق یقدر  به
 اول را تمام کند...

 

 کنم. یداخل دستم نگاه م یظرف غذا به

 

  گرشید یشکل گوشه   یل یکوچک که پر سوپ است. داخل مستط ی الهیبه شکل پ ینیس ی گوشه
 ... مهیطرفش خورشت ق کیبرنج و 

 

  یبسته شده است که با بو یمعده ام طور  یمن که دهانه  یاشتها آور است، اما نه برا شی و بو رنگ
 نشود. کیغذاها هم تحر
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 روم.  یم  نایگذارم و سمت سار یم زی م یرا رو  ی نیشوم و س یم دوال

 

 اش دعا کنم... یسالمت یبمانم و در دلم برا رهی خ شی بایدارم ساعت ها به صورت ماه و ز دوست

 

 آورد.  یمرا به خود م ملیموبا زنگ

 کشم.  یم رونی را ب  یبرم و گوش یفرو م بمیدست داخل ج  نا،یعجله به خاطر سار با

گذارم و از کنار   یزنم و کنار گوشم م یاتصال را م یدکمه  ندازم،یب  یکه به شماره اش نگاه نیا بدون
 . رمیگ ی فاصله م نایتخت سار

 الووو...  -

 

 ... ؟یزهرا جان... سالم... خوب -

 احوالم باشد.  یایو جو ردی را داشتم تماس بگ  یچه کس نی جز نگ به

 

 سالم... بهترم...   -

 

 چرا صدات گرفته؟...  -

 

 خواهر...   کیاست مثل  نگران

 باز شود.  یتا کمر خشک شده ام کم  نمینش یمبل م  یرو



 ی اتهام واه 

507 
 

 دهم  یاش را م  ینگران جواب

 کنم...  یدارم آروم صحبت م  نایبه خاطر سار -

 

 ...چدی پ یم ی شود.. نفسش داخل گوش الی آسوده خ انگار

 حالش چطوره؟...   -

 

 ماند.  یخشک م  نایروح سار ی جسم ب  یشود و رو  یم دهیباال کش نگاهم

 ... ستی... اصال خوب نستیخوب ن -

 

 ...  دیگو یتند م تند

 کنارش باش و مواظبش باش...  ی... خوب خوب... من مطمئنم... تو فقط قوشهیخوب م -

 

 کردن من است. دواریدلگرم کردن و ام یلحنش فقط و فقط برا نیا

 

 : دیگو یکند و دوباره م یمکث م  یکم

االن  یگشتم مهد... ول یبرم دی راستش زهرا... به خاطر مهد و بچه ها نتونستم کنارت بمونم... با -
 ...شتی پ مارستانی ب امیمامانم، م یشد، دخترم و از مدرسه اش بردارم و بزارم خونه  لیمهد تعط 

 

 کشم. یچشمانم م ی و دست آزادم را رو رمیگ  یم نایاز سار چشم
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 برس...  تی نکن... من خوبم... به زندگ تیجان خودت و اذ نینگ -

 

 :  دیگو یم یتو ام با شوخ  تی جد با

 ...ارم؟ی ب رمیبرات غذا بگ یخوا  یم ؟یخورد  یز ی... چیردار تعارف ب   پیخواد بازم تر  ینم -

 

 افتد.  یم زیم یرو یبه غذا نگاهم

 ره...  ینم  نیاز گلوم پا یز یچ یغذا دادن... ول -

 شود.. یبلند م شیصدا

دوباره حالت بد بشه...  زود باش   یخوا یحق حسابت با منه... م یزهرا... به جان خودم نخور  -
 غذات بخور...

 

 شود..  یباز م یبه لبخند  غشیدر یهمه محبت ب  نیاز ا لبانم

 

  یز یچ یتون  یشه و نم   یها... االن وقت مالقات م یکنم غذات و بخور  یزهرا دارم تلفن و قطع م -
 ...  یبخورد

 

 . ندازمی ن نیرا راحت کنم و حرفش را زم  الشی کنم تا خ یباز م  لب

 چشم خدانگهدار...  -

 

 باال... خداحافظ...   یب -
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 گذارم. یم زی م یکنم و رو یرا قطع م یگوش

 دارم...  یکشم و قاشق را بر م  یغذا را جلوتر م  ظرف

 گذارم.  یکنم و داخل دهنم م ی قاشق سوپ پر م  کی

 

 ... ستیبد ن  طعمش

زبانم   ریجان سوپ خوردم که طعم خوشش هنوز هم ز ن ینگ یخانه  ش،یپ یبار، سه هفته   نیآخر 
 است.

 

 کنم.  یسر بلند م  یگذارم که با حضور کس  یقاشق را داخل دهانم م نیسوم

 ماند...  یبازم رو هوا خشک م مهیدهان ن  انیقاشق م دنشید با

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 

🌼🌼🌼 

🍀🍀 

🌺 
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 ۱۰۶#پارت 

 

 قبل...  ینگاهش مثل ساعات یو قرمز  یبود و نه برزخ  شیساعات پ  هی صورتش شب   یسرخ نه

 . دیرس  یپوزخندش کشنده تر از ظاهِر وحشت آورش، به نظر م اما

 

  یافتد. قاشق داخل سوپ رها م  یم  نیشود و پا یزده اش، دستم شل م خیقفل نگاه سرد و  نگاهم
 پراند.  یاز درون، خودم را از جا م  یلحضه ا ل،یظرف است یبرخورد آرامش با کناره ها یشود. صدا

 

 کنم.  یلرزم و احساس سرما م ی... اما از داخل مدیایبه چشم ن دنمیترس و پر نیا دیشا

 

 ..دیآ یاندازد و جلوتر م یبه دخترش م ییگذرا نگاه

 دهد.  یدر مقابل چشمان پر تمسخرش را م  ستادنیمغزم فرمان بلند شدن و ا ناخوداگاه

 خورد...  یم  نیچشمانش چ یشود و گوشه   یم لیتبد یبه کج خند  پوزخندش

کند و چهار انگشت هر دستش  یشلوارش م  یها ب یسبابه اش را از هر طرف، داخل ج  انگشتان
 ... ییژست گرفتن و خودنما یماند، فقط برا یم رونیب

 

 ... ؟یکرد یم ر ی شکمت و س یداشت -
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 شود.  یکوباند، قلب شکسته ام  تکه تکه م یصورتم م   یکه تو ییها نیتک به تک کلمات و توه با

  ی... اصال چرا دارم مگهی... خوب از ضعف کردن صبح معلومه د؟یروز بود غذا نخورده بود چند
 پرسم...

 

 

شده است و   میمهمام در راه گلو یسرطان  یغده  ست،یچند وقت گرید رد،یگ یم  که راه نفسم را یبغض
 تا روز مرگم تحملش کنم و دم نزنم... دیبا

 

 زند...   یرا دور م  زی و م دیآ یپر نفرت و پر تمسخرش قفل نگاه لرزان خجالت زده ام، جلوتر م نگاه

 با وجودم ببلعم...   و نمیرا با چشم بب ش یها ری و تحق نیچرخم تا توه یزده م هول

 کنم. یشکستن دل مادرم را ادا م ِن،یخرد شدن ها... د نیحقم است ا چون

 

کند و با لحن آرام مشمئز   یستبرش قفل م ی نهیس یکند و رو یخارج م شیها  بیرا از ج دستانش
 کند.  یرا نوازش، دلم را پاره پاره م میکننده اش گوش ها

 

 کنه... نه... ی ها کفاف م چارهی کردن شکم شما ب ر یس یهم برا مارستانیب یغذا -

مکان درد آور و   نیا نی پهن کردن تورتون حاضر ی... که برانیا چارهی النفس و ب فیاون قدر ضع چون
 ...نی هم تحمل کن
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باز و بسته شدن،  میپلک ها یتوانم مشتشان کنم... حت ینم  یزنن که حت یم خی یبه قدر  انگشتانم
و نفرت سراسر وجودش را پر کرده   نهیکه ک م،یو نافذ مرد روبه رو اهیسخ نگاه سرود... م  یم ادشانی

 مانم...  یاست، م

 

که حاال   نیکند و نگاه  آرت  یاش اتاق را پر م  عیتند و سر یبه همراه قدم ها یهراسان زن  یصدا
 دهد. یخصمانه شده بود را به سمت در سوق م

 است، خدا را شاکر باشم...  ینجانتم که هر کس یفرشته  دنیچرخانم تا از د یم گردن

 

جانش   یتن ب یدود و رو یم نایسمت سار یبا چشمان اشک   یو چند سال ستی ب بایجوان، تقر یدختر 
 زند.  یافتد و زار م  یم

 

بلند   شیاش با صدا و ناله ها هیکه گر یکشد و معطوف زن   یپر م شیالعمل هاو عکس   نیاز آرت فکرم 
 شود.  یاست، م

 دلم... مامان قربونت بشه... بلند شو... بلند شو فدات بشم... زی ترکم...  عزدخ -

 

وحشت زده  افت، ی ریی تغ یکه به کبود  یگره زده و صورت یبه سمت دختره با مشت ها  نی بلند آرت گام
 کند.   یام م

 

رو   یصحنه  دنی... از دنمیتا ه ندینش یدهانم م یو جلو دیآ یافتد و با لرزش باال م  یبه کار م دستم
 بلند نشود. م،یبه رو
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حرکت   کی اندازد و با  یفهمم مادرش است ، م یکه حاال م چارهیدختر ب  یبه سرشانه   یپشت چنگ از
 راند...  یبه عقب م

 

شود   یم انیو درنده، حاضر به توپ و تشِر مادر گر نیرود... خشمگ ی و لرزانش باال م دیتهد انگشت
 اندازد... یخودش را داخل اتاق ممسن  بایتقر یکه زن

 شود...  یکه ظاهرًا کشنده است، بسته م ییپرتاب کردن تگرگ ها یبرا  ن،یباز آرت دهان

 

ها... به جان همون  ی... نزدی... دست... بهش... زدنیغرد: آرت  ینفس نفس زندان م چارهی ب زن
 کنم... یدختر مظلومم... عاقت م

دهد اما  یرا نشان م  نایشود، سار  یم نیاز اندازه اش رو هوا باال و پا  شی که از لرزش ب یدست با
 لرزد... یم  ش،ینگه داشتن ولوم صدا نیدر پا  یسع

 

 . دیایاست که حضور من در اتاق به چشم ن یبه قدر  بتشانیو مص  یخانوادگ یدعوا انگار

 کوبد.  یکوبد و م  یامان م یافتد و قلبم ب یبه گردش م نگاهم

 

را از مقابل صورت   نیآرت  دیاست که انگشت تهد انگری عص یفروغ زن به قدر   یو  ب اهیس یها چشم
 ...اوردی ب نی دختره پا

  یرا خفه م  نای صدا و آرام مادر سار یکشد، هق هق ب  یزند و همزمان م یم  شیکه به موها یچنگ
 کند.

غول تشن است،   نیمادر ا ناً یقیزن که   یکوچک و گوشت یو پوست برنزه و لبها دهیچروک یکم  صورت
 شود.  یسرخ م
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 کند.   یم دنی بازد، شروع به بار یدر مقابل غصه رنگ م دی که تهد ییچشم ها از

 دارد.  یقدم برم  نایافتاده سمت تخت سار ی افتد و با شانه ها یم  نیناتوانش پا  دست

 

بکشم و  یبلند  نیشود ه یکند و باعث م  یراه متوقفش م انیم  نیآرت یشدن ناگهان  یوحش
 چشمانم گشاد شود

 

دستانش را   رد،یگ یقرار م  نشانی هراسان ماب  چارهی اندازد و زن ب یم نای مادر سار یکه به بازو یا پنجه
 شود... یم نا ی مادر سار یگذاشته سپر بال نیآرت نهیس یرو

 

فغان   نیپا  یزند و با ولوم صدا ی م رونی چانه اش ب یشود و استخوان ها  یفکش منقبض م  نیآرت
 کند...   یم
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   ی#اتهام_واه

 

 ۱۰۷#پارت 

 

 .کنم.. یو رو سرش خراب م مارستانیجا گم نشه... ب نیاالن از ا  نیبچم... هم ن یمامان به جون هم  -

 

دهد، دور مچ دست  یکه دل مادرانه اش مثل تمام مادران، اجازه ساکت ماندن نم چارهی زن ب دست
آخه دورت   یکن  یکارا رو م نی: چرا اد یگو یو ناالن م ندی نش یعروسش، م  یبازو یقفل شده رو نیآرت

 و از مادرش......   ضیمر یبچه  هی اد ی... دلت م ینبود یطور  نیبگردم... تو که ا

 

  ینام به اون عظمت  فیبرد: استغفار مادر من... استغفار کن... ح یبا غرشش حرف مادرش را م  نیآرت
 ...یکن  یرا خطاب م کهی زن نیکه ا  ستین

 

نهاند و   ی ... پلک بر هم مدیتوپ  یصورت مادرش م یبه صورت پسرش که خم شده رو   چارهی ب زن
 کشد...  یعقب م

 

 دهد. یاز ظاهرش نشان م رتریتر و پ نیرنگ ساده اش غمگ اهیس یساده و مانتورنگ  اهی س یروسر 

 

 کند...   یچرخد و بغض دار التماسش م یم گرشیمادرش درمانده سمت پسر د ن،یوارد شدن رام با

داداشت داره   نی مجازاتم کنه... بب یخواد چطور  یخدا م  نیبب ای مادر... ب ایتو... ب  یی... کجانیرام -
 شده...  ونهیکنه... زده به سرش... د یم کاریچ
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زنداداشش دو   انی و صورت گر  نیدست آرت یزند و نگاه بهت زده اش رو یدر خشکش م یجلو نیرام
 زند.  یدو م

 

و تکانش    ردیگ ی م نیرام  یرود و از بازو  یجلوتر م نیپا  ینوا مادرش... لرزان با همان ولوم صدا یب
 دهد. یم

  ،یگفت ی ... هنهیو بب مارشیب ی بچه   زارهی نم یبه سرم شده... حت یچه خاک  ین یب  ی... مینی ب یم -
زده به   شتریدرست شدن... ب نمیا ای ... بشهی... درست مشهیبزار... درست م  گریمامان دندون رو ج

 شده...  یکلش... جان 

 

 رود.  یپرد و جلو م  یم  نی از رخسار رام رنگ

 !؟... یکن یم  یکار دار  یچ نیآرت  -

 

 آورد.  یجلو م  ست،یرود و دستش را به عالمت ا ی باال م  شیصدا  نیآرت

زن  نیباش نزار ا  نیتوعه.... مگه بهت نگفته بودم پا یکشم از کودن  یم یخفه... هر چ  گهیتو د -
 پاش و بزاره باال... هان...

 

 اندازند... یتاق م دو پرستار خودشان را داخل ا ن،یبلند آرت یبار از صدا نیا

 چه خبره؟... نجایا -
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  رونی رنگ روشنش ب یرنگش عقب رفته بود و موها یاسمن یهم شال  یرا که کم  انشیزن گر  نیآرت
 دهد... یپرستار ها هول م یبودند، جلو ختهیر

 

  نیکند تا پخش زم یبه زور تعادلش را حفظ م  اهشیپاشنه بلند س یبا آن کفش ها نای سار مادر
 نشود. 

 

 ... شهیمن م ضی... باعث بدتر شدن مررونی ب  نیزن بنداز نیا -

 

 شوند...  یپرستارها شوکه م چارهیب

 

 ... نی: مگه کردیگو یبلند تر از قبل م   نیآرت

 کشد... یاز پرستارها ابرو در هم م یکی

 

 ... نی ... دوما درست صحبت کننیپا نیاریاوال صداتونو ب -

 

 شود.  یم  شترینام ب نیآرت  ،یبار واقعا از مرد نیا ترسم

 شوند...  یاش، سد راحش م  چارهیو مادر ب  ن یبرد که رام یم  ورشی پرستار بدبخت  سمت

  یدستان ناتوان و لرزانش م ریرا اس شی اش، بازو چارهی زند و مادر ب یدست دور تنش حلقه م نیرام
 کند.
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 رفته...  ادتی رو   نای... سارایبه خودت ب  نیآرت  -

 

 : دیگو یالتماس گونه م  مادرش

 رفته...  ادتی... دخترت رونیره ب   یم یبگردم بس کن... االن نازل  دورت

 

 یود روب یشود... انگار آب   یاست، م ستادهیکه ا یمکان  ی آور  ادی یتلنگر برا کی مادر و برادرش  حرف
 افتد... یم  ادشیآتش... انگار تازه دخترش 

 بندد. یهم م  یچرخاند و پلک رو یسمت دخترش م  گردن

 

 در حال پاره شدن بودند. شیگاه ها  جیگردن و گ یرو یبرجسته  یها  رگ

. 

 کشد... یزند و کنار م   یرا پس م نیرام

چرخد   یاست، م یدانم اسمش نازل  یکه حاال م نیاشک بار سمت زن آرت یاش با چشمان چارهی ب مادر
 برود... رونیزند، ب  یو با چشم و ابرو اشاره م

 دود...  یم  رونیگذارد و با هق هق ب یدهانش م یدست جلو ینازل 

 

 گردد... یسمت پرستارها برم نیرام

 ..دی... من از شما شرمنده ام... بفرمادیببخش
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اندازد و عقب گرد   یم ینگاه نی را داده بود، خثمانه به آرت   نیساله که جواب آرت یس بای تقر یپرستار 
 کند...  یم

 ...مارستانهیب نجایبلند نشه... ا گهیصداتون د -

 

 . دیگو یم یکند چشم  یگردن کج م نیرام

 

نگاه ترسان مرا غافل   یاندازد که لحظه ا یم د،یگو یکه م  یو چشم نیبه رام ینگاه چپ چپ   نیآرت
 کند.  یم ریگ
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 شوم.  یخارج م  زیو برنده از پشت م   زینگاه ت نیفرار از ا یدزدم و برا یچشم م دهیترس

که  داستی استرس از تمام حرکاتش پ ینوا، به قدر  ی. زن ب زدیر  یاشک م نایسار کنار تخت مادرش
 سوال نکند...  یو حت   ندیوجود مرا نب

 شود. یرساند و سد راهم م یبلند خودش را بهم م یبا گام نیآرت  دهیدر نرس  به

 

 کجا...  -

 

  یرود و از رو  یشود باالتر م  یم  نیکه به شدت باال پا یا نهیگره زده، از س یاز مشت ها نگاهم
 شود...  یاش خشک م ی سابد، در نگاه برزخ یهم م  یلبانش که محکم چفت هم، دندان رو

 رسد... یبه دادم م  مادرش

 

کند و هر   یفقط نظاره م وار یهم انگار نه انگار... مجسمه شده کنار د نیاست... رام دهیتازه مرا د انگار
 کشد. یم ش یصورت و موها یآشفته دست رو یاز گاه

 

و هم زمان  ردی گ یاش را م  ی نیو آب ب دیزدا یرا م  شیداخل دستش، اشکها یبا کاغذ دستمال   مادرش
 پرسد..  یم

 !؟... هیک گهیدختر د نیا نیآرت  -

 

 زند که از صد تا فحش تلخ تر و درد آور تر است. یم  یشخندین  نیآرت



 ی اتهام واه 

521 
 

 

 ....ه؟یک  یدون یم نیمادر بزرگ دلسوز؟... ا  -

خواهد لرزان   یکه از درد نم یدورگه و خسته ا یشود و با صدا یسمت صورت مادرش خم م  شتریب
 .دیگو یجا به جا شود، شمرده شمرده م یناکرده غرورش ذره ا ییباشد و خدا

 کس و کار...   یب هیزن فرصت طلب...  هی.... بهیغر هی -

 

...  ری... زهرا بم ریزند... بم  یشود و داد م  یاکو م می بلند شکستن قلبم، در مغز و گوش ها یصدا
 حقته...

 

... نوه یپشت اون و نگه داشته بود ،یبود تی ... تو که دنبال عروس عوضزیمادر بزرگ عز یدون  یم -
 داده...  حی رو به هممون ترج بهیغر هیپناه برد...  بهیغر کیو غصه به  ییات از تنها

 

 گفت...  یشتر یسمت صورتم گرفت و دوباره با تحکم ب انگشت

 

 شه.... معلممممم.... ی.... اصال باورت میباور کن یتون یمعلمه... م کی... فقط ین یب  یو م نیا -

 

 کند... ی معلم را کش دار و آرام زمزمه م ی کلمه

 

 افکند.. یم نی شود و سر پا  یروان م شیها  از درد اشک مادرش

 کنم... یستادگیا شیتوانم مقاومت کنم و جلو یبه کف دستم م میتنها با فشردن ناخون ها منم
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 کسم... یب ینوه  یبرا   رمی من و گرفت... بم یک نی دونم نفر یمامان دورت بگرده... نم -

 

 : دیگو یم یخفه ا یچرخد... با صدا یبرد و دور خودش م یفرو م شیپنچه داخل موها  نیآرت

 نیدم ا  یباال سرشم اجازه نم ر ی ... خودم مثل شستی کس و کار ن  ی... دختر من بستیکس ن یب -
 دخترم بزاره و نابودش کنه... یالنفس قدم به زندگ فیظع یجنس ها

 

نگهش   نجایدکتر مجبورم کرده ا... فقط نجایا یبنیو م نی: ارد یگ  یانگشت سمت من بدبخت م دوباره
 تشنج نکنه.... و گرنه....  گهیو د ادیبه هوش ب  نایدارم تا سار

 

 ماسد.  یوارد شدن خانم فتاح و به دنبالش پرستار بخش، حرف تو دهانش م با

 

 دهد. یوقت مالقات را م   انیاعالم پا یکند و پرستار با لحن تند یفتاح مشکوک نگاه م خانم

 ...ن یپا  ای و ب  نشیبب  قهیدق کیومه.... خانم شما هم وقت مالقات تم -

 

 رود...  یم  رونی و پرستار ب دیگو  یم یفتاح چشم  خانم

 گذاشتند. یواهمه داشتند و دهن به دهنش نم  نیپرستارها هم از آرت چارهیب

 

 رود.   یکشد و سمت مبل م یکنار م  نیآرت
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سرش را    ش،یگاه زانو ها هیرا تک شی کند و آرنج ها یمبل پرت م  یخودش را رو یواقع یمعنا به
 . ردیگ  یدستانش م انیم

 ... دیآ یکند، کامال به چشم م یکه به سرش وارد م یدستانش، فشار  یزده  رونیب یاستخوان ها از

 کند...  یترک م قیعم یاتاق را با آه نیرام

 

 شود.  یم ا یرا جو نایدهد و احوال سار یدست م نایفتاح با مادر بزرگ سار خانم

 

از   دینکرده است، شا یر ییتغ  چیکنم... ه یترسم... از دور نگاهش م یبروم م  نایکنار سار نکهیا از
 که داخل سرمش زده بودند، باشد...  یآرام بخش  یآمپول ها

با ورود و تذکر  نبود  شیقادر به کنترل اشک ها گریکه د نایپچ آرام خانم فتاح با مادر بزرگ سار پچ
 شود... یپرستار قطع م یدوباره 

 

 وقت مالقات تمومه....  رونی: ب د یگو یزند و بلند م ی ضربه به در باز م چند

 

حاج خانم... خدا خودش شفاش   میبر نی ایگذارد: ب  یم  نایجان دست پشت مادر بزرگ سار نینگ
 ....شهیبده... انشاءاهلل زودتر خوب م

 

 رود.  یم  رونیافتاده ب یکند و با سر  یخانم با نگاه اشک آلودش نوه اش را نگاه م حاج

 

 ...دیآ یجان سمت من م  نینگ
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 !؟ یا ی زهرا جان مگه تو نم -

 

دستانش خارج   یسرش را از احاطه  نیدوزم که با حرف نگ یم نیچشم به آرت  ن،ی جواب نگ یجا به
 دوزد تا جوابم را بشنود.  یکند و چشمان به خون نشسته اش را به دهان من م یم

 

مونم تا به هوش   یم  نایسار  شی: پ میگو یم نیو رو به نگ رمیگ  یم نشیاز نگاه سرخ آتش چشم
 ... ادیب
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 کند...  یزند و عقب گرد م  یپلک به هم م یمکث  با

 پس خدانگهدار... مراقب خودت باش... -

 

 رفتن ندارد... الیدوزم که انگار خ  یچشم م یو منتظر به مرد میگو ی م یلب خداحافظ ریز

 

 دهد...  یکشد و پشت گردنش را ماساژ م یصورتش م  یدست رو مدام

 

 شود...  یبلند م  مهیورود دکتر به اتاق سراس با

 

 دکتر؟....  -

 

 رود.  یم نایاندازد و سمت سار یم نیآرت  شانیبه حال پر ینگاه مین  دکتر

 

 ... نی خونه استراحت کن  نی... بهتره برنیباش نجایا ستیشما الزم ن یمهدو یآقا -

 

کند و داخل چشمانش را  یباز م یک ی  یک یرا با انگشت  نایسار یو پلک ها ستدی ا یکنار تخت م  دکتر
 کند...  ینگاه م
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 کند...  یقرار و نگران به دخترش نگاه م یب د،یآ یکنار دکتر م  نیآرت

 

 کند...  یرا کنترل م نایزند و ضربان قلب کوچک سار یم شیرا به گوش ها یگوش  دکتر

 

را، آه مانند از دهانش    نیآرت یدهد، نفس حبس شده   یکه آرام آرام به عالمت مثبت تکان م  یسر 
 کند.  یخارج م 

 

سر تخت   یرا که باال   یکند... فلکه کپسول شکل بلند و سبز رنگ یجدا م  نایماسک را از دهان سار دکتر
 بندد. یقرار دارد را م نایسار

 

 گردد. یبر م   نیآرت سمت

دخترت... خودت و جمع   یو اسطوره  ی... مثال پدر ده یبه آخر رس  ای !.... انگار دنیمرد حساب  هیچ -
 کن... 

 

 فشارد... یرا م شیافتد و با دو انگشت چشم ها ی م نی سرش پا نیآرت

 

 کند.  یوارد م  نیآرت یکوتاه به سرشانه  یکند و ضربه ا یدست بلند م  دکتر
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 یاز تشنج ها یر ی جلوگ  ی... فقط براادیبهتره... زود به هوش م  یل یبرو استراحت کن... حالش خ  ایب -
 ...میآرام بخش بزن میممتد، مجبور شد

 

 دهد... یبزند، مدام سرش را تکان م یکه سر بلند کند و حرف نیبدون ا  نیآرت

 

 ... یر یرا بگ  تیاشک ها  ختنیر یجلو  یو به زور بتوان یسخت است مرد باش  یلیخ

 

کند و   یرود و کمر خم م  یکه نگاهش را باال بکشد، جلوتر م نیبدون ا  نیرود و آرت یم رونیب  دکتر
 بوسد...  یدخترش را م یشانیپ قیعم

 

 گذارد. یکند و من را هاج و واج حرکاتش م  یکشد و مثل باد اتاق را ترک م  یم عقب

 

 شود...  یم دهیکنم و ذهنم دنبال چرا ها کش یها را گم م هیها و ثان  لحظه

 

...  ستی و قلدر ن یتوانست باشد... مگر مرد قو یم یز یمرد چه چ کی یختگیهمه بهم ر نیا لیدل
  یشکند... مگر مرد!... اصال دل یبا مشکالت ساخته نشده... مرگ دل مرد هم م  دنیجنگ یمگر مرد برا

 دارد!؟.... نهیدر س

 دلها نداشت... مگر پدر نبود... نیز امن ا یچرا حاج بابا پس

 

گذارم و سمت   یدوم و دستانم را لب تختش م یوحشت زده سمت تختش م  نایسار یناله  یصدا با
 شوم... یصورتش خم م 
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 کند.... یبسته از درون ناله م چشم

 کنم. یرنگش نگاه م یبار به صورت ب کیبار به در و  کیپاچه  دست

 

 زنم...  یم  شیبرم و صدا یگوشش م ری انم را زچکد و لب یاز چشمم م اشک

 

 خانم... نای... سارنایسار -

 

 کند...  یچشمانش را باز م  یلرزد و آرام ال ی م شیها پلک

 

 زنم...  یاشکم را پس م عیزنم و سر  یلبخند م خوشحال

 

 سالم... سالم خوشگل من...  -

 

 شود.  یم دایرود و رنگ خوش نگاهش پ یباال م شیکم پلک ها کم

 کنم...  یرا نثار صورت ماهش م لبخندم

 

 کنه...  یدرد نم  تی ... جازمیعز یخوب  -
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 کند...  یشناسد، گنگ فقط نگاهم م یرا نم تشیهنوز موقع انگار

 کنم.. یپا تند م یدوم و سمت پرستار  یم رونیب  سمت

 ... یدکتر و خبر کن  هشیمن چشم باز کرده... م ض یخانم پرستار... مر -

 

 شود...  یو بلند م ردیگ  یم وتریاز کامپ چشم

 کنم...  یاالن خبرشون م  ضتونیمر شیپ  دیشما بر -

 

 گردم.  یرفته را برم راه

 خورد.  ینم یچشم به سقف دوخته تکان هنوز

 کنم.  یم کی و به لبانم نزد رمی گ یرا م دستش

 شود.  یصورتم متوقف م  یچرخاند و رو یچشمانش م یرا در کاسه  نگاهش

 

 کنم.  یتر م  ضی اش عر یحفظ ظاهر و درگرم یرا برا لبخندم

 

 ....یبهتر  -

 

 کشاند. ی نگاهم را سمت اتاق م  ییتند قدم ها یصدا

 پرد...  یرنگ از رخسارم م  نیآرت دنید از
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 رساند.   یم نای بدو خودش باال سر سار بدو

 خبر کرد...  یک گهیو د نیا

 

 کنم. یرنگم را احساس م  شتریب دنیپر نایسار یچشمان بسته  دنید از

 

 فکر کند دروغ گفته ام.... نیکه چشمانش باز بود نکند آرت نیا
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 ۱۱۰#پارت 

 

 

  یچرخد و رو یغضب آلودش  م یاندازد، شکر که با ورود دکتر، چشم ها یبه من م  یچپ چپ نگاه
 شود...  یصورت دکتر ختم م

 

 که چشماش بسته است... نی... انیبب   ایدکتر ب -

 

گذارد و مشغول  یم  شیرا داخل گوش ها یدرهم گوش یزند و با ابروها یپدر نگران را کنار م دکتر
 شود...  یم نهیمعا

 

که با هر پلک، باز و بسته کردن  ییرا با چشم دوختن به صورت دکتر و واکنش ها  نیآرت  نیسنگ نگاه
 تا قلب مظطربم از جا کنده نشود.  رمی گ یم دهیشود، ناد  یم جادی در صورتش ا

 

 ...یمهدو یآقا  نیا ی: همرام بدیگو یم شانشیو حال پر  ن یکند و رو به آرت یفوت م رونی را ب  نفسش

 

و با ابرو سمت در   ردی گ یلبانش م ی... انگشت جلوسیکه دکتر به عالمت ه  دی گشا یدهان م  نیآرت
 زند...   یاشاره م

 

 مانم... یم رهی رفتنشان خ رونیدکتر و ب  یزده به عکس العمل ها شوک
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 کند.. یاز شوک خارجم م نای سار فیضع یصدا

 

 خانم... معلم... -

 

 چرخم!  یبه سمت تختش م کامال

 یخوانند، دلم م  یخوردند و مرا فرا م  یبان خشک شده اش که تکان مباز و ل یچشم ها دنید از
 دروغ نگفته بودم... نی... ببمیبزنم و بگو شیرا تا دور نشده، صدا  نیبکشم و آرت غی خواهد، ج

 

  یمتوقفم م نا،یچرخم که نه گفتن کشدار سار ی خودم، سمت در م یهم تبرعه  دیشا اد،یز  جانیه از
 کند...

 

 !. گردم و تا علت نه گفتنش را بشنوم  یو مبهوت برم مات

 

 شوم...  یسمت صورتش خم م شتریو ب  رم یگ یرا داخل دستم م دستش

 ... صبر کن برم بابات و صدا کنم...یخوا یم یز یچ...؟ ی... خوب زمیجانم عز -

 

 پرد... یکم پشتش باال م یاز لبانش، ابرو ها  اول

 ... شدم...داری. ب... من..نیبابا...م... نه... بهش... نگ -
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 پرند...  یمن است که از تعجب باال م  یبار ابروها نیا

 چرا!؟... -

 

در فرو دادن آب دهانش،   یخشک شده باشد به زور، با فشردن لبانش به هم، سع  شیگلو انگار
 خورند.   یم نیچشمانش چ یشود و گوشه   یچشمانش بسته م

 

 دوم... یم زی م یرو یسمت آب معدن عیکنم و سر  یرا آرام رها م دستش

 ... زمی ر یآب م یکنم و کم  یجدا م  یکیبودند،    گریکدیکه داخل  یبار مصرف  کی وانیل

 

 کند  یپا تند م نای گذارم و به طرف سار یم زی م یرا نبسته رو  یآب معدن یبطر  در

 کنم.. یبلندش م  یبرم و کم  یسرش م  ریدست ز آرام

 ... رندی گ یاز هم فاصله م شی پلک ها تند

 ...ستیچشمانش، کم تر از ترس نگاه من ن ین  یدر ن ترس

 ...ادیآب بخور حالت جا ب  یجان... کم  نایسار -

 

 نوشد.  یبه زور م  یدهد و جرعه ا یرا از هم فاصله م لبانش

  یرا بغل تخت، رو وانی کنم و ل یبالشتش رها م  ینخوردن، سرش را آرام رو یبرگرداندن سرش برا با
 گذارم... ی کمد شکل م یتختیپا

 

 ... خوب؟...امی ... برم بابات و صدا کنم بنایسار -
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 ...  نیکنم... صداش نکن ینه... خانم معلم... خواهش م -

 

 کنم... یدهد حرکت  یپر التماسش اجازه نم لحن

 نگرانته... یل یچرا گلم!... بابات خ  -

 

 شود.  یدستم مشت م ری سردش ز شود و دست یچشمانش پر م ی کاسه

 

 یکنه... نم ی.... م رونی ... شما رو... بدارمی... من... بنه ی... ببادی... بستیبابام... نگران... من... ن -
 ...نی... باش شمیزاره... پ

 

 ...ردی گ یم یق یکند و دم عم یاش خسته اش م دهیبر  دهیبر  کلمات

 

 بوسم...  یاش را م ی شانیشوم و پ یم خم

 نگرانه.... ی ل یاما اون باباته... خ -

 

 : نه.... نه... خواهش کردم...دیگو ی دهد و رنجور م یتند سرش را به چپ و راست تکان م تند

 

 گذارم.  یگود افتاده اش م یگونه   یکه حالش خراب نشود، دست رو نیا یبرا
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 باشه تو خودت و ناراحت نکن... خوب... -

 

 شود...  یم یچشمش جار   یاز گوشه  یاشک

 زار نزنم...  شیبرم تا پا به پا یدهانم را فرو م  بزاق

فهمم و   یکنم و غم و نگاهش را با تمام وجودم م  یاحساس م میرا با تک تک استخوان ها دردش
 کنم...  یدرکش م

 

 ...  ستی ن  ری خود کرده را تدب -

گونه خواسته بود... خودش خواسته... خودش خواسته بود  نیمن، خودش ا  یمثل حاج بابا درشپ
مهر و محبت فرزندش را نداشته باشد... خودش خواسته بود، آغوش پناه فرزندش نباشد... خواسته 

 پشت مقابل فرزندش باشد... خواسته نباشد و احساس نشود... یبود به جا

 

 افکند و به عاقبت من دچار شود...  شهیدر قلبش ر یدلخور  نیخواهم ا ینم اما

 

  یوقت به بزرگترش ب چیکنم: شاگرد باهوش من... ه یبوسم و آرام زمزمه م یاش را م  یشانیپ
 شکنه... یوقت دل پدرش و نم چیه کنه...  ینم  یاحترام

 

 . ردیگ یسرعت م شیها اشک

 ... نکردم...یاحترام یخانم معلم... من ب  -
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 خواد... ی... من و نم بابام

 

  ، یمنطق  یفکر ب نیحرف، حرف دل منم بود... چون من هم با چن نیکشم... چون ا یم  یقیعم آه
 ...یی انتها یبرزخ بود و ب  ش یخودم انتخاب کردم که انتها یرا برا یراه

 

 کنم... یراست م کمر

خواد...   یصالح خانوادش و م شهیپدر هم  م...رو ندار  یی حرف ها  نیجان من از تو توقع چن نایسار -
 ی هیاز بق یتو هم مستثن یکنه.... بابا نی فرزندانش رو تام ش یکه رفاه و آسا نهیدر تالش ا شهیهم

 ...  ستیپدرا ن

 

  جیچشم ها و گ یآروم و آرام رو یکمد، کنار تختش در م   یرو ی کاغذ دستمال یاز قوط  یدستمال کاغذ
 کنم.  یرا پاک م   شیکشم و اشک ها یم  شیگاهها
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 ۱۱۱#پارت 

 

 

  تیترب  یبرا ،یل یس کی یگاه  دیشا سرمون هوار بکشن...  یگاه تمون،یترب   یباباها حق دارن برا -
رو نداره ... فقط ناراحت    یلیش اون سکش ش یبهترمون به صالحمون باشه که عقل خودمون گنجا

 و دلخور...  شمیم

و لج  میناراحت بش میبه صالح خودمون باشه... اما باز هم فقط بلد  ،ییمنع شدنمون از جاها یگاه
 ... میکردن و چراها باش  ی و دنبال نه  میکن  یباز 

 منع کردن ها، فقط به خاطر خودمون بود.... نیو ا یلیس نیا میفه  یبعد ها م اما

 ما هستند...   یبرا یاله  ی هیهد کیها  پدر

 

برم تا دل  یمادر را به کار نم  یبایز یزنم... کلمه   یبه چشمان مظلوم و پر از اشکش م  یلبخند
 کوچکش را آزرده نکنم...

 

شاگرد باهوش   ی.... ول میوند یقدر پدر و مادرمون رو نم میوقت تا خودمون پدر و مادر نشو چیه -
 دونه... یرو م ی اله ی هیهد نینشده قدر ا ری کالس من تا د

 

 چرخانم.  یگردن م  ،ییپا یصدا با
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 . ردیگ یرا م میغذا ین یسراغ س یبخش با لبخند   پرستار

 ظرف غذاتون!....  دیببخش -

 

 کنم. یاشاره م زی م یرو به

 ممنون... اون جاست...  یل یخ -

 

 .زند  یسمتم م یچرخ  میراه، ن مهیرود و ن یم  زیم  طرف

 !؟نینخورد  یچی شما که ه -

 

 است... یحفظ ظاهر و تشکر   یفقط و فقط برا ،یلبخند یلبانم برا یانحنا

 نداشتم... ممنونم... لیم -

 

 دارد.. یشود و ظرف غذا را بر م یم خم

 ...دیه آشپزخونه ببرلطفا بعد خوردن غذا، ظرفش و ب -

 

 ... میگو یم ینهانم و چشم یهم م یرو پلک

 

 گردم.  یبر م   نایرود و سمت سار یم رونیب
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 ... ی.... خوشحالم که بهتر شتیپ  امیسر به خونه بزنم و ب  هی  دیجان من با نایسار -

 

 . ردیگ  یکند و دستم را م یو دست بلند م  ندینش  یلبانش م یرو  لبخند

 ... شمی پ یایخانم... بازم م  -

 

 آتشم زد و دلم را به درد آورد.  شینشانده بود، بغض صدا  شی آن لبان کوچکش که لبخند رو پشت

عقب   یطوالن یو با مکث دمیبوس ق یرا بلند کردم و لبانم را محکم پشت دستش گذاشتم و عم دستش
 .دمیکش

جان... االن اگه برم خبرش کنم   نا یز من باباته ساراما مهم تر ا زنم...  یگلم... هر روز بهت سر م  امیم -
 کنه... کاری دونه چ ی نم یاز شاد

 

پدر را قبول کند...  دیبا  نایشود تا بروم و پدرش را خبر کنم... سار یدلم قرص م دیگو یکه نم یز یچ
کند و   یم  تشیتر است و تنها او هست که حما کیبهش نزد ییکه پدر از معلم و هر آشنا ردی بپذ دیبا

 برود.  شیدهد خار به پا یاجازه نم 

 

 کنم...  یرا صاف م  شیرو یبوسم و پتو یاش را م  یشانیپ

 

 ... دنتید امیتا شب بازم م -

 

 شود....   یتر م قیعم  لبخندش
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 شب را به صبح برسانم...  دنشیتوانم بدون ند یدانم نم یکنم، چون م یم  دوارشیام

 

 کنم.  یم یط نیبه دو به طرف پا   یکیپله ها را   بیعج  یروم و با دلهره  یم رونیب

 

لحظه به لحظه تپش   میبگو نیکه در دلم قصد منفجر شدن را دارد به آرت یخواهم حرف یکه م نیا از
 بندد  یم خیو دستانم  ردی گ یقلبم اوج م

 

 گردم...  یرسم و با چشم دنبالش م  یم مارستانیب  اطیح

 منتظر است...  اط یدهد ح یرا ترک نکرده است... دلم گواه م  مارستانیدانم که ب یم

 ...ابمی یم ری سر به ز یمکتین  یچرخانم کنار درخت رو یم چشم

 

 کنم. یاحساس م میگلو ری شوم ضربان قلبم را از استرس ز یم  کیکه نزد یقدم هر

 

 کند...  یانگشتانش، توجهم را جلب م یال گاریس  ری سر به ز شیزانو ها  یرو هیتک   شیها آرنج

 سوزد.  یبار دوم دلم به حالش م یبرا

 

بچه ها و    یباز  لیو وسا یو درختان  مارستانیب  اطیو به ح ستمیا یم  مکتیشوم و کنار ن یم کترینزد
 کنند  یم یفقط روزشان را سپر  نیحال و غمگ  یدوزم که ب یچشم م  ییزن و مرد و بچه ها

 گذارد... یکند و فقط آه به جا م یو دل باز نم دیآ یکه دل به درد م یاطی ح  تنها
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 دهم .   یکنم به زور لبان خشک شده ام را از هم فاصله م یمشت م دستم

 

 ...نی پدر باش نیکن یسع

 

  ی:به جامی گو یافتد... اما به زور م  یشود و داخل شکمم م  یسرش، دلم پاره م یبلند کردن ناگهان با
 ... نیکن  قیرو به دلش تزر یوار  دیترس و وحشت ام

 

 .دیگو یشود و با حالت توپنده م  یم بلند

 ... یفکر کرد ی... با خودت چ ید  یبرام درس اخالق م -

 

هم به خاطر   دیکرده ام... شا دایمرد پ کیدر مقابل  یجرأت نیچن نی است که ا یبار  نیاول
 ... ناستیسار

 

 

 

...  نینزن  شی رو با دستان خودتون آتت نایسار نیکن ی... اما سعمیاز امسال من، سوخت یل یو خ من
 ....نی ایبه خودتون ب  نیتا نسوزاند نیمراقب باش 

 

کند که   یلهش م یکند و با نوک کفشش طور  یپرت م شی پا یمحکم جلو گارشیچشمان سرخ، س با
 کند.  یانگار مرا له م
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 .... یمن زبون در آورد یبرا -

 

 :میگو یدهم و م  یدهانم را قورت م آب
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 منتظر شماست...  -
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 بازد... یشود و چشمانش رنگ م یم یخال   بادش

 ... رمیگ  یم  شیرا در پ  مارستانیب  یتند راه خروج  یگذارم و با قدم ها  یم  رانشی مقابل نگاه ح از

 .... میگلو  خی بغض چمره زده در ب نیکردن ا یخواهد و خال  یخواهد... ناله م یم هیگر یها یها دلم

رو، به چشمانم هشدار  ادهیآسفالت پ  یبه رو میکف پاها دنیدارم تا با کوب یمحکم قدم برم اما
 مقاومت دهم...

 

عقده  نیا یکار دستم خواهد داد... مطمئنم روز  یروز  کی دانم  یم زم،یام از وجود ترحم برانگ یزار یب
دانم  یخواهم کرد.... م  یاست ،خال دنمیو رنج کش بتیهمه مص نیکه مسبب ا یها را بر سر کس 

  اهمکه مسبب است، خو یها را از کس ری تحق نیغرور شکستم و ا نیسختم... ا یروزها  نیتاوان ا
 گرفت... 

 

 چرخد... یشود و نگاهم سمت صدا م  یسست م میکه مرا فرا خواند، قدم ها یکس  یصدا با

 

 یدارد نفس نفس زنان خودش را به من برساند، م ی ام که سع یدرست چند قدم ن،یرام دنید از
 . ستمیا

 

و داخل مشتش، بازدمش   ردیگ یلبانش م یکند.... دست راستش را مشت کرده جلو یتازه م   ینفس
 کند... یرا محکم رها م

 لب باز کند.  ستمیا ی دانم... منتظر م  یرا پشت سر خودم نم دنشیهمه عجله و دو نیا

  یحرف   نی... آرتنیر یافتاده!؟... کجا م  ی... اتفاقدینفسم بر  نی ری... چه قدر تند راه میخانم تراب  -
 تنهاست!...  نایزده!؟... سار
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 رود...  ی گونه تخته گاز م نینرمال نشده که ا شینفس نفس زدن ها هنوز

 قرارم دهد! شیتوپ و تشر حرف ها  ریخواست ز یچگونه م د،یدو ینم  اگر

 

 شود.  یم ک یبه هم نزد میابروها

 بمونم!؟... دیدخترشه... من چرا با شیباباش پ -

 

 دوزد. یافتد و بهت زده به نگاهم چشم م یلبانش م یاز جلو دستش

 دهم... یدر حال عبور م  یها نیچرخانم و به عابران در حال گذر و ماش  یرا در کاسه چشمانم م نگاهم

گونه  نی دهد که در مقابلش ا ی بهم م یاجازه ا نینرم بودنش و مظلوم بودنش اجازه داد چن دیشا
 کنم...  یال را سرش خ هی بق  یرفتار کنم و عقده 

 

 یم  یگونه بلبل زبان نیا نی آرت یجلو ی... جرأتشو داشتگهیزند خوب معلومه د ی پوزخند م دلم
 ... یکرد

 

 کنم.... یم سهیمقا نیرا با رام نی آرت یا لحظه

 بدم آمد... نی مثل رام یلیزل  یلحظه چه قدر از مردها نیهم خودش عشقه... در ا یساالر  مرد

 

و ترک   مارستانی با عجله ب دمی... راستش مامان و بردم خونه و برگردم... دیخوام خانم تراب  یعذر م -
 ...دمیو نبسته دنبالتون دو نی ، نگران شدم و در ماش نیکرد
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 ... ی... به خاطر ک یداد.... به خاطر چ  یم  حی توض داشت

 هستم و بس...  بهیغر ک ینبود...  شیب  یمن که معلم نیقول آرت به

 

 شوم یهم گستاخ م باز

برم خدا   دی... منم باششهیخوبه و باباش هم پ  نای.... سارستین  حی به توض یاج یاحت  یمهدو یآقا -
 نگهدار... 

 

 کنم... یم  شیحرکاتم، رها یکشم و در ناباور  یدهم و راهم را م ینم یفرصت 

 

 کشد... یهوار م دلم

زور باال   ی خاره و دوست دار  ی... خودت تنت م یمهربان و ندار  یمردها اقتیزهرا خودت ل یدید
نگفت، فقط نگران   یز ی ... وگرنه اون بدبخت که چیخور باش  یتو سر  یشد دهی سرت باشه... اصال آفر

 شده بود...

 

 شوم.  یرا آرام رد م ابانیچرخانم و خ  یچشم م ابانیطرف و آن طرف خ  نیا به

  یم یآرت  یب  دنیکنم و کنار خانم ها، سر پا منتظر رس ینم داینشستن پ یبرا ییجا ستگاهیا نیاول
 ... ستمیا

 

ادبانه جوابش را دادم!... چرا خرد شدن   یبرخورد کردم!... چرا ب یمهدو نیگونه با رام نیچرا ا واقعا
 ... رم؟یبگ نی مثل رام یخواستم از آدم مهربان  یرا م میها
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 ... ردیگ یکنکاش کردن چراها را ازم م ،یآرت  یپس ب پس

روند و   یرا باال م  شیها با عجله پله ها یصندل ینشستن رو یبرا  شترشانیسر خانم ها که ب  پشت
 ...ستمیا یو سر پا م   رمی گ یم لهیدر از م یروم و جلو  یزنند، آرام باال م  یتنه م گریکدیبه 

 

 ...کندی و حرکت م شودیبسته م  یبه آرام درش

 

از بچه   فیتعر ا یاز بچه ها  هیشود... اکثرا گال یم ده یاز خانم ها واضح شن  یکردن بعض  صحبت
 است. شانیها

زند و   یخودم پرسه م  یو گذشته  یزندگ  یچراها  یمن، در کوچه پس کوچه ها  یمغز خسته  اما
 ماند.  یمنفوس مغزم گنگ م  یگذشته  یدر پشت صحنه  شانیحرف ها

 

 باره...  ی....  از هر دستش هنر می  ییزهرا دختر کد بانو -

 

 کند...  یم فیپ ف یدهد و پ یاش م ین یبه ب  ین یچ دیرش  مادر

  دمیداشت... رش یهنر اگه بلد بود نامزدش و تو مشتش نگه م ها رو.. فیتعر نیجمع کن خانم ا -
 پسرم و باباش بدبخت کرد... چارهیهر روز ازش گله داره... ب

 

  یروسر  یاندازد و با گوشه  یم  نیآمد... سرش را پا یبر نم  یزن عوض نیبدبختم از زبان ا  انمام
 کند.  یم یاش باز 

 کنه...  یم یحاج خانم پسر شما هم بهش کم محل   یول -
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 اندازد...  یرا پس کله اش م شیصدا

  از پسر منه!؟... آره آره.....  بیع یگ یم یعنی -

خواهرم... باهام قهر کرد که چرا دخترش و نگرفتم...  نی... ا لیبودند کله فام دهی براش صف کش دخترا
 .... یزار  یاون وقت اسم رو پسر من م

 

 رو زانو بلند شد... دست

 سفره عقد نشوند...  یو پا چارمی ب یشوهر منه که بچه   ری... تقصستیشما ن ری تقص -
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 ۱۱۳#پارت 

 

 

 

 پشت سرش بلند شد مهی مامانم... سراس چارهیب

 

هنوز کم سن و سالن...  نای...  امیآخه.... ما که با هم دعوا ندار هیچه حرف ن یحاج خانم کجا... ا -
 رسه...  یعقلشون نم

 

بلندش را با خشم به  یروسر   یگوشه  دیکنم... مادر رش  یپشت در آشپزخانه لرزان نگاهشان م از
 : دیگو یکند و پر غضبناک م یپشت پرت م 

 

 یکه م  دیرش یمتر... برا هیدونه.... زبون داره  یو م ز ی خانمممم... چرا همه چ یبچه.... چه بچه ا -
سره   کی شوهرت و کار و  شیپ  ادی گم شب ب یم ی... به حاجشهینم یطور   نیرسه بچست... نه ا

 کنه...

 

کنه که  فی تنش را تعر یبار پاره   کیاومد صواب کنه کباب شد... خواست  می نوا یبدبخت ب مامان
 شد... یطور  نیا

 

 شوم...  یم ادهیپ و  میآ یم رونیمنفوس گذشته ب یاز فکرها  یآرت  یباز شدن در ب با
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 ... رمی گ یم شی امام زاده را در پ  راه

 بود که پناهم داد و خواهش دلم را به خالقم رساند...   یپناه گاه تنها

 نجاتم دهد... یسخت نیخواهم وساطتتم کند و مرا از ا یم  باز

 

 لرزد... یم  بمیداخل ج  لمینگذاشته، موبا ارتگاهیبه ز قدم

 

 شود...  یشماره، دلم قرص م  دنیکشم و از د یم روتی ب بمی را از ج یگوش

ازم نداشت،    یگونه  توقع چیکرد و ه  یم تمیحما یچشم داشت چیکه بدون ه یدوست  نیداشتن چن از
 ....میگو یبار شکر م نیهزارم  یبرا

 

 سالم خانم فتاح...  -

 

 ..چدی پ  یم یگله مندش در گوش یصدا

 ...می شد بهی سالم... زهرا جان... بازم که غر کیعل-

 

 شود...  یتر م ضی عر لبخندم

 ... یزم ی... شما عزهیچه حرف نیا -
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 ... ییزهرا جان کجا -

 

 ماند.  یرنگ امام زاده قفل م  ییگنبد طال یرود و رو  یباال م نگاهم

 اومدم امام زاده...   -

 

 . چدی مکث در گوشم بپ یخانم فتاح با کم  یکه صدا دی آ یم رونیبغض آلود و خفه ب  یبه قدر  لحنم

 دورت بگردم...حاجتت قبول...   -

 

 روم.  یداخل م  ییو تنها یکس یهمه ب  نیکنم و سرافکنده از ا  یم یتشکر 

 

 ...؟یدار  ت یزی امروز وقت و یدون یزهرا م -

 

 شود.  یآورد م ادیرا دارد و  م یخواهر بزرگتر هوا کی مثل  نینبود... اما نگ ادمینبود اصال  ادمی

 رفته بود... اما امروز فکر کنم نتونم برم...  ادمیجان  نینگ -

 

 شود.. یم یشاک

و عقب انداختم... ساعت    زتتی حق و  ی... من دو ساعتیبر  دیها... با میحرف و نداشت نیزهرا... ا -
 نره... ادتیشش مطب باش... 
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 گذارد. ینم میمخالفت برا  یجا گرید

 چشم... ممنونم... -

 

 .. نمتی ب یبال گلم... مراقب خودت باش... م   یب  -

 

 خدا نگهدار....  -

 

 شوم... یشل و ول رفته داخل امام زاده م یاندازم و با قدم ها یم میمانتو بی را داخل ج یگوش

 اندازم... یدارم و سرم م یبرم  یکنار در چادر  زیآو از

 هر زمان شلوغ است و پر ازدحام...  مثل

 شود...   یم یجار  میشود و اشک ها یم  شیها لهیدلم بند م دهینرس حیبه ضر دستم
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 ۱۱۴#پارت 

 

 

 کنند.  یم دایراهشان را پ  میکنم و اشک ها یم حی سرد و لرزانم را بند ضر انگشتان

دلم  یکند و تنها غوغا یرا ازم سلب م ی درد و دل لفظ یهمه فالکت اجازه   نیامانم از ا  یب یها هیگر
 کند.  یآرام شدن تالش م یدر پ

 

 دهم...  ی م هیتک  شیها لهیافتم و سرم را به م یم حیخورم و کنار ضر  یم سر

تمام وجودم را در بر   یروم که تلخ  یفرو م یکنم و تو خلصه  یو مکان و نگاه ها را فراموش م  زمان
 . ردیگ یم

 

 یرو بایز یزن  ری از اشک به پ دمید یتار  انی کنم و از م یپلک باز م ندینش یشانه ام م یکه رو یدست با
 دوزم... یچشم م

 ...هیدخترم... بفرما نذر یروا بش  حاجت
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 کنم. یم یداخل دستش که باز کرده و مقابلم گرفته نگاه کیپالست به

 یم رونیاز لقمه ها را ب یکیبرم و   یفرو م  کیکشم و داخل پالست یم رونی چادر ب ریرا از ز دستم
 کشم... 

 م یگشا یزور لب م به

 باشه...  قبول

 

 کند...  یتعارف م هیرود و به بق  یخانم ها م گریکند... سمت د یم  یلبخند تشکر  با

 روم...  یم  واریشوم و کنار د یکشم و بلند م یچشمانم م یچادر را پا ی گوشه

 

 شوم...  یمعده ام را تازه متوجه م ضعف

 کنم... یزبانم احساس م  ریپخته با کره را ز  ینیزم  بیزنم لذت س یکه به لقمه م یگاز 

 

 چسبد.  ی بهم م ایدن ذیلذ یچلو برگ و تمام غذا ها از

 

 . رمی گ یم شی روم و راه وضو خانه را در پ یم  رونی وضو گرفتن ب یشوم و برا یم بلند

 

 کنم...  ی... امام زاده را ترک م ارتی خوانم و بعد ادا کردن نماز ز  یرا م  نمازم

 

 دهم.  یتکان م یدر بست  یبه تاکس  یرا ندارم... دست  یآرت یب  ی حوصله
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 زند.  یترمز م  یرو میپا یجلو

 دهم.  یآدرس مو  نمینش  یعقب م  یصندل

 

  یتکان م یحالت دار که به پشت شانه زده است، سر   یو موها  غیشش ت یجوان با صورت  ی راننده
 افتد... یدهد و راه م

توانم حرف خانم فتاح را   ینم یخواهد مطب دکتر... آن هم روانشناس بروم اما هر کار   یدلم نم اصال
 ... ندازمیب  نیزم

 

 شوم...   یم ادهیساختمان پ یکنم و جلو یرا حساب م یتاکس هیکرا

 

 کنم.  یخواهم بزنم را در مغزم مرور م   یکه م ییکشم و حرف ها یم یق یعم  نفس

 

 ... ستمیا  یم یشوم و گوشه ا ی وارد آسانسور م  یو پشت سر زن و شوهر جوان ستدیا یم  آسانسور

 ماند.  یدستان قفل شده شان م یرو نگاهم

 کنند... یمگوش هم پچ پچ  ری کنند و عاشقانه ز یرا رها نم  گریکدیداخل آسانسور هم دست  

 نفر بتپد... کی یقلبش برا شهیزن اول ثابت بماند و هم  یشود مهرش پا  یم دایهم پ یمرد ایآ

 

 .ردی گ ینگرفته بودم را ازم م یا جهیگونه نت چیه گاه،چ یکه ه ییاهایآسانسور ادامه آ ستادنیا

 کنم.  یسر همان زوج جوان آسانسور را ترک م  پشت
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 شوم... یشوند شوکه م یم  یهم زمان با من وارد مطب دکتر ملک یوقت

 خواهد... یهم م یمگر روانشناس  نشانی ب تی م یصم نیا

 کنم. یم  یدهم و احوال پرس یدست م  یخانم مراد با

 

 ... دیمنتظر بمون یا قهیده دق دیشرمنده... با یخانم تراب  -

 

 مونم...  یمنتظر م  ستی ن یکنم...مشکل ی : خواهش م میگو یکنم و م یرا رها م دستم

 

 . ردی گ یدارد و سمت همان زوج م یرا برم  یگردد و پرونده ا یبر م   زشی م سمت

 داخل خانم دکتر منتظرتونن...  دیبفرما شما

 

 روند.  یاق دکتر مو همراه همسرش داخل ات ردیگ یپرونده را م یکند و با تشکر  یدست دراز م دختر

دارم و خودم را   یرا برم  یکوچک روانشناس یکتابچه  ز ی م یروم و قبل نشستن از رو  یمبل م سمت
 مشغول مطالعه نشان دادم... 

ام   یتلخ زندگ قتیشوم و حق جیگ  انشانی م دیکه شا ییسوال و جواب ها  یبرا  دمیلرز یاز درون م اما
قلبم   واری خودش به در و د دنیدارد با کوب  یسع  یلیکه خ یکنم و راز  ینتوانم خودار  ایرا باز گو کنم 

 رها شوند و دودمانم را به باد دهد  رونیب

 

  یگذارم و بلند م یم زی م یدکتر کتبچه را رو یهمان زوج و پشت بندش صدا ی باز شدن در و صدا با
 شوم...
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در حق ما  یاز زحماتتون تشکر کنم... واقعا لطف بزرگ  یدونم چطور  یواقعا ممنونم خانم دکتر نم -
 ...نیکرد

 

 کشد.  یآرام دختره را بغل م یملک دکتر

 ام رو انجام دادم...  فهی ... همش تالش خودتون بود و منم وظ زمی نکردم عز یکار  -

 

 م...ممنون  یل ی... خمیکن  یدعاتون م شهیخانم دکتر هم -

 

و خوشبخت   نی : بردیگو ی به همان نرد جوان م یکند و با لبخند یدختره را رها م یملک دکتر
 ... نی... همنی باش

 

 کنند.  یترک م یم یگرم و صم  ی یلبخند دست در دست هم، مطب را با خداحافظ  با

 

 افتد. یکردم م  ینظاره م ستادهینگاهش به من که سر پا ا یدکتر ملک  خانم

 شنوم.  یم  تیم یصم یپاسخم را به گرم م،یگو یکه م د یو خسته نباش  یسالم

 

 ...ی... خوش اومدزمی سالم عز -

 

 کنم.  یدست دادن دراز م یروم و دستم را برا یم  جلوتر
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 ممنونم...  -

 

  یم تیگذارد و داخل اتاقش هدا  یکند... دست پشتم م  یدهد و رها م یفشار م یرا به نرم دستم
 کند.

 ... زمی بفرما عز -

 

 را...  میبار چندم حرف ها یکنم برا یم  مرور

 رو ندارم...  یاز شهر تهران اومدم و پدر و مادرم فوت شدن و کس من

 

 کند...  یبندد و به نشستن دعوتم م  یرا م در
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   ی#اتهام_واه

 

 ۱۱۵#پارت 

 

 نشود. دهیبرم تا لرزشش د یفرو م بمی را داخل ج دستم

 

 کند. یو با دست اشاره به نشستنم م ستدیا یم  زیم گری آن طرف د م،یرو روبه

 

 . ندینش  یو دکتر متقابال با من م نمینش یم

 

که لبخند   یدکتر  نیام را، الاعقل در مقابل ا یکنم تا بتوانم آرامش ظاهر  یرا در هم قفل م انگشتانم
 با محبت به صورتم چشم دوخته است، حفظ کنم.به لب 

 

 خواد... ی م یل یکنه... معلومه خاطرت و خ یم فیازت تعر یل یجان خ نینگ -

 

زنم   یبود زل م دهیبخش  ییبایبهش ز ،یاش که با رمل و خط چشم نازک  رهیرنگ ت یچشمان قهوه ا به
 : میگو یو م

 

 جان به من لطف دارن... نینگ -
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 ... ندینش یاش م  یبه صورت  لیما یو کم  یلبان گوشت  یرو  لبخند

 

 ... هیابیهم زبان کم  کینمونه و  یبانو کی واقعا  نینگ -

 

  یکرده است، م  بایاش را ز  دهیچروک یکه صورت کم  یحیکم و مل  ش یصحبتش، به آرا انیم یا لحظه
 گذار است... ری رنگ و رو تاث یب  افهیچه قدر در ق میمال شی آرا کینگردم... 

 

 دهد... یم ریی بحث را تغ  ندیب یام را م یحرف ی ب یوقت

 

... اصال دلم  ییجا نیکه چرا ا یبدون   دیکرده و معلم، با  لیتحص  کیزهرا جان االن خودت به عنوان  -
 بگو...   یدوست دار  یها وقت و تلف کنم... هر چ هیها و حاش حیخواد با توض  ینم

 اطراف...   ی... آدم هاندتی... گذشتت... آتی خودت... زندگ از

 دوست و همراز، شنونده  هستم....  کی... من به عنوان نه دکتر.... یچ هر

 

 دهم.  یدهانم را با استرس فرو م آب

که نابود کرد...  یصحبت کنم... گذشته ا یا ندهیکنم؟... از کدام گذشته و آ فی تعر ی... چم؟یبگو یچ
 االن قابل مشاهده است.... نیکه نبودش از هم یا ندهیآ

 

به زانوانش،   هیرا تک شیکند و آرنج ها یصاف م  شی زانوها  یرنگ ساده اش را رو یتوس یمانتو
 شود. یم دهیانگشتانش در هم تن
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 زند. یچشمانم زل م به

برام گفته....  یدیکه کش ییها یاز سخت  نینگ  شی.... کم و بیهست  یدونم دختر جسور و مقاوم یم -
 ... زهی برانگ  نیخوب تحس یزندگ  کیبه  دنیجنگ یپس مقاومتت برا

 

 دهد. ی به مبل م  هیتک دوباره

وام  خ یدختر جسور مقابلم شده... م یشان یباعث پر یچ  نمیخوام از زبون خودت بشنوم... بب یاما م -
 ... یدوست خودت بدون نیمنم مثل نگ

 

  شیدادم که ب لشیرا تحو یحال گذشته ا  نیبا ارزشتر از جانم است، اما با ا میبرا  نیداند نگ ینم
 نصفش دروغ بوده است...

 

 برم...   یرا در گوشت دستانم فرو م  میزنم و ناخن ها یمقابلمان زل م  زیم یرو یشکالت خور  به

 زند.  یخواهم مرده جلوه اش بدهم، اشک در چشمانم حلقه م  یمامانم که م ادی از

 چکد.  یاز گوشه چشمم م یکند و قطره اشک یشده ام سر باز م  نیسنگ بغض

 

 شود.  یمقابل صورتم گرفته م  یکاغذ دستمال  یکه لب باز کنم قوط نیا قبل

 دوزم.  یاشک آلودم را به صورت دکتر م نگاه

 فشارد.  یهم م یزند و پلک رو یم  یبخش  نانیاطم  لبخند

 کشاند. یاز اشک را باال م دید  یتار   شیکه صدا یکاغذ دستمال دنیکش یکنم برا  یدراز م دست
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  یکه برکت اله  دنیکردن مثل خند هی... گرمیدار هیبه گر ازیشدن ن  یخال یتک تک ما انسان ها برا -
 .... ی

 

 زند.  یحرفش را م یگرداند و ادامه  یبر م زیم  یرا رو یکشم که قوط یم  رونیب  یدستمال

 هی... اگه گرمیش  یو سبک م شهی دلمون باز م هی... با گرشهیدلمون شاد م دنیهمان طور که با خند -
 ... میش ی و نابود م میسوز یذره ذره از درون م  م،ینکن

  ینیبغض سنگ چیبدون ه ی... تا بتون یو آرامش کن  یکه احساس سبک ی. تا وقتکن.. هیگر راحت
و  یو با هر مرد  یکن یاستقامت و صبور   یتو زندگ  ی... تا بتون یکن  یو خودت و خال  یحرف بزن

 ... یباش  تیو خود واقع ی... پا پس نکش یبجنگ ینامرد

 

 

  یلرزش چیو بازدمش، بدون ه ردیگ  یکه منظم دم م یآرام، نفس  یسبک، قلب ییرو را با قدم ها ادهیپ
 روم.   یم شیشود... پ  یرها م  رونیب

 

از رو دوشم  ینزدم... بلکه آرام شدم... انگار کوه یتنها مطب دکتر لب از لب باز نکردم و حرف  نه
 برداشته اند.

 

 شوم.  یم مارستانی ب اطی وارد ح مارستانی ب یدر اصل  از

 .نمی واهم بدون ترس و دلهره، شاگرد محبوبم را ببخ یبر عکس هر روز، م امروز
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 گردن بچرخانم.  یشود سمت در اصل ی کند و باعث م یم  یته دلم را خال  یآمبوالنس ریآژ یصدا

پله ها  یگذرد و جلو یم دگانمید یروند،  آمبوالنس با سرعت از جلو  یدر بزرگ باال م یها جلو لهیم
 شود. ی اورژانس متوقف م ی

 

 افتم. یکنم و راه م یها را دعا م ضیمر ی همه
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 . رمی گ یم شی کشم و راهم را در پ یم  قیعم یآه

 ...زدی خ یاش بر م یصندل  یدر از رو یبخش جلو  نگهبان

 ... ست؟یخانم کجا... االن که وقت مالقات ن-

 

 دهم...  یبرم و کارت همراه را نشان م یفرو م بمیداخل ج  دست

 رود. یدر کنار م  یدهد و از جلو یتکان م  یسر 

 مورد شانس آوردم و ظهر موقع خروجم، کارت همراه را فراموش شد...  نیا در

 

  یم یآسانسور احساس خفگ طی و از در بسته و مح روم... آسانسور را دوست ندارم یها را باال م  پله
 کنم.

 

 شوم.  یکنم و وارد راه رو بخش م  یتازه م   یو نفس ستمیا یم  یپله کم  نیآخر

 

 .ستدیا یشوند و قلبم م یسست م میافتاده و لرزان، پاها یبا شانه ها یصندل  یرو  نیآرت دنید از

 

 رود.  یم یدود و سمت پرستار  یم رونیب  نای از اتاق سار مهیسراس یپرستار 
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 افتم... یدهم و به قلبم قوت و راه م یجان م  میپاها به

 یلبم خوددار  دنیرود... به زور با گز  یاش، نفسم م هی گر دنیو د  نیشدنم به آرت  کیهر قدم نزد با
 نشوم.  ایاش را جو هیکنم تا داد نکشم و علت گر یم

 

 شوم...   یاتاق م  وارد

 . ردیگ یکند، توان ازم م یکه هق هق م نایافتاده،  سار یاتاق و با سر  یسر پا گوشه  نیرام ی هیگر

شده   نیشک پخش زم ی چهار چوب در نگذاشته بودم، ب  یمحافظت از نه افتادنم رو یدستم را برا اگر
 بودم...

 

 .. کند!..  یرا چک م  شیطفل معصوم آمده است!... چرا دکتر مدام دست و پاها نیسر ا ییبال چه

 ... ختیر یچرا اشک م نایبود!... سار  یچ یها برا هیگر نیا

 

 ...میآ  یشود و به خودم م  یکه با عجله وارد اتاق م یپرستار  یتنه  با

 

 بفرما دکتر...  -

 

 دهد.  یپر دستش را به دکتر م سرنگ

 .ردی گ یسرنگ را م  یهوا نایدر آرام کردن سار یسع دکتر
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... آمپول که ترس نداره... مگه بچه هیخودش خانوم یبزرگ شده... برا گهیخانم ما د نایسار -
 ... یبترس ییکوچولو

 

 کند.  یکشد و مقاومت م  یم  غی ج  نایگرداند که سار  ی را بر م نایسار پرستار

 

 کنم. یشود و به سمت تختش پرواز م  یدلم پاره م غشیج  با

 کشم. یرا بغل م   نایزنم و سار  یرا کنار م  پرستار

 

 زند.  یدور تنم حلقه م هیدستانش را با گر  انیسار

 .ستدی دهد تا کنار باا یبه پرستار تکان م  یسر  دکتر

 

بشه... فکر    دیخانم معلمت ازت ناام یخوا  یجان م  نایما هم اومدن... سار ینای خوب خانم معلِم سار -
 ...یکنه بچه ا

 

 دهد...  یسرش را در آغوشم تکان م  نایسار

 ...ستمیآمده ن شی متوجه اوضاع پ اصال

 ... رشی : محکم بگد یگو یآرام م دکتر

 

 کند.  یتخت صاف م  یرا رو شی که پرستار پاها رمی گ یرا محکم م  نایسار
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 زند.  یرا باال  م  نایکمر بلوز سار دکتر

 

 بکش...   قیدختر شجاع من نفس عم -

 

 لرزد...  یکنم و دلم م یرا حس م نای لرزان سار قیعم  نفس

 

 برد.   یباال م  غشیبرد که ج یکمرش و ستون فقراتش فرو م  یزن آمپول را درست روسو 

 

 نکشم. غی ج شی گزم تا هم پا یم لب

 . ردیگ یشکمم م  نی از پا یرود و گاز   یدر گوشت کمرم فرو م شی ها ناخن

 

  ستیطفل معصوم ن نیاز درد ا ی دیدرد شد ش،یدندان ها ریدانم درد دارد، پس درد شکم من ز یم
 که نتوانم تحمل کنم... 

 کشد. یسوزن م  یرا جا ی الکل یکشد و پنپه  یم  رونی آمپول را ب دکتر

 

 نبود...  یز یچ ید یتموم شد د یدید -

 

 کند.  یشود و دستانش را باز م یشل م شی دندان ها نایسار

 گردد.  یتخت بر م یکمک پرستار رو به
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 ...رونیب  دی: بردیگو یم  نیآرام رو به رام دکتر

 

 افتد... یدر م یجلو  نیاز اشک آرت سیچشمم به صورت خ تازه

  تیاز اتاق هدا رونیرا به ب   نیرود و هم زمان با خودش آرت ی جلو م نیسوزد... رام یبه حالش م  دلم
 کند...  یم

 

 پوشاند.  یرا با پتو م  شیاندازد و رو یرا م  نایلباس سار  پرستار

 بندد.  یاش معلوم است پلک م نهیشدن س  نیکه از باال پا یبا هق هق  نایسار

 کند.  یسرمش را چک م پرستار

 گذارد. یتخت م یگرداند و دستش را رو یسرم را بر م یپر شده داخل لوله  خون

 

گونه قلب تپنده ام را متوقف کرده است بپرسم که دکتر انگشت اشاره  نیکه ا یکنم تا سوال یباز م  لب
 بروم...  رونی زند ب یگذارد و اشاره م  یلبانش م  یرو س یت هاش را به عالم 

 

شوم و پشت سر دکتر از اتاق خارج    یاندازم و از لب تخت بلند م یم نایسار سی به صورت خ ینگاه
 شوم.  یم

 

  یبر م یصندل یاز رو نی و رام دیغ  یدر سمت دکتر م یآشفته در حال قدم زدن راه رو با صدا  نیآرت
 ... زدیخ
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 دکتر....  -

 

 پاسخ دهد... دهیحرفش را نشن  یشود دکتر ادامه  یم ی پدر، کاف  کیلحن نگران و بغض آلود  نیهم

 

بهش وارد   یگونه استرس چیگونه... ه چیه دیخوب شه... فقط با  دوارمیام یعنی... شهیخوب م -
 نشه...

 

 شود...  یم دهیبه طرف من کش نی وار دکتر، نگاه آرت دیحرف تاک با

 

 شود.... ی قرمز و درد آلود قفل م یدر آن دو قو منگاه
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 ۱۱۷#پارت 

 

 دهد..  ینم نی مصادره کردن نگاهم را به آرت یاجازه  نیرام

 

 !؟..تونه دوباره راه بره، مگه نه یدکتر م  -

 

 ...شود یم دهیکش نیبه صورت قرمز و تضرع رام چشمانم

 

 دهد... یم  یسوالش چه معن نیا

 نه!...  ایتواند راه برود...  یم  نایکه سار یچ یعنی

 

 دهد یبه دکتر نم  ن،یپاسخ به سوال رام یبرا یاندازد و فرصت  یم شی به موها یچنگ نیآرت

 زجر بکشه... نجایزارم ا یرج.... من نمبرمش خا یم -

 

 ...دیآ  یحرفش م انی م دکتر
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 رانی...  خارج و اارنیم  ضیمر نجایا ایداره که از خارج کل دن ییدکتر ها رانی... استیخارج الزم ن  -
 ...یحال دخترت  نی... خودت مسبب استیالزم ن

 

 رود...  ی....نگاه غضبناک و سرخش دکتر را نشانه مستدیا یشود و م  یدستانش رها م  نیآرت

 

 کند.  یشود و با تحکم مواخذه اش م  ی م کینزد یقدم دکتر

  تی رعا ضه،یطفل معصوم مر نی. چند بار گفتم اچند بار گفتم... فقط حرف، حرف خودت نباشه.. -
 کن؟... 

 

 ...  ردی گ یچشمانش را در بر م یمانی بازد و ندامت و پش ینگاهش رنگ م   نیآرت

 

  یگذارد و م یم نیآرت  یشانه   یشود و دست رو یم  مانیراه پش مهیگذرد که ن یاز کنارش م دکتر
  کیبه عنوان  شهیو هم نی... ایغرورت که صحله ، از خودت بگذر  زانتیبه خاطر عز دیبا ی: گاهدیگو

گوشت نگه   ی زهیآو شهیحساب کن... اما هم یبزرگتر، هر طور دوست داشت ای دوست  کی  ایدکتر 
ذهن خسته اش... روح   ممیقلب شکستش... ترم می داره... اونم ترم میبه ترم  اجیاحت نایدار... سار

 آزارده اش...  

کردن  نهی... قرنطای باهاش مدارا کن... شده از خودت بگذر... اما با دل اون طفل معصوم راه ب پس
...  ستین ی خودت، اصال کار خوب یخواسته ها یشش ساله آن هم فقط و فقط برا یدختر بچه  کی

 اصال...

 

دارد و  ی بر م نیآرت  یشانه  یچرخد... دکتر دست از رو  یکه به ضرب سمت دکتر م نی آرت گردن
 شود.   یبخش روانه م یسمت را خروج 
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 ماند. ی به آن حالت م  یا قهی برق گرفته ها دق مثل

و   دیآ یم  رونی ب نایافتد... پرستار از اتاق سار یم واریکنج د یصندل   یرود و رو  یعقب عقب م نیرام
 بندد.  یدر را آرام م 

 .  ندیب  یم  هیحال مرا مساعد تر از بق جهیخورد و در نت  یچرخ م  نیو آرت  نی من و رام نی ب نگاهش

 

 ...دیمون  یم ماریپرسد: شما همراه ب   یبه من م رو

 

 پرسم:  من.... یو متعجب از سوالش دوباره م ندینش یام م  نهیس یرود رو یاشاره ام باال م  شتانگ

 

 مونن...  یم ماریهمراه ب شونی: بله ا د یآ یدهد و با تحکم جلو م یپاسخ به من نم یاجازه  نیآرت

 

 است.  دهیپدر رنج د نیبه خاطر ا یبار مخالفتم تنها دلسوز  نیا

 چرخد.   ینگاهش سمت نگاهم م ند، یب یصورت برافروخته اش م  ینگاه قفل شده ام را رو یوقت

 کشد، بردارم.  یکه اطرافش آتش زبانه م یی ها یاهیتوانم چشم از آن س ینم

 گذرد.  یاز مقابلمان م پرستار

 لطفا...  رون،ی ب ونیپس شما آقا  -

 

 شود.  یروحم م  یال دوئل اش از نگاه بموفق به پاره کردن نگاه در ح نیآرت  ن،یبرخواستن رام با
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  یبازو  یکشد، دست رو یچشمانش م یکشد، دست پا یاش را باال م  ینی همان طور که ب نیرام
 ...میگذارد: داداش بر یم  نیآرت

 

  یم نای و سمت اتاق سار ردیگ یمچ دستم را م یناگهان  یلیزند و خ  یرا پس م نیدست رام  نیآرت
 کشاند.

 

 یکند، اما به قدر  یمچ دستم که در حال خرد شدن است، گز گز م یاز حد دستش رو شی ب یگرما
 انجام دهم...  یمنتظره است که نتوانم عکس العمل  ری و غ  یحرکتش ناگهان

 

 کشاند.  یکشد و پشت سرش مرا هم داخل اتاق م یم نیدر را پا ی رهیدستگ آرام

 

برد و   یم  واریشود، مرا کنج د ی بودنش مطمئن م از خواب ی اندازد و وقت یم  نایگذرا به سار ینگاه
 کند.  یدستم را رها م

 باعث تا شدنشان نگردد... می کنم تا لرزش زانوها یزور خودم را کنترل م  به

 

 شود.  یصورتم خم م  یرو شتریزند و ب یم واریبه د هیراستش را تک  دست

را به   واریمانده با د یقدم باق م ین  کیشود،  یُبَرد و باعث م  یاز اندازه اش نفسم را م شی ب یک ینزد
 بچسبم... واریعقب بردارم و کامال به د

 صورتم از حال نروم.  یتندش، رو یکنم تا از َهرم نفس ها یم  لی سرم را متما یکم

 

 . چدی پ  یمحزون و زمزمه وارش در گوشم م یصدا
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کارش   یدونم چ ی... فقط به خاطر تو که نم یارش باشخواد تو کن  ی... مییتو نایسار یتنها خواسته  -
...  پس منم ادی به خاطر تو مهد ب  یول  رهیبم شهیاگه تب کنه، حاضر م ی... حتادیمهد م ،یکرد

 و زودتر خوب شدنش، وجود نحست رو کنارش تحمل کنم.... نایمجبورم، فقط و فقط به خاطر سار

 

و به   رمیگ یگر م  شی نفسها یشوم... هم از گرما  یشکنم و خرد م یم  ش،یحرف ها  یکلمه به کلمه  با
 اندازم. یچنگ م میمانتو

 

  یمقاومت م شیحرف ها و خط و نشان ها  انیکند، اما تا پا یاز دهانم م دنیپر رونی قصد ب قلبم
 ترش نکنم. یکنم که جر 

 

  شتری... بیکن  یکار ... نی.... فقط کنارش باش تا خوب شه... همینی ب یو م  یدیرو شن  طشی شرا -
  یدخترم.... گردنت و م یزارم... حت یپا م  ری و ز زی.... همه چیبه خودت وابسته ترش کن  یکن یسع

 شکنم.... 
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🌺 

 

   ی#اتهام_واه

 

 ۱۱۸#پارت 

 

 

 شود  یدورگه و ترسناک م  شیرفته صدا رفته

  ی... عقوبتش پایکن  یاضاف ی و ناز و نوازش ها یاضاف یجا پشت در منتظرم... حرف ها نیهم -
 ....یدیبرمش.... فهم   یم نجایخودته... تا فردا تحمل کن، فردا از ا

 

  ی غرد که از جا م یچسباند و زمزمه وار و محکم م یآخرش را از قصد دهانش را به گوشم م یدیفهم
 دهم. یرم و به عقب هولش مگذا یاش م نه یس یپرم و دست رو

 

 بازد...  یرود... نگاهش رنگ م یعقب م ی ام قدم یکار ناگهان با

 دهم... یتکان م دنیفهم  یربات تند تند سرم را به معنا مثل

 

کشد و  ی صورتش م   یدست رو یکه با مکث  ندیب یم  یز یدانم در حالت صورت و نگاهم چه چ ینم
 . شود  یکند و از اتاق خارج م یعقب گرد م
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 اندازم. ی مبل م یفرستم و بدن لمس شده ام را رو یم رونیرا لرزان ب  نفسم

 کنم.  ی صدا رها م  یو بغضم را ب رمیگ یدستانم م انی را م سرم

 

 کند...   یها چکه م کی سرام یرو میقطره اشک ها قطره

است... جسور   امدهیمن ن  یبرا یآورد... خوش  یبودم تا شب بماند... دوام نم دوار یکه ام یخوش حال
 را بزنم...  میتوانم جسارت به خرج دهم و حرف ها یگاه نم  چیه گریبودن در زاتم مرده است و د

 در خودم دفن شده بودم... مرا در خود کشته بودند...  من

 

 و زنده شوم...  رمیهزار بار بم  یهر روز  دی.... باستندیقادر به آرام کردنم هم ن   گریاشکم د یها قطره

 

 بندم. یکشم و پلک م یم میگونه ها یدهم و دست رو ی مبل م  یبه پشت هیتک

 

سوزاند...   یگوشم را م نی آرت ینفس ها ی... هنوز هم داغندینش یگوشم م یرود و رو  یباال م دستم
 ....دندیکوب  یم  شیرو یگوشم گذاشته با چکش یرا رو یانگار آهن گداخته ا

 

 را نداشتم...  ییها ت یاذ نیداد... من تحمل چن  یآزارم م  یداشت بد جور  نیآرت

 مرد را تحمل کنم... کی یتوانم باز  یرفتم... من نم یشهر م  نیاز ا دیبا

 

  یعذر خواه نایبا نگاه از سار میچرخانم تا مستق  یکنم و گردن م یشده ام را باز م نیسنگ یها پلک
 کنم...
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 نالم...  یدل م در

  یتونم برات پشت باشم... من هرگز آدم مقاوم یکه نم زمیعزجان من و ببخش... ببخش   نایسار
خودم بجنگم و نامزدم را   یپدرت رو تحمل کنم.... من نتونستم با زندگ یتونم آزار ها ینبودم... نم 

 تو پشت و پناه باشم...  یتونم برا یقانع کنم... پس به جز دردسر نم 
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 ۱۱۹#پارت 

 

 

 دارم.  ینفس تنگ شده پشت پنجره قدم برم  نیرها کردن ا یشوم و برا یم بلند

اندازد  یخان هستم که به وجودم م نیآرت  یترس و وحشت ها ونینامتعادل و لرزانم را مد میها قدم
 خندد.  یعرضه ام قاع قاه م  یوبه وجود ب ستدیا یو کنار م

 

 ز نم. ی زل م  یز یپا شیگرگ و م یو هوا  رونیزنم و به ب  یرا کنار م پرده

 داشت....  یبا دل من هم خوان  بی که غمش عج  ییهوا

  شی به تماشا  یکند و گاه یاش بحث م ییبای از ز یدهان پر کن که هر کس ییبایز  یکه به جا یغروب 
 غم دارد و آه پر حسرت... ستد،یا یم

 

 کشم.  یکنم و خودم را بغل م یپرده رها م یرا از کناره  دستم

که   یرا با غم و اندوه تجربه کردم... نگاهم را از آسمان یز ی ... فقط هر چدمیرا نچش یز ی چ چیه لذت
 ...رمیگ یداد، چشم م یم  هیها هد یاهیمن به سرا همانند دل   شیبای و ز یرفته رفته، دل آب

 

 شود. یکه حکم عجلم را دارد، م یخواهم نگاهم را بچرخانم، قفل مرد  یافتد تا م یم اطیبه ح چشمم

 

 ...دیکش یم گاریس ری درخت سر به ز ری ز مکتین یرو
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  یرا روشن م   یله نکرده بعد شیپا  ریرا ز  گاری.... ته سنمشیکشم تا بهتر بب  یخودم را جلوتر م   شتریب
 کند...

 

 ... یخفه ش انشاهلل

 

 کند.  یشود خودم را هم متعجب م یم  یو بر زبانم جار  ردیگ  یکه از اعماق وجودم نشعت م ییدعا

 کوبم...  یلبانم م  یرو دست

 شود... یخورد، چشمانم گشاد م یشدت شانه ها و سرش که تکان م از

 

 نکنه واقعا خفه شه... ....دیو هم شن  ری حرفم من حق عنبی

 شود.  یخورد و متوقف م  یم شهیکه سرک به ش یشوم طور  یسمت پنجره خم م شتریب

 

 کند...  یو سرفه م ردیگ  یسرش را بال م  نیآرت

 . نمینبود که نتوانم بب یاول چندان فاصله ا ی.... طبقه مین یب یکردنش واضح م  سرفه

 

 کند...  یم رم یغافلگ  چمشمانش

 

 زنم...  یکه گردن باال گرفته بود زل م یو مسخ شده به صورت  گنگ
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 سرفه اش بند آمده است....  انگار

 کند که انگار به چشمانش شک داشته باشد... یباال را نگاه م یطور 

 زند... ی پک م گارشیاندازد و به س یم نیکه گردنش خشک شده باشد سرش را  پا نیمثل ا 

 

 ... ستمی ا یو راست مکشم  یکار خودم خجالت م  از

 کوبم...  یسرم م  یگزم و با پست رو یم لب

 دیداره من و د گهی... االن میزن  ینامربوطش دامن م ی به سرت کنن زهرا.... خودت به فکر ها خاک
به سر خاک   یکشم.... هر چ یکه دارم براش نقشه م شهیباورش م شتریخودش ب یمزنه... حرف ها

 بازم کمه....  ادیبر سرت ب

 

 کنم...  یم  یو احساس خفگ رمی گ یزنم... از حرص و جوش گر م یخودم چرخ م ردو

 زنم...  یو خودم را باد م   رمیگ  یمقنعه ام را م ی لبه

 

 روم... یسمت در م  یفکر آن کی از همه جا با  خسته

 زنم... یمرد دامن م نیا یموندنم به تمام اوهام ها  شتریبرم... با ب دیبا

 کنم  یم ت ی را تسب شیاست گفته ها یفکر  یب  یکه تنها از رو ییکارها نیا با

 و ناخواسته خودم را بد جلوه خواهم داد...  خواسته

 

 شود. یدر را لمس نکرده باز م  ی رهیدستگ دستم
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 . دیگو یپرستار صبح با اخم و تخم م همان

 .... ری غذات و بگ ایب 

 

 بندد...  یو در را پشت سرش م  دیگو یم

 دادند... یشام م یزود نیبه ا یعنی

 

 وقت شام و نهارش هم در حال مسابقه دادن بود...  دنیرس  ز،یکوتاه پا  یها روز

 

عقب   گرید  یدردسر تازه نجات دهم، پا کیرود تا بروم و خودم را از  یم میروم پا یخودم کلنجار م  با
 را رها نکنم....  ضی طفل معصوم مر نیکند تا ا یگرد م

 

 کنم... یبار عقل و منطق را خرج حرف دلم م نیحم بودنم کار دستم دهد... اما ادل ر  دیدانم شا ینم

 

 دهد...  یدو تا ظرف غذا دستم م یبار همان خدمتکار ظهر  نیا

 ....ضتونی خودتون و مر یبرا -

 

 کنم.  یعقب گرد م اطیکنم و با احت  یم یتشکر 

  یمبل قرار م یجلو زی م یخودم را، رو یگذارم و ظرف غذا یخودش م زیم یرا رو  نایسار یغذا ظرف
 دهم... 



 ی اتهام واه 

581 
 

 

 کند...  یم  کیکباب معده ام را تحر یبو

 زند... یسرکوفت م نیآرت  یحرف سر ظهر  اما

 

 ...یکردن شکمت  ری گفت دنبال س یدیگفت... مگه نشن یچ یدیند مگه

 .  رمیگ یشود.... چشم از غذا م یمعده ام بسته م ی دهانه

 

 ...  رمیگ یدست کوچکش را م گردم... یبر م   نایسار سمت

خواهم همانند دل من هر تکه اش به    یکه نم یسوزد... دل یشکسته ام به حال دل کوچکش م دل
 پرتاب شود.... یگوشه ا
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   ی#اتهام_واه

 

 ۱۲۰#پارت 

 

 کنم...  یزنم و دستش را رها م یگونه اش م یرو یبوسه ا آرام

 

 شود...  یم یدر هم وارد اتاق بغل  یبا اخم ها  ،یشوم. خانم  یدر خارج م از

 

 شود... یم  دهیلبخند به ندرت د کیاست که جز اخم و حال گرفته و در به داغون،  یجا تنها مکان  نیا

 

 روم.  یم یپرستار  سمت

 کجاست؟...  سیسرو دی ببخش نی خسته نباش -

 

 ته راهرو سمت چپ.... -

 

 نکنم...   یافتاده، تشکر  لیاز دماغ ف ی یو افاده ا  سیپرستار ف نیاز ا دیآ ینم دلم
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 یمکان آزار دهنده م نیدر ا ادیز  یخستگ یرا، پا شانی  یبه دور از ادب و نزاکت است... بد خلق  پس
 کنم... یدانم تا تشکر  یدانم و خودم را موظف م

 

 کنم. یرو حرکت م راه  ته

 

  یبودند، صحبتشان نظرم را جلب م ستادهیدر اتاقشان ا یجلو  یاز همراهان که با ناراحت دوخانم
 کند....

 

 .... مثال پرستارن...  میازشون سوال کن میتون  یکلمه هم نم کیدونم واال....  ینم -

 

 دهد. یجواب م  یکی اون

 مونه... خدا خودش کمک حالمون باشه...  یاعصاب واسشون نم یشن... گاه یاونا هم خسته م -

 

 شنوم... ینم  یز یچ  گریفاصله گرفتن د با

 

مثبت، همه را به  یبزرگ و فکر  یبا دل   یکی کند...  یزود قضاوت م یکیدارد...  ی اخالق یهر کس  ایخدا
 پندارد.  یم یک ین

 

 گردم...  یزنم و به اتاق بر م  یم  یو صورتم را آب دست
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 کند...  یقلبم را پاره م نای آرام سار یناله  م،یگشا یر را م د تا

 

 برم.  یسمتش هجوم م  به

 شود... یم یچشمانش اشک جار  یباز نکرده از گوشه   پلک

 زنم.  یم شیگذارم و آرام صدا یگونه اش م  یرو دست

 ...زمیجان... عز نایسار -

 

 کند. یدهد و ناله م یرا از هم فاصله م  سشیخ یمژه ها آرام

 کنه....  یپام.... پام درد م -

 

 کشم.  یسرش م یبوسم و دست رو  یگونه اش را م دوباره

 کنم... یرم دکتر و خبر م  یآروم باش... االن م -

 

 دوم... یم رونی دهم و ب یبهش نم یمهلت

 ... نیدرد داره... لطفا دکتر و خبر کن یمهدو  نایخانم پرستار... سار -

 

 دارد.  یتلفن را بر م ی کشد و گوش  یم  یپف

 باشم و بتوانم آرامش کنم...  نایگردم تا کنار سار یبه اتاق بر م  عیسر

 ...شتری تر شده بود و آه و ناله اش ب دیاش شد هیگر
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 ترسم تکانش بدهم....   یم

 اش دهم. یسرش را نوازش کنم و دلدار  دیآ ی که ازم بر م  یکار  تنها

 ....یبزرگ شد گهی... دورت بگردم آروم باش... تو دادیاالن دکتر م -

 

 اندازد... ی دهد و با دست آزادش به کتفم چنگ م یرا تند تند تکان م  سرش

 خدا.... پام...   یپام... ا ..ی... ایا -

 

 آورد. یسوزد و به چشمانم هجوم م  یم  جگرم

 جوشد. یاب، مهمه عذ  نیگناه با ا یدخترک ب نیا یبرا میها اشک

 

 کشاند.  یاز اشکم را سمت در م سی نگاه خ ییپا یصدا

 دود.  یداخل اتاق م  یهمراه پرستار  دکتر

 کند...  یم یسوزن سرنگ را داخل سرم خال  ع،یسر پرستار

 

 زند.  یرا باال م نایتن سار مارستانیب یپارچه ا یزند و شلوار صورت  یرا عقب م  نایسار یرو تخت  دکتر

 رود.  یباال م نای سار غی دهد و ج یراستش را ماساژ م  یپا یها چهیماه

سرش را    هی... من هم با گرردیگ  یکه سرم بهش وصل بود را م  نایمچ دست راست سار عیسر پرستار
 فشارم... یام م نهیبه س
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 . دیگو یبلند م دکتر

 ... نی... پات و تکون بده.... زود باش... آفریدختر قو نیآفر -

 

 افتد.   یپرستار م یبه اشک ها نگاهم

 ...زدی ر یاشک م  نایسار دنیعذاب کش یهم برا پرستار

 کند.  یراستش را جمع م یپا یکشد و کم  یم  یبلند غی ج  نایسار

 

 زند...  یلبخند م   یناراحت یبه جا دکتر

 ... نی... دختر پر قدرت من... آفرنیآفر -

 

 شود.  یقطع م  نایسار ی هیگر یکم صدا کم

 ناکرده، از هوش نرفته باشد.  یی خدا نمی کنم تا بب یرا از خودم جدا م  سرش

 

 نترس مسکن به سرمش زدن...-

 

اش   یاندازد و رو تخت یرا م  نایشلوار سار یکنم که پا یچرخانم و به دکتر نگاه م  ی حرف دکتر، سر م با
 کند.  یرا مرتب م 
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 درد نداشته باشه... گهیشد د داری ب  یوقت رمدوایخوبه... تونست پاش و تکون بده... ام  یلیشکر... خ  -

 

اش را   یشانیکشم و پ یم سشیخ  یگونه ها یرو یگذارم و دست یبالشتش م یرا آرام رو نایسار سر
 بوسم. یم

 

 پرسم:  یخفه از بغض م  یکنم و با صدا یراست م کمر

 تونه راه بره...  یدکتر... م یآقا -

 

 زند...  یم  یبخش  نانیاطم  لبخند

 تونه راه بره... یدرد خواهد داشت... اما م  یکم صدر صد...  -

 

 بود.  شیمشغول پاک کردن اشک ها ری افتد که سر به ز یبه پرستارش م  نگاهش

 !؟....نیدل نازک قصد دکتر شدن دار نیبا ا نیشما مطمئن یخانم صبور  -

 

 زند...  یم یا مهیلبخند نصف و ن   پرستار

 کوچک، واقعا خسته...  ی بچه  کی دنیعذاب کش دنیدکتر د یآقا -

 

اش با   ی: سختدیگو یو م سدینو  یم یز ی چ نای تخت سار یشده رو به رو زانی آو یپرونده  ری ز دکتر
و هم دلگرم  ضشیخواد که مر یم ی... دکتر شدن دل قوشهیآسون و دلگرم کننده م  ضتیمر یبهبود

 کنه... دشیو ناام زهی اشک بر ضشیمر  یکنه... نه که پا به پا
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 ۱۲۱#پارت 

 

 

  یپست در رو  تیشود و نها  یم دهیکند که نگاهم پشت سرشان کش یقصد ترک اتاق را م دکتر
 ماند.  یاست، خشک م  ستادهیدر ا یکه آن سو یمرد یسرشانه 
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 کند... یم دایشده و دل داغونش را هو دهیکه نصف حضور سرشانه اش هم پشت خم یمرد

 

 و درد کشده است!... دهیتک دخترش را د دنیتمام مدت پشت در باز، زجر کش یعنی

 

 گذارد...  یم رونی ب نی آرت یشانه   یو دست رو ستدیا یقبل خروجش تو درگاه در م دکتر

 ره...  یزود راه م یلیچشمت روشن جواب داد... خ ... یدار  یدختر قو -

 

 افتد.  یدکتر بغلش م ی رود و دست خال یم ن یدست دکتر کم کم پا ریز  نیآرت یشانه  سر

 

 ماند.  یلرزد خشک م  یکه م یمرد یافتاده  یشانه  ی کشم و نگاهم رو یچشمانم م یرا پا دستم

 لرزد....  یم قلبم

 مرد واقعا سخت و درد آور است... ی هیگر

 

 کند. ی گذرد و پرستار پشت سرش اتاق را ترک م  یدر م  یشکر کن... از جلو نکه،یبا گفتن ا دکتر

 دارم... نه جرأت ماندن... یرو  شیجرأت پ  نه

 

 شود.  ی اندازد، مانع حرکتم م یکه وحشت به دلم م یدر مرد پشت
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دهم تا به رفتار و حرکاتم   یگذرد که بالخره با برخاستنش، بزاق دهانم را فرو م یم یا قهیدق چند
 مسلت شوم... 

 

توانم   یکنم نم  یم  یباعث له شدنم خواهد بود.... اما هر کار  ادم،ینشان دادن ضعف ز نیدانم ا یم
 بدهم... یخودم را کنترل کنم و جواب کوبنده ا

 

 شود...  یم انیش، در درگاه در نمابلند کلی زند و کل ه  یم یچرخ یتعلل  با

 

  یرو ن،یآرت یو نگاه غمکده   نیآرت یچشمان به خون نشسته و صورت قرمز شده  یمن رو نگاه
 ماند... یدخترش ثابت م

 

 ...ستدیا یو کنار تخت دخترش م   دیآ ینامتعادل جلو م یقدم ها با

 

  یرو  نایشود و کنار تخت سار یخم م  شیدهد و زانوها ی را نم شتریقدرت استقامت ب  شی پاها انگار
 افتد...  یم نیزم

 

 کند... یدخترش را لمس م یگذارد و دست سرم زده  یتخت م یاش را لبه  یشانیپ

 

 ترسم با حضورم، نتواند خوب با دخترش خلوت کند.  یروم تا اتاق را ترک کنم... م  یعقب م عقب
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 کند...  یم خکوبمیدبانه و پر تحکمش ما ینشده بودم که لحن ب  کیدر نزد به

 بتمرک سر جات...-

 

 کنم!  یسابم و دستانم را مشت م یهم م یرا رو میها دندان

  یاش را کنار نم یو تکبر و خودخواه  یمالحضه گ یهم که باشد، باز هم ب یط ی مرد در هر شرا نیا
 گذارد.

 

 کنم...  یم یتعلل

 ...ستمیدخترت ن تیبرو و با رفتنت محکم در دهانش بکوب و بگو من مسئول وضع دیگو یم عقلم

 کند...   یم ینه  قلبم

 حرف نشکن و تنهاش نزار...  کیداره... گناه داره... با  اجیبهت احت طیشرا نیتو ا  نایسار

 

اش   یکنم... حضور ناگهان  نیترازو  بگذارم و سبک سنگ  یکفه ها یخواهم عقل و دلم را رو یم تا
 آورد...  یرود، نفسم را بند م  یفرو م  میو پنجه اش به پهلو  ندینش یکمرم م  یکه رو یکنارم و دست

 

 غرد   یگوشم زمزمه وار م  ریز

 رو ندارم.... ینعشه کش ی... حوصله  یکن  یسر جات و غذات و کوفت م یتمرک یتا صبح م -

 

 دهد. یتوجه به حالم سمت مبل هولم م  بدون محکم
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گردم تا   یبودنم لذت نبرد.... برنم لیگردم تا از ذل  ی... برنم نمیگردم تا صورت نحسش را بب ینم  بر
 مشاهده نکند...   ش،یاز ب  شی گورش را گم کند و شکستنم را ب

 

 کنم... یم نیفشارم و خودم را نفر یهم م  یرا رو میپلک ها  شتریدر ب یصدا با

 

... مگه شوهرته... پدرته... یهمه بدبخت  نیخاک به سرت کنن زهرا... مردشورت رو ببرن با ا -
تونه بکنه... اصال برو   ینم یغلط چ یه یست... اگه بر  بهی غر هیعرضه اون فقط و فقط  یبرادرته... ب 

 برن و بزارن کف دستش... ی... گوشش رو ممعلم... بگو مزاحمم شده کیکن... به عنوان  تی شکا

 

 کوبم... یصورتم م یهر دو دست رو با

کنه.... از   یم ستمیداره... سر به ن یشه... دست از سرم بر نم  یبرو برگرد رو م  یگذشته درخشانم ب  -
 کنه.... یدونم بدبختم م یکنه... من م یسو استفاده م میکس  یو ب  ییتنها

 

  یکنم و به خودم و وجود نحسم، لعنت م یبه غذا بزنم خودم را سرزنش مکه لب  نیصبح بدون ا تا
 فرستم...

 

 سوزم....  یم شیکند و منم پا به پا یخبر از اطرافش با درد دست و پنجه نرم م  یب  نایسار

 

 کند..  یم یی کشاند و دلم را هوا ی مرا سمت در م رون،یاذان از ب یصدا یملود

 

 شوم.  یم  مارستانیب  یروم و بعد وضو گرفتن، داخل نماز خانه  یم  سیسرو
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 کنم. ی دارم و سر م یبر م یدر چادر  یجلو  زیآو از

حضرت فاطمه  حی خوانم و ذکر تسب  یم نایسار یبهبود ینماز صبح، دورکعت نماز حاجت برا بعد
 سپارم...  یخودش م یو خودش و خدا  میگو یزهرا)ص( را م

 

 و کل اصفهان را ترک کنم...   مارستانی ب دیروبه رو نشده ام با نی. تا با آرت ...رمیگ یرا م  ممیتصم

 باشم... ششیهستم که کمکش کنم و پ یرا دارند.... من چ  شیخدا  نایو امسال سار نای سار یوقت
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 ۱۲۲#پارت 

 

 روم...  یم یپرستار  یجلو

 . نمیب  یعوض شده است... پرستار اخم آلود چند ساعت قبل را نم  یپرستار  فتی ش انگار

 ...نیسالم خسته نباش  -

 

 زند یلبخند م  یبا مهربان 

 ... دیسالم ممنونم... بله بفرما -

 

حواستون  ادی خواستم خواهش کنم تا باباش م یهستم.... م کی اتاق صدو  ،یمهدو  نایهمراه سار من
 برم...  دینشده... من با  داریبهش باشه... مسکن زدن  هنوز ب

 

 ...ند ینش  یاش م یصندل  یگذارد و رو یم زیم یاش را رو ییچا وانیل

 ... میزن  ی... بهش سر منی شما نگران نباش  -

 

 . رمیگ  یم شی کنم و راه پله ها را در پ  یم یتشکر 

  یشود... دل نگران یکوبش بهش اضافه م کیکنم، قلبم  یم یط  نیکه به طرف پا یپله ا  کیهر  با
 آورم....  یدوام نم تی وضع نیگاه با ا  چیرفتنم... من ه یبرا  تیو مجبور نایاز سار

 . سر نرسد و مانع رفتنم نگردد.. نیکنم آرت  یدر دلم فقط دعا م 
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 ... نمیب  یاش نم  یصندل  ینگهبان را هم رو یفرو رفته بود... حت ی در خاموش  مارستانیب

  یرا نم ن یدو نفر، آرت یکی به جز  مارستانیب  اطیکشم.... ح یم  رونی ب یسرک ی دزدک اط،یدر ح  یجلو
 ...ابمی

 شکستند... یم میزانوها ناً یقیخوردم،   یم نیشوم که اگر زم  یبه حالت دو از در خارج م یطور 

 

 رهانم... یم رونیشوم بازدمم را پر استرس ب  یکه خارج م  یدر اصل  از

 دَوم.... ی م  یاصل ابانی ته خ تا

 سوزد.... یام، طرف چپم م نهیشدت نفس نفس زدن س از

 

  ابانی کوچه و خ یو خلوت  کیتار  مهین یهوا نیدوم... اگر در ا یزنم و باز هم م  یام م نهیبه س یچنگ
 ... یفرار  ایام  وانهید ای کرد  یبا خودش فکر م د،ید یم مرا  یها کس

 

 کنم....  یرا کمتر م میکنم و کم کم سرعت پاها  یحاصل م  نانیاطم یدور شدنم به حد کاف  از

 کنم... یم یفقط راهم را ط تی اهم یرود... اما ب  یم برهی و یبدنم از سرما و استرس رو کل

خورد... انگار در   یبهم م میاندازد و دندان ها یبه جانم م فیخف   یلرزش  زیپا  یصبگاه یهوا یسرد
 کنم...  یقطب حرکت م 

 ...  ادتریها ز نیشود و تردد ماش یکم کم روشن و روشن تر م  هوا

 دهم...  یم  رییتغ  لیرا به طرف امامزاده اسماع  رمیمس

کردنم را   ست یسر به ن  یخرابش بهم فهماند که جرأت وارد شدن به خانه ام و حت یبا سابقه   نیآرت
 هم دارد... 
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 دهد...  یبهم دست م یحس خوشحال  کی شنبه است و فردا جمعه، که امروز پنج نیا از

رفتنم،  یبرا یشهر   ای ییدو روز جا نیرا امام زاده بگذرانم و تو ا  یلیدو روز تعط  نیتوانم ا یم چون
 ... ابمیب

 

 دهد...  یآزارت م  نایسار یآمده  شی پ تی به خاطر موقع ن یگفت، آرت ی م یحس

 یعقوبتش مثل خودت نباشد.... چون کار  یینایسار چیو ه نا ینشده... برو فقط دعا کن سار  ریتا د  برو
 .... یجز دلسوز  دیآ ی از دستت بر نم

 

را از نظر    میبرم و پول ها  یکوچکم فرو م فیکنم و دستم را داخل ک یکوتاه م  یباجه تلفن توقف   کنار
و   ندازمیب یتن خسته و لرزانم را داخل تاکس  نیشود تا ا ی م  یتاکس ی هیکفاف کرا نمی گذرانم تا بب یم
 دردسر به امام زاده برسم... یب

 

 شود...  یآه از نهادم بلند م  فم،یمانده داخل ک یمبلغ باق دنید از

 توانستم شب به خانه بر گردم...   ینم گریگرفتم د  یم  یتاکس اگر

دور گردنم، گردنم را به درد  زانیفقط آو روزیکنم.... از د ی گردنم جا به جا م  یرا رو  فمیبند بلند ک  یکم
 آورده بود... 

 

 یطرف و آن طرف را نگاه م نیا ک، ینزد ستگاهیکردن ا دا یپ یکنم و برا یزور به لرزش بندنم غلبه م به
 کنم...
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دو سه  شانمیتوجه به حال پر ی... فکر کنم ب دمیرس یم یبعد ستگاهیرفتم و به ا یجلوتر م  دیبا
 را رد کرده بودم... ستگاهیا

 

 را خوردم...  زی معروف فصل پا یسرما خوردگ  نیسر برسد، اول یآرت  یب  نیاول تا

 

  نینگ یها  یسانم و پاسخ نگرانر ی به شب م  یو شربت زعفران ینظر  کیک کی را در امام زاده با  روزم 
 دهم...   یم د،یخر یکه خوبم و رفتم برا  نیرا پشت تلفن، تنها با ا 

خودم   ریدرگ شتریداشت ب یبودم، پس چه لزوم ینگرانش کنم... من که رفتن لی دل یخواهد ب  ینم دلم
 کنم...

 

 کنم تا شب شود...  یها، سرگرم م ابانیشوم و خودم را داخل فروشگاه ها و خ  یم ادهیپ  یآرت یب از

را هم نداشتم... پس  یتاکس هیشوم و پول کرا یآرت   یتوانستم سوار ب یکردم، نم  یم  ریامام زاده د اگر
وارد خانه ام شوم و تمام   ریو د به خانه، سرگرم کنم  ک ینزد ری و خودم را در مس میایبهتر دانستم ب 

 شهر را ترک کنم...  نیرا بردارم تا صبح بتوانم ا میها و پول ها لیوسا

 

  یکشند و قفلش م  یم نیرا پا شانیمغازه ها کرکره ها یکم تمام پاساژ ها و فروشگاهها و حت کم
 زنند... 

 شوم...  یم کیروم و آرام آرام به محله نزد یسرگشته راه م ابانی در خ  ن،ی من به لطف آرت اما

 یکنم و خودم را با عجله داخل محله م یمطلق استفاده م یک یودن اطراف محله، از تارب یخال  از
 ...میگشا یاندازم و به زور در را م  ی قفل م  یرا رو دیاندازم و با دستان لرزان کل
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 زنم... یو نفس نفس م ستمیا ی... پشت در مدی آ یبه زور باال م نفسم

 شوم...  یکنم و داخل خانه م  یم تیلرزانم را به زور جلو هدا یپاها

  یکنم و داخل کوله ام م یندارم... همه را جمع م یز یو چند دست لباس کهنه چ لهیچند وس جز
 اندازم....
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 ۱۲۳#پارت 

 

شکم وا   نیروم تا بتوانم ا یم خچال یگذارم و سمت  ی در م یکوچکم جلو یاک دست ام را با س کوله
 کنم.... ری مانده ام را س

 زند...  یم  یام بهم کج خند ییتخم مرغ، تنها دارارا کی با  خچالیبودن   یخال
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 کشم....  یم یدارم و آه یمرغ را برم تخم

 برو خدات و شکر کن...   یدار  نمیا -

 

 کنم.  یگذارم و تا نصفه آب باز م  یمرغ را داخل کاسه م تخم

 رو درست کردن را ندارم...   مین ی حوصله

 توانستم بپزم...   یبود و نم دهیحوصله اش را هم داشتم روغنم ته کش اگر

 

 .اورمیا از سرم در بتوانم مقنعه ام ر  ینم  یحت یهوا، بلکه از ضعف و گشنگ یشدت سرما، نه از سرد از

 شوم.  یو در خودم جمع م نمینش  یاندازم و گوشه اتاق م یسرم م یدارم و رو یرا بر م لحافم

 

 کشد. یپر م  نایسار یسو فکرم 

رو بچشه... نزار آواره  یو در به در  ی کس  یقسم مراقبش باش... نزار مثل من طعم ب تی به بزرگ ایخدا -
 شهر و اون شهر بشه... نیا ی

 

 اندازم. ی م نیشوم و لحاف را از دور تنم پا یشکمم بلند م  یصدا با

 بندم.  یشعله را م ری روم و ز یبدنم، سمت اجاق گاز م   فیاعتنا به لرز خف یب

 برم.   یآب سرد م ریو ز  رمی گ یرا م  یومین یکاسه آلم یلبه  رهیدستگ با

 

 لرزد.  یدستانم م یاز گشنگ گهید
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 تخم مرغ را حس نکنند...    یحس شده بودند که گرم  یانگشتان سردم ب یقدر  به

 

دارم   یبرم ی آب  وانیزنم... ل یبغلم م  ریدارم و ز یبرم نتی کاب یو سفره را از رو رمی گ یتند پوست م تند
 روم.  یو همراه نمکدان، سمت لحافم م

 کنم. یز ماندازم و تند تند، سفره را با  یدوشم م  یرا رو لحاف

 

 افتم.  یداخل سفره م یزده ها به جان نان ها یقحط  مثل

 

 دهم.  ی م نیقلپ آب، پا  کی کند و به زور با   یم ریگ میاول راه گلو ی لقمه

 

 خورم...    یاز دو تا نان م شتریب

  اتم،یب  یخشک شده و کم ینان ها یخواهم برا یرا را دارد که م یر ی حکم پن میعدد تخم مرغ، برا کی
 طعم دهنده باشد... 

 جمع کردن سفره را هم ندارم... یگردد که نا یم ن یشوم و بدنم گرم و سنگ یم ری به قدر س اما

 زنم.  یسفره را تا م یو گوشه   میگو یم شکر

 کشم...   یشوم و دراز م یلحاف در خودم مچاله م ریز

 روم.   یفرو م  قیعم یکند و به خواب  یبهم غلبه م یخستگ

 

 باال نرود...  غمیکوبم تا ج یدهانم م  یدست رو با

 شود... یزند و خاکستر م  یم  غی سوزد و ج یمقابل چشمانم م چارهی ب زن
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 .شود  یم  دهیآتش د یکند و داخل چشمان ترسناکش، تنها شعله ها یاون کثافت، فقط نگاه م اما

 خورد.  یبه هم م میلرزد و دندان ها یترس کل بدنم م  از

 به مامانم بگم... دیبار با  نیشوم... ا یاز پشت درخت بلند م آرام

 

 یدهانم م یزنم که دستش رو  یم غی شود... ج یم  دهیکش میاول را برنداشته از پشت موها قدم
 ..ندینش

 

 . دیآ یپرم که نفسم باال نم  یاز خواب م یطور 

 گذارم... یم میگلو ی کشم و دست رو یشدت گرما و خفه شدن، مقنعه ام را از سرم م از

 حس خفقان رها سازم...  نیو خودم را از ا  رمی بگ یق یتوانم دم عم  یکنم، نم  یم  یکار  هر

 زنم...  یکشم و نفس نفس م یرا سر م وانمی ل ی مهینصفه ن آب

 

 شود...   یمنفور و شومم از ذهنم خارج نم یگذشته  نیا

را لو   زیتوانم لب باز کنم و همه چکه ب نیمنحوسم ذره ذره جان خواهم داد، بدون ا یگذشته  نیا با
 عملش برسانم، خواهم ُمرد...  یرا به سزا یدهم و آن عوض

 

 افتد... یو ظلمات شب م کیتار یاز پنجره به هوا نگاهم

هم  یرو  هیشده ام از زور گر نی سنگ ینحسم، پلک ها یزندگ  یدوباره، برا یکنم تا طلوع  یکار م  هر
 افتد... ینم
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 َکنم...  یبه زور م  نیزم  یا از روکرخت شده ام ر بدن

 کند...  یم کیرا به هم نزد میعرقم ابروها یبو

 روم. یم  ی. داخل حمام مرمی بدون دوش گرفتن وضو بگ دیآ ینم دلم

 

افتد و  یآشپزخانه م یها کیسرام  یام از دستم رو ییپرم و استکان چا یمتر از جا م کی در  یصدا با
 شود...  یپرت م  یهر تکه اش به گوشه ا

 

 ماند...  یبه در خانه خشک م گردنم

 تونست باشه!؟... یم  یموقع صبح ک  نیا-

 

 دهم...  ی م  اط،یح  یشل و وا رفته سمت پنجره  یخودم را با قدم ها جواب

 موقع صبح!؟... نیها باشد!؟... اما ا هیهمسا ایامکانش هست صاحب خانه  -

 ؟....ممکنه! ریغ

 

 کوبد...  یشخص پشت در، محکم به در م  دوباره

 ..ند ی نش یقلبم م یرود و لرزان رو یباال م دستم

توانم   یروم... نم  یدارم و باالجبار سمت در م  یکنار در بر م زیآو یسوم هراسان چادرم را از رو بار
 ...زدیمحله بر نیرا در ا میاجازه دهم شخص پشت با سر آوردنش، ابرو 
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 اندازم... یم ینگاه وارید یرو یغات یساعت گرد رنگ و رو رفته تبل  به

 اندازد!...  یه، وحشت به دلم مصبح آن هم صبح روز جمع  میو ن هشت

 

 روم...  یم اطیو ح  میگشا یشود و در کوچک خانه را م یباز نکردم م  یدر مانع فکر و تعللم برا یصدا

 شوم...  یم کیدهم و به در نزد یزور بزاق دهانم را فرو م به

 ...هیک -
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 شنود.  یلرزان و آرامم را فرد پشت در نم  یصدا انگار

 ...هیپرسم: ک  یفشارم و محکم و بلندتر از قبل م یرا در مشتم م چادرم

 

 کند...  یروح از بندم خارج م نی آرت یصدا

 باز کن...  -

 

 زند  یدر خشکم م کنار

 کنه...  یم کاری جا چ نیا گهید نی_ ا

 

 شود.  یدوباره بلند م  شیصدا

 .... ستیحالش خوب ن  نایکنم باز کن... سار یخواهش م -

 

برد و قفل در را به   یدستم را باال م نا،یحال نامساعد سار دنیپر خواهشش و از همه مهمتر، شن لحن
 کشاند.  یباز کردن م یجهت مخالف، برا

 

 پرد. یم اطی دهد و داخل ح یدهد و در را هول م یَامان نم نیآرت

 

 خورم...  یپشت سرم م   واریروم و به د یزده عقب عقب م  وحشت
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 وارینهاده، به د واریهم به د یباز گذاشته دستانش را رو مه یدر را ن ندازد،ی بهم ب ی اه آن که نگ یب  نیآرت
 دهد... یم هیبغل در، تک

 

...  یخودت کرد ی... دختر من و وابسته یبرسون انیبه پا دیو با یکه شروع کرد یخانم معلم کار  -
 ...یخواد، کنارش باش   یم  نایهم تا سار دیبا

 

 دارد.  یزند و ترس برم م   یم خشکم

 

 شود.... ی م نیباال پا شی گلو بکیکشد که س  یم یفشارد و آه  یهم م یپلک رو یالحظه 

به  یدی شد یوابسته گ دهیند ی:  دکترش گفته چون مهر مادر دیگو یکه بهم نگاه کند م نیا بدون
 کرده... اونم در مهد... االن هم با اون اتفاق...  یرو با شما پر م شیزندگ  یکرده و خأل ها دایشما پ

 

  یاز پاهاش حسش رو از دست داده... نم یکیدهد:  یبرد و ادامه م  یزور آب دهانش را فرو م به
ٍبدوم   ایتونم راه برم   یگه نم یتونم مهد برم... نم ینم گهی: دگهیکنه و م یم هی تونه راه بره... مدام گر

به خاطر شماست...   فقطدکترش  زی تونم برم مهد... اونم با تجو  یکه نم نهیآ کنم... تنها حرفش یو باز 
 نه مهد کودک...  

 

 چرخد.   یو سمت من م  ردیگ یم  واریاش را از د هیتک

 .ستمیا یکنم و صاف م یچادرم را جمع م  یاز استرس و دستپاچگ که

 زند. یچشمانم زل م به
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دختر طفل معصوم و راه نرفتنش   کی یها یبدبخت نیکنم... چون مقصر ا  یازتون خواهش نم -
 ...نیباش ششیبتونه دوباره راه بره، پ  یخواد و تا وقت   یم نایتا سار نی... پس مجبور نیشما

 

 ...مینگو یز یو چ  رمی است خفه خون بگ  یلحنش به قدر  تحکم

 

 زند...  ی پوزخند م دلم

 !؟یهم بکن  یو مخالفت یهم بزن  یحرف یتونست  یو م ی تحکم لحنش هم نبود، مگه جرأت داشت اگه
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 ۱۲۵#پارت 

 

 

 زند...  یبه صورتم زل م منتظر

 

 ... امی... من مدی: باشه شما بر میگو یکنم و م یزور لب تر م  به

 

 دهم. یشکستن نم یاجازه  نا،یبه خاطر سار میبغض چمبره زده در راه گلو یبرا

 نتواند راه برود...   نایکرد که سار یفکرش هم به مغزم خطور نم اصأل

 

 شود.  یگره کور م  شتریاش، ب یخداداد یخورده  چیپرپشت گره پ  یابروها

 دم محله ست... نیماش  ن،یبحث ندارم... زودتر آماده ش یحوصله  -

 

 ماند.  یم ری تأث یمخالفت با حرفش ب یپا و اون پا کردنم برا نیا

 

 ... بهش قول دادم... میخونه باش دیرسه با یخونه م نا ی تا سار عتریلطفا سر -

 

 دهد... یاعتراض نم یرود و اجازه   یم رونی و ب  دیگشا یدر را م عیسر
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 است... دهیفا  یرفتن و نرفتن، ب  یو اون پا کردنم براپا  نیا

 شد...   ینم  یرفتم، دل خودم راض یباشم... اگر هم نم   نایبروم و کنار سار دیبا

 دانستم...  یگذار بود، مقصر خودم را م ری تأث میرو یبدجور   نیآرت یها حرف

 

 ...میگشا یکوچکم را م یساک دست پیز یشوم و با کج خند یخانه م  داخل

من بودم... من  نایواقعا من مقصر راه نرفتن سار یعنیتالطم به دلم انداخته بود...  نیآرت یها حرف
 گناه بودم.  یب یحال، دختر بچه  نیباعث ا

 

کنم و محکم   یم میرنگم را بند موها  اهیساده و س پسیکنم و کر یسرم جمع م ی نم دارم را باال یموها
   فشارم... یم

 شد.  ینم  پیخوب به هم ک شیبس استفاده کرده بودم که دندانه ها از

 

کنم و   یرا صاف م شیلبه ها ی نهیآ یاندازم و جلو یام را سرم م ینقره ا یرنگ، با لبه ها اهیس شال
 اندازم.  یدوش راستم م یرا پشت، رو شیگوشه ها

 

 روم... یم  رونی دارم و ب یبر م   نیرا از زم میدها یو کل  فیعجله ک با

 شود.  یم  دتریو ُبم ُبمب قلبم شد ردی گ یهر قدم به سر کوچه دلهره ام باال م با

 

 شود.  یم دهینگاهم سمت راست کش  ،یکوچه با تک بوق  سر
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 ..خواست مرا متوجه خودش کند. یبود که م  نیآرت

 

که چشمم به  نیشوم. بدون ا ی م  کینزد  نشیبلعم و به ماش یدهانم را با صدا م یباال آمده  بزاق
 افتد... یمحله م یکه چشمم به سوپر  میگشا یبخورد... در عقب را م زشی صورت خوف بر انگ

 شده در حال رصد کردنم بود.   زینگاه موشکافانه و چشمان ر با

 شود...   یاز نهادم بلند م آه

 قرار خواهم گرفت. ن،یکوچک و دهن ب یمردم محله  نیا ،یشک مورد تهمت و نارواها یب

 

 کند.  یمشامم را پر م  نیپر شده داخل ماش گاریتند س یشوم که بو  یم ریگ  یجا یصندل  یرو آرام

 کند.  یدهد و با سرعت حرکت م یبستن در را بهم نم مجال

 

  انی م گاریشود...س  یم کیبه هم نزد  میابروها ،یآن هم سر صبح ن،یداخل ماش  گاریشدت دود س  از
 کند... ی انگشتانش در حال سوختن نظرم را جلب م

 

بکنم و   یشود تک سرفه ا یسوزاند و باعث م یام تا حلقم را م ین یب یاز سوراخ ها گاریس ظیغل دود
 دهم...  ن یرا پا شهیش  یکم

 

 شود.  یگردم نگاهم در نگاه غضبناکش قفل م  یبلعم... تا بر م  یچرخانم و هوا را م یسرم را م یکم

با چرخاندن سرش به سمت مخالف مرا به خودم    نیکه آرت یکند، به قدر  ینگاهش مجذوبم م کشش
 آورد..  یم
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 اندازم...  یم نی پا سر

 زند... یم رونیآتش ب میکنم از گونه ها  یاحساس م  یا لحظه

 کشم...  یدندان م ری ز ،یفکر  یهمه ب  نیرا از ا لبم

 

که در موردت در ذهن   یمزخرفه  یهات، تمام فکرها ی باز   جیگ نیبار با ا نیبه سرت زهرا... ا خاک
 کند...  یم  دایخودش صحت پ

 

 آورم.  ی م رونی ام ب قهیو سرم را از داخل  میآ یبه خودم م نیتوقف ماش با

 

 شود...  یم ادهی با عجله پ  نیآرت

 .... نیپا  ایب -

 

 دهد... ینوکر حلقه به دوشش که دستور م ایخدمتکارشم... انگار

 

 شوم... ی م ادهیسر خودم، پ  یکنم و با خودخور  یحبس م نهیرا در س  نفسم

 

 رود....  یسمت در م تند

 افتم... یپشت سرش راه م  منم

 نه انگار که دنبالم آمده بود....  انگار
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 . افتد.. یم اهشی دست و س کی ینگاهم به لباس ها  تازه

 ... انگار عذا دار است...اهشی مثل ذات س بدبخت

 

 ... ستمیا  یشوکه م ادیهم همه ز دنیاز د یدر ورود از

 دود.  یم نیسمت را م مهیسراس نیآرت

 ...نی شده رام یچ-

 

  یگرفته لب م ییفشارد و با صورت سرخ و صدا یچشمانش را م یمحکم با دو انگشت رو نیآرم
 .... میآرومش کن  میتون  یکنه... اصال نم ی م  هیداره گر زیر کی می دیرس  ی: از وقتدیگشا

 

کامال معلوم بود خدمتکار هستند...  در خانه بدو بدو راه  دنشانیپسر جوان که از طرز لباس پوش  چند
 انداخته بودند...

به دست طرف   ین یس یکیشود....   یبه دست از اتاق خارج م یبالشت  ی کیشود و  یوارد اتاق م  یکی
 دود... یپله ها م

 بازار شام راه انداخته باشند...  انگار

 

فکر و بدون اجازه   یکه ب  ین یکشم و پشت سر آرت یم  یبلند نیدستم، ه یشدن ناگهان  دهیکش با
 دوم... یکشاند... م یدستم را سمت پله ها م
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 دود..  یمعترض پشت سرمان م نیرام

 

 .... صبر کن... یکن یم  یدار  کاریداداش چ -

 

 غرد... یکشاند، م یفشارد و مرا با خود سمت باال م یهمان طور که مچ دستم را م نیآرت

 

 ی... من به تو گفتم دار زهیر  یداره اشک م نی.... به خاطر انهیدونم... بهانه اش فقط ا یمن م -
 ...ی... گفتم از اون مهد خراب شده خارجش کن... قبول نکرد یکن یگورم و م  یدست یدست
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 ۱۲۶#پارت 

 

 یاش باز و بسته م ین یب یپره ها تی و همان طور که از فرط عصبان  ستدیا یباال م یپاگرد طبقه  یرو
زند و نگاهش وحشت زده و   یم  یدیرنگش به سف شی که برعکس چند لحظه پ  ین یشود رو به رام

 توپد... یخورد، م یچرخ م ن یمن و آرت نینگران ب

از معلمش... اون  دیو تمج فیکه از مهد برگشت و شروع کرد تعر یهمون روز اول  یاگه گذاشته بود -
 .شد..  ینم  یطور  نیکردم... ا  یکنش م شهیموقع ر

 

  یم شتریشود، فشار انگشتانش دور مچ دستم ب یآرام از دهانش خارج م یکه با غرش  یکلمه ا هر
 شود، صورتم از درد مچاله شود و به تقال باافتم... یگردد و باعث م 

 

 شدم... نه دخترم...  ینه من بدبخت م  -

 

 ... میگو یم یاراده آه یدرد مچم، ب  از

 

 ...ندینش یمچ دستش م یو رو رود  یم شیناچار، دست آزادم پ  به

 

 ماند. یخورد، در هوا معلق م  یوار تکان م د یتهد نیدست آزادش که مقابل رام  یا لحظه

باز شدن   یدستم، که مچ دستش را پر تمنا برا ینگاه نافذ و سرخش، صورتم را نشانه گرفته تا رو با
 شود.  یقدرتمندش، گرفته است، روانه م یپنجه ها
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 نزنم...  هیگر ری کشم تا ز یرا به دندان م نمی ریز لبم

دانستند با خودشان  ینم یدو برادر قرار گرفته بودم... حت نیپر تالطم ا یزندگ انی بد بختانه م چه
خط و   گریکدی یکنار هم باشند، مقابل هم، برا یبحران روح  نیکه در ا نیا ی چند چند اند... به جا

 . دندیکش ینشان م

 

 ..... یلیخ  یکن  ی... فکر م یشورش رو در آورد گهید نیآرت  -

 

موقعش، مانع   یبا خروش ب  نی شدند که رام  یدلش به رحم آمده بود و انگشتانش کم کم باز م تازه
 ...دی مچ دستم گرد ییرها

مثقال  می دوزد که فقط ن یم یو براقش را به چشمان برادر  زی چرخاند و نگاه ت یغضب گردن م پر
 باروت تو وجودش فوران کرده بود تا دست من بدبخت بشکند... 

 

باال آمده را با   یکشد... پله ها  یبه پس گردنش م  یکند و دست یفوت م رونی بازدمش را ب نیرام
 گردد... یعجله باز م

 

 ... یو از خودت دفاع کن یشو ری ش دنشیاست که با عذاب کش نی ریآن قدر ش  جان

 

 رسد....   یاز نوک انگشتانم گرفته تا کتف و سر شانه و به کل وجودم م درد

 برد. یشوم... خون تمام بدنم به صورت و مغزم هجوم م یاراده م یب
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 کوبم... یشود، م  یم نیستبرش که از شدت باال و پا  یا نهیزنم و محکم تخت س  یم  یچرخ

 

به عقب   یو قدم ردی بگ نیمنتظره است که نگاه از پله و پشت سر رام ریو غ  یگهان نا  یبه قدر   کارم
 بردارد و دستم آزاد گردد...

 

 معلم...    کیاعتنا باشم... منم انسان بودم و  یتوانم به حق خودم ب  ینم گرید

 

 دستشم نه برده اش... ریز نه

 

لرزاند،   یگذاشته بود و م برهیو یکه از درون کل وجودم را رو  یهم، خشم یرو میدندان ها دنیساب  با
 کنم. یشوم و فغان م یم میصدا  دنیبه زور مانع نلرز

فقط به    نجامیدست شما.... اگر هم ا ریمعلمم... نه ز ک ی... من دیبهم دست بزن نیحق ندار گهید -
 ... ناستیخاطر سار

 

 ... ردی گ ینگاهش رنگ تعجب م آشکارا

 ندارم...  نیاز آرت  یهم دست کم  خودم

 بود....  بیواقعا هم جز عجا  ،یبرخورد  نیو چن من

 

 رود...  یم نیآرت  یرود و تمام فکرم معطوف واکنش خودم و نگاه کدر شده   یم ادمیمچم  درد
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 آورد.  یاول مرا به خود م ییصدا

 گردم...  یگذارم و سمت صدا بر م  یمچم م یافتد و دستم را رو یم ادمیمن عذاب مچ دستم  تازه

 

 خانم معلم؟... یاومد -

 

 زند... ی م هیکنا هیقرمز شده و باد کرده، از زور گر ین یکه با چشمان سرخ و ب ناستیبزرگ سار مادر

 

 کنم... یرا باز بسته م میگزم و پلک ها یرا از داخل م  لبم

 نشود.. دهیم دمچ یرو یاندازم تا کبود یم نیرا کامال پا میمانتو نیآست

 

  یاش را پاک م ین یداخل دستش ب یمچاله شده  یهمان طور که با کاغذ دستمال  نایبزرگ سار مادر
 ... دیآ یکند جلوتر م

 

 ... ایآخر و زمان شده خدا  -

 

 ...ستدیا یشود و درست مقابلم م   یم کی بهم نزد شتریب

دوزد و   یرنگش را در بر گرفته بودند، به صورتم م یقهوه ا یها لهی قرمز آن ت ینگاهش را، که رگ ها  
 : دی گو یمنزجر م یبا لحن

کنه!؟... آخه  یکه فقط خانم معلم، خانم معلم م یزبون خوند  یدختر ب  نی تو گوش ا یدختر چ  -
 درست وسطش....  یدردمون کم بود که تو هم آوار شد
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 کنم.  یعقب گرد م خرد شده  یحرف با قلب  یرا ندارم... ب گرید یتحمل تهمت  گرید

 کند...  یو راهم را سد م ندینش یرنگ م ییطال ینرده  یرو   نیدست آرت  ده،یپله نرس نیبه اول  میپا تا

 

 دهد. یبلندش متکبر و مغرورتر نشانش م  یکم یها شی رود... ر یباال م نگاهم

 .... نای سار شی برو پ -

 

 

 توانم مخالفت کنم...  یحال هم نم نیکنم... با ا ریتوانم تعب  یگونه نم  چیرا ه  لحنش

 

 را نشانه گرفته است، اما مخاطبش منم.... یگر ید یو جا ستی به صورتم ن نگاهش

 

 شوم...  یمواجه م نای مادر بزرگ سار یتاتو و گره خورده  یکنم... و با ابروها یعقب گرد م باالجبار

 

 . کند... یدهد و جهت مخالف پا تند م  یتکان م  یسر 
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 ۱۲۷#پارت 

 

 

گشاد، شلوار   یو کم  ری حر ی هیبا رو یخورد... بلوز کاربن   یم یو افاده ا سیمسن و ف یآن زن ها به
 و راسته... اهیس

 گفتن و بحث نداشت...  یکه جا ش،یعسل یرنگ شده  یموها

 

کند... مگر  یذهنم را مشغول م  مارستان،ی با مادربزرگ داخل ب  د،یمادر بزرگ جد نیا دنید یا لحظه
 همان زن نبود...  نیا
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 دهد... یرا نم   لیتحل یگز مچ دستم اجازه   گز

و   ختی کردن ر نیکردن و سبک سنگ زی نه آنال ناست،ی روز افتادنم سار نیجا بودنم و به ا نیا لیدل
 مادر بزرگش.... ی افهیق

 

 خورد.   یچرخ م نیسمت آرت ریبه ناگز نگاهم

 

 اندازم... یم یپله ها نگاه نیبه پا ری اش، متح یخال  یجا دنید از

 هستند.  ینیبش ی قابل پ ر یخانواده از هر نظر نامتعادل و غ نیا ایگو

 

 از دردش کاسته شود.  یکنم تا کم یبار انگشتان دست راستم را باز و بسته م  چند

 شوم...   یروانه م  میباز روبه رو مهیدر ن  سمت

 باشد.   نجایا نایسار دی اتاق خارج شد، شا نی از ا نایبزرگ سار مادر

 

 کشم..... یبه داخل اتاق م یسرک آهسته

 پراند...  یاست، هوش از سرم م من یاجاره ا یکه دو برابر کل خانه  یاتاق دنید

 

باشد، به تختش   یز یچ یکه حواسم پ نیروم و بدون ا یتخت کامال داخل م یرو نایسار دنید با
 شوم.   یم کینزد

 

 کوچک به خواب رفته بود... یفرشته  کیهم بسته، مثل  یرو پلک
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 دهد. یاش را م  یحساب ی هیگر کیقرمز شده اش خبر از  ین یب اما

 رود.  یم  ادمی نا،ی و صورت الغر سار دهیپر یرنگ و رو دنیمچ دستم با د درد

 

 شود.  یگذارم و به جلو خم م یتخت م یلبه  یرا رو دستانم

 گردم.  یننشسته به عقب باز م نایصورت سار  یبا درد وحشتناک مچ دستم، لبانم رو اما

 کنم...  یم یهم فشار دادن آخم را خنث  یلبم و پلک رو  دنیگز با

 بلعم....  یدردش فقط پشت سر هم آب دهانم را م ن یتسک یو برا رمیگ یرا داخل دستم م مچم

 

 دوزم.  یچشم م نای هراسان به صورت سار  لمیزنگ موبا یصدا با

ام را از   یکنم و گوش  یدست سالمم را از دور مچ دست ناقص شده ام باز م  شیلغزش پلک ها با
 کشم.  یم رونیدوشم ب یرو فیداخل ک

 

 فشارم.  یاتصال را م یدکمه  عیسر نا،ی سار یچشمم رو کی

 

 الو.... -

 

 ...چدی پ یم  یدر گوش  نینگ یصدا

 

 تو دختر؟...  ییکجا یزهرا... سر صبح -
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جان را با   نی و به زور سوال نگ رمیگ یصورتم م  یکنم و جلو یخم م  دستم، از آرنج دیعذاب شد از
 گردانم... یسوال، بر م

 

 !؟ ییجان... شما کجا  نیشده نگ یچ -

  

 ایشک ترک برداشته  یکشم... ب یم یدستم آه یرو یباد کرده  یدور مچم و کم  یکبود دنید با
 ... شکسته 

 

 نگران شدم.... یزهرا من پشت درم... باز نکرد -

 

مانده   رهی چشمان پر شده و بازش که به صورتم خ  یکشاند و رو ینگاهم را سمتش م نایسار ی ناله
 رود...  یم ادمیآن طرف خط  ن،یماند و نگ یاست، قفل م 

 

 افتد. یم نیپا  یهمراه گوش دستم

 شوم.  یم لی رتش متماسمت صو ی تختش بگذارم کم یآنکه دست لبه   بدون

 

 کنه...  یدرد م ت یشده... جا  یچ -

 

 کند.  یشود و دل مرا آشوب م   یروان م  شیاشک ها  یچشم زالل یگوشه  از
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 خانم معلم....خانم.... -

 

 شود. یحرفش م یمانع ادامه  شیو بغض در صدا ییهق تو گلو هق

 کشم. یگونه اش م یکنم و با دست سالمم رو  یتخت رها م یرا رو لی موبا یمعطل  بدون

 ... آروم باش....شششیه -

 

 رود.   یباال م شیزند و صدا یهق م شتری آرام شدن، ب یجا به

 ...نمیب  یهر روز شما رو نم گهی... من تنها شدم... دامیتونم مهد ب ینم گهیخانم معلم... من د -

 

 آورد... یو درد دارش، قلبم را به درد م نیناز و دلنش یصدا

شوم تا صورت   یخم م  شتریب نایصورت سار یبرم و رو ی را از سر شانه به عقب، پشت سرم م دستم
 اش بدهم... یاز اشکش را ببوسم و دلدار  سیخ

 

دست و پنجه   یدرد نیکردن با چن یو بچگ  جانیشور و ه یو به جا  یسخت است بچه باش یلیخ
 ... ینرم کن 

 

 گردد.. یم دنمیشود و مانع عقب کش یدو دستش دور گردنم حلقه م هر

  یگوشش زمزمه م ری فشارم و ز یبه خودم م   شتریکنم و ب یگردنش رد م ریراست سالمم را از ز دست
 کنم.
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مهد، مدرسه...  یایو م یش   ی... زود خوب مهیچه حرف  نیبشم... ا کتی من قربون دل کوچ -
 ... یش  یانم م... خیش  یم دانشگاه... بزرگ 

 

 کشاند. یتند چند نفر را به اتاق م یکند بلکه قدم ها ینه تنها گوشم را پر م  نای بلند سار ی هیگر

 

  یاز دور گردنم باز شود و کمر راست کنم، اما تنگ نایخورم تا حصار تنگ دستان کوچک سار  یم تکان
 گردد. ی دستانش محکم تر م 

 

 کند. یمعترضش اتاق را پر م  یصدا  رد،یگ یرا م میکه بازو یدست قبل

 ...نمیکنار بب  د ی... برنیاریبه کمرش فشار ن ادیخانم معلم حواست کجاست!... ز -

 

  یشود و منم راست م یدستانش رها م نا،یتوسط مادر بزرگ خشم آلود سار  میشدن بازو دهیکش با
 .... ستمیا

 

 دهد.  یگذارد و به عقب تر، هولم م یام م نهیس یدست رو  گرید یشود و بار   یخنک نم دلش

 

 باال...  ادی زود بگو دکتر ب نی.... رامنمی بب ستیعقب تر باا -

 

کند و تشر   انی را ب شیخواسته ها  ادیاش باالست که مادر بزرگش، با فر هیگر  یصدا یبه قدر   نایسار
 بزند. 
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 کنم... یام را خودم هم احساس م دهیرنگ پر  ،ینگران از

 

 لرزم...  یم شانیآن طرف تخت پر نیرام دنید از
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 کند.  ینگاه م نایو وا رفته، به سار ده یپر یمن با رنگ مثل
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 فهمد.   یمادرش را نم  یشنود و مفهوم لحن دستور  ی نم  شی گوش ها انگار

 

 سوزد.  یم نیدلم به حال رام یا لحظه

 شدن داشت.... ماریبه ت از یبود که ن  یمار یب مثل

 

 ترحم و تأسف دارد. یلرزان و مشت شده و افتاده کنارش،  واقعا جا دستان

 

 ... پدر داغون و سرگشته کی از  شتریکه عمو بود، اما ب  یمرد یبرا تأسف

 

 ... یپدر واقع کیعمو....نه  کی... آن هم استیم یروز ها ک نیکه ا یبه دل  ترحم

 

 یم دهی در آرام کردنش دارد، کش یکه مدام با حرکات دستانش سع  نایمادر بزرگ سار یسو نگاهم
 شود.

 

آرام  یکار بود برا نیمثل مادر بزرگش، بهتر نا،یسار یصورت و موها  یگردش تند دست ها رو دیشا
 من.... دنیکردنش، نه بغل کش

 

  یوقفه رو یو محکم و ب  دیآ یاسارت دستان مادر بزرگش به ضرب در م  که از نا یکوچک سار دستان
 یدهانم کوفته م یکشاند و رو یچشمانم را گشاد، دستم را باال م ند،ینش یمادر بزرگش م  ی نهیس

 بلند ناباورانه ام باال نرود.  یشود تا صدا
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 د...خوام برم مه یخوام... من م ی نمکس و  چیخوام... من ه  یمن شما رو نم -

 

 بکشاند.  نیرام یبلند است که از ترس، نگاه ملتمسانه ام را سو یبه قدر   غشیج

 

  قهیو از شق ندی نش یم شیموها ی شود و البه ال یاز من ندارد. انگشتانش چنگ م یدست کم نیرام
 گردد.  یلبانش متوقف م یرو افته،یالغرش امتداد  یها و گونه ها

 است.  یحال درد مند، مسر  نیا ایگو

 

 افتد.  یخورد و دستش کنارش م یم  یدیمادراش، تکان شد یتوپنده  یصدا با

 باال...  ادی ... بدو بگو دکترش بستمیمگه با تو ن نیرام -

 

 . دیآ یبرادرش در م  ی نهیبه س نهیکند که س یعقب گرد م نیرام

 

 دهد. یرا نم  یگونه سوال و جواب  چیه یاجازه  ن،یبا وردش پشت سر آرت  دکتر

 دخترک ما چرا خونه رو گذاشته رو سرش....  نی.... انمیکنار بببرو  -

 

 . زدی خ یتخت بر م  یاز لبه  نایبزرگ سار مادر

 ... بچم از دست رفت...نی کن یکار  هیدکتر  -
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 شود. یتخت م  کینزد ی با لبخند ساختگ دکتر

 مادربزرگش لوس کنه.... یخودش و برا یخواد کم  ی... فقط دخترمون مستی ن یز یچ -

 

  یو نگاهش رو ستدیا یتخت م نیکشد و پا  یم  سشی چشمان خ یدست پا نایبزرگ سار مادر
 . دیآ یو دکتر به گردش در م  نایسار

 . دیگشا یگذارد و با عجله درش را م یتخت م یرنگش را رو یقهوه ا یپزشک   فیک دکتر

 فشارد...  یرا م  میران پا یشود و رو یچنگ م دستم

خودم را   یبلندش، گوش ها  یتپش ها یکند و بعد قروپ قروپ صدا یکامل م ستیدور ا کی قلبم
 کند. یپر م

 

 کند.  یاتاق را پر م  یبا ارتعاش فضا نی آرت یصدا

 

 ... ستیبه مسکن ن یاز یدکتر ن  -

 

 ماند.  یخشک م  نیند و صورت محزون آرت تنها نگاه دکتر، بلکه نگاه همه به لحن دردم  نه

 

 آورد.  ی گونه نبود قلبم را به درد م نیکه صبح ا شانشیو پر دهیژول یموها

 بر سرش هم خفه کنم چون پدر است و پر از عواطف پدرانه...  دنیتوانم با مشت کوب یکه نم یدرد
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 شود.  یتخت دردانه اش م  کینزد یتعلل  با

 هق اش قطع نشده است... کم تر شده اما هق نایسار یصدا

 

 . ندینش یم  نایسار ی موها یماند، بر رو یدور نم  زمی از نگاه ت فشی که لرزش خف یدست

 

 شود. یانداز اتاق م نیخفه و لرزانش طن یصدا

خواهش و تمنا معلمش و   یدونم... منم با کل  ی... من مشهیعمر من با حضور معلمش خوب م -
 باشه.... ششیآوردم که پ

 

 گنجد. یحرکاتش در باورم نم  نیبودم، ا دهیاش را د  ینی و خودب یکه فقط قلدر  یمرد از

 

 بندد.   یگرداند درش را م یباز م فشی سرم را داخل ک دکتر

  ی... من نمدنمید... ادی تونه... هر روز ب ی... نمی: اما... خانم ترابدیگو یم شی ها هیگر انیم  نایسار
 ...نمشیتونم بب 

 

 گذارد.  یپسرش م یبازو یرود و دست رو یم  نیکنار آرت نایبزرگ سار مادر

 دارن... بهش قول ند..... یجان مردم کار و زندگ  نیآرت  -

 

 گردد. یبه شدت سمت مادرش بر م نیآرت  سر

 .مامان... -
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به عقب   یکند و قدم   یمادرش از کالم پرقدرت و چشمان به خون نشسته پسرش وحشت م چارهیب
 گذارد. یم

 

 کند.  یبرادرش مداخله م ستیدهد و در کار ناشا یبه خود م یتکان  نیبار رام نیا

 .... داداش

 

 زند.  یدر تک تک حرکاتش موج م تی و عصبان   نیبار، خشم در نگاه رام  نیاول یبرا

 

 چرخد.  یندمیسمت رام ضی با غ  نیآرت

 ....هیچ-

 

وقفه  یکه کوبش ب  نیپر تپش آرت ی  نهیس یمادربزرگش دست رو نا،یسار ی هی گر یبلند شدن صدا با
 گذارد.  یکامال مشهود است، م راهنشی پ یاش از رو

 

 ...دینگفتم... فقط گفتم شا یز یدورت بگردم من که چ -

 

 برد. یمادرش را م  یباز هم صدا نی آرت غرش

 وجود نداره مامان... ی دیشا -
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 رود . یانگشت اشاره مرا نشانه م با

 اونه... شی بده... چون باعث و بان   یدختر من، هر روز براش درس خصوص شی خانم مٔوظفه پ  نیا -

 

 خورد.  یچرخ م نیمن و آرت  ن ینگاهش ب دکتر

 شود...  یم زانی گر زانی ناکرده گر یخجالت زده به کار  نگاهم

 

 روم.   یفشارم و عقب عقب م یانگشتانم م نیرا ب فمیک ی دسته

 

 .د یآ یبه حرف م نیرام

 ....  یبند کن  تیو اون و تو زندگ  نیا یپا  تی با خودخواه یخوا یم ی ... تا کیتا ک  -
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🌺 

 

   ی#اتهام_واه

 

 

 ۱۲۹#پارت 

 

 

 

  یم نیرام  یاش از بازو چارهیبزند که لب باز نکرده، مادر ب   یرود تا حرف یم یدندان قروچه ا نیآرت
 زند.  یچرخاند و تشر م یو سمت در م  ردیگ

 نگذره...  شیخدا از باعث و بان  اعصاب واسش نمونده...  ینی ب ی... نمنمی بب ای... ب نیرام -

 

 دهم... یجان م ختنشینر یو اما براکنم  یاش را داخل چشمانم احساس م  یاشک و داغ هجوم

 من خواهم بود...  شیباعث و بان   زد،یها به هم بر  یو زندگ  ای کل دن انگار

گناه   یو ب  لهیپ  لهیش یب یچه کار کرده بودم... گناه کرده بودم که با زبان خوش، با بچه ها  مگر
 صحبت کرده بودم... 

 

 چرخد.   ی خروج شان از در نگاهم سمت مخالف م با

 رود.   یبرد و سمت پنجره م  یفرو م ش یموها یهر دو دستش را ال ضی با غ  نیآرت
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 .ستدیا یم  نایگذارد و باال سر سار یم شی اش را داخل گوش ها یپزشک  یگوش  دکتر

 

 ... کنم ها تیدوباره بستر  دیبا ،یکن ی طور  نی... انمی بب  ریوروجک کوچولو آروم بگ -

 

 افتد... یم نایسار زانیآو یبغل سرشانه دکتر، نگاهم به لب و لوچه  از

 تواند مهار کند.   یرا نم  شیکند، اشک ها یم  یهر کار  اما

 

محکم   و   ردیگ یکند و از لبه پرده م   یم یرنگ خال دی سف  ری حر یپرده  یتمام خشمش را رو  نیآرت
 زند.   یکنارش م

 

حرف به  یکند و ب  یباز م شی را به عرض شانه ها ش یزند و پاها  یقفل م  نهیس یرا رو دستانش
 زند.  یزل م رونیب

 

 افتد. یراستش، م ی قهیرنگ شق  اهیس  یموها انیدر م  دیسف  ینگاهم به تارها تازه

 داده است.  هیهد اهشیس یبه موها  یها را در اوج جوان یدیسف نیا یزندگ   یغم و سخت یعنی

 

 . رمیگ  یم نیرخ آرت  میبرخاستن دکتر، چشم از ن با

 

 کند.  یحرف اتاق را ترک م  یو ب  ردیگ یاش را در دست م  فیک
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 دوزد. یو زاللش را به من م سی چرخاند و چشمان خ یگردن م نایسار

 خواند.  یرود و مرا فرا م  یباال م نایتعلل رفتن و نرفتن، دست سار در

 

 خانم... معلم... -

 

 کند.  یرو م   رویکند و دلم را ز  یم دایقوس پ نی ش به پاا ین یپا لب

 

 شود.  یم دهیکش  نیآرت یسو نگاهم

 صادر شود.   نیهستم تا از طرف آرت یمنتظر اجازه ا انگار

 

 فهماند که جلوتر بروم. یچرخد و با نگاه سرخش و تکان دادن سرش، به من م یآرام م سرش

 

 دارم.  یقدم بر م  نایدهم و کنار تخت سار یم  یخشک شده ام تکان یپاها به

 .ردی گ یرا م شیرود و دست کوچک معلق مانده در هوا یباال م دستم

 

 ...شمیپ یایخانم معلم... هر روز م -

 

 چرخاند.  یم عتریلرزانش، پمپاژ خون در قلبم را سر  یو صدا غم
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خواهم  یکنم تا مبادا فکر کند، م   یدختر، غلبه م  نیدلم نسبت به ا یبه تمام حس ها ن،یاز آرت  ترس
 وابسته به خودم کنم... 

 

 بوسم نه صورتش را....  یدستش را م نه

 . دندشیو بغل کش  دنیبوس یرود برا یدلم ضعف م اما

 کنم تا از وجودم مطمئنش کنم. یرا باز و بسته م میپلک ها تنها

 

زده و خشک شده ام به   رتیمانم چشمان ه یکند و من م  یبلند اتاق را ترک م یبا قدم ها  نیآرت
 در...

 

 آورد. یبا تکان دادن دستم مرا به خود م  نایسار

 

 ... خانم معلم... من... من -

 

 شود.  یم  ری سراز شیگونه ها یو رو   ردیگ یدوباره راهشان را م شیها اشک

 

محفوظ مانده در   یدرد ها نیا  ختنی که مانع ر  ستین  یکسکنم...  یکه خود دار  ستین  ینی آرت گرید
 بمانم...  میپشت پلک ها

 کارم.   یدستش م یرو یبوسه ا میشدن اشک ها ی شوم و با جار  یم خم
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 نکنم. میرا متوجه اشک ها  ناینگاهم، سار نیکند با دزد یحکم م عقل

 زنم.  یدر اتاقش م یکنم و چرخ   یدستش را رها م زود

 بخشم.  یرنگ و لعاب م میفرو دادن بغضم، به صدا با

 خوشگله... یل ی... واقعا خیدار  یعجب اتاق مهشر  نایسار یوا -

 

را بر   یجمله ا  نی پرت کردن حواسش، چن یاتاقش را از نظر نگذرانده بودم و فقط و فقط، برا اصال
 آروم.   یزبان م

 

 زنم.  یپنجره، به کمک دست پس م  یبا رفتن جلو یرا به صورت ماهرانه ا دمید یتار 

 

  ی حرف مرا به   نایدر تکان دادنش سار یندادن مچ دستم انگشتانم را کرخت کرده است، آرام سع تکان
 آمده منحرف سازم.   شیتا ذهنش را از اتفاقات پ رمیگ

 ...  باستیو ز ریباال چه قدر چشم گ  نیاز ا اطتونی ح یوا -

 

 پرسم:  یزند، م  یتو ذوق م شی برگ ها یکه زرد یز یدرختان پا  یرو نگاهم

 ... ؟یاز )پ( بساز  یتون  یکلمه م کی یراست -
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  یم مانمیاش، از گفته پش نیشنوم و پشت بندش لحن حز یاش را م  ینیب دنی باال کش  ش،ی صدا قبل
 کند.

 پا....  -

 

 گردم. ینشانم و به طرفش باز م یلبانم م یرو یتصنع  یلبخند

 

 ... پ: مثل پرنده... پروانه... پتو...زیپ: مثل پا  -

 

  یش فرود مشکم یرو  یو با غرش رمی گ یباال م یشینما یروم و با دست سالمم پنجه ا  یم کترینزد
 دهم.   یآورم و قلقلک اش م

 پ: مثل پلنگ....   -

 

 گذارد. یشکمش م یخندد و دستان کوچکش را رو یم

 

 من ندارد. یشینما یاز خنده  یاش دست کم خنده

 یکردن، پر شده از آه و حسرت ها یبچگ یبچه مغزش به جا نیخورم که ا یدلم افسوس م در
 ... یزندگ

 

 .نمینش  یتخت م یجمع کرده، رو چپم را از زانو   یگذارم و پا یتختش م یگاه را لبه  منینش

 ...نم؟یدونه هم از )م( کلمه بساز بب  هیخوب خانم پلنگه...  -
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 کشد.  یچشمان نم دارش م ی کند و پشت دستش را رو  یرا در مشتش جمع م  فشیظر انگشتان

 معلم... مادر... -

 

 کشد.  یهوار م دلم

 کند.  یدلش را طلب م یحرف ها ،یزبان  یسازد و با زبان ب  یاش کلمه م  یقلب  یبا خواسته ها  تنها

 

 بگذارد.  ری صورتم تأث یحاالت قلب و روِح ناراحت و نگرانم، در اجزا   رییدهم تغ ینم  اجازه

کشم و  یکوچک و سرخش را م ین یکنم و با دو انگشت، ب یاش م نینگاه اندوهگ یحواله   یچشمک
 کنم.  یدهم و با لبخند تکرار م یکنم. انگشت اشاره ام را مقابل چشمانش تکان م یرها م

... ب:  ی... خ: مثل خنده... ز: مثل زندگ یم: مثل مقاوم... ج: مثل جسور ... ش: مثل شجاع... شاد -
 .. یمثل بزرگ 

 

  یها از چشمانش پر م  یدیدهد....نا ام یخبر م  ها دیبار از ام نیلبانش، ا یجا خوش کرده رو  لبخند
 کشد.

 

 کنم.  یاش مرتب م نهیس  ریاش را تا ز یو صورت   دیگل دار سف یشوم و رو تخت  ی تخت بلند م یلبه  از

 

 افتد. ینگاهم به تاج تخت بزرگ و دو نفره اش م تازه
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را   ریو چشم گ بای ره و زدو نف یتخت بچه گانه   نیدر حال پرواز.... تا به حال چن یصورت یا پروانه
 بودم.  دهیند

 

 روم.  یشوم و کنار پنجره م یها بلند م دیبد دیند مثل

 

 زنم.   یم یبه حرف خودم زهر خند خودم

 ...  ین یکه اتاق مجلل هم بب یدیند یز ی ... حرفت، مثل ندارد... چیدیواقعا هم ند -

 

بسته شده  ،یپرنسس  یعروسک یبا بند ها شیدوخته شده و کناره ها یها با طرز ماهرانه ا پرده
 اتاق را پر کرده بود.  یبودند و نور کامال فضا 

ها و    یاتاق پر از اسباب باز  ی شده، ست تختش در گوشه  یمنبت کار  دیکنسول و بوفه سف  نهیآ
 . دمیکه در حسرت تک به تکشان فقط قد کش ییعروسک ها

 

 ام از پارچه و کاموا ها با دست رنج مادرم، دوخته شده بود. یکودکدوران  یعروسک ها  تنها

آن آتش   انیبود که م یآورده بود، تنها عروسک مو بلند بزرگ واقع میکه مادرم از مکه برا یعروسک
 سوخت و خاکستر شد.  یجهنم 

 

 خانم معلم؟...  -

 

  یبشر  ی بن  چیکه به ه ایدن یدهنده  بیشود و نگاه از اموال فر یام پراکنده م  یافکار موذ ی رشته
 . رمیگ یرحم نکرد، م 
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 جانم...  -

 

 زند:   یکه گردن بچرخاند لب م نیا بدون

 سوزه؟  یمن م یشما هم دلتون برا -

 

زند،   ی م ییسنش چه حرف ها نیبچه در ا نیشونم! ا یترک برداشتن قلبم را به وضوح م یصدا
 ...ایخدا

 

کشم و سمت   یدهم و بو م یرا باال م  میابرو یگذارم و تا یدلم م یرو یشیبه صورت نما را دستم
 گردم.  یتختش باز م

 سوخته؟   یکنم... چ یحس نم  ی سوختگ یمن که بو -

 

 بندد.  یلبانش نقش م  یاما تلخ رو ن،یری ش یتبسم 

 بندد. یبازم را م  مهیدهان ن ییپا یباز نشده صدا یگر یبه حرف د لبم

 

  یبرم، داخل م یم یبه صبحانه بودنش پ   ینیداخل س  اتیمحتو دنیصبحانه که از د  ینی با س  نیآرت
 .دیآ

 

 کره و عسل...  یدست  شی و پ ری ش وانیل
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 کند.  یگذارد و کمر راست م یم زی م یرا رو  ینی رود و س ی م  یصورت یکاناپه  یروبه رو   یعسل زیم  کنار

 

 ... نیپا  نیبر نی تون  یم ن،یتو سالن هستن، اگه خواست نیخانم فتاح اومدن و پا -

 

 ...نایسار یمن هستم اما نگاهش رو مخاطبش

 دهد. یفاصله م  یبوسد و سرش را کم یرا م  نایسار ی شان یشود و پ  یم خم

 دخترکم صبحانه آوردم برات...  -

 

... پس نمیتونم بش ی: بابا من که نمدیگو یکه ادامه حرف پدرش را گوش دهد م نیبدون ا  نایسار
 ...گهیباشه د شمیخانم معلمم، پ دیبا
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 رصت طلب خودم...: وروجک ف دیگو یم یکشد و با لحن شوخ  یم شیموها  یرو یدست  نیآرت

 

 کند.  یراست م کمر

 باال.  انیگم ب ی. من به خانم فتاح منیرو بد  نایسار یشما صبحانه  یخانم تراب  -

 

 ترسد نگاهش به نگاهم باافتد.  یزند و م  یحرف م یجزام کی با  انگار

 .واریمن هستم و نگاهش در و د مخاطبش

 

 زنم. ی دل سر خودم غر م در

با چشمان  قهیکه دم به دق ،یجربزه اش و دار  ا ی... یش  یخوشحال م  یلی که از نگاهش خ نه
 !یبرات خط و نشون بکشه و تو هم از ترس قبض روح ش  رغضبشیم

 

 خانم معلم؟...  -
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 دوزم.  یم نا یکشم و به سار یم نی آرت یخال یخشک شده ام را از در و جا نگاه

 جانم...  -

 

 بخورم؟  نیدیصبحونم و م  -

 

 نشانم.  یلبانم م یرو یپهن  لبخند

 چشم خانم خوشگله. یبه رو -

 

 خندد.   یشود و لبانش م یشاد م  نگاهش

 روم.   یدارم و کنارش م یبر م زیم  یرا از رو  ینیس

 یرا آهسته رو   ینیکشم و س یعقب تر م یتختی پا یرنگش را رو  یدار صورت هیخواب پا چراغ
 گذارم.  یم یتختیپا

 

 لقمه؟  ای  ریخوب خانم خانم ها... اول ش -

 

 دوس ندارم.  یلی. من خدی: لقمه. کره کم بزن دیگو یم خوشحال

 

 زنم.  یم  یچشمک

 چشم ارباب...  -
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 کند. یبلندش اتاق را پر م ی خنده

 

 کشم. یدو انگشت گونه اش را م با

 !... خنده داشت؟ هیچ-

 

 دهد. یخنده سر تکان م انیم

 گن. ی ! ارباب به مرد مستمیمن که مرد ن -

 

 خندم.  ی فکر کودکانه اش م از

 

 به خنده!  شهیهم -

 

 کشد. یگردن م نایچرخانم و سار یم گردن

 

لبخند به لب از در وارد   ینقره ا یی ها هیبا حاش  اهیزانو، شال س یرنگ تا رو اهی س یجان با باران  نینگ
 شود.  یم

 شوم.   یاحترامش بلند م به
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 . دیآ یم کترینزد

 ... ری سالم صبح بخ -

 

 برم.  یم شی فشردن دست دراز شده اش، پ یرا برا دستم

 . ری سالم صبح شمام بخ  -

 

رنگش را کنار تخت   یشکل با قفل نقره ا یو جعبه ا اهی کوچک س یدست فیکند و ک یرا رها م دستم
  یگونه اش م یرو یشود و پر محبت بوسه ا یم مخ نا یگذارد و به سمت صورت سار یم نی زم یرو

 زند.

 مهد من حالش چطوره؟  زهوشی شاگرد ت -

 

 خوبم. یل یخ -

 

 . دیآ یبه گردش در م نایمن و سار ن ی کند و نگاهش ب یجان کمر راست م نینگ

 

 گذره؟ یبهت خوش م  شتریکه کنار معلمت ب  نمیب  یخدا رو شکر... م -

 

 دهد:   یپاسخ م  یزند و با خوشحال یاش را کنار م یشان یپ یافتاده رو یها  یبا دست چتر   نایسار

بهم درس بده... آخه من   نجایو ا  شمیپ ادی بابام قول داده اجازه بده خانم معلمم، هر روز ب  ر،یمد خانم
 تونم راه برم.  ینم گهید
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 .ندی نش یبازد و غم داخل چشمانش م یرنگ م  نینگ نگاه

 

 زند.  یم  نایسار ی  یشان یپ یرو یا شود و محکم بوسه یم دوال

 مهد.  یایخودت م یبه زود  ه؟یچه حرف نیا -

 

 کند.  یرو م   رویبا سوالش دلم را ز  نایسار

 تنهام. یل یخونه ما؟ آخه من خ ادی خانم معلم هر روز ب  نید یشما هم اجازه م ری خانم مد -

 

 دهد. یجواب م دنی به زور با لب گز نینگ

 نیاز ا گهید م،یکنار ت  شهیهم ،ی . بابات... عموت... مادر بزرگت... من... خانم تراب یستیتو تنها ن  -
 شم.  یحرف ها نزن که ازت دلخور م

 

 دور بماند.  نایسار دیگردانم تا نم اشک نشسته داخل چشمانم، از د یبر م رو

 

 سازد. یرا متحول م میایماند و دن یغم زده، م یها   یاهیچرخم نگاه اشک آلودم قفل س  یم تا

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 
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🍀🍀 
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 ��ام یعرض پوزش بابت کم کار  با

 ��د یمنتظر چند پارت توپ باش صبح

 

   ی#اتهام_واه

 

 ۱۳۲#پارت 

 

  یخودش، عقب گرد م  یبه حضور ناگهان  یحرف و بدون متوجه کردن کس یب   ند،یب  ینگاهم را م تا
 کند.

 

 کند!  یم لی و تحل هیکلمه را تجز کیفکرم  تنها

 است!  ی نیب ش ی قابل پ ری غ شیمرد واقعا مرموز است! تمام کارها و رفتارها نیا
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 آورد. یمرا به خود م نی نگ یو صدا سر

ظاهر به    النه کرده در چشمانم را پس بزنم و با حفظ ی زنم تا اشک  یچند بار پلک بر هم م باالجبار
 طرفشان بچرخم.

 

 مهد کودک.  یل یکنه... قرار شد دو ساعت، بعد تعط ینم  یشاگرد مهد من، جر زن گهینه د -

 

 کنم؟... یچهار ساعت... خواهش م  ری خانم مد -

 

 .شهیم عیت ضا گهید ینه اصال... اون وقت حق دوستا -

 

 . اورمیروم تا از بحثشان سر در ب  یجان م  نیکنار نگ مردد

 اومده!  شیپ  یمشکل -

 

 : دیگو یدهد و تند تند م یمجال نم نایجان لب باز کند، سار  نیکه نگ نیا قبل

ره.   یتو مغزم فرو نم یچ یه ی. آخه چند وقترمی گ ینم  ادی یز یخانم معلم... من که تو دو ساعت چ -
 امال نمره ام خوب شد. ن،ی خودتون که شاهد بود

 

 یبلند اش نگاهم را سو یبا خنده  نیکنم، نگ یحرف ها و حرکاتش هنگ م  یِ به دستپاچگ یوقت
 دهد . یخودش سوق م 
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 خندد.  یو م ردی گ یدهانش م یرا با فاصله جلو دستش

 : د یگو یم یزبان   نیریشود و با ش  یم زانیلب و لوچه اش آو نایسار

 ... نیمن بخند یشما هم که همش برا  -

 

 کشد. یشده اش م سی چشمان خ یجان با انگشت اشاره آرام، گوشه  نینگ

 شود. یم دهی انگشتش مال یرمل اش، رو  یاهی از س یکم

 کشد. یم  رونیب یبرد و دستمال کاغذ  یاش فرو م یباران  بیداخل ج  دست

 کند.  یانگشتش را پاک م  یرو  یاهیو بعد س دیزدا یچشمانش را م یگوشه  یسیخ اول

 پشت نقاب خنده! هیگر  ایچشمانش، از فرط خنده است  یگوشه  ی  یس یخ نیدانم ا ینم

 

 کند.  یکند و با زبان لب تر م یم یسرفه ا تک

 دختر واقعا همتا نداره؟  نیزهرا ا یدون  یم -

 

 دوزم.  یم نایسار  یپر محبتم را به چشمان لوچ شده  نگاه

 

 .ردی گ یطرز نگاهش خنده ام م از

 . فهیتونم رهاش کنم، چون ح  ینم نی به خاطر هم -
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  یرا سمت من م  نایسار اقی شود و چشمان پر اشت یاراده و از اعماق وجودم بر زبانم رانده م یب  کلماتم
 کشاند.

 

 توانم مهار کنم.  یگونه اش م دنیقلبم را فقط با بوس تپش

 کند. یم  رمیگونه ام غافلگ  یخواهم کمر راست کنم دستانش دور گردنم و بوسه اش رو یم تا

 سر دهم. هیتوانم گر یتوانم بخندم نه م یم نه

 دهد. ینجاتم م  نیافتم که نگ  یم ری منجالم دلم گ در

 شود.  ی از دور گردنم باز م نایکه دستان سار ردی گ یرا م  میبازو

 .یایبرم... تو هم م  دیزهرا جان من با -

 

 کند. یدعوت به آرامشم م  ش،یفهمد و با برهم زدن پلک ها ی را م حالم

 

!  ی: من هنوز صبحانه نخوردم؟ درس هم نداددیگو یم مهی سراس نایبدهم سار  یخواهم جواب یم تا
 نکردم! یمن که هنوز کار 

 

  یاش خشک م دهیان به صورت رنگ پرو نگاهم میچرخ  ی هر دو، همزمان سمتش م نیو نگ من
 ماند.

 کند.  یکند و موعظه اش را حفظ م  یخودش را زودتر از من جمع و جور م  نیهم نگ باز

  ی... حتلیاش درس دادِن... پس امروز هم جمعه ست و تعط  فهیمعلم فقط وظ  کیدلم.  زیعز نیبب  -
 رفته؟ ادتی... مگه له یمهد کودک هم تعط
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 دارد.  یرا از کنار تخت بر م فشیشود و ک یجان خم م نینگ 

 سیو برات تدر  ادیساعت سه تا پنج بعد از ظهر، م   یبا پدرت صحبت کردم. از فردا خانم تراب  -
 ... خوب؟ یمهد برگرد یکه انشاهلل بتون یتا موقع  دهیم یخصوص 

 

 دهد.  یبغ کرده سرش را تکان م  نایسار

 

 برد. یو مدست دادن جل یدستش را برا نینگ

 استراحت کن که فردا روز درسه... یهوش من. صبحونتو و بخور و کم زی شاگرد ت  نیآفر -

 

اندازد که با   یم  یبه من نگاه نشیحرف با چشمان غمگ  یزند. ب   یم یکم کم صورتش به قرمز  نایسار
 کنم. دوارشیخواهم ام یلبخند و پلک بستن، م 

 

  یم نینگ یکشد و داخل دست معلق مانده در هوا یم رونی پتو ب ریدستش را از ز اد،یز یتعلل  با
 گذارد.

 

 شود.  یتر  م ضیعر نینگ  لبخند

 .دختر باهوشم. فعال خدانگهدار  نیآفر -

 

 فهماند که راه باافتم. یچشم و ابرو به من م یزند و با اشاره  یم  یچرخ مین نینگ
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 دهم.  یدست م نایسار با

 خانم، خداحافظ. نایسار -

 

 کند.   یم  یپر شده اش ته دلم را خال چشمان

 کند.  یبه زور رها م ،یطوالن  یرا با مکث  دستم

شوم تا مبادا دل صاحب مرده ام کار دستم  یاز اتاق خارج م نیکنم و هم قدم نگ یعقب گرد م   زودتر
 بدهد.

 

 شود.  ینم دهید یباال کس  ی طبقه

 کنم.  یم یط نیبه طرف پا  یک ی  یکیپله ها را  نیسر نگ  پشت

 

 شوم.   یشوکه م شیها بیدستانش داخل ج  ر،یدر، سر به ز یجلو نیرام دنیپله از د یها وسط

 است.   زیشوک بر انگ یع یقدم رو رفتنش، به طرز فج حالت

 

 کند.  یپله ها پا تند م  یآورد و جلو یسرش را باال م   مانی قدم ها یصدا با

 

 شما کجا؟   یبخانم فتاح، کجا!... خانم ترا -
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 باز کند. شیو راه را برا ستدیکند عقب تر باا یرا مجبور م نی پله، رام نیرفتن آخر  نیبا پا نینگ

 ! نیدرک کن دیبا گهی. شما دمیدار یما هم کار و زندگ  یمهدو یآقا -

 

   شیپ یزند که دلخور   یحرف نم یباشد، اما طور  هیپر از کنا نیلحن نگ دیشا

 . دیایب

 

 کشد. ینداشته اش م  یها شی ر یبه رو یدست نیرام

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 
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🍀🍀 
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 ۱۳۳#پارت 

 

 

  دیزد، تاک  رونی از خونه ب یبد یلی اما داداشم با اوضاع خ ن،یحق با شماست. شمام به زحمت افتاد -
 کرد...

 

 : دیگو یم یاندازد و به زور با لحن آرام یم  نیپا  شتریکند و سرش را ب یم  یمکث

 برن. نجایاز ا یکرد، نزارم خانم تراب  دیتاک -

 

  ریافتاده بودم! مگر اس ری بود که من درش گ  یچه بدبخت گرید نیزند. ا یو قلبم نم دیآ یبند م  نفسم
 گرفته بودند؟ 

 

 کشد.  یرسد و ابرو در هم م یجان به دادم م نینگ

تونه دو   یمحترم! من با برادر و مادرتون صحبت کردم. معلم مهد من، فقط م یآقا  یچ یعنی -
 . نیهم  نا،یسار تی باشه، اونم به خاطر وضع نجایا یساعت

شه. هر   دهیطرف و اون طرف کش نیبه ا  ن،یکن یکه هر طور امر و نه   ستیدست شما ن ری و اس برده
 حساب و کتاب داره. قانون و زیچ

 

بدبخت تر از من که  نیخورم، چه برسد به رام ی خودم هم جا م  ن،یطرز صحبت و لحن نگ از
 ماند.  ی باز م مهی زند و دهانش ن یم رونی چشمانش از کاسه ب
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  ریمشت شده، سر به ز یکشد و با دستان  یحرف کنار م یب  نیرام  ن،ینگ یحرف ها دنیبه اتمام رس  با
 : دیگو یم

گناهه، نه به  یب  یبچه  هیهم، فقط به خاطر  مونیخواه ادهی. زمیخواه ادهی با شماست. ما ز حق
... واقعا نیاومد  نجایو تا ا نیدی. زحمت کشدیخودتون، ما رو ببخش  یخاطر خودمون. شما به بزرگوار 

 ممنونم.

 

 آوره! رتی قعا ح. وایهم غلدر و متکبر از خود راض یک یهمه درک و فهم و شعور.  نیبرادر با ا کی

 

به   گرید یکند و قدم  یرا در دست جابه جا م  فشی شده است، ک مانیاز حرکت خودش پش نینگ انگار
 شود. یم کینزد نیرام

 

همه باهاش حرف   نی. من ایقانون ریو غ ستهی کار برادرتون واقعا ناشا ن؟یبهم حق بد یمهدو یآقا -
 بشه؟ یجا نگهبان گذاشته که چ  نیدادم... اما باز هم شما رو ا حی زدم، توض

 

 دهد.  یتکان م  یسر  نیرام

توان و ازمون گرفته. شما هم  گهیبا کارهاش د نی. آرت یتونم بگم! جز شرمندگ یم  یبگم! اصال چ یچ -
نبالش،  بحران، بهش پشت کنم. مامانم رفت د نیتونم تنهاش بزارم و تو ا یبرادرمه و نم  ن،یدرک کن

 کنه. یم کاریدونه داره چ یخودش هم نم 

 

 توانم تنها افسوس بخورم.   یم  طیشرا نیا در

 آشفته. یاما با فکر و دل  ،ییبایهمه تجمالت و ز نیبا ا  یزندگ نیبه ا افسوس



 ی اتهام واه 

656 
 

 

  دهیآنجا خواب نای که سار یبا سطل آب، از اتاق قبل  ی نخ یکه ط  ینگاهم را از خدمتکار  ن،ی صحبت نگ با
 دوزم .  یم نیرخ نگ  میو به ن رمی گ یبود، م

 

  یطور  نی... اهیا دهیصحبت کردم. هزار ماشاهلل دختر باهوش و فهم  نایمن با سار یمهدو یآقا -
 معلمه، نه مادر و پدر.  کیکه معلم فقط  نی قانعش کن دیکرد، با یرو سپر  یزندگ  شهینم

 

 برد.  ی ش فرو مرنگ  یآب  یشلوار ل یها بیدست داخل ج ریسر به ز نیرام

گرفته.   یافسردگ نای . سارستیکس ن  چی. دست هست ی. اما دست ما ن نی گ یم یفهمم چ  یم -
 . ستین یاصال راض  نیوگرنه آرت  م،یکنه به خواسته هاش تن بد ی دکترش مجبورمون م 

 

 اندازد.  یم یام، نگاه ستادهیچرخد و به من که پشت سرش ا یم یلحظه ا نینگ

 گردد. یبر م نیزود دوباره سمت رام  یلیخ

 

 .میبگو  یز یبزنم و چ  یتوقع دارد، من هم حرف دیشا

 

  یو ضرورت ادیب  شیپ  یدادم، فکر کنم قانع شد. بازم اگه مشکل ح یتوض  نایمن به سار یمهدو یآقا
 .. فعال خدانگهدار میایحضور ما کنارش باشه، حتما م  یبرا

 

 . می: بردیگو ینداده رو به من م یپاسخ نیرام
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 افتم. یراه م  نیپشت سر نگ یو حرف  یخداحافظ  چیه یب

 

 . نم یب  یرا م کرشانی در پ  یبزرگ و ب  اطیح  تازه

  یز یاش، پا دهیزرد و خشک  یبزرگ سمت راست ساختمان که برگ ها یو درخت توت وهیم درختان
 دهد. یم دیام را نو ییاچند سال تنه نیا یها زیپا یتر از گذر همه  زیغم انگ

 

 خورد.  یباز هم پله م اطی ح وسط

 بودم! دهیپله ها را هم ند نیخانه گذاشته بودم و ا نیمن چگونه قدم به ا پس

 

 ! یادامه بد یروال زندگ  نیبه ا یخوا  یم یزهرا؟ تو  تا ک  -

 

دارم   یبرم عتریرا سر میو قدم ها  رمیگ  یم ست،یبزرگ ن  یشباهت به باغ  یکه ب اطی ح یی بایاز ز چشم
 مقدمه اش پاسخ دهم. یباشم و به سوال ب نینگ یتا هم پا

 ! یکدوم زندگ -

 

 کند.  یو محکم به پشت پرتش م   ردیگ یسرشانه اش بافتد، م  یشالش که کم مانده از رو یلبه  از

  یب یکه اون طور  . تماس گرفتمیرفتم در خونتون هر چه قدر در زدم، نبود ی. سر صبحیزندگ نیهم -
  دم،یشن ی نم  نایو مکالماتت رو با سار ی! اگه قطع کرده بودیدونم کجا رها کرد یرو، نم یپاسخ گوش 

سرت    ییرفت. که چه بال ی. اون وقت فکرم هزار جا میباش  نجایشد ا یاصال شصتمم خبر دار نم
 شده؟ یاومده؟ چ
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 رود.  ی م  رونی توپ و تشرگرفته، ب ری و همان طور که مرا ز دیگشا یرا م در

 

 ،یهست ،ی غرور دار  ،یدار  تی. انگار نه انگار خودتم شخصستین  تی اصال حواست به خودت و زندگ -
 ...ی... خونه دار یدار  یزندگ

 

 کشد.  یم رونی ب فشی را از داخل ک چیسو

 شناخته بودمت.  یا گهیازت توقع نداشتم. طور د -

 

 . ندینش یکند و م  یرا باز م نی ماش در

  یم تیهدا میزانوها یرا از بغل به رو فمی شوم و ک یم  ری جلو جا گ  یصندل یرو   عیزنم و سر یم دور
 گذارم.  یم فمیک یکنم و دستانم را رو

 بخوابد. رمیتا حرص مد  نمینش یبا ادب، صاف م  یدختر بچه ها مثل
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🍀🍀 

🌺 
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   ۱۳۳#پارت 

 

 

 کند.  یپشت، پرت م   یصندل ی را رو فشیکند و ک  یدستش را دراز م  یحرص از وسط دو صندل با

 

اندازد  یم  یچ ی را داخل جا سو چی گردد و همان طور که سو یخواهر بزرگتر، بر م کی ای مادر  کی مثل
 کند.  یم حتمی زند، نص یو استارت م

 

بچه، ندونسته  نیمشکل. تو به خاطر ترحم به ا شهیمعضل. م شهیهم از حدش بگذره، م یدل سوز  -
 .  یزن  یم بیبهش آس  یدار 

 

 آورد.  یرا به حرکت در م  نیکند و ماش یحرص دنده عوض م  با

 

بود که  نیکلمه ا کیمواخذه ام کرده! فقط حرفش  نایپدر سار   زیر کی ده،یرس  نجایپام به ا یاز وقت -
 دخترم، معلم مهد شماست!  یبحران روح  نیباعث ا
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 دهم.  صیرا از صورتش هم تشخ شیچرخانم تا صحت حرف ها یشدت گردن م به

 

 اندازد. ی به من م ییگذرا نگاه

 ؟ یکن  یباور نم  هیچ-

 

و به سمت    زمی گر یگردد، از تأسف نگاهش م یباز م ابانیجلو و خ ی شهیکه دوباره به ش چشمش
 گردم.  یباز م  شهیش

 

  یکند، رو یاکشن را اعالم م یینمایس لمیف کی انی که پا نمایس یمثل پرده  اه،یس یپرده ا انگار
 شود. یم دهیمردمک چشمانم کش

 است.  کینزد تی و در به در  یزندگ  نیا انی پا یعنی

 .  نمیب  یم دهیو حقارت، خاتمه د  یهمه بدبخت نیرا با ا  یزندگ نیا

 شود.  یهم مرهمش نم  ادیو فر هیگر کر،ی در پ یب یایدن  نیبودنم در ا یادیز

 

 زهرا جان؟  -

 

 زند.  یچشمانم را م  ییرود و روشنا یکنار م  ی اهیس ن ینگ یصدا با

 

 کنم. ی گونه ام احساس م یغلتان را رو  یقطره اشک  یزنم که گرم یم پلک
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 زهرا!  -

 

 شود،    یباعث م نی بار لحن متأثر نگ نیا

 نگاهم را به چشمانش بدوزم.  یدیو ناام  عجز

 

 زهرا!  -

 

 زند؟  ی م میصدا ری صورت اشک آلودم متح دنید از

 

 . رمی گ یم یرا به باز  فمی ک یاندازم و دسته  یم نی سرم را پا خجل

 

 در آورده بودم!   ریاخ یدو هفته  یکی نیشورش را در ا گرید من

 

که  نهیحرف زدنم فقط به خاطر ا  یطور  نیخواهرم دوست دارم؛ ا یکه به اندازه  یدون یزهرا م -
 ! ستنین یدلسوز  قی هاشون ال یملت بعض  نینشه! ا عیحقت ضا

 

 کنم. یرا مشاهده م زدیر  یدستم م یکه رو یو درشت زیر یزند و من دانه ها یحرف م  نینگ
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 یزنن؛ داغون م  یپشت سرت م  ک یرک یکنند و حرف ها یم  ریتو رو بد تعب  یدلسوز  نمیب  یم یوقت -
 شم! 

 

  یلب ریز یبوق ها و غر زدن ها  نیکشم تا عامل ا ینگاهم را باال نم یزند حت یکه م یبوق ممتد با
 . نمیرا بب نینگ

 

 آورم.  یدر م فمی کوچک ک  بیج یاز جلو یافکنده، دستمال کاغذ یطور با سر  همان

 

مرد به خاطر دختر و خانوادش تو رو   نیو تماشا کنم که ا نمیشه؛ بش  ینم یمن دلم و وجدانم راض -
 من شده...  یوارد زندگ یبشه، عمد یکشونه؛ بعد هم مدع یطرف و اون طرف م نیا

 

 شوم!  یو ذره ذره آب م  نمی ب یرا نابود شده محفظ کرده بودم   نینگ  شیکه پ یز ی ناچ غرور

 

 که خشک شدنشان از مهاالت است.  ییزدودن اشک ها یرود؛ برا  یلرزانم باال م دست

محض است؛  قت یکه حق  ییپشت بند حرف ها یتوانم سر بلند کنم و الاعقل پاسخ  یخجالت نم از
 بزنم!  

 

 یدانه ها دیو با میدیفهمم که هنوز به مقصد نرس یم  نیتوقف کوتاه ماش  ی و گاه  دنیچی از پ تنها
 بند بند ستون فقراتم متحمل شوم.  یبزرگ عرق شرم را رو
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مگه  ست؛ی کرده ن  لیفرد باسواد و تحص کیمعلم و  ک یواقعا در شأن  ن،یسر پا  نیو ا هیگر نیا -
 !یبچه شد

 

 کشم.  یم رونی ب یگر ید یو دستمال کاغذ رم یگ  یام را م ین یب آب

 

 نشانند!  یم  یحرف خودشان را به کرس یو زار  هیبماند بچه ها چگونه با گر ادمیهم نکردم که  یبچگ

 

 ماند! یم دنیمن مثل آب در هاون کوب  یاست. اما برا یمنطق  نینگ یحرف ها  تمام

 جسارت به خرج دهم!  ایباشم  یتوانم آدم عاد یاز سر من گذشته و نم گرید آب

نگرفته  ادی له نشوم! جسور بودن را  نیاز ا شترینداشتم که خرج غرورم کنم تا الاعقل ب یجسارت  اصال
 خور و ترس ها در سلول به سلول بدنم نفوذ کرده بود. یبودم. تنها تو سر 

 

 به جسم خشک شده ام بدهم.  یکنم تکان  یم یسع

 کرده بودم.   ی را واقعا بد سپر   امروز

رفتن به خانه شان پشت پا زده  یو هم به اصرار و خواهشش برارا تلخ کرده بودم   نیاوقات نگ هم
 بودم.

 بودم و با دل و جان قبول کرده بودم. دهیرا شن شیها  یو دلسوز  حت ینص یر ی موضع گ چیه بدون

 حقم است. همه قضا و بال ها هم بر سرم نازل شود، باز هم حقم است! چون
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جمع    یگذارم و آرام آرام با صورت  یتنم مانده بود، م ریخواب رفته ام که ز یشانه و بازو یرا رو دستم
 دهم!   یشده از درد؛ ماساژ م

 

  یکه حواسم باشد؛ رو نیندارم و بدون ا ایمثل آسفالت پدرم را در آورد. اما باز هم ح  یموکت ها نیا
 کشم! یدراز م  نیزم

 .رمی بگ دهیام را ناد یباشم سالمت تی اهم یهستند که به وجودم ب دهیچ ی پ یبه قدر  مشکالتم
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 کنم. یزنم و باز م  یآرنج دستم را تا م  از

 شود.  یعضالت دستم بهتر م  یخواب رفتگ د؛یبا گزگز شد  بالخره

 افتد. یکنار در م  یها سهیبه ک چشمم

 شود .  یاز دلم خارج م ینیغمگ یآه

 عالم است!  یدرد ها یهمه  یکشنده، بر رو یبودن؛ درد  ری و فق یو ندار  ییتنها

و از درون   ی کش  یفقط آه م نش؛ی تسک یبرا ی کن هیگر یتوان  ینه م  ؛یبزن ادیفر  یتوان یکه نه م یدرد
 !یسوز  یم

 

 شوم.  یکشم و بلند م یم  نیشلوارم را پا یباال رفته  یساق پا 

 

 معترض شوم.  نیگاه نگ یگاه و ب یها دیوقت نتوانستم به خاطر خر چیه

 

 دارم.  یها را بر م  سهی کشم و ک یرفتند، م  یچشمانم رژه م یکه جلو ییچترها یرو یدست

 

 رود. یبرنج دلم ضعف م دنیبا د  سه،یک نیاول

 نخورده ام!  یاست نهار درست حساب یوقت چند

 اندازد. یلبانم رد م یرو یمرغ لبخند محو دنیاز د سه،ی ک  نیبرداشتن دوم با

 

 از من غافل شده بود. ،یخانه شان و بدهکار  ضی هم به خاطر تعو نیشد؛ نگ یم  یماه شش
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 دارم.   یبرنج را بر م ییلویکوچک پنج ک ی سهیو ک  مرغ

 اندازم.  یم کنیگذارم و مرغ را داخل س ی م خچالیرا کنار   برنج

 کنم.  یمانده عقب گرد م یباق ی سهی برداشتن چند ک یبرا

 صورتم ناافتند.   یدهم تا رو یم چیبرم و چند بار پ یرا با دو دست پشت سرم م میموها

 دهم. یرا از هم فاصله م دیسف ی سهیک یکنم و دو دسته  یخم م  کمر

 .  ینیزم  بیو س  ازیپ

 

لبانم جا   یدرد رو یاز رو یتبسم پس،ی دو بسته پفک و چ دنیروم. از د یم  یبعد ی سهیک سراغ
 کند.   یخشک م

 

 افتد.  ینم ادمیکردن شکمم تنقالت   ری اوعضا جز س نیا در

تخم مرغ، با   ر،ی مربا، پن رشانیزنم؛ ز  یبرم و پفک ها را با دست کنار م  یفرو م سهیرا داخل ک دستم
 کنم. یکمر راست م  سهیبرداشتن هر دو ک

 

 . نمیکشم تا ساعت را بب  یزنم؛ گردن م  یم یچرخ میگذارم و ت یم نتیکاب  یها را رو سهیک

 

 یم م یها هیام به ر ین یاز راه ب یق یفشارم و دم عم ی هم م یلبانم را رو میساعت سه و ن  دنید با
 فرستم.

 !یز ی کوتاه پا یروز ها  نیرسد، آن هم در ا یمن نهار درست کنم؛ وقت شام هم م تا
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 زنم.  یگردم را باال م قهیرنگ ساده،  یآب  یبلوز نخ  یها  نی اندازم و آست یخودم باال م یبرا یا شانه

 شود.  یهم م ییسرفه جو  یطور  نیکنم و ا یکی بهتر نهار و شام و  چه

 

  یم نیزم  یگذارم. چاقو را از سبد ظروف برداشته رو ی م ینی داخل س آورم و  یدر م  سهیرا از ک مرغ
 .نمینش

 

 کند.  یلبانم جا خوش م یرو  یلبخند کم جان ن،ینگ یسر صبح یاخم و تخم و غر زدن ها یآور  ادی با

 

را به خانه شان   یچه قدر اصرار داشت چند روز  د؛یفهم نا یسار شیرفتن پ  یرا برا تمیاجبار نینگ یوقت
 در امان بمانم! نیآرت  یها ییو زروگو دیبروم و از تهد

 

گذاشت  یدر ورود یها را جلو سهی و تنها ک  امدینرفتن، با حالت قهر داخل ن یبرا دمیاما مخالفت شد 
 و رفت.

 

 است.  یفامروزم کا یکنم. نصف ران هم برا یمرغ را دوباره از وسط نصف م ران

 بارش بگذارم.  و  میبشو  عتریتا سر  زمیخ  یدارم و بر م  یبر م ی نیس یاز لب ها 

 کرد! یداشت کالفه ام م یکم گشنگ کم

 

 شود.  یگونه ام باعث به خارش افتادن صورتم م یافتاده رو  یاز مو یتار 
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 شوم.  یدرکنار زدن مو و خاراندن صورتم م یسرشانه سع با

 چرخانم. یآب را م ریگذارم و ش یم ییظرفشو  نکیس یرا لبه   ینیس

 

 !میگو یم یکوبم َاه بلند یم  نیرا زم  میقطع بودن آب؛ پا با

 گذارم.  یم نکیس یرا رو ینیدهم و س یظروف را به کمک پشت دستم عقب هول م سبد

 کوچک آب را بردارم. یروم تا دبه  یم  اطیغر ح با

 

 داشتم تا موقع قطع آب سرگردان نمانم. یدبه پر آب نگه م کی شهیهم

 

 پرم. یدر از جا م  یدبه را لمس نکرده، با صدا ی دهیخم ی رهیدستگ دستم

 

 روزگار شده است.  یملود نی وحشت آور تر میدر هم برا یروزها صدا نیا

 

 توانم جلوتر قدم بردارم.   یشوم و نم یخواهد بود، لمس م نیکه دوباره آرت نیفکر ا از

 

را به   نمیری کنم و لب ز یرا مشت م  فمیماند. دستان کث  یدر خشک م  یاز ترس گرد شده رو چشمانم
 کشم!  یدندان م

 

 کند! یزند و وحشتم را دو چندان م  یبه در م یسنگ ایمثل خودکار، پول   یز یبا چ یبار کس  نیا
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 !دی ایدر ن  کمی گذارم تا داخل خانه برگردم و ج یچپم را به عقب م  یپا
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 شنوم! یرا م  یبلند مرد ی را از ترس به عقب برنداشته، صدا گرید قدم
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 در و باز نکرد! یآخه قبالً هم کس ه؟یخونه خال نیحاج خانم ا -

 

 شود.  یملوک خانم بلند م یصدا

 !ستی کنه که معلمه؛ فکر کنم خونه ن یم  یدختر تنها زندگ هینه پسرم  -

 

 شود:  یهمان مرد بلند م یصدا  دوباره

 گاز!  یاداره  انیب  نیبهشون بگ نیپس اگه اومدن؛ لطف کن -

 

 فرستم. یم رونیبفشارم و نفسم را پر استرس  یهم م یرو پلک

 

 محله ست.  یملوک خانم هم از اون فضول ها انگار

 داره؟ یپسرم مگه چه قدر بده -

 

 ! یآبروم و ببر  دی! بایبه تو چه؟ مگه مفتش کهی گم زن یم اخه

 کردم.  یها رفت و آمد م  هیرفتم، نه با همسا یم رونی همه مدت نشناخته بودمش؛ چون نه ب نیا

 لبانم آورد.  یکردم که جواب همان مرد؛ پوزخند رو یم  یاز درون خود خور  داشتم

 

 کنم! یو گازتون رو قطع م   امیم  ن؛یشما خودتون اگه فردا پول قبض ها تون و پرداخت نکرد -
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 صواب کرده است!  یلیفضول بزند؛ خ یزن ها نیشود و تو دهان ا  دایپ ا ی تو دن یکه کس نیا از

 

 گردم. یدارم و داخل خانه بر م  یآب را بر م ؛ییگونه صدا چیکردن ه جاد ی بدون ا اط،ی احت با

 کردن چه قدر سخت است! یزندگ   ییتنها ایخدا

 دارم.  یبر م نتی کاب  یرا از رو  یکیگذارم و تنگ پالست یم نیزم   یبغ کرده دبه را رو 

 کنم.  یکنم و تنگ را پر م یدبه را باز م در

 

 کنم. یرا زده بودم؛ پاک م فمی و دسته  تنگ را که دست کث میشو یم ی کی  یکیرا  دستانم

که نکند به خاطر پرداخت نکردن قبض آب؛ آب را قطع کرده باشند؛ دود از کله ام  نیلحظه با فکر ا کی
 شود! یبلند م

 

 کنم.  یمرگ م یشود و آرزو  یکور م  میاشتها تمام

 !  ی! کدام زندگ یوش! به خاطر کدام دلخیمانده ام!  به خاطر ک یچ یبرا

 

 گردم. یسر ته ام، کنار پنجره برم یب  یکنم و دل مرده و دمغ از زنگ یرها م نتیکاب  یرا رو تنگ

 نگرم. یافتاده ام م ریکه گ ایبه نام دن   ،یو به زندان  نمینش یم  یطرف کی پنجره،  کیبار ی لبه

 

 !  دیرس یوقتش م  گریآب و گازم مانده بود! اجاره خانه ام که چهار روز د قبض
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 کنم! ی م ریخانه گ حتجیها را پرداخت کنم؛ در ما ی بده  نیو تمام ا رمیماه حقوقم را بگ نیا اگر

 خودم بخرم.  یبرا  یجفت کفش زمستان  کیتوانم  یهم نم  باز

 

 افتم. یمادرم م  ادی ماند و  یخشک م اطی پنجره، از سمت ح یگوشه  یگلدان شمعدان یرو نگاهم

 

 سال قبلش پاره شدن!  یبره مدرسه؟ کفش ها یزهرا تو برف چه طور   یحاج -

 

 فرستد. یرا با بلند کردن سرش، هوا م ظشیزند و دود غل یم  انشیبه قل ی بابا پک محکم حاج

ل ندارم. سال بعد  کف کفشاش پنجه بندازه و محکمش کنه؛ االن پو ،یمحرم  یببره کفاش  دیبده حم  -
 . میخر یم

 

 .دیتواند بگو ینم  یز یکشد و چ  یم یبد بختم پف  مادر

 کند. یآورد و قند ها را حبه حبه، خرد م یرا سر هونگ در م  حرصش

 . سمینو یم  یدانم چه طور  یرا نم میمشق ها گریمادرم با چشم د یچشمم به صورت غم گرفته  کی

  

 خورد. یگونه ام غلط م یصورت مهربان مادرم؛ رو یآور  ادیبا   یسمج  یاشک قطره

 شکسته اش گذاشتم. یشانه ها  یکوه، رو کیبزرگتر از  ی! اما من با کارم رنج دیقدر رنج کش چه
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 کند! یام م وانهیگونه ام، د یبا سر خوردنش رو گرید ی قطره

 کوبم! یسرم م یو با دو دست رو زمی خ  یلب پنجره برم از

 لعنت به من لعنت... -

 خودم... چارهی مادر؛ ب چارهیب

 

 کشم.  یدارم و تنم م  یبر م   نیزم  یرا از رو میها مانتو وانهید مثل

 کشم!  یم می را پا میزنم و جوراب ها یرا ببندم! زانو م  شی آن که دکمه ها بدون

 

ام  نهیس یومقطع شده بود و ر  میخواستم. نفس ها  یبودم. مادرم و م دهی رس  یوانگیمرض د به
 کردم.  یم  ینیاحساس سنگ 

 

. انگار داشتم رمی بگ یق یکنم دم عم  یم یگذارم و سع  یم میگلو ریمردم! دستم را ز یداشتم م انگار
 .ردی بود تا نفسم را بگ ستادهیسرم ا یجانم باال لی دادم و اعزرائ  یجان م

 

 زد.  یم انیدر م کیدستان لرزان شالم را برداشتم. قلبم  با

وقت   چیتوانم ه  ینم گریمادرم رخ داده است! د  یبرا یفکر کردم اتفاق ناگوار  یلحظه ا یبرا
 الغرش را ببوسم! یرا احساس کنم. لمسش کنم به آغوشش پناه ببرم؛ گونه ها  شیبو  نمش؛ی بب

 

 شد.  ینم میبستن دکمه ها کردم انگشتان لرزانم قادر به یم  یکار  هر

 پرم!    یپس پس بلند آب؛ از جا م یصدا
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 کنم!  یزند؛ نگاه م  یم  رونیآب که با خر خر آب ازش ب  ری گردم و به ش یزده به عقب بر م شتاب

 گذارم.  یو دوباره تپش گرفته است؛ م ستادهیدور کامل ا کی قلبم که  یرا رو دستم

 

 هم!بندم تا به وجود لرزانم خاتمه د یم پلک

 

 دستم نگذاشته و از گردن نشکسته ببندم.  یآب؛ خرج رو  ریروم تا ش  یجلوتر م یقدم

 را محکم کرده بودم.   ری پرچم ش ومیزور با چسب آکوار به

 

 . نمینش یدهم و م یم  هیتک خچالیروم پشتم را به   یعقب م عقب

 نگرم.  ی ام م ییکشم و به تنها یرا بغل م  میها زانو

 

  گر،یبار د  کی یاست و دعا برا  هیکنم؛ گر یشدن نفسم سپر  دهیتوانم عمرم را تا بر  یکه م یکار  تنها
 مادرم است.  دنی و به آغوش کش دنید

 

 

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 
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 ۱۳۶#پارت 

 

 

 

 کنم. یم ی و راحت دل پر دردم را خالگذارم  یم میزانو ها یام را رو یشانیپ

 

 کشم. یپف چشمانم م ری ز یکنم و دوباره دست یسرم مرتب م  یرا رو  اهمیس ی مقنعه

 کشم. یچشمانم م یزنم و پا یانگشتم م یکرم مرطوب کننده رو یا ذره

 

 شود!  یبهتر نم نیکند؛ عاقبتش از ا یکه روز و شبش را با اشک سپر  یکس

 اندازم.  یم فمی بندم و داخل ک یام را م یپمپ  یرنگ کرم مرطوب کننده   یصورت در
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 برود.  نیاز ب  ؛یاش از فشار روح  یکشم تا زرد یهم م یرا رو  لبانم

 روم.  یدر م  یو جلو  رمیگ یم نهیاز آ چشم

 .ندینش  یبه جانم م فیخف  یهوا لرزش یاز سرد ی هر روز، سر صبح  مثل

 کنم.  یکشم و کمر راست م یرا باال م میکفش ها ی پاشنه

 

 کنم. ی م میها هیرا مهمان ر ی صبح گاه  زیتم یو هوا رمی گ یم یق یعم دم

 

 .  دیکه درست کردم؛ چسب  یشب، مرغ و برنج ازدهی ساعت  ک ینزد شب،یقدر د چه

 

 نماند. میبرا  ییصبحانه اشتها یکردم؛ در عوض برا یکی و شام را  نهار

 اندازم. یم فمی را داخل ک دی زنم و کل یرا قفل م در

 .نمی ب یداخل کوچه نم یبه جز مغازه دار سر کوچه؛ کس یمعمول، سر صبح  طبق

 

 .شمیاند یروم و به خوابم م یم ستگاهیتا ا  مینوک کفش ها ینگاهم رو  ن،یپا  سرم

 

و   دیخند  یکردم؛ حاج بابا م یم هیو گر ختمیر  یسرم م یقبر مادرم بودم و داشتم خاک ها را رو سر
 داد!  یام م  یدلدار  دیحم
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خودم   یخودم برا ان؛یگر یو چشمان شانیپر یپرم، خوابم را با حال یوحشت زده از خواب م یوقت
خوبه و  شی . انشاءاهلل زندگنمشیب  ی: عمر مامانم دراز شده... حتمًا ممیگو  یکنم و م یم ری تعب

 خوشحاله!

 

 کنم. ر یتعب  یگر یتوانم طور د  یدل خودم نم یدلخوش یبرا دیشا ن،یا جز

 

 .نمینش یم یوسط خال  یصندل یشوم و رو یم یآرت  یحال سوار ب  نیا با

 

 زند. یم یافتد و لبخند مهربان  ینگاهش به من م ،یبغل  یصندل یرو   یمسن و چادر  یزن

 گردانم.  یبرم  شهیزنم و صورتم را سمت ش  یم ینکرده باشم؛ به زور لبخند یادب  یکه ب نیا یبرا

 

 کند.  یپرت م  یآرت  یبا عجله خودش را داخل ب   یشد که دختر  یبسته م یآرت  یب یدرها

 

زد؛ کنار من   یبرق م  یکوچک نی اش نگ  ییدندان جلو ی دندان نما که رو ینفس زنان با لبخند نفس
 .دیآ یم

 . ندی کشانم تا بنش یم شهیخودم را سمت ش  یصندل  کی

 . ندینش یکند و کنارم م  یم یتشکر 

 

 . ردیگ یرا فرا م  یآرت یکل ب ظشی ادکلن زننده و غل یبو
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کنار   یرا با انگشت کم  ختهیشده اش ر شیصورت گرد و آرا یبلندش که از هر دو طرف رو یها یچتر 
 زند.  یم

 

سانت   کی که از لبانش  یشود. رژ   یاش معلوم نم یذات   ییبایاست که ز ظی غل یبه قدر  ششیآرا
 را بزرگتر جلوه دهد.  شیشده تا لب ها دهیکش رونیب

 

 گذاشته است.  شیرا به نما  دشیسف یکه مچ پاها  یکوتاه جلو باز و قرمز... شلوار ل یباران 

 شد.  یم دهید ی سرش انداخته بود و بلوز زرد رنگش به خوب یکاسه  یکه باز، فقط رو یاهیس شال

 

  یکند؛ گوشه چشم  یاش را باز م ی هندزفر  یها میشود که همان طور که س یتابلو م  یبه قدر  نگاهم
 ! یدی خوشگل ند هی: چدیگو  یم  یاصفهان یکند و با لهجه  ینازک م میبرا

 

 یرا رو  فمیشوم و ک   یجابه جا م  یصندل یرو  یحرف چیآورم و بدون ه یاش شاخ در م  ییپرو از
 شوم.   یم رهیخ  رونی گذارم به ب یم میپاها

 دارد. یرنگ و وا رنگ  یآدم ها ادشیازدهام ز نیکه با ا یشهر  به

 

 حق داشت! چارهی بد بود و ب ادیمن ز یکننده  رهی هم نگاه خ دیشا

 

 کند!  یاش توجهم را جلب م  یاصفهان ظیغل یزن با لهجه  یصدا

 رون؟یب  یزار  یخوشگلت و م یاون موها ستین فیح  ؛ییبایز  نیدخترم خودت به ا-
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را   چارهیبار نگاه من؛ آن طور جواب داد! پاسخ زن ب کی یچرخانم تا واکنش دختر را که برا یم گردن
 خواهد بدهد. یچگونه م

 

تا چانه  بایکه ز یدهد و رو به زن چادر  یزند و از قصد  سرش را تاب م ی م  ییدندان نما لبخند
 رن تو...   ی: آخه مثل شما فضولن نمدیگو یصورتش را پوشانده، م 

 

 چرخاند.  یدهد و صورتش را سمت مخالف م  یتکان م نیبه طرف  یشود و سر  یسرخ م چارهی ب زن

 

 . دیگو ینم یز یکنند و چ  یبا تأسف دختره را نگاه م گرید یها خانم

 

دهد و  یم  هیتک  یگذارد و سرش را به صندل  یم شیاش را داخل گوش ها یاعتنا هندز فر  یب  دختر
شنوم؛   یمن هم م  یبلندش را از داخل هندزفر  یکه صدا یق یبندد و به عالم موس  یهم م یپلک رو

 رود.  یم

 

 کنم. یم  یط  ادهیمانده را تا مهد کودک پ یشوم و راه باق  یم ادهیپ ستگاهیا
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 ۱۳۷#پارت 

 

  یافتد که به مرسانا و مهرناز قول داده بودم اگر دختر خوب یم ادمی  ر،یلوازم و تحر یمغازه  دنید از
 دهم. یم زهی جا سند؛یبنو زی را مرتب و تم شانیباشند و مشق ها

  زهیآروم کردنشان در کالس قول جا یشلوغ کالسم هستند که به ناچار برا یو مهرناز دوقلو ها  مرسانا
 دادم.

 

 دهم. یست؛ سالم م ا یشوم و به فروشنده  که مرد مسن  یمغازه م وارد

  یچشمانش مرتب م یاش را رو ی رنگ ته استکان یقهوه ا نکیشود و ع  یاش بلند م یصندل  یرو از
 کند.

 سالم دخترم؟  کیعل-
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 .ستمیا یم  نیتریو یکنم و جلو یم  یاش تبسم یها اصفهان لهجه از

 بخرم!  زهیجا  یز یچ هیخواستم  یشاگردم م یبرا  یحاج -

 

به   بایکه سنش  تقر  دیسف یها  لیب یو س  شیو ر دهیو صورت کامال چروک  دهیخم بای تقر یپشت با
 !ارمیمن برات ب  یخوا  یم  یچ نی: نگاه کن بب دیگو یخورد؛ م یهفتاد، هشتاد ساله ها م

 

 رود.   یم نیتریدهد و پشت و یاش را باال م یلرزانش کاله گرد پشم یدست کم با

 هاش چنده! متیق نی دونم! بب یها رو نم متیدخترم من ق -

 

 افتد.  یسرشان؛ م یکوچک باال یطرح دار براق با عروسک ها یبه مداد ها چشمم

 خوانم.  یرا م شانیرو متیگردانم و ق یم چشم

 

 ن؟یاز اون مداد ها بد شهیحاج آقا م -

 

 . ردیگ یرا باال م   سرش

 کدوم؟  -

 

 دهم.  یگذارم و مداد ها را نشان م یم شهیش یاشاره ام را رو  انگشت
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 ونا که سرشون عروسک داره!ا -

 

 کشد .  یم  رونیب  نیتریاش از داخل و ییکند و مداد ها را  با جعبه قرمز و مقوا یم یآهان

 روش هست؟  متی ق نیدخترم بب  ایب -

 

 دهم. یبغلش را نشانش م متیگردانم و برچسب ق  یرا بر م یقوط

 

 دارم.  یشکل بر م کیعدد مداد به  دو

 لطفا!  نیرو بد  نایحاج آقا ا -

 

 . ردیگ یها را از دستم م مداد

  فمی گذارد، پول هر دو مداد را از داخل ک یم یکوچک  یو عروسک   دیسف کیمداد ها را داخل پالست تا
 کشم.  یم رونیب

   ؟یبفرما حاج -

 

 نیو ا ردی گ یچشمانش م  کیو نزد ردیگ یگذارد و پول را از دستم م یم شهیش یرا رو کیپالست
 کند.  یم یطرف و آن طرفش را برس

 

 گرداند! یمغازه را م نیسن چه طور ا نیمرد با ا نیعجبم که ا در

 شود. یام م یفشار وارد کردن به مغز نخود ادیمانع ز حرفش
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گذشته، چشمام   یاز من سن گهیپسرم امروز کار داشت؛ مجبور شدم من مغازش و باز کنم. وگرنه د  ِ-
 .تونم حساب کتاب کنم یهم نم ادیکم سو شدند و ز

 

 کنم. یمغازه را ترک م  یگذارم و با تشکر  یم فمی را داخل ک مدادها

 

 .ست یو نشاط آور ن زیدل انگ میبرا گریاست که صبح؛ د یصباح  چند

 

 کنند؛ حس و حال مرا دارند! یکه از کنارم عبور م  ادهیچند عابر پ انگار

 

  ای یاز ندار  ری نشاط آغاز کند. چون به غ یصبحش را با شاد یروزگار سخت، کس   نیدانم در ا یم دیبع
 .میدرون افسرده باخت نیخودمان؛ دل به ا ییتنها

 

و   ایکردند و دلشان پر از چه کنم چه کنم ها پر بود که از کنار دن یم یدر الک خود سپر  یطور  همه
 شدند.  یتفاوت رد م یب  شیآدم ها

 

 زنم.  یم  یلبخند دند؛یدو یشان که داخل مهد م یشاد بچه ها و لبخند و  دنیمهد از د کینزد

 

 .دندیدو  یبزرگ شدنشان م یبرا  یفکر  یدغدغه  چی بچه ها است که بدون ه نیبه کام ا ایدن  تنها
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 کرد.  یم  ریاس شیها  یانسانها را در دام گرفتار  تی که اکثر یبزرگ

که خود من   یگاهیو جا نجایو به ا میآ  یبرنامه؛ که نسل به نسل م یمسببش هم بزرگ شدن ب تنها
 !میرس یام م ستادهیا

 

 روم.   یکنم و داخل مهد م ی م یسالم و احوالپرس ا،یاز اول  یبعض  با

 

 رفت.   یم اطیداشت با عجله سمت ح  یورزش صبحگاه  یاجرا یخواه برا کی ن خانم

 دهم. یلبخند سالم م  با

 . ری سالم صبح بخ -

 

ورزش   یبرنامه  رمی : سالم زهرا جون، دارم مدیگو یکند و م ی م یرا همان طور که باز م  کروفنیم میس
 .م یبه بعد تو سالن برگزار کن نیاز ا دیبا شه؛یرو اجرا کنم؛ هوا کم کم داره سرد م  یصبحگاه

 

 گردم.  یو به طرفش برم ستمیا یم

 سالن؟  میاریبا هم بچه ها رو ب امی ب یخوا یامروز هم واقعا سرده؛ م -

 

 کنم. یخودم درستش م ممنون
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 ۱۳۸#پارت 

 

داخل، نگران  ارمشونینرمش؛ زود م کیفرج و  ی: دعادیگو یرود و بلند م   یعجله سمت در م با
 نباش. 

 

 کنم.  یرا دست به دست م  فم یزنم و ک  ی م یلبخند

 گذاشته بودند. میمهربان تر از مادر را رو ی هیمعلمان مهد، لقب دا کل

 

را از دلش در   روز ی د اناتیو جر نمیرا بب  نیروم تا بتوانم کالس برگزار نشده، نگ یم  تی ریاتاق مد سمت
 . اورمیب
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 کشم.  یم نی را پا رهیستگزنم و د یبه در م یا تقه

 

 . نمیب ینشسته م زشیرا پشت م نینگ

  د؛یآ یم  یلیرنگ که به صورتش خ  یگرد با چهار چوب قهوه ا یمطالعه  نکی ع یورود من، از باال با
 اندازد. یبه من م ینگاه

 نشاند!  یاش م یشانیپ یرو ی ف یو اخم ظر ردیگ یچشم ازم م عیسر یلیخ

 

 دهم. یکنم و سالم م یبه حالت نگاهش م یدانم. تبسم یرا م علتش

 

 دست شوند.  کیکوبد تا صاف و  ی م زیم  یداخل دستش را آرام رو یهاورقه

 

 بندم.   یهم م یروم، آرام در را رو یم  جلوتر

  یجان! نم ن ی : نگمیگو یم  یبا لحن شوخ دهینرس  زشیگذرم و مقابل م یها م  یاز بغل صندل  آهسته
 ؟یمم و بدجواب سال یخوا

 

 کند.  ینازک م میبرا یگذارد و گوشه چشم یرنگ م  یها را داخل کاور دکمه دار آب ورقه

 !  ی: خودتیعنی
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  یرو  یکنم. نگاهم را به جا خودکار   ی مسحور م میخواهرانه اش، پشت لبها یرا از طرز دلخور  لبخندم
 دوزم.  یم  زشیم

 

خوب و به جا؛ به خاطر بدست آوردن دل مهربانش با   یجمله ها دنیجمع کردن حواسم بابت چ یبرا
 روم. یور م  یجا خودکار 

 

پرم و دستم را از دور جا   ینامحسوس از جا م  یل یاش، خ  یاز صندل نینگ  یبرخاستن ناگهان  با
 کشم. یپس م  یخودکار 

 

 کنم. یرود نگاه م  یکه سمت کشوها م نیدلم، به نگ یباره   کیپاره شدن  با

 

 بندم! یهم م یپلک رو یا ه یثان یبلعم. برا یدهانم را م ی باال آمده بزاق

گاه و  یوحشت ها نیتنها خودم باعث ا ست؛یکس ن چی ه  ریمورد، تقص  یب یِ لحظه ا  یِ ترس ها نیا
 شده ام!  لیدل یگاه ب  یب

 

 . ردیگ یمتورمم از هم فاصله م یخسته و کم یباز شدن کشو، پلک ها یصدا با

 

 کنم.  یزنگ زده ام کنکاش م یحضورم را در حافظه   علت

 رفتم. یزدم و سر کالسم م یم یحرف  دینشده با رید تا

 گذارم.  یجلو م یفشارم و قدم یانگشتانم م نیرا ب فمیک ی دسته
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 اصال حالم خوش نبود.  روزیخوام. د یجان واقعا عذر م نینگ -

 

 چرخاند.  یقفلش م یرا رو دشیبندد. کل یدهد و م  یاش هول م رهیدستگ یرا محکم از رو کشو

 

  یتوجه  یب میو به خواهش ها یدونست  بهی کند: تو من و غر یکه به صورتم نگاه کند گله م نیا بدون
 ناراحت نشم؟  ی... اون وقت توقع دار یکرد

 

 شوم. یبه سمت راست، سد راهش م  یکند که با برداشتن قدم یقصد گذشتن از کنارم را م 

 زند.   یزل م مانمیبه چشمان ناراحت و پش دهیم چسببه یابروها با

 

 گذارم.  یم  شیبازو یرا رو دستم

 زنم  یبارد لب م  یاز تک تک کلماتش م یمانیکه ندامت و پش یلحن با

. قی نه دوست و رف ،یخواهر بزرگتر شد هیرو ندارم. تو برام  یاز تو کس  ری به غ  ایتو دن یدون یم
 مونم.  یهات م یخوب ونیهم مد شهیهم

 

 کند.  یرا گرفته تر م  میصدا  یو بغض کم  یناراحت 

 شود. یم مانیشود. نگاهش ناراحت و پش یاز هم باز م شیبازد. گره ابروها یرنگ م  نینگ

 و چشمان پر شده ام را متوجه نشود.  نمیدزدم تا ترحمش را نب یم چشم
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 باشم.  ز یو ترحم برانگ فیشده بودم، ضع دهیآفر انگار

 

  یزندگ نیا یادامه  یبرا یکشش گهی. ددمیبر گهید  نی: نگمیآ یده دوباره به حرف مافتا یسر  با
برم.   یم یزارم با خودم درد و گرفتار  یکار کنم! هر کجا قدم م  یدونم چ یتو وجودم نمونده. نم ینکبت 

 شدم.   نیانگار نفر

 

آورم. آن هم به خاطر دل پرم   یبر زبان م یوند  شیپسوند و پ چیبار است که نامش را بدون ه  نیاول
بلندتر حرف بزنم و دست و   یشود کم  یباعث م  اط،یدر ح یبلند بچه ها و خواندن سرود مل  یو صدا

 را گم کنم. میپا

 

 کشد.  یمقدمه مرا بغل م یحرف و ب  یب

 رود.  یم  ادمی می. تمام حرف هادیآ یشوم و زبانم بند م  یم  ریکارش غافلگ با

 

 کند. یم انیمه به کلمه بتحکم کنار گوشم کل  با

 !  یزن یم ییحرف ها  نیبارت باشه چن  نی و آخر نیحرف ها نشنوم! اول نیاز ا گهید

 

 کند.  یرا رها نم  میشود اما بازوها  یجدا م ازم

  یدون ی. میو رو حرف خواهر بزرگت حرف نزن یش هیبهت زنگ هم نزدم تا تنب   یاز قصد حت روزید
 گفت؟  یخونه مامان چ دمیرس یوقت

 

 زدند، دوختم.  یمن از اشک برق م یبراقش که به لطف حرف زدن ها  یها یعسل  یلرزانم را رو نگاه
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کرد زنگ بزنم. منم که  یدرست کردم. اصرار م  میمن به خاطر زهرا حل  ش؟یاوردیزهرا کو... چرا ن   گفت
جون کردم... حق تو رو هم شب و هم نوش  میقهر کرده بودم، تماس نگرفتم. حل یبا جناب عال 

 خوردم. 

 

 کرد حال گرفته ام را با مزاه خوب کند. یم یسع

 

خورد و نگاه هر   یبه در م یبزنم تقه ا یخواهم حرف یرا آسوده کنم. تا م  الشی زنم تا خ ی م یلبخند
 کشاند. ی را سمت در م  مانیدو

 

 فرستد.  یدر داخل م یهوش و زبان دراز و اما شلوغ، سرش را از ال زیپسرک ت ،یسراب

 ! گهید نی زنگ و بزن گنیم ی! خانم احمدری خانم مد -

 

 اندازد. ی م یاش نگاه یبه ساعت مچ  عی. سرردیگ  یاز من فاصله م نینگ

 گذشته...  قهیپنج دق یوا -

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 

🌼🌼🌼 



 ی اتهام واه 

691 
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 ۱۳۹#پارت 

 

بار به   کیدر داخل مانده است و    یکه هنوز صورت گرد و تپلش از ال یرود. رو به سراب یدر م  سمت
 زنم.  یبدو سر کالست. االن زنگ و م  ی: سرابد یگو یکند، م ینگاه م نیبه نگ گریمن، بار د

 

 شوم.  یوانه مدهم و سمت در ر یدو انگشت چشمانم را ماساژ م با

 

 کنم. یخروج بلند م یاجازه  یبرا  نینگ یبرا یبلند زنگ، من هم دست یصدا با

 

 زند.  ی م یدهد و لبخند یتکان م  یسر 

 را دارد.   یدلگرم کی  یلبخندش نشانه  نیا

و   رمیگ ی م  یمضاعف یانرژ  نمیب  ی ورود به کالس  را م یشور و شعف بچه ها برا یراه رو، وقت داخل
 کنم یشان م  نیتحس

 ...جانی ... شور و هیشاد یعنی... یانرژ  یعنی بچه
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 کنند.  یکج م شانیپشت سر هم، راهشان را سمت کالس ها یکی  یکی 

 

 شوند.  شانیکنم تا بچه ها وارد کالس ها یم یتعلل

 

  قیبه وجودم تزر یکودکان پر انرژ  نیا یلبخند سر صبح  دنیاز د ای دن نیدر ا یدلخوش و سرزندگ  تنها
 شود.  یم

 

 بندم.  یشوم و در را م  یدهم. پشت سر بچه ها وارد کالس م یخواه تکان م کیبه خانم ن  یسر 

 

 . ستندیا یننشسته، به احترامم م شانیها ی صندل  یکنند و رو یصدا سالم م کی یهمگ

 رود.  یتک تکشان ضعف م یشش ساله، دلم برا یهمه درک و فهم بچه ها نیا از

 

جواب  یشتر یکنم و با شوق ب یبندد را مهار نم  یلبانم نقش م یکه از ته قلبم  رو یپر مهر  ی خنده
 دهم :  یسالمشان را م

 . ری ... صبحتون بخاسیبهار،  شهیهم یسالم گل ها 

 

 بوده است.   یآدم با درک و فهم کی  ناً یقیانتخاب کرده است  اسیکه اسم مهد کودک را  یکس

 گل تازه شکفته هستند کیبچه ها  نیواقعًا ا چون

 دهند.  یم یشتر یصدا جوابم را با ذوق ب کی

 ...ری بخ صبح
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  یرنگ کوچکشان، استدعا م یقهوه ا یها یصندل ینشستنه شان رو  یبرم و برا  یرا باال م دستانم
 کنم.

 کالس شاپرک.  زانی عز  دیبفرما -

 

 و عطوفت بودند.  یسادگ یا یبچه هادن   نیا قتاً یحق

پر از   یای دن نیکودکان به ا  نیا یو پاک  یکرده بودند. سادگ بایو ز نیرا رنگ ایکودکان دن  نیا تنها
 رنگ و لعاب داده بودند.  رنگین

 

 گذارم.  یم ز یم یکنم و رو یدوشم خارج م یرا از رو فمیک یروم. دسته   یم زمی م سمت

 کنم.  ینگاه م  فشانی باز کردن ک یو جنب و جوش شان را برا ستمیا یم  زمیم  کنار

 

 در صورت مظلوم تک تکشان مشهود است.   یبرق خوشحال  یشاد

 شود. یو لبخندم محو م   ردیگ یافتد. دلم م یم  نایسار یخال   یصندل یچرخد و رو  یم چشمم

 

 .میکن  یمالحضه ما بزرگتر ها ذهن کوچکشان را مختل و قلب شان را آزرده م یچه ب یگاه

 

 . زدیر یبه خانه شان بروم، دلم م دیکه هر روز با   ساعت دو بعد از ظهر یآور  ادی با

 اندازد. یبه دلم م میعظ یوحشت نی کند اما وجود آرت  یخوشحالم م نایسار دنید
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 آورد.  یمرسانا مرا به خود م یصدا

 ! نمیخودم بش یزاره من جا  یمهرناز نم   نیا نیخانم معلم؛ بب -

 

 روم.  یکشم و وسط کالس م یمقنعه ام م یبه جلو یدست

  یهم را دارند مقابل هم هستند و با هم راه نم یدو خواهر دوقلو برعکس تمام دوقولوها که هوا نیا
 ندیآ
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 ۱۴۰#پارت 

 کنم.  یمهرناز درست م یرا کنار صندل یخال   یصندل
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 .م یکالس و شروع کن میخوا  یخواهرت؛ م  شیپ  نیبش  ایگلم، ب -

 

 اندازد. ی باال م یشانه ا ن،ی ریش  یو اخم زانیآو یبا لب و لوچه   مرسانا

 منه.  یاون صندل  -

 

 که مهرناز نسشته؛ است.  یاشاره اش به صندل انگشت

 

 گرداند.  یلجبازانه رو بر م  مهرناز

 خودمه... من عالمت زدم پشتش.  یصندل  -

 

 نداشت!   یتمام گریدو خواهر د نیهر روز ا ی بحث و جدل ها نیا

 

 رسد! یبه ذهنم م یدی البداهه راهکار جد یف

  یدوقلوها نگاه م نیکالس که مثل هر روز به جرو بحث ا یکنم و رو به تمام بچه ها یراست م کمر
 دارم؟  یشنهادیپ هی: بچه ها میگو یکردند؛ م

 

و عکس   نمی را بب  کسانی دو خواهر   کیبار یلب ها ،یکه بهتر صورت برنزه و چشمان قهوه ا نیا یبرا
 روم.   یعقب عقب م یالعملشان را بعد حرفم مشاهده کنم؛ کم
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کدام مهرناز است و کدام   میبفهم میتوانست ی مهرناز، م یچانه  یرنگ رو یخال کوچک قهوه ا  تنها
 مرسانا. 

 بود.  یکیاخالقشان هم  یبود که حت دهیآفر یطور  خالق

 

زودتر به  می چطوره مهرناز و مرسانا کالساشون جدا بشه؟ تا هم خودشون راحت باشن، هم ما بتون  -
 م؟ یکالسمون برس

 

 برم.    یفرو م میمانتو بیرا داخل ج دستم

سر و صدا و  م،یخورد. اما گوش ها  یز و مرسانا چرخ مصورت مهرنا یتک تک اجزا یرو نگاهم
 شنود.  یبچه ها را م ی لهیپ لهی ش یب  یاعتراض ها

 

 خانم معلم مرسانا بره! -

 

 ! گهی زور م یل ینه خانم معلم... مهرناز بره. اون خ -

 

 ! گهیکالس د نشیخانم مرسانا دوست منه... نفرست -

 

 کند. ی اعتراض م  گهید یکی

 زارم بره! یمهرناز هم دوست منه... من نم -
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هم  نیغمگ یبه خاطر آن ها بود با چشمان ی لفظ یکالس که دعوا یاهویو مرسانا به دور از ه مهرناز
 دهند. یدوستانشان پاسخ  ی هیبه بق ایکنند   یکه اعتراض نیبدون ا  ستند؛ینگر یرا م گرید

 

  یم انیغل ی در وجودم بود که وقت  یو ماهرانه ا عیسر یل ی خ یبدم دلسوز  دیشا  ،یها صهیاز خص یکی
   ی جهیبه خرج دهم و به نت یصبور   یداد کم یگرفت و اجاره نم یرا ازم م میکرد، فرصت فکر و تصم 

 . شمیاند یبه عاقبتش ب   ایکار 

  یو دستان کوچکش را مشت کرده است ؛ سو ستادهی مرسانا که سرپا ا یاز صورت بغ کرده  نگاهم
  دهیرنگش را بغل گرفته است؛ کش  یصورت فینشسته و ک یصندل  یمهرناز که رو یچشمان تر شده 

 شود.  یم

 برم.  یرا به عالمت سکوت باال م دستم

 

 لطفا!...   نینیبچه بش  -

 

 . نندینش ی م شانیها یصندل یشود و با جنب و جوش رو  یقطع م  شانیصدا

 خورند.  ینم  یاز و مرسانا حالتشان را حفظ کرده؛ تکانمهرن  اما

 

 روم.  یم فمی گردم و سمت ک  یم بر

: بچه ها همتون گوش  میگو  یبلند و رسا م یکم یکنم با صدا  یرا باز م  فمی ک پی طور که ز همان
 بدم.... اما..  زهی مرسانا و مهرناز جا یگرفتم برا می... من تصم نیکن

 

 چرخم.  یکنم و سمت بچه ها م یخارج م  فمیرا از ک مدادها
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بدن...   تی هم باشن و به حرف هم اهم یقول بدن، دو تا خواهر و دو دوست مهربون برا دیبا اما
 ...ه؟یخوب نظر شما چ 

 

 خورد.  یرود و قبل مهرناز، سر مرسانا سمت من چرخ م یبچه ها باال م  غی ج  غیج

 

 زند:  یشود و زودتر لب م  یباز م یمداد ها داخل دستم لبانش به لبخند دنید از

 نکنم. تشیاذ گهیدم د یقول م من

 

 . زدی خ یبر م  یصندل یهم خوشحال از رو مهرناز

 ...گه؟یکالس د  نیما رو نفرست دم خانم معلم.. یمنم قول م -

 دهم. یرا مهرناز م  یکینا و از مداد ها را به مرسا  یکی روم.  یجلو م  ت،یاز سر رضا یلبخند با

 

 .میگو یو رو به همه شان م رمی گ ینم دهیبچه ها را ناد تی و شکا گله

 بدم.  زهیهمتون جا یبرا ن، یباش یخوب و حرف گوش کن یبچه ها  نیقول بد اگه

 

 شود  یهمشون بلند م  یصدا

 ...میخانم معلم من دختر بد -
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 کنم.  یکس دعوا نم چی خانم معلم من با ه -

 

 ستم؟ ین  یخانم معلم من پسر خوب -

 

 شود.  یو بالخره وقت زنگ اول کالس ،گرفته م دیگو ی م یز ی چ کیکدام  هر

 

مقنعه ام را دوباره به  یخارانم و لبه  یچانه ام را م  ریاز دست رفته ام، با انگشت ز یتمام انرژ  با
 ام نشوند. یتگزنم تا متوجه خس  یم ی کنم. لبخند یحالت قبل برگردانده، صاف م

 

 . مینگرفت ادیهم   یز ی وروجک ها... زنگ خورد و چ نیدید -

 

 کنم، چه قدر سر کله زدن با بچه ها سخت است.  یبا خود فکر م  یا لحظه

 

بندند. چه قدر قانع کردنشان  ی م تی کنند و راه را برا  یم  ینه یگر ید یاز جا یبزن   یهر کجا حرف از
 است.  بتیمص

 

 کند.  یدانم چگونه فکر بچه و بزرگ کردنش به مغزم خطور م  ینم

 کردم که بخواهم بچه دار هم شوم! یمن ازدواج م مگر
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چشمانم  یشوند، خوشنود  یدست در دست هم وارد کالس م مانهی دوقلوها که صم دنیدوم از د زنگ
 گذارد.  یم  شیام را به نما یلبانم خوشحال  یبه جا

 

 کنم. ینصب م وارید یتابلو سبز رنگ رو یرا رو یشاد  ینقاش ،ینقاش   نیآخر

 کند. یم ییتابلو خود نما یرو رهیمتضاد ت یبدون خانواده و با رنگ ها   نایسار ینقاش   تنها

 

 مالم. ی و دستانم را به هم م ستم یا یتخته م یجلو

خودم، کتاب زبان هاتون رو در    ی: خوب نو گل هامیگو  یکالس م  یکنم و رو به بچه ها یتر م  لب
 . میکن نیتا ده تمر کیصدا، از  کی گهیبا هم د میخوا  یم نیاریب
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 ۱۴۱#پارت 

 

 

  ز،یم یقدمم را به جا ری بلکه مس کشاند؛ یدر م یدر کالس، نه تنها چشم تک تک بچه ها را سو یصدا
 کند. یم تی سمت در هدا

 بله؟  -

 

 شود.   یم  انیتو درگاه در نما بی عج   یبا حالت یشود و خانم احمد یباز م در

 دفتر کارتون دارم!  نیا یگفتن چند لحظه ب  ریخانم مد ؟یخانم تراب  -

 

 . میگو یم یآورم و چشم یام را بر زبان نم  ینگاه سوال رنگ

 اندازد!  یداند چگونه لحن و نگاه نگرانش آشوب به دلم م یبندد. اما نم  یدر را م یاحمد خانم

 

 زنم.  یسمت بچه ها م ی چرخ م یتعلل، ن یذره ا بدون

 گردم. یمن زود بر م  ن،یکن   نیبچه ها شما تمر -

  

 کشم. یبه صورتم م  یو دست رم یگ یم قی عم یدر اتاق دم پشت
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 کشم.  یم نی را پا رهیزنم و دستگ یبه در م یتقه ا 

نگذاشته، قبل چشمان از حدقه در آمده و رنگ    تیریکنم. قدم اول را به داخل اتاق مد یدر را باز م یال
 کنم!  یام احساس م ین یجا مانده، داخل ب  یپرزها یام؛ ادکن تلخش را رو دهیپر

 

 زند! یاز اتاق، خشکم م رونیچپم ب  یراستم داخل اتاق و پا یپا ره،یدستگ یدستم رو ریغافلگ

  مانیاز خلق کردنش تا حاال پش دیکه خالق شا یمنم! تنها موجود زنده ا ایدن  زیتنها نژاد ناچ  مسلماً 
 شده است. 

 . دیآ یدر م یو جلو  زدی خ  یمبل بر م  یاز رو دنمیبا د نینگ

صورتش هم  دنیبه د یاست! لزوم یکاف شدنم رانیو یقامت بلندش و ادکلن تلخش برا دنید
 ! ستین

صورتش هم  دنیبه د یاج ی احت یکند و حت یمغلوبم م دنشیمبل نشسته د یپشت به در، رو  درست
 . ستین

 گردد! یم یمهدو  نیآرت  یدرست مقابلم، سد نگاه لرزانم رو ستادنشیبا ا نینگ

 ! ندینش یم ن ینگ یشان یاخم  پ یرقصانم رو یها مردمک

 

 کنم!. یچشم و ابرو آمدنش را درک م و  دنیحرفش، لب گز انیم

 زهرا جان؟... یاومد -

 

ازش   یسخن  ، یچه مرگت هست! هنوز حرف دیخواهد بگو یدر مورد نگاه ها دارم.  م ییباال ادراک
: خودت را جمع کن! جسور باش! مقاوم، دیخواهد بگو ی! میروز افتاد  نی... چرا به ایدینشن

 پرغرور.... 
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 کند! نه اصال... یرا عمل  نینگ یگفته ها نیتواند ا یم ایآ ؟ یام چ  یخود واقع اما

کردنشان عاجِز   یدر مورد عمل کنی دارم... ول  ییباال تی موارد ناگفته، اما خوانا، درا نیمن در ا پس
 عاجزم... 

 

 شود.  یشدن دلم م یمنجرب خال  ،یدلگرم یصورتش به جا  حرکات

 خورد.  یبه مشامم م یمهدو نیآرت یاز آمدن ناگهان یبد یبو

 

 کند.  یدست، خشک شده ام آزاد م ریدر را از ز ی رهیدستگ نینگ

  انی در جر  دیاومده که با ش یپ یموضوع  هی! میمزاحم وقت کالستون هم شد  دیببخش یخانم تراب  -
 . نی باش

 

 را رها کنم.  ره یشود، دستگ  یاخم آلودش باعث م یو اشاره ها مایا ،یساز  تظاهر

 کشاند.   یو داخل اتاق م  ردیگ یرا م دستم

 نباشم.   زی همه ترحم بر انگ نیو ا فهماند آرام باشم یبهم م   یزبان یزبان ب  با

 دهانم به کار باافتد. یبلعم تا بزاق خشک شده   یدهانم را چند بار م یخشک شده  آب

 جلوه دادن خودم، در وجودم نمانده است. یقو یبرا یل یپتانس گرید 

 واقفم!  یمهدو نی نابه هنگام آرت یبه آمدن ها گرید

 دنیبه آرام یدیشد لیم گریبرسانم. چون د  انیمسخره را به پا یپروسه  نیگذارم تا ا یجلو م یقدم
 جهان! ینقطه  نیپر سوت و کور دارم. آن هم دور تر یجا کیدر 
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 .  رمی بگ دهیقلبم را ناد تمیکنم ر یم  یدارم سع یکه برم  ی هر قدم با

روم تا ذرات    یهاست که متوجه شده ام پوئن جسارت در وجودم کشته شده است. پس جلو م سال
 برود و بهتر نابود شوم!   نیمانده هم از ب یباق

ه  را دارد که تنها به منفعت خودش و خانواده اش است و ب یرخ اخم آلودش گواه خبر  مین دنید یحت
خودش پا به مهد کودک   یفقط به خاطر خواسته  یمهد نیدانم آرت  یضرر من تمام خواهد شد. م

 من بدبخت ُمضر است.  یهم برا نی .. پس خواسته آرتیگر یگذارد، نه کار د یم

 است.  رممکناتی به مقنعه ام مهارش کنم از غ دنی خواستم با دست کش  یکه م یخفقان حس

 

 آوردن؟  فیتشر نجایا شنهادی پ  کیبه خاطر فقط  ی تراب یزهرا جان! آقا -

 

خواهد دلم را قرص کند؛ اما، پوزخند ظاهر شده در   یاست که م یبخش نانیحاصل از اطم  نینگ لحن
 دارد! ییپا انداخته است، بحث ماورا یکه پا رو یمهدو نیرخ آرت  مین

 

 کنم.  ی نشستن قبول نم یرا برا  نینگ دعوت

 !ستمیا یزند م  یازش حرف م  نیکه نگ یشنهادیپنجره، منتظر پ کنار

 کند.  یزنم که از دردش دل خودم ضعف م  یبر هم گره م یرا طور  انگشتانم

 شود.  یروانه م  زشیبه ناچار سمت م  نینگ
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 ۱۴۲#پارت 

 

و    دیدون یممکنه... باز هم خودتون م  ریشما اصال غ  شنهادیدادم؛ پ  حیمن به شما توض  یمهدو یآقا -
 ! یخانم تراب

 

نگرانم   شتری گردنش ب  یزده   رونیکه شاهرگ ب  نی رخ آرت  میبه ن نیماتم زده و لرزانم را از دهان نگ نگاه
 دوزم!  یکند؛ م یم

 .زند  یکشاند و دستانش را به هم گره م  یمبل جلو م یدارد. خودش را رو  یبرم   شیپا یاز رو پا

 که دوباره مطرحش کنم... ریندادم خانم مد شنهادیمن پ -
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در خراش دادن پوست و گوشت دستم  گریشود و د یلحن قاطع و پر از خشمش، انگشتانم لمس م از
 افتند!  یبه جدل نم

 

 . دیآ یم رونیب  شز یاعتراض گونه دوباره از پشت م نینگ

 شما..  یجا مهدکودِک نه کارخونه  نی... انیواقعا شورش و در آورد یمهدو یآقا -

 

مبل قرار داده  یپشت یکه دستانش را رو نینگ یبه صورت برافروخته و لحن بلند و تند شده   نیآرت
 شود.  یمبل بلند م  یاز رو لکسیزند و ر  یم یبراق شده است، پوزخند نیصورت آرت  یاست و رو

 برد.  یرنگش فرو م اهیشلوار س   بیزند و دست داخل ج یرنگش را کنار م اهی کت س ی لبه

 زند.  یم یکشد و پوزخند صدا دار  یدو انگشت دور لبانش م با

اتفاق فقط معلم شماست، من بارها تذکر داده بودم، دختر   نیخانم فتاح... باعث ا  نیری تند م یل یخ -
 برقرار کنه...  یم یصم  یبا معلماش رابطه  ادیز  نیاجازه بد دیره... نبادا یمن روح حساس 

 

 بلندتر....  شیشود و صدا یرفته  رنگ صورتش سرخ تر م رفته

 ! به خاطر معلم شما...یعمل بشه... اونم به خاطر ک دیداغون با ی هیحاد و روح   یحاال هم با افسردگ  -

 

 شود. یاشاره اش که پر شتاب سمت من گرفته م انگشت

 رود!  یم  ادمیشود رها کردن بازدمم  یمنقبض م   ییهوا یاز ب میها هیر

 رفت! یمن نشانه م یماجرا من بودم و انگشت اتهام ها به سو  نیا ی کاراکتر اصل ناخواسته
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 افتد. یشود و کنارش م یدستانش شل م  نینگ

 .  دیآ یاندازد و دوباره به حرف م ی بودم، م  ستادهیا تیمثل م  دهیپر  یسمت من که با رنگ ینگاه مین

 شد؟  یبا دختر شما برخورد م  یو زندان بهیغر کی در کالس مثل  نیانتظار داشت یمهدو یآقا -

  

کند:  مثل تموم بچه ها باهاش برخورد شده... نه  یدهد و اعتراض م  یرا در هوا تکان م دستش
 نه کمتر...  شتریب

که گوشه  ی   شکستن  ٕیش ایمجسمه، گلدان،  کینماد را داشتم. مثل  کیشکر خدا وجود هم که  من
 گذاشته شده بود! شی اتاق به نما ی

 

خواهد با   یدهد. انگار م  یمچ دستش تاب م یرا رو متشیرنگ گران ق ینقره ا یِ ساعت مچ  نیآرت
 حرف ها و حرکاتش داشته باشد.   یبرا یکنترل  نش،ی ریلب ز دنیکار و به دهان کش نیا

  شتریچشمانش را در بر گرفته ب ی دیکه سف  نیخون  یکند. رگها یباز م  عینهاند و سر یهم م یرو پلک
 شود  یم

 !...ری خانم مد -

 

 بشنود!  یخواهد بحث و مخالفت  یدلش نم گرید یعن یابن لحنش،  تحکم

 کند. یرا ادا م شی کند و کلمه به کلمه حرف ها یم  یمکث 

تا اون روز...   دیمعلم شماست...  با ریداره... که اونم تقص یفور  یبه عمل جراح  ازیدختر من... ن  -
عملش با    دیداشته باشه ... با یعمل آمادگ نیکه به ا میکن  یکار  دیبشه.... با تی اش تقو هیروح 

 بگم؟... بازم  ایانجام شه... مفهومه  تیموفق
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 .دیآ  یجاخورده، به گردش در م  نیکه از لحن آرت نیدر حال انفجار و نگ  نیآرت نیب نگاهم

 کند! ینم   یو مخالفت دیگو ینم  یز ی کرده باشد، چ ین یانگار عقب نش نینگ

 کند.  یفرستد و با چرخش گردنش، نگاهش منجمدم م یم رونی نفسش را پر درد و خشم ب  نیآرت

 با خودم مذاکره کند! دیمشاجره من هستم و با نیفهمد طرف حساب ا یتازه م انگار

 شود.  یو سمت در روانه م  د یآ یم رونیب  شیروبه رو  زیمبل و م نیماب از

 منتظرم...  رونیخانم فتاح من ب  -

 

پندارند و   ی م چیکه ه یشوم. وجود یخودم متأسف مو حالت گفتارش از وجود  شی برگرداندن رو با
 دهند! یخودم هم نم یحق انتخاب را برا  یحت

 

 بوده ام و تازه راه نفسم باز شده است.  یپرم. انگار در خواب زمستان  یدر، از جا م  یصدا با

 .ندینش یمتورم شده ام م یگلو  یمقنعه ام، رو ریرود و از ز یباال م دستم

 ! ردیگ یزده ام لرز م  خیشود و دستان  یو بازدمم تند م دم

کند؛ به   تیقصد دارد شکا  یمهدو  نیکه آرت  نیها بود! فکرم جز ا نیتر نفکیجز ال گرید بت یمص نیا
 دهد!   یقطع نم یگر ید یجا

 خورد!   یوار به هم م یخشک شده و ماه لبانم

 ! ردیگ یخفه شدنم را م یرسد و جلو یبه دادم م نینگ

 

 نشده که....  ی: زهرا... زهرا جان بخور... طور رد یگ یلبانم م یجلو  یآب وانیل

 خشک شده اش بفرستد. یبه گلو یکوشد تا جرعه ا یکند و م یآب را حس م یسرد لبانم
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 : دیگو یو تند تند م  ردی گ یدستم را م نینگ

حقوق هر ماهت   ی... حت  یباش نای سار شیپ  نا،ینشده... فقط اومده بود بگه تا عمل سار یز ینترس چ -
 ... دهیرو م

 دوزم؟  یبه صورتش م وانیل یتر شده ام را از باال چشمان

 

 کند!...   یت یخواست شکا ینم ی عنیبودم !  دهیقدر ترس  نیا یخود یب  یعنی

 . ردیاز لبانم فاصله بگ وانیکشم تا ل یرا عقب م سرم
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 آورم.   یدارم و سوالم را به زبان م یبر م میگلو ریرا از ز دستم

 کنه!؟ تیخواست ازم شکا ینم  یعنی -

 شود! یچشمانش گرد م  نینگ

 

 ؟یکرد کاری! مگه چی ت یچه شکا ت؟یشکا -

 

 اندازم! یم ن یطرز فکر بچه گانه ام؛ خجالت زده سر پا  از

 

 !ردیگ یزند و ازم فاصله م یم یتاسف بار تلخ خند نینگ

  فیاراج نیبا ا  یکرد یم الی ... پس خیافت یحال و روز م  نیبه ا ین یب  یرو م ی مهدو یبگو چرا وقت  -
 کنه؟  تیخواد بره شکا  یتوعه؛ م ریتقص گهیکه مدام م

 کوبد. ی م زیم  یرا رو وانیل

 ؟ یداشت یطرز فکر  نیمن خبر نداشتم! واقعا چن یبود  یزهرا... تو چ یوا -

 

 نداشتم.  شیبرا  یسِر افکنده، جواب جز

 گردد..  یفرستد چند قدم دور شده را دوباره به طرفم باز م یم رونیرا پر صدا ب   نفسش

  هیتب  دیهم با ی. انگار کم میزن یباهم حرف م  یبرگشت ی وقت نایسار شیتو برو پ شه..  یطور نم  نیا -
 شم. یم  دیهام کنم؛ کم کم دارم ازت ناامحرف   یچاشن
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 .دیآ  یبه سرعت باال م سرم

 کجا برم! -

 

 . ردیگ یگذارد و نگاهش غم م  یم میبازو یرو دست

  یرو یوندی عمل پ هی دیعمل بشه... رگش از تشنج کوتاه شده و با نایسار یپا د یگفته با نایدکتِر سار -
 انجام بشه. شیپا

 

 برساند. انیدوزم تا حرفش را به پا یبه حرکات لبانش چشم م صانهیحر

 

 .. یبش  نایسار یو فقط معلم خصوص یایخواست مهد ن   یازم م یمهدو ی: آقا دیگوی مقدمه م یب

 

 شود! یرها م میبازو یرانم. دستش از رو  یرا عقب م میرود، بازو  یمتعجم باال م یکه صدا یحال  در

 کار کنم! یچ -

 

 چرخد!  یکالفه شده باشد؛ دور خودش م انگار

مهد رو بهم زده...  نیکالً نظم ا یمهدو یآقا افتاده ام.  ریگ یزهرا... خود منم تو بد مخمصه ا نیبب  -
 کنم!. تی شکا دیبره با  شیپ یطور  نیاگه ا

 

  یحفظ آرامشش مقنعه اش را به جلو م یبرا یدهد و گاه یرا در هوا پر استرس تکان م دستانش
 کند.  یرا صاف م شیراند و لبه ها یبه عقب م دهی کش شیها یچتر  یرو یکشد و دوباره دست
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تونم تو   یسوزه و نم  یدرست رو برام بسته... دلم به حالش م  یر یگ میراه تصم نایهم سار یاز طرف  -
رو به زور   نایسار روزیاز پر گهیدر منتظر توعه؛ م یجلو یمهدو یکنم. االن هم آقا یکار  تشیوضع نیا

 کنه... یم هیو مدام گر رهیگ یآرومش کردن... بهونه م

 

 یبرا زش،یاندازد و سمت م یبه تلفن م ینگاه میماند. ن یتمام م مهین نیتلفن، حرف نگ یصدا با
 شود.  یقطع شدن ندارد، روانه م میکه تصم یپاسخ دادن به تلفن 

 

 آورد. یرا به درد م میجا گلو کیو ترس  بغض

به   نایسار ی بغرنج روح  تی که قلبم از وضع یاز من  یسوزد، چه انتظار  یم  نایکه دلش به حال سار نینگ
 دارد؟  د،یآ یدرد م

 بله بله اومدن... -

 

 رسد. یم  انیو غر زدن بلندش به پا  یگوش دنیبا کوب  نیکوتاه نگ مکالمه

... اگه  نایسار  شیدو روز رو برو پ  یک یانگار ارث باباش و ازمون تلب داره! زود باش زهرا... تو  کهی مرت -
 کنم! کار ی دونم باهاش چ یشد؛ م یمدع  شتر یمردک ب نیا

 

 نگرم!  یکند؛ م یرا جابه جا م   زشی م یرو  یها لیوقفه وسا  یصورت قرمز شده و دستان لرزان که ب به

به   هیو هر ثان شهیکه هم یصبور  یو برا نمیب یرا هم بالخره با چشم و دل م  نیشدن صبر نگ زی لبر
 کنم.  یم نشیدهد؛ تحس یخرج م

 چیبدون ه  یمجبور  ی... گاهیانجام ده  ستیرا که به دلخواهت ن یکار  یوقت ها مجبور  یگاه
ها خالصه   تیمن در اجبار یو زندگ  تی . تمام موقعی عت کنو اطا یگوش به امر باش یسوال جواب

خودم  یبرا یا ی... خودم زندگ بهی شده بود! چه جنس مذکر... چه از جنس مونث.. چه آشنا، چه غر
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 ینهادم. قدم  یآنکه بدانم؛ قدم م یو مقاومت... ب یستادگیفقط رفتن بود! نه ا میکه پا ودمساخته ب
 متوقفش سازد! رشی که تقد ییرفت تا جا یخودم نبود! م  میکه برداشتنش تصم

 

 در، پارک شده است.  یکه درست روبه رو ینی ماش ینبود نگاهم را بچرخانم برا الزم

 زند.  یمن استارت م  دنیچرخد و از د یم یلحظه ا کیفقط  نشیدر، نگاه سرخ و آتش یصدا با

 

 مصرترش نکنم.   ستشیدر برخورد ناشا  شتریب  رمیگ یم چشم

و   یدر مقابل هر گونه امر و نه دیام است و با فهیوظ   یراست یکند؛ راست ی با خود فکر م دیشا
 مطاوعت کنم؟ نشیتوه

 شوم.  یسوار م یحرف  چیکنم بدون ه یعقب را باز م  در

 راند.   یدر را نبسته م رهیدستگ یرو دستم
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 ۱۴۴#پارت 

 

شود که در را از   یباعث م  یز یچه چ ایشود!  یآورم م  ادی آدم بودن؛  ایخورد  یدانم مغزم تکان م  ینم
را   نشینگاه خشمگ  ن،یوسط ماش  ییجلو ی نهیگره زده از آ یکوبم و با ابروها ی خشم محکم به هم م

 کنم!  یم ریگغافل

 شوم! ینگاه طلبکارانه اش براق م به

 مانم! یچشمان پرغضبش  م  ی اه یاست، قفل س دیخودم هم بع یکه برا یبا نگاه درنده ا  ؛یلفظ نه

 

 !میآ یکوبد به خودم م یفرمان م یهوا رو یکه ب یگرفتن نگاهش، مشت با

 

 شود. یم دهیکند، کش یم کیبه لبانش نزد  یفی انگشتانش، با لرز خف نیکه ما ب یگار یس یرو چشمم

 

  کیهزار و  یو آدمها  رونی و ب شهیکنم و نگاه سرکشم را به سمت ش  یخودم را جمع و جور م زود
 دهم. یرنگش سوق م 

 رود!  یم ادشیو ضربان؛  شی پمپاژ کردن خون در رگ ها  قلمبم

 گذارم.  یم یاعتراض دلشکسته ام از هر کس و ناکس  یتندم را پا نگاه

 

 انجامد.  یبه طول م یا هیثان ای قهیدق کیچه قدر؟ تنها  اما
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 ست! یادی حرکت ز کی نیجربزه؛ ا یتو ب یقدر هم برا نیزند: هم  یم بیمغزم نه باز

 

کم و   یواگذار کرده بودم که خودش ب یبودم که انتقامشان را به کس یکسان ونیحال روزم را مد نیا
 گرفت. یاز تک تکشان م یکاست

  یدود م گاریپشت س گاریاست و س دهیکش  نیسمت خودش را کامال پا ی شهیکه ش نیلطف آرت به
 . ندینش یشده ام م فی به بند بند تن ضع یز ی خشک پا یکند، سرد

 

کنم خدا هم قهرش گرفته است. از انسان   ی هوا، احساس م یرف و خشکب دنیروزها به خاطر نبار  نیا
 شهیپ یبرتر   یگر یبر د  یکیبرده و  ادشانیبودنشان را از  کسانی  ایو اما دن دهیآفر کسانیکه  ییها

 گرفتند.

 کنم. یر یخرده گ  نشیباز ماش  ی شهیتوانم به رفتار و ش  یهم نم رمی بم اما

 .رمی لرزم را بگ یچسبانم تا جلو یرا بهم م میکنم و پاها یمرتب م میزانو  یرا رو میمانتو لبه

که به   یقیعم   یو تمام حواس شش گانه اش به پک ها ی نگاهش به رانندگ رغضبیهم مثل م  نیآرت
 زند، است.  یم گارشیس

 

 شوم.  یم ادهینحسش را نشنوم، زود پ  یکه صدا نیا یدر خانه شان برا  یجلو

  لیتبد نی قیشکم به  نش،یدر ماش دنیبودنش داشتم با به هم کوب وانهیشک در مورد د یذره ا اگر
 شود! یم

 دارد!  یر ی انگار خود درگ چارهیب

 

 کنم. ی تعارف به داخل حرکت م یب  نم،یب یباز خانه شان را که م مهین در
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 میداندان ها!  بلکه سرما وادار به تند راه رفتنم کرده بود تا مانع بهم خوردن یادب یو ب   ینزاکت یاز ب نه
 باشم.   یمرد از خود راض نیا یجلو

 

 مغزم را منجمد کرده بود! شتریخنگ؛ سرما هم ب یخدا منم

 منتظرش بمانم!  دیهم پشت سرم است و با یافتد که صاحب خانه ا یم ادمی یدر ورود یتازه جلو 

 کنم.  یم  یمکث

 

 کند!. یبم و خاصش وحشت زده ام م  یبه عقب برنگشته؛ صدا سرم

... یاما کور خوند ؟یکن یپرواز م  یکه خوشحال دار  یقدر پرو بال گرفت نیاز جلو رفتن نقشه ات ا -
 زارم!  یمن نم

 

 کنم!   لیو تحل  هیپرتاب کرد را تجر میآتشفشان به سو یکه مثل گدازه ها ییبتوانم حرف ها تا

توانم  یم ؛یدر ورود  یگذرد که به زور با گذاشتن دستم رو یاز بغلم م یبه کتف راستم؛ طور  یتنه ا با
 نشوم!  نیخودم را کنترل کنم تا نقش زم

 

 قابل تصوراتم بود! ریغ گرید نیا

 کند!  یم  حیخودش است؛ تشر لیمرا... تند راه رفتنم را... هر طور که باب م ی عجله

 رود!  یکوباند وجلو م یتاز، م  کهی رد مقابلش توجه به عواطف ف یبدون ذره ا 

 سازد.  یشود و جلو رفتن و وارد شدن به خانه را کند تر م  یگرفته م میزانوها  مقاومت

 روم.  یو سر خورده به ناچار داخل م  منهزم
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 بنشاند! یتوانست حرفش را به کرس   نیام، آرت ی باطن لیم عالرغم

 

 یکه مهد کودک بروم، صبح سر ساعت هشت، مثل شروع کالس ها نیا یماه؛ هر روز به جا  کی 
 زنم.  یم رونی از خانه شان ب م،یو ظهر ساعت دوازده و ن  میآ یم نای سار شی مهد کودک، پ

از   نی. تنها عکس العمل رامدمیرا د  نایو مادربزرگ سار نی و رام  نیماه، تنها روز اول آرت کی نیا یط در
 برق خاص قدر شناسانه و سپاس در نگاهش بود.  م،دنید

خانواده   نیکه در منجالب ا یمن یحرف، برا یب یها دنیفقط با خط و نشان کش نا،یبزرگ سار مادر
  نمیب  ینم گر یهستم د نایسار شی که پ  یروز   مین یکند و در ط یم یافتاده ام، خانه پسرش را ترک  ریگ

 اش.
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 ۱۴۵#پارت 

 

آورد، خوشحال بودم. اما از غافل   یکه رفته رفته داشت به دست م  یا هیو روح  نایسار شیبودن پ از
  یرا به شب م میروزها ن،یمهد کودک هم، واقعا ناراحت و غمگ گرید یشدنم با کالس ها و بچه ها

 رساندم. 

 

 گردد.  یباعث ماندنم و جانزدنم م شی ها ی. فقط دلگرمنمیب  یرا هر روز م نینگ

 شدم.  تی زیدکتر نجمه و شی ماه، چهار جلسه پ  کی  نیدر ا نیاصرار نگ به

به دروغ بود، اما دل  انشانیم  یاز حرف ها یبخش  دیکه شا  یکردن دل یدکتر و خال یحرف ها با
 سبکتر ساخت.  ی شده ام را کم  نیسنگ

  یو ذره ا دمیرا با تمام وجودم بلع  شی اعتراف کردم. صحبت ها میو ترس ها ییگذشته ام، به تنها به
 مادرم برگردم.   شیبتوانم پ  یروز  دیکه شا یدیکردم. نور ام دا یپ یزندگ   یبرا زهیانگ

 

  یقطع شدن گاز را گرفتم. فردا سر ماه است و وقت  یکردن، جلو یگاز رفتم به زور با قسط بند ی اداره
به سن من  ی دختر  کی یآب هم بروم. مرد و زن بودن برا یبه اداره  دیام را بدهد؛ با انهیماه نیآرت

 فرسا ست. واقعا سخت و طاقت 

 روم.   یدهم و داخل م یباز را هول م مهیهر روز در ن مثل

 

بدنم احساس   یبودم باز هم سرما را در بند بند استخوان ها دهیپوش میمانتو  ری که از ز یبلوز بافت  با
 کردم.  یم
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  میضخ ی پشم  ییپالتو دنیسرد کرده بود که به فکر خر یبرف، هوا را به قدر  دنیآذر ماه نبار اواخر
 باافتم.

 دانستم!    یچگونه را هنوز نم  اما

 

بلند و پر شتاب   یخوفناک هم کرده بود را با گام ها یز یزرد پا  یدرندشت بزرگ را که برگ ها اطیح
 کنم. یم یبه سمت داخل خانه سپر 

را در اتاق   نایجز سار یماه را من کس کی نیه اکار کرده بود ک یبا خدمتکارنش چ  نیدانم آرت  ینم من
 بودم. دهیند  نیپا یطبقه 

 . میایب نا یلبانم کنم و به مالقات سار  یچاشن یلبخند نا یدر ورود به خاطر سار یشده بود جلو عادتم

 شود!  یپنجره، لبخندم محو م یجلو  نایسار یخال  یجا دنیروم. از د  یم ییرایپذ سمت

 چرخانم.  ی فوتبال بزرگ است؛ م نیزم  کیکه مثل  ییرای نگاهم را در کل پذ 

 کنم!   یاندازد و عقب گرد م یوحشت به دلم م یی رایبودن پذ  یخال

 

 کند! یم ریترس و وحشت به دلم سراز هیشب یز ی چ نیآرت دنید ده؛یسمت در نچرخ کامال

رنگش فرو برده؛ لرز چند   یلوار توسش بیکه دستانش را داخل ج  ستادنشینگاه طلبکارانه و ا طرز
 کند.  یم  ری به دلم سراز یشتر یر

 کنم!  یدلم احساس م ختنیرنگ رخسارم را از فرو ر دنیپر

 

به   یدزدم و قدم ی.  چشم از نگاه سرخش مندیکنم تا هراسم را آشکارا نب یزور خودم را جمع جور م به
 گذارم.   یجلو م

 .ام ی !... من بعدا مستین  نایانگار سار دیببخش -
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 شود.  یدر ژست خاصش؛ سمت مبل روانه م یر یی تغ چیه بدون

 . نیبش  ایب انیاالن م -

 

 کنم! یسست م ی برداشتن قدم بعد یرا برا  میپا ،یاز هر گونه انعطاف یعار   لحنش

و از سر عادت باشد، اما کندن پوست دستانم توسط  ن یکه روت  نیاز ا شتریحرکت انگشتانم ب دیشا
 پنهان ساختن لرز دستان و کل بدنم به تالش افتاده بودند! ی برا  شتریب  میها ناخن

 

 کند. یکاهش استرس درونم افاقه م یعمل برا  نیا تنها

ست کرم   میمبل ن یدهد و رو  یشلوارش را باال م یپاها ش،ی با دو انگشت از ران پا  لکسیر  یلیخ
 . ندینش یم یی رایپذ نی رنگ پا

 نشستن دارم! نه جرأت رفتن...   یرو نه

 

و   ستادهیافتند که چرا مثل مجسمه ا ی به کار م  میسرش به طرفم! تازه آرواره ها دنیچرخ با
 کنم؟ یم شی تماشا

 کنم.  یرنگش قطع م  اهی س یدو گو یچشمانم را با سرخ ارتباط

 

 دوزد. ی را به هم م میلبها ریناگز شیکه صدا میگشا  یلبم را از اسارت دندانم خارج کرده، دهان م 

 کنن  یجواب داد عملش م شی ... اگه آزماشیهفته مونده تا عمل بشه... بردنش آزما کیفقط  -
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کنم!  میخودم تفه  یبرا  ناستیو جان سار  ندهیرا که درمورد آ  شیکه خوب حرف ها نیا یبرا  ناچار،
 کشم.  ینگاهم را باال م

 دهم. یبه استفهام تکان م یسر 

 

 ! ندینش یلبانش م  یرو  یاست که پوزخند زیبرانگ ری کارم تحق یدانم کجا ینم

 کند.  یم تیسرا میشود و به گوشها و گونه ها یاز وجودم بلند م یماورائ  یطرز نگاهش گرما از
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مرموز فرار    یمرد هزار چهره  نیهم عقب گرد کردن، از مقابل ا دیشا ایشدن  ر ی خواهم با سر به ز یم
 دیماه، ام کی نیچرخاند و انگشت اشاره اش را که تو ا یمبل م یتنه اش را کامال رو میکنم؛ که ن

 برد.  یباال م  دیداشتم قطع شده باشد؛ به حالت تهد

ازت تو   ینشان و اسم  یکه حت یر یم ی... طور مارستانیاز ب نای هفته بعد... قبل از خروج سار کی -
 اصفهان نمونه...  

 

نگاه  یکردم، جلو یداشتم و خردش م ییخواست توانا یدلم م یل یخ  یلیکه خ یآن انگشت دوباره
 خورد.   یلرزانم تکان م

دختر   یکه وارد زندگ یالعاده اخارق یطان ی با فکر ش یپنج، شش روز فرصت دار  نیدر ضمن... تو ا -
  یاون ور آب و نم یبر  دیکه با ی و بهش بفهمون ی... همون طور ذهنش رو شست شو بدیمن شد

 . یجا باش نیا یتون

 

 شود!   یگشادتر نم  نیاز ا گرید چشمانم

 

 دهد! یافتاده بودم؛ نجاتم م  ری که توش گ یتیاش، از وضع  یتلفن همراه کوفت یصدا

 

 کشد. یم رونی رنگ چهار خانه اش ب یسرمه ا راهنی پ  بیرا از ج لشیو موبا ندینش  یم راست

 دهم و راه نفسم باز شود.  نیراه نفسم را پا یباال آماده، جلو یکند تا گلوله  یام نم  یار یدهانم،  بزاق
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است!  دهیافریمستعد در من ن یروی ن چیودش هتا چه حد؟. انگار خدا خ یینوا ی و ب یو بدبخت افالس
وقت   چیساخته تا ه شتریب  میهر گونه رذالت وعزلت را برا  دم،یبه فرار کش  ممیتص یبه خصوص از وقت 
 !  رمینتوانم سر باال بگ 

 

  یکه رو ن یآرت  ل یموبا یاز رو نایسار یمانم که صدا یقدر در همان حال شکسته و خرد شده م  آن
دهد تا آهنگ  یسر ته قلبم، ندا م یمحزون و ب یگذاشته تا من شنونده باشم به تپش ها کریاسپ
 چه آمده ام؟  یام و برا ستادهیکجا ا اورد،یب  ادمی تی . در نهاردی به خود بگ یعاد

 

 منتظر توعه...   نجاستیدخترم معلمت ا-

 

 ... ؟یگیبابا راست م -

 

اش را به طرفم گرفته است؛ سبب   یحرف صفحه اصل  یب نی که آرت یلیو موبا نایسار انیگر یصدا
 گردد. یبه هم دوخته شده ام م یتکان خوردن محرک لبها

 جان؟...  نایسار -

 

صورت و دور لبانش   یبر رو نیدست آرت یعصب یجنباننده   نا؛یبلند سار یمشهود در صدا یخوشحال
 گردد. یم

 گردم! یها... من االن برم یزهرا جون نر  -

 

 کنم: یلب باز م ،یو صد البته از سر ناچار   الجرم
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 منتظرم؛ عجله نکن.  -

 

 پاشم!   یچشم فرو م یاز گوشه  نینگاه آرت  یز ی با ت یآن به

و    یواقعا اوج بدشانس ت،یموقع نیآن هم در ا  نا،یو صدا زدنم به اسم از طرف سار یم یلحن صم نیا
 گماردم.  یام م یبدبخت

که   ینگاه معنادار و خون گرفته، فک دنیاز د ،یخاک  یدم کره آ نیمن نبودم و شجاع تر اصال
 بست.    یم یهر آن در حال خرد شدن بود، قالب ته  شیاستخوانها

 

 را پاسخ دهم.  نایسار گریکنم و جواب سوال د ی توانستم ترسم را الپوشان ینم

 

 بدم!  شیآزما  مارستانیب  رمی... آخه م؟ین یش  یکنم منتظرم م ریزهرا جون اگه د -

 

 یقفل شده رو یمتشک یشود؛ اما چشم ها  یم شیاش ر نهیک یدل مهربان و کوچک و ب  یبرا دلم
 کند.  یتک تک حرکاتم مجوز لب گشودن دوباره را صادر نم 

گرداند و با لحن   یرا سمت خودش بر م  ینگاهش، گوش اینشستن  شنیدر پوز یر یی تغ چیه بدون
 مونه دخترم...نترس...   ی: منتظر؟ حتما مدیگو یمافکند  یکه رعشه به جانم م یمنظور دار 

 

 لحن مشمئزکننده، اضمحالل را قبول نکنم.  نیمرد و ا نیتوانستم در مقابل ا یم  چطور

کند که با برخوردش   یمبل ها پرتاب م یگرد روبه رو زیم  یرو یرا طور  یکند. گوش یرا قطع م   لیموبا
 پرم!  یاز جا م ز،ی م ی شهیش یرو
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بوده جا پات و سفت   یخوب   یلیماه برات زمان خ کیخانم معلم...  یکرد شرفتیخوب پ  یلیپس خ  -
 نه؟  ؛یتر کن 

 

 .دیآ ی به طرفم م  زدی خ یمبل بر م یشتاب از رو با

! شغلت! پولت! اصل و  افتی!... قیهست یچ ونیهمه اعتماد به نفس و جرأت و مد نیدونم ا ینم -
 ...  اینسبت؟ 

 

زهر   یر ی کند و ت یزل زل نگاهم م میشود! درست روبه رو ی م کمینزد یگر ی هر کلمه اش قدم د با
 کند!  یقلبم نشانه رفته است را به هدف پرتاب م یرا که در کمانک درست رو نیآگ

 بودنت!...   شیروان پر ای -

 

 وقت هم نخواهد بود. چینخواهد بود! ه میشود؛ قابل ترم  یم جادیقلبم ا ی از درد که رو یحفرها

 روم؟   یروانشناس م ش ی دانست پ یم پس

 

  یو جهنم را جلو رمی م یکلمه م کی یشود، به معنا یبغضم رها نم رد،ی گ یلرزد، قلبم نم یام نم چانه
 .نمی ب یچشمانم م

 

  یتاب مپر  ییبه هر سو میچرخاند که تک تکه ها یطوفان زده اش مرا در گردبادش آن قدر م نگاه
 شود.

 . ندیب  یرا نم  ختمیگذرد و فرو ر یکنارم م از

 رسانم.  یدر م یمبل جلو نی تر کیرا به نزد خودم
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 بازم کمه.. ،یتهمت بشنو ،یبش  ری تحق ،یبازم کمه... هر چه قدر خرد بش ادیسرت ب ییهر بال زهرا

 کنم.  یمشت م میزانوها یلرزم و دستانم را رو  یم

 داشته باشم.  یسر و ته  یب یا ندهیآ نیخودم خواستم! مگه من دوست داشتم چن مگه

 آخر سر، جان به سرم خواهند کرد. یو عصب  یلرزش ها از تشنج فکر  نیا

 

سخت تر   میرا برا  یکند و زندگ  یم د یرا ناام میها دیام شی از ب شتریکردن خودم پ نیزدن و نفر  بینه
 کند.   یاز قبل م

 

 . ستمیشوم سرپا باا ی موفق م  یتالش مضاعف با یورود شخص  با

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱 

🌼🌼🌼🌼🌼 

🍃🍃🍃🍃 

🌼🌼🌼 

🍀🍀 

🌺 

 



 ی اتهام واه 

727 
 

   ی#اتهام_واه

 

 

 ۱۴۷#پارت 

 

 

نشانم،   یکه بر لبانم م یشود، لبخند زورک  یم ییرایوارد پذ  نیرام شی که به کمک عمو نایسار دنید از
 زند.   یبزرگ در نگاه و رفتارم رقم م  یتناقض

 

 کند.   یم یعرض ادب نیرام  نایسار قبل

 . نیخوش اومد یسالم خانم تراب  -

 

 دهم.  یپاسخ سالمش را م نایلبان خندان سار یرو چشمم

 سالم ممنونم.  -

 

 دهد. یرا سمت من هول م لچریو

 ؟ یمنتظرم موند ی لی سالم زهرا جون خ -

 

 َکنم. یاه معصومش به زور منگاهم را از ِگرِو نگ اتصال
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 کند.  یقلبم را سرکوب م یگره کرده و پر قدرت، ندا یبا مشت عقلم

 

 دوزم.  یوزنه انداخته م میشانه ها  یرو  رشی که نگاه پر تحق  یرا به شخص نگاهم

 

 کند. ی خودش درنگ م یوارد شدن به خانه  یبرا

و ادامه   امی برم... فردا م دیاومده، با شی برام پ یکار   هی. امروز یخوام تا فردا صبر کن  یسالم... م -
 .دمیرو انجام م  روزی د نیتمر

 

در خشک زده بود را   یکه جلو نی حرف زدنم، نه تنها رنگ نگاه حقارت در چشمان آرت  یو رسم خشک
   رم؛یگ ی م دهیبه خود گرفته اند را ناد یکه رنگ سوال  نایکند؛ بلکه چشمان سار یبه تعجب مبدل م

 مانم! یکنم خودم در جواب دادنش عاجز م یتعلل اگر چون

 

 زهرا جون؟... -

 

 گذرم   یم نیرام رانیو چشمان ح   نایسار  لچریگذارم و زودتر از بغل و یرا کنار م  دیترد

 ... امیفردا زود م خدانگهدار.  -

 

  یو جلو ت یموقع نیباشد که من االن در ا  یشمار یتوانست سواالت ب یم ،یلحن سوال نیبند ا پشت
 . دمید یجواب دادن را در خودم نم یو برنده؛ آمادگ   زینگاه ت

 شوم.  یگذرم و به حالت دو از آن خانه دور م یم  نیبغل آرت از
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 برد.  یم ستادنیشود که قلب تپنده ام را به ا یتند و روان م یبه قدر  میهای و انبساط در ر انقباض

 کنند.  یباز م میگونه ها یجوشد و راهشان را رو یچشمانم م یلم، اشک در حدقه اذن عقل و د یب

 

است که دلم  یو سه پل یکند؛ راه س ی م تیرا تند و پشت سر هم  به جلو هدا م یکه قدم ها یراه  تنها
خنک   شیاز داالن ها یک ی یآتش است، رو یتکه کوره ا  کیسرما که تن خسته ام  نیخواهد در ا یم

 بزند.   خیهم  دیشا ایشود؛ 

 

هر کس و ناکس که هر  ینگاه ها یجلو ادهیپ  ییدانم چگونه با پا یاز غم و غصه نم یبا کوله بار  
 رسانم.  یو سه پل م یس یکردند؛ خودم را رو  ینگاهم م یکدام به گونه ا

 شود.  یتا م میکوبانم و زانوها  یسختش م یرا به ضرب محکم به سنگ ها پشتم

 

  یکیسنگ ها را،  نیسنگ یسنگ ها که وزنه ها نیکه هم مانند ا  ینتوانستم مثل اکثر مردم زهرگ
ساخته   یو سخت یعظمت نیبه ا یمتحمل شده بودند و پل گریکدیدوش  یرا بر رو  یگر یپس از د

سنگ ها  نیتر و طاقت فرساتر از ا نیسنگ شانیو غصه ها یکه درد و سخت یبودند باشم... کسان
 . اوردند ی متحمل شدند و خم به ابرو ن مابوده ا

 

را   نجایتا ا ر یزنم که مثل آب چشمانم طول مس یزل م ی زنم و به آب یگره م می زانوها یرا رو دستانم
 بستند.  خی و خسته شده و از سرما   دندیبار
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 ۱۴۸#پارت 

 

 

 کوشد   یدل زخم خورده م نیهنوز هم در صدرد پاره کردن ا نی آرت یحرف ها شترین

 بودنت...   شی روان پر ایشغلت، اصل و نسبت   افت،یق

 

 م. بلند شو دینبسته با لی آورد تا قند یم ادمیحس شدن بدنم،  یشدن انگشتانم، ب کرخت

 شود! یبدنم صورتم جمع م یتمام استخوان ها دنیکش  ری . با تزمیخ  ینهاده بر م نیزم یرا رو دستم

 کنم. یبا پلک بستن نفسم را رها م یا هیبلعم و بعد ثان یرا م  یز یسرد پا یبه آسمان صاف، هوا رو
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 هم بهش اضافه شده است.  نیرا دارد که آرت ییهارها شدن از بنِد تمام دغدغه دلم

 نداشتم. یگر ید یشده چاره ا  رانی و یزندگ  نیجز سازش با ا اما

 شوم! هیمثل بق  ؛یآدم عاد کیبردارم و  انیذهنم را از م یها، خوره  یشد با َدرد و خود آزار  یم مگر

ر د هرگز  نخواهم کرد.  دایدرد درونم، پ  ختنی دور ر یبرا  کر؛ی در پ یب یای دن  نیدر ا ،یََ

 

 کنم.   یم یط ،یتردد  چیپل را بدون ه اد ینه چندان ز سافتم

 روح، همانند دل من شده است! یبخش، چه قدر بلعکس و کامال ب  یپل انرژ  نیا یصفا  امروز

 برم.  ی ام فرو م قهیگذارم و سرم را داخل  یم میها  بیرا داخل ج  دستانم

از عقوبتش  شهیشده بودم و هم یا رهی بود. انگار مرتکب گناه کب یمغزم سرکوب نشدن یاهویه
  یرا به پا یکردم. چون تمام اتفاقات کوچک و بزرگ زندگ  یهراسان بودم .. فقط خودم را سرزنش م

 گذاشتم. یفرارم م 

 

محله...  یفروشگاه چند منظوره است تا سوپر  کی شتری که ب یشوم. سوپر  یدم محله م یسوپر  وارد
 جات. هیجات و نان باگت و نخ و سوزن و ادو یو پفک گرفته تا سبز   پسیاز چ

 کنم.  یخرم و پولش را حساب م یم سیعدد سو کیباگت با  کی

 کند.   یو خوشمزه را نم   اتی با محتو چیساندو کی ی هیمانده کفاف ته  میکه برا یا بوجه

 حرفش را زده بود، پرداخت نکرد.  ن ی را که با نگ یا انهیپول ماه نیهم آرت  امروز

 .ندیب  یرا م  نشیانگار دشمن خون  ند،یب  یمرا م ی دانستم وقت یدانستم. فقط م یرا نم تشین

 کنم.  یم یدارم تشکر  یباگت را بر م  ی سهیک
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  ی قوط انیتواند از در کوچک و مکشم تا ب  یبه داخل مغازه؛ کنار م یسال چادر  انیم بایتقر یورود زن  با
 وارد مغازه شود.  ل،یها و وسا

 گرفته بودم به بزرگتر از خودم سالم دهم. ادی

 

 شناسد! یسال است که مرا م نیدهد. انگار چند یخندان جواب سالمم را م یلب  با

 ؟ یسالم دخترم... خوب کیعل-

 

 ممنون.  -

 باز کند.  میمانم تا راه را برا یاندازم و منتظر م یم نی پا سر

 

 !دیاست؛ نه خر یگر ید  زیانگار قصدش چ  اما

 

 شود.  یم ک یبهم نزد گرید یقدم

 . نمیمن خواهر مش غالم حس -

 

 کند.  یکه پشت صندوقش لبخند به لب دارد اشاره م  یدست به سوپر  با

بود. اما عمرش کفاف    یخانم خوب  یلیخ  امرزشی... زن خدا بهیداداشم مرد خانواده دوست و مهربون -
 باعث مرگش شد.  نهیرو نداد و سرطان س  یزندگ

 

 ز نم. یافتد و منظورش را در هوا م ی ششمم به کار م  حس
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 شود.  یکند و دستم مشت م یداغ م میها گوش

 

 یچرخاند و ادامه م یداخل دستم، م دیخر ی سهیلباس و ک ینگاهش را دور تا دور صورتم، حت  مدام
 دهد:

  امی ب نکهیخواستم قبل ا یدختر داره پنجه آفتاب... عمش قربونش بره؛ مثل باباش مهربونه... م هی -
 .ینکن  مونیجواب راه  یو ب  یخونتون فکر کن 

 

 گذارد.  یقلبم م یرو یق یدرد عم ،یلبخند مزحک و چندش سوپر  دن یچشم د یگوشه  از

... اصال همه جا دختر؛ برادر من از متانت تو  شهیم دای دوره زمونه، مرد خونواده دوست کم پ نیا -
 به ازدواج... میقانعش کن  میبه ازدواج دوباره شده؛ وگرنه سه ساله نتونست  ی خوشش اومده و راض

 

 یو هوا معلق م نیزم  انیرود! خودم را م  یم نیاز ب میحس پاها  شود و زبانم الل! یکر م  میها گوش
 زدم؟  ینم  یرفتم؟ چرا حرف ی! چرا نم نمیب

 بود!  دهیحد معمولش رس  تی امروز به نها یانگار کششم برا اما

 زن نجات دهد!  نیشد تا مرا از زبان تند و ا یخراب شده، نم نیوارد ا یچرا کس 

 

 لش جوونه...کرده، وگرنه د دیموها رو بعد فوت زنش سف نیا یطفل و شش سالشه.. یداداشم س -

 

آن که بدانم چه  یب مه،یسراس دن،یدهم! مغزم در حال انفجار، قلبم در حال ترک   یو توان از کف م تاب
زنم و قصد  یکرد؛ م یم یبغل زده بود و داشت سخنران   ریکه چادرش را ز یبه زن یکنم تنه ا  یکار م
 کنم. یفرار م
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کف  یپخش شدنشان رو یکنم و صدا یم شده کنار در برخورد  دهیچ یدستمال کاغذ یها یقوط با
 شود! یم یبلند آن زن قاط نی مغازه با ه
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 .زمی گر یاز آن جا م  یواقع یمغازه، به معنا ختنیبهم ر تی اهم یب اما

 



 ی اتهام واه 

735 
 

  یدهم؛ جا م یم میکه به قدم ها یکشد را با سرعت  یغرلند کنان زن که پشت سرم هوار م  یصدا
 گذارم.

کس و   یب  یو بد گواره  بیبد ترک ی! دختره هیشن... فکر کرده ک یم  دایپ ییواه واه... عجب آدم ها-
 .کار... از خداشم باشه زن داداش من بشه..

 

  یانداخته است تا نه تنها من، بلکه عالم و آدم را از ب  را پس کله اش شیاز قصد و قرض صدا انگار
 کس و کار بودنم مطلع سازد.

 

 شود!  یتنگم تنگتر م نفس

 که بازنده اش من بودم.  یبا من سر جنگ گذاشته اند. جنگ شی و آدمها  ایدن انگار

اعصاب  ی رو د، یپا یمرا م گریدور د کی چرخاند و  یگذرد و دوباره گردن م یکه از بغلم م یمرد نگاه
 کشد! یمتشنجم چاقو م

 را انتخاب نکرده بودم!    ییکس و کار زاده نشده بودم، تنها یب من

 ها... مقصر خودم نبودم؛   ری ها و تحق ییتنها نیا یانتخاب شده بودم، برا تنها

دلم   یاش رو نهیک  روز،یاز د شتریکه هر روز ب  یمن به ارمغان آورد! کس یرا برا ر ی تقد نیبود که ا یکس
 کند! یم انیطغ  شیاز ب  شی و نفرتم پشت سرش ب نی کند و نفر  یم ینیسنگ

 

  یو دست آزادم را رو چمیپ یکنم. داخل محله م یم بی عج یام احساس سوزش  نهیس یقفسه  یرو
 گذارم.  یام م نهیس

تحملش به  گریفهمد که د ینم یقلب خسته شده است. اما کس نیسوزش ها و درد ها عادت ا نیا
 است.  دهیمقاومتش بر یو پا دهیته َتهش رس
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 کشم. یم  رونیلرزان ب  یرا با دست دیکل

 درز نکند.  رونی حلقوم خسته ام، ب ریفشارم تا بغض چمبره زده ز یکه بهم م ییلبها

 افتد.  یم نیزم یانگشتان کرخت شده و لرزانم رو  انیاز م دیکل

 .میها ییو پناه بردنم به پناهگاه تنها دیکل  برداشتن  یکنم برا یگزم و کمر خم م یم لب

  شیها واریدر د یبودم رو دهیکه چش ییقلبم، که بند بند استخفاف ها یهم زندان نوشته ها دیشا ای
 تلخم بودند .  یآور روزها ادی ه،یدرج شده بودند و هر روز و هر ثان

 نداشتم!  یز یگر یافتاده بودم و جا ری وحل روزگار گ در

 

ها که گرم گفتگو هستند؛ خودم را داخل  هیدو تا از همسا دنیچرخانم تا قبل رس یرا م  دیزور کل به
 .  ندازمی خانه ب

در حال کنده شدن  یشتر یلرزش چند ر یکه رو یخواهد گردن بچرخانم و به زور با چانه ا ینم دلم
 کنم.  یاست سالم و احوالپرس 

 کنم. یبغضم را رها مبندم و پشت در نفس حبس شده همراه   یرا م در

 

 شنوم.   یم یشوند را به خوب  یکه دور م  ییصحبت و قدم ها یصدا

 شده.  بیغر بی روزها رفت و آمدهاش عج  نیدختره ا نیا -

 

 ترسد جا بماند و نتواند تهمت بزند.  یطرف مقابلش تمام شود! م بتیدهد غ یمجال نم  یکی اون
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ها   متیاز اون گرون ق ینی... مرده هم ماشرهی و م ادیم ی کی با   گنی... مدمیازش شن ییمنم حرف ها -
 داره...

 

 یفشارم و داخل خانه م یم م یگوش ها یبرم و محکم رو یباگت باال م  ی  سهیرا همراه ک دستانم
 دوم.

  یدو زانو وسط حال م یرو اورم،یرا در ب  میکفشها نیبندم و بدون ا یهم م یرا محکم رو  یورود در
 . میگر یدل شکسته ام م  یبراافتم و از اعماق وجودم 

 

شود و پلک    یصورتم مچاله م د،ی آ یکه به سراغم م یدانم! فقط از حس حالت تهوع یزمان را نم گذر
 . ردیگ یام را به زور از هم فاصله م  یچند صد تن  یها

 کنم! یسخت بلند م نیزم  یشده ام را از رو نیاندازم و به زور سر سنگ ی معده ام چنگ م یرو

  یبرم عیخوردن دل و روده ام سر  چیگذارم از شددت پ ی سرم م یرود. دست رو یم  یاهیس چشمانم
 رسانم!  یو خودم را به حمام م زمیخ

 

 ماند.  ینم  میبرخاستن برا یزنم که نا  یقدر عق م آن

 است.   یام، زرداب خال  یخال یمعده  اتیمحتو تنها

 . اورمی نخورده بودم که باال ب یز یچ

 

 رسانم .  یو خودم را به آب م رمی گ یبلند شدنم کمک م یدر، برا چهار چوب از

 .رمی گ یلرز م شتریپاشم و ب یصورتم م یرو یدر پ یپ   یآب یها مشت

 فشارم عادت کرده بودم.   گاهیافتادن گاه و ب به
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 روم.  یآورم و سراغ نمکدان م یشده ام را از سرم در م   سیخ مقنعه

 بردن فشارم به باال ست، نمک است.  یکه برا ییدارا تنها

نمک هم مانع   نیکند. هم می هم نداشتم که فشارم را تنظ ینبات  یحت خرما، نه عسل و مربا...  نه
 شود.  یمردنم م

 که العقل خاکم کند.   ستیهم ن یو کس  ردیگ  یگندم همه جا را فرا م یبو  رمیاگر بم  چون

قادر به   یکشم. حت یرا بغل م میزانوها شوم و یدر خودم مچاله م یکوچک گاز  یبخار  یجلو
 شوم.  یهم نم میدرآوردن مانتو

 و قلب خسته ام؛ ندارد.   یخال یاز سوزش گلو و معده  یداخل چشمانم، دست کم سوزش

 

 و نمردن...   دنیمقاومت و زجر کش یمن ساخته شده بودم برا اما

 

 چسبانم.   یم میزانوها  یام را رو  یشانیشوم و پ یدر خودم مچاله م شتریآن زن، ب یحرف ها ادی با

 

مرد زن مرده و بچه دار شوم... مگر آدم نبودم! مگه انسان نبودم!   کیداشتم که زنه  یمن چه سن مگر
 نداشتم!  شتریدخترانه نبودم!... من هجده سال که ب یدختر با آرزوها کی

 کوشد! ی د کردن خودم؛ مخر یذهن منفورم خودم، در تکاپو یگوشه  
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  ،یدختر فرار  کیکه هنوز فسخ نشده... تو  یکرد یبار عقد رسم  کیدختر. تو   کی... نه یایم حساب
احمقانه ات تا حاال تبل و   ی شده؛ صد در صدر با آن نقشه شتریکه تهمت ها پشت سرش ب  یکس
شاهزاده  یکن  ی... فکر میکن یزده شده است... اون وقت آرزو هم م تیهم برا یگر ید ییرسوا پوریش
 و ثروتمند...   پی پسر پول دار و خوش ت هی ای دنبالت  ادیم  دیسوار بر اسب سف ی

 کشم.  یرا م  میخفه، اما پر از درد از ته ته قلبم؛ محکم موها  غیبرم و با ج  یفرو م میموها یال پنجه

 داشت.. اشک... آه... حسرت...  هیگر یاغماض نداشت. جا یمن جا ی تار و مار شده   یزندگ

توانستم   یم  ینخواهم داشت. با کدام گذشته و اصل و نسب  یآدم عاد کیگاه مثل  چیکه ه  یزندگ
 خانواده دهم.  لیازدواج کنم و تشک 
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توانستم با  یمشترک را هرگز نم یزندگ  کیرا با دروغ ادامه داده ام. اما  میها  ییزمان وتنها اگذرب
آمد که از   یام م یپولدار هم به خواستگار  ی افهی و ق پی پسر خوش ت  کیاگر   یدروغ شروع کنم. حت 

 باشم. یزندگ  کی و به فکر شروع  میبگو  یتوانستم بله ا یها بود؛ باز هم نم رممکنیغ

 کشد.  یم رونی ها و چه کنم چه کنم ها، ب هیمرا از حاش لیموبا یصدا

 کنم.   یرا از اسارت انگشتانم رها م میموها

بهش اضافه شد، سرم را   میموها دنیسر دردم که سوزش پوست سرم هم بر اثر کش نیتسک یبرا
 دهم. یماساژ م

 روم.   یافتاده است؛ م یدر ورود یکه جلو  فمی رمق سمت ک یدست و پا، ب  چهار

 . ردیگ  یزند؛ ازم م یم انیدر م کیکه  یو ضربان قلب جهی سرگ نیراه رفتن و بلند شدنم را ا  اریاخت

 دارم.  یبرم نیزم  یرا از رو فیداده، ک هیتک  واریرا به د پشتم

 یام م دهیبر  دهیمقطع و بر یشدن نفس ها یعاد یبرا  یق یزنم و دم عم یپلک بر هم م یا لحظه
 کشم.

 کشم.  یبرون م فیام را از داخل ک یفکستن یگوش

 را ندارم.   وارید یسرم از رو ی هیبرداشتن تک  ینا

 دهم!  یسر م هیدر دلم مو ن،یشماره نگ دنیو از د  رمی گ یرا باال م یگوش

 که مفلوج  ته حلقم چسبده است!  یزبان بچرخانم و حرف بزنم! زبان یچطور 

که به زور به هم دوخته شده اند تا لرزند را   یکنم؟ چگونه لبان  کاری! چمیاز کدام دردم بگو م؟یبگو چه
 م؟یبگشا

 برد.    یزمان م هیثان  کیقلبم تنها  یقطع شدن تماس خوشحال  از

 دهد! یرا پر م یشاد نیدوباره تماس گرفتنش، ا چون

 خواهد شد!هم از بد بدتر   نیکه ا دیآ یپاسخ ندهم بدون شک خانه ام م اگر
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 فشارم.   یدکمه اتصال م یحال انگشتم را رو یو ب  سست

 صاف شود.  میرا قورت دهم تا صدا میخشک و بزرگ، در راه گلو  یکنم توده  یم یسع

 . ندازدیلحنم رد ن   یرو  یکنم تا طعم تلخ زندگ یتالشم را م تمام

 الو... -

 

 ست. نبوده ا زیآم  تیموفق  میصاف شدن صدا یکه تالشم برا نیا مثل

 زند:  ی م مینگران صدا نینگ

 ..؟ی زهرا! زهرا جان خوب -

 

 حال اکنونم نبود. دنیسنج یبرا  یمناسب اریخوب مع یکلمه  

که خودشان هزاران مشکالت   یخانواده ا کیمادر و همسر نمونه  نیا الی دهم تا خ یبه خرج م  اغراق
 داشتند را ناراحت نکنم.

 خوردم.  یخوبم... داشتم نهار م یل یخ -

 

 کردم! یباور نم   ییصدا نیکند. حقم دارد! منم بودم با چن  یباور نم انگار

  یخودم؛ از هنجره و تارها یمتداوم، خودم هم از صدا یو عق زدن ها  هیو گر غی بعد آن همه ج  یوقت 
 داشتم! نیاز نگ یام نگران بودم؛ چه انتظار  یصوت

 ؟ یکرد هیاومده؟ گر شیپ  یشده زهرا؟ باز مشکل یپس چرا صدات گرفته!... چ -

 

 دهم.  یرا از گوشم فاصله م  لیموبا
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 . رمیگ یدهانم م یچپم را مشت کرده، جلو دست

 میسوزد، انگار لوزه ها یم یباز شود. حلقومم به طرز وحشتناک میصدا  یکنم تا کم یم یتک سرفه ا 
 را خراش داده اند.

 .اورمی در ب یرا از نگران نیچسبانم تا نگ  یگوشم م یرا رو یگوش  دوباره

 .شمیکنه. نگران نباش استراحت کنم بهتر م یسرما خوردم. گلوم درد م  یجان... انگار  نینگ -

 

 دکتر! میبر  امیب  یخوا یم -

و   یندارم، شکسته نفس شی و آدم ها ایدن نیا یبرا یز یمن که پش یاست. جلو نیهم شهیهم
 شرمسار خودش و خانواده اش کرده است.   شتریاش، مرا ب یفروتن 

 دکتر؟...  میبر امیب   دیگو یم  ؛یو بدبخت   یببرمت دکتر چون پول ندار   امیب  دیگو ینم

 کنم. یدر شکمم جمع م شتریرا ب میپاها

 .شمیو پونه دم کنم بخورم، بهتر م حانیتخمه ر ی... کمستینه دکتر الزم ن -

 

 زند.  یمادر و خواهرش حرف م ایبا دخترش  انگار

 ... ؟یمطمئن  -

 

 بله... -

 

را سر راهم   نیکه نگ  یحکت اله ایشانس نداشته ام بگذارم  یدانم پا یدانم... نم یرا نم   وجودش
 گذاشته است!
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 زنگ بزن؟.  فیتعار یبود ب  یحالت بدتر شد، هر ساعت   وقت هیپس اگه   -

 

 را آسوده کنم.  الشی تا خ میگو یم یچشم

 . پس فعال خدانگهدار  -

 

 خداحافظ.  -

 

 زند. یم میرا از گوشم فاصله دهم که با عجله صدا  لیخواهم موبا یم

 زهرا... زهرا؟ -

 

 بله. -

 

 .. چدی پ یم یدر گوش  زشیر ی خنده

فردا   یرفت. اما بمونه برا ادمیحرفم  دم،یشن یرفت ها... صدات و که اونجور  یم  ادمیداشت  -
 شدم پشت تلفن بگم.  مونیگم؛ پش یبهت م یحضور 
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 کنم.  یم یتبسم 

 بگو؟ هی خوب اگه حرف مهم -

 

 .. برو استراحت کن. خدانگهدار نمتیب  یرو در رو گفتنه... فردا حتما م   نه لذتش به -

 

 زند؟  یجا پرسه م  کیکنم و فکرم هزار و  یرا قطع م   تماس

 ! دیرو دررو بگو دیهست که با  یحرف چه

 کشم.  یم رونی را از تن ب میَکنم. مانتو یم واریشده ام را از دل د  نیزور جسم سنگ به

 ندارم.  یخانگ یرنگم را با شلوار راحت اهیعوض کردن شلوار س ینا
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 روم.  یدارم و سمت گاز م یرا از کنار در برم سینان باگت و سوس ی سهیک

 

 شود. یاضافه م میها  ییتنها زیغم انگ یهم به روزها گریروز د کی

 

ا که پشت سرم  ه هیهمسا یآن زن و به حرف ها یروز را تا شب، شب را تا صبح، با حرف ها  تمام
 رسانم.   یو شبم را به صبح م شمیاند یگفتند م یچه ها م

 

 دارم.  یکرده بودم؛ بر م  زانیشسته و آو شبیدر، که د یام را از باال مقنعه

 

شب ها رخت و لباس در   گریتاباند، د ینورش را م  دیخورش  یهوا، به جز ظهر که کم  یسرما  نیا در
 شود. یخشک نم   اطیح

 

کنم و   یبه عنوان اتو استفاده م شهیکه آب را داخلش جوشانده و داغش کرده بودم مثل هم  یکتر  با
 کنم.  یرا صاف م  میمقنعه و مانتو یها یچروک یکم

 

 باشد.   زتری خواهد ظاهر و وضعم، مثل وجودم ترحم برانگ ینم دلم

 

 پوشم.  یرا م میکشم و مانتو یام را تنم م یسبز رنگم بلوز بافتن  یبلوز نخ  یرو از

 برسانم.  انیبه پا  یپوشش نیزمستان سرد را با چن دیبخرم، با یینتوانستم پالتو تا

 کشم. یبندم و با عجله مقنعه ام را سر م  یرا تند تند م میمانتو یها دکمه
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 افتم. یم میدیخر متی ارزان ق یپالتو کی نهی که با تهم یآن روز  ادی

که با قد   ف یتوانستم خودم را از سرما نجات دهم خوشحال بودم. اما ح یکه م نیقدر آن روز از ا چه
 . ندازمیکوتاه شدند و مجبور شدم دورش ب یل یخ شیها  نیآن پالتو به دردم نخورد و آست دنمیکش

 

 . دمیسرعت بخش مینکنم به قدم ها ر ید شتریکه ب نیا یبرا

 رفت.   یتپش قلبم باال تر م   نیشدنم به خانه آرت کیلحظه نزد هر

 کردم امروز حقوقم را بدهد. یدعا م فقط

که  دمیرس جهینت  نیکردم به ا نی و صد بار با خودم سبک سنگ  دمیکه تا صبح کش یفکر و نقشه ا از
 بروم.  نجایبا گرفتن حقوقم از ا دیبا
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   ی#اتهام_واه

 

 ۱۵۲#پارت 

 

 

  رونی ب یخال  دیگردم، دستانم نا ام یرا م  میها بیاست! ج یخال   یاندازم، خال یم فمی داخل ک دست
 !ندیآ یم

 دهد. یفالکتم را نشان م  یاوج بدبخت  گرید نیا

 کنم.  یط ادهیرا پ  ریشوم نصف مس یم مجبور

 شوم!  یشوکه م یمهدو یخانه  یدر بسته  از

 کنم! یبه در وارد م  یروم و فشار   یم جلو

 انگار واقعا بسته ست؟  نه

 و خودم راحت داخل بروم.  نم یماه را عادت کرده بودم در را باز بب کی نیا

 فشارم.  یرا م ی ر یتصو فونیآ یتعلل دکمه  یکشم با کم  یم  میمانتو یرو یدست

 شود.  یباز م یک یت یدر با صدا دهیرا پس نکش انگشتم

 گذارم.  یم اطیدهم و قدم به داخل ح  یدر را به داخل هول م آرام

 حس کنم.   شتریدهد سرما را ب یشود و اجازه نم  یم رمیگ بانیغر یبی غر حس

 کند.  یم ییسنگ فرشها خودنما یهنوز رو شبیباران د نم

  یمتر... نه نم نم باران... نکند تو هم با بندگانت سر ناسازگار  کیاالن وقته برف است آن هم  ایخدا
 !یگذاشت
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 !نمیب  یپله ها م یرا رو  نیکاسته نشده بود که آرت روزمیاسترس د از

وقت صبح را   نیآن هم ا دنش،ی باشم و کپ کردنم از د  لکسیدهم تا ر یزور بزاق دهانم را فرو م به
 بروز ندهم!

 دهم.  ینگاهش کنم؛ سالم م نکهیبه آخر مانده، بدون ا  یکیسوم  ی پله

 . یو به صاحب خانه اش سالم نده یشو یشود وارد خانه ا  یمحسوب م یادب یب چون

 

گردش   قهیرنگ  یبلوز قهوه ا نی برد؛ آست یجواب سالمم را بدهد، دست چپش را باال م نیا یجا به
 . ردیگ  یچشمانش م یش را جلومارک دار  یزند و ساعت مچ  یباال م   یرا با انگشت کم

 ! یو بر  یایب  دیدم که هر وقت دلت کش یفکر نکنم بهت حقوق م -

 

گردانم و متعجب سرم را   یاش باز م یقبل یآخر برداشته بودم را به جا یکردن پله  یط یکه برا ییپا
 ! رمی گ یباال م

 کند! یم یرفتار   نیچن نیکرده بودم که ا ریچند ساعت د مگر

 کرده ام!  ریساعت د میفوقش ن فوق

 

 : ردیگ یاز در فاصله م یاندازد، قدم یم  نیرا پا دستش

 .. یهر  ؛یای سر وقت ب یتون یندارم به شما گدا گشنه ها بدم... اگه نم یمفت  ایمن پول  -

 

 کنم! یمنتظره اش هنگ م ری غ یحرف ها از
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نگاه  یتراشد. جلو  یم یهانه اچه مرگش است و باز چه ب  نمیهم ندارم نگاه کنم و بب یمچ ساعت
ام  یا قهیچند دق  رییو به ساعت و تغ  اورمیرا در ب  لم یموبا یتوانم گوش یهم نم  نشیخودبزرگ ب 

 ! ندازمی ب ینگاه

 ندارم. شی ها نیو توه ر یتحق  یبرا یترسم! چون اصال جان یم شیشماتت نگاه و حرف ها از

 

 آورد:  یلجش را در م شتریدر هم شده ام؛ انگار ب  یو ابروها  یحرف و نگاه سوال  یب

 !میبدهکارم شد هیچ-

 

 گردد!  یاستحقار نگاهش م یز یشدن تحملم باعث عقب گرد کردنم از مقابل ت  طاق

 گردد.  یبلند سد راهم م یدهد و با گامها یرا نم یرو شی مجال پ اما

 

 کجا!..   -

 

 شوم تا باهاش برخورد نکنم.  یم متوقف

 تا چه حد؟... یشرم   یشود؛ ب  یدود بلند م  میکنم از گوش ها یم  احساس

 کشم.  یدندان م ری حرص، لبم را محکم از داخل ز از

کند حق با خودش است   یکند! با جواب ندادنم؛ فکر م  یافسار پارت م  میگو ینم یز ی چ ندیب  یم یوقت
 ! دیخواهد بگو یدلش م یتواند هر چ  یو م

 

 !...یر  یم شی اداها تا کجا پ نی با ا  یکن یها... خانم معلم. فکر م یخودت و دست باال گرفت یل یخ -
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 نگرم! یم میروبه رو یو روان   ریفقط به شخص خود درگ ریمتح

 خورد.   یصورتم تکان م  یرود و جلو یاشاره اش باال م انگشت

رقصم... نه خانم... کور    یافتم و به هر سازت م یبه دست و پات م  یکن یچون مجبورم، فکر م  -
 ...ی... تو هم سن دختر من یخوند

 

 شود.  یو چشمانش ترسناک م  ردیگ یاوج م شیرفته صدا رفته

مسخره     شیبا اون نما روزیگردونم... د یبرم و تشنه بر م  یمثل تو رو تشنه لب آب م یمن صد تا -
 !...یمهم و زرنگ یل یخ یو در آوردن  اشک دختر من و زود رفتنت، فکر کرد

 

 دهم! واقعا زده بود به سرش! یروم و آب دهانم را فرو م یاز وحشت عقب م یقدم

خراب شده ات و گردنت   یتو اون خونه   امیو بدبخت و دعا کن که نذاشت ب  شوریب  نیبرو رام -
ساعت اومدنت فکر   نی... حاال هم با اارهیبخواد اشک دختر من و در ب  که یبشکنم... زاده نشده کس

 ...یکرد

 

خشکاند و موعظه اش را   یصورتم م یرا جلو  نیپله ها؛ انگشت آرت  یاز پشت سر و باال نیرام یصدا
 کند! یقطع م

 داداش!... نیآرت  -

 

 !رمیگ  یه مفاصل رمترقبهی موجود غ نیروم واز ا یاز لرزش وجودم و تپش قلبم عقب م  
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 .دیآ  یم نیتند تند پله ها را پا نیرام

 یچرخد و داد م یدور خود م شیکشد و با پنجه انداختن داخل موها   یم یقیبلند و عم   یپوف  نیآرت 
 زند.

 

 ...هیچ-
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 رساند.  یداداشش م یباعجله خودش را روبه رو نیرام

 کرد تلف شد.  هیاز بس گر نایتو! سار نیای  یپس چرا نم -

 

 حرفش را بفهمم. ی! تا معنند ینش  یم نیچشمان مضطرب رام یو رو دیآ   یبه ضرب باال م سرم

 

و چشمان قرمز شده    یانشیپ ی گذارد. با اخم رو یاش م یرنگ کتان اهیدست داخل شلوار س نیآرت
 کند:  یسپر م  نهیس

 پا تو خونم بزاره... ی عوض  یدختره  نیزارم ا ینم گهیکنه... بزار تلف شه... د هیبزار گر -

 

 !دیآ  یبه گردش در م   نیمن و آرت نیوواج نگاهش بهاج  نیرام

 ت؟ یموقع نی! زده به سرت... تو انیآرت  یگیم یچ -

 

 شان شوم!  یکردم وارد زندگ یم یبودم و سع زانیبود که انگار واقعا آو یطور   رفتارم

 وساطتتم کند تا مرا به خانه شان راه دهند!  نیرفتم! انگار منتظر بودم رام  ینم چرا

 گذرم. یبا انزجار از خودم و رفتارم، از کنارشان م  

 

 .دیبه دنبالم دو نیبار رام نیا
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 کنم؟  ی! خواهش میخانم تراب  -

 

 کشم. یفشارم و لب به دندان م یرا محکم داخل دستم م فمیک ی هدست

 سرعت ببخشم. میبه قدم ها شود ی کند و باعث م یمنزجرم م  نیآرت ادیفر

 

 بزار گمشه بره رد کارش... -

 

 : رد یگ یراهم را م یجلو نیمانده به در، رام یقدم چند

 شه!  یحالش بدتر م  نای سار نیکنم... اگه االن شما بر ی... ازتون خواهش میخانم تراب  -

 

شوم چون راهم را گرفته است. به صورت قرمز شده و نگاه پرخواهشش چشم   یم ستادنیبه ا مجبور
 دوزم   یم

که اصال مقصر   یشود بر صورت کس  یزند و هوار م یها را پس م  یبار دلم ترس ها و خوددار  نیا
 .ست ین  میخرد شدن ها

  شونیشما و حال روح یمدت و هم انگار اشتباه کردم که به خاطر برادرزاده  ن یمن ا یدومه یآقا -
همه  نیخودتون بمونه،  ا یبرا نیافتادم... شما هم خواهشتون رو بزار  میاومدم...  از کار و زندگ نجایا

گم آقا   ینم  یچی ه یداره... هر چ یصبر منم حد گهی د د،یو خسته نکنمرد خودتون  نیبه خاطر ا
 ...فمهی کنه وظ  یفکر م شه،یهم م یمدع

 

 ! نه استرس گرفتم!دمی! نه ترسدیلرز میصدا نه
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خور   یو تو سر  فیبرادرش ضع  نیآرت  یهم جلو نی مدت رام نیاز حرکت خودم جا نخوردم. چون تو أ 
 بود که  ی حکمت نیأ  دیبترسم و نتوانم حرفم را بزنم، شا شی نداشت جلو یبود؛ مثل من. پس لزوم

  از دیقلدر شدم. شا شیرفتار کرده بود که منم جلو یطور  نیله بشود. رام یقو یپا  ریز شهیهم فیضع
 از حدش بود که به خودم اجازه دادم مقابلش قد علم کنم. شی ب  یمهربان

 

 خورد. یرو هوا تکان م  دیآ یباال م  مهیسراس دستانش

بهتر شده.    یره... به زور کم   یاز دست م نای ! سارمیش ینابود م  نیبر  نجایاگه االن شما از ا یخانم تراب  -
رفتاراش    نیکنه؛ أ یکار م  یدونه چ ینفهمه... نم  ست... ونهیاون د ن،یولش کن  نیآرت یحرف ها

 ... گهید د،یو هم به گند کش شی زندگ

 

حشت زده به  شود و و یبرادر خودش، قلبم پاره م یبرا ش یها نیدانم چرا من از حرف ها و توه ینم
 اندازم!  یم  یپشت سرم نگاه

 

بود و خود را   یمرد چه کس نیدانم ا یکند. نم  یام خارج م هینفسم را آسوده از ر نی آرت یخال یجا
 بودم ازش واهمه داشتم!  بهیکه غر یمادر و برادرش و من  یچگونه نشان داده بود که حت

را بشنود و دعوا راه باافتد و دامن من بدبخت   نیرام یحرف ها  نی آرت دمیترس یدانم لحظه ا ینم ای
 ! ردیرا بگ

 

 داخل.  نی ای لطفا ب یخانم تراب  -

 

 گردانم.  یباز م نینگاهم را به دهان رام ریمس  دوباره
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 یو جبران م دیدیکه کش یزحمت نیمن خودم ا ادیب  نایسار شی جواب آزما فقط چند روز مونده..  -
 کنم.

 

 فشارم.   یانگشتانم م نیرا ب می مانتو ین یپا یاندازم و دکمه  یم  نیحرفش ناراحت سرم را پا از

 خانه گذاشته ام! نیکرد من به خاطر پول و منفعت خودم پا به ا  یفکر م نمیا

 

اومده حاضر   شی که براش پ یو مشکل  نایمن به خاطر سار ست؛یبحث بحث جبران ن  یمهد یآقا -
رسه و محتاج   یکنم و دستم به دهنم م یو قبول کنم... وگرنه من خودم کار م  شنهادیپ نیشدم ا

 !ستمیهم ن یکس

 

 . امیهاش مجبور شدم ب  دیاز ترس برادرت و تهد شتریرا گرفتم و نتوانستم بگم ب خودم

 

 شود.  یم دستپاچه

  یا لطف م . خدا شاهده شما به مم یونینداشتم... خواستم عرض کنم ما به شما مد نیمن قصد توه -
بهش کنه...   یمحبت نیکنه و چن یاز خود گذشتگ گهیبابت کس د شهیحاضر نم  ی... وگرنه کسیکن

 ... نیشما واقع خانم 

 

  ریبرادرش، گ  ی ختهیبهم ر  یهم مثل من در زندگ نیسوزد! ا یمرد هم م نیا یشوم و دلم برا   یم نرم
 افتاده است!

 : دیگو یم یگرفته ا یبا صدا نیراند و غمگ  یرا با دست عقب م شانشیپر یموها

 و لب به غذا نزده... ختهیاشک ر زیر هی روزیاز د نایداخل... سار میبر نیا یب -
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خودش ترحم   یسوزد! برا یشود و م ینرم م یصاحب مرده فور   ستیشوم. دل که ن  یهم نرم م باز
 وزاند! س یدل م یگر یالزم است آن وقت خودش به حال د

 . ندازمی ن نیرا زم  شی شوم رو  یکند مجبور م  یاشاره م یکه سمت ورد نیدست رام با

 کنم.  ی... خواهش میخانم تراب   دیبفرما -

 شوم جلوتر قدم بردارد.   یزنم و منتظر م  یم یچرخ  مین

 

 اندازد. یلبانش رد م یرو  یکم جان  یکه قبول کرده ام لبخند  نیخاطر از ا آسوده

 ... واقعا ممنونم. یممنونم خانم تراب -
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 ۱۵۴#پارت 

 

 

 اندازم.  یم نی نگاه از برگ خاص چشمانش، سر پا  خجل

 دود. یم میبه صورت و گونه ها میکنم. خون رگها یشدن م  یدلم احساس خال ته

 دارم.  یکه دنبالش قدم برم  افتد یم راه

 جنبه بودم و خودم خبر نداشتم. ی. چه قدر ب رمی گ یم شگونیرا ن مینامحسوس ران پا  یلیخ

کردم؛   یشدم و خودم را گم م یم  دیتشکر ساده آن هم به خاطر خودشان، داشتم سرخ و سف کی با
 بودم من...  یعجب آدم

 

 . نمیب یه مپا انداخت یرا پا رو  نیآرت یمقابل در ورود درست

 باهم نبود.  اسیدو برادر قابل ق  نیقدر رفتار ا چه

 یرا م یچانه  یها شیتنگ هم که با غضب با دو انگشت ر ینگاه از چشمان قرمز و ابروها انهی ناش
 . رمی گ یَکند، م

  نایسار دنیکه گفته بود گورم را گم کنم، با د یمن  ایباره اش طرف برادرش  کی یحمله  یبرا  انتظارم
 ماند.  یم ب ینص یب

 ..معلمت  نمیعمر عمو ا  ایب -

 

 کنم.   یآورد نگاه م یسمت من م  لچریو یرا رو  نایکه سار نیرام به
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 از کنار من گذشت و من متوجه نشدم! یک نیا

  ینگاه  نایسار یقرمز شده و صورت بغ کرده  ینی گذارم و به چشمان پف کرده و ب یرا کنار م  یباز  جیگ
 اندازم.  یم

 نبود پدرش مثل کوه آتشفشان فوران کرده بود.  یخود ی ب پس

 

  یگرفته است، رفتارم عاد نشیذرب  ری که تمام حرکاتم را ز نیآرت  ینگاه موشکافانه  ری کنم ز یم یسع
 و دلسوزانه نباشد. مانهیصم  یل یخ  نایبا سار میها یباشد و احوال پرس 

 ؟یمهدو یسالم. خوب  -

 

 ! دیگو ینم یز یدوزد و چ یرا به صورتم م  رانشیبچه؛ نگاه ح  یطفلک 

بسته شده اش،   یخرگوش یاش که موها دهیرنگ پر  ی نگاهش و صورت کم تیمعصوم یبرا دلم
 رود.  یکشد؛ ضعف م یگناه بودنش را به رخ م یب  شتریب

 

آماده شروع  یو خورده و پر انرژ  رشیش وانیل هی خوشگل خانم ما االن   یخانم تراب   دیبفرما -
 کالسشه. 

 

 .میرو ی م یسلطنت یسمت مبل ها نایو سار  نیگردم و پشت سر رام یم بر

 شود! یافتد، چشمانم گرد م یوسط مبل ها م  ییطال ی ستادهیساعت ا یکه رو چشمم

 کردم!  ریقدر د نیمن ا یعن یه! ممکن ری... غازدهیمانده به   قهیدق ستیب



 ی اتهام واه 

759 
 

 

 . نندیتا حالت شوک زده ام را نب کنمیرا به زور کنترل م  خودم

  یرا خال  فم ی ک ینگذرم؛ وقت  شیزدم تا از جلو  یسر کوچه دور م یرا به خاطر سوپر   ابانیخ  یوقت انگار
طور   نیا م،یآ  یم ادهیحواس از ساعت و گذر زمان پ   یهم بشوم؛ ب یآرت  یتوانم سوار ب  یو نم نمیب یم
 کنم!  یم ریقدر هم د نیشود و ا یم

 

  دیشده بودم و با نای سار یمعلم خصوص  یحق داشت مواخذه ام کند؛ من فقط حقوق  نایپدر سار پس
 کردم.  یام عمل م فهیبدون کم کاست به وظ 

شکل   یض یب یا شهیش زی آن طرف مدهد و کنار مبل تک نفره،  یم نایسار یبه صندل   یچرخ نیرام
 کند.  یشود و کمر راست م  یمتوقف م ،یشگی هم  یبزرگ درست جا

 بانو...   دیبفرما -

 

 دهد. ینم  یکه جواب ناستیو لحن پر محبتش سار مخاطب

گذارد و سرش را به   یم شیگونه ها یاش هر دو دستش را رو یشود و از پشت صندل  یخم م  دوباره
 کند. یعقب خم م

 .ردی گ  یبوسد و ازش فاصله م یاش را م  یشانیپ

 

 . دیبرم؛ موفق باش دیبا گهیمن د -

 

 دهم یبه احترام تکان م  یسر 

 . نمینش  یم زیطرف م نیا نایسار یفاصله گرفتنش از ما سمت مبل، درست رو به رو با
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 تفاوت باشد.  یب  نایسار یکنم به اخم و حال غم زده  یم یدهم و سع یقرار م  زی م یرا رو فمیک

 .  میگشا یرا م  فمیک در

 شوم.   یم  قیآرامش تدق یاست، ناخودآگاه به مکالمه   نیکه مخاطبش آرت ن یآرام رام یصدا با

 !رندهی بدبخت گ  نی. بازم به امیداداش بلند شو بر -

 

 . امی گفتم نم -

 

 کنه. یو پشت سرش نگاه نم   رهیکنه؛ وگرنه م یرت لطف مداره به ما... به دخت چارهی اون ب نیآرت  -

 

  یم شیرا به سمت پدر و عمو نایچشمان سار  نا؛ی نگاه مرا به صورت سار  نیبلند و صدا دار آرت  پوزخند
 کشاند!

 

 کنم. یخارج م فمی عجله کتاب نگارش را  از داخل ک با

 

 برسانم. انیبه پا   یدور کنم و امروز را به هر نحو ن یخواهد ذهنم را از آرت یم دلم

 ؟ یو نوشت  ناتتیتمر نایسار -

 

 اندازد.  یچرخاند و ناراحت به عالمت نه، سرش را باال م یرا به سمت من م گردنش
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 کشم. یام ابرو در هم م یخواسته قلب بدون

 ؟ یچرا ننوشت -

 

 .دیگو ینم  یز ی دزد و چ یو خجالت زده نگاه م نیغمگ

 کنم.  ی چشم نگاهش م ریزنم و ز یرا ورق م کتاب

 . ردیگ یم  یرنگش را به باز  یبلوز توس  یجلو توپک

 

 کتابت و باز کن. -

 

 ناافتد.  ینشود در فکر دلسوز  ییتا دلم هوا نمیکنم نب یم یرا سع جشیدلخور و گ  نگاه

 

 . دیگشا یرا م پشیدارد ز ی برم  زیاش را از بغل م یصورت فیک

 

 رم.   یپس من نم -

 

مرا کتاب   ی خشکاند؛ باال تنه  یم  فشیک یرا رو  ناینه تنها دست سار ن،یمانند رام ادیبلند و فر یصدا
 ن یبه دست سمت رام

 چرخاند!  یم
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 رود.  یم رونی ب ییرایگذرد و از پذ  ینشسته است؛ م نیکه آرت  یبا صورت بر افروخته از کنار مبل  نیرام
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 ۱۵۵#پارت 

 

پر پر   دی داد و ند زمیکه گر یمن؛ خانه ا یها یبچگ یجنگ بود! مثل خانه   دانیکه نبود؛ م خونه
خواست؛    یخواست؛ آرامش م ی دفاع که فقط پناه گاه م یب  یدختر بچه  کی شدن دل پر عطوفت 

 خواست!  یمهر و محبت م
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 !  سمیبنو  یخانم معلم چ -

 

 کند!  یم رانیزند! دلم را و  یبغض دارش آتش به قلبم م لحن

 

فقط و فقط به خاطر خودم و   انم؛ یمثل تمام اطراف نم،یمثل داداش حس  د،یهم داشتم مثل رش  من
را که هم جنس خودم است و پر    یکردم! دل کس یکردم! نابود م  یشکستم! خرد م یغرورم دل م

 لطافت، مهربان تر از خودم!

 

 کند.  یاش را احاطه م یالغر و استخوان  دیرود و دست کوچک و سف یم شیپ دستم

 . ندینش ی صورتم م یو غم زده رو دیآ یباال م  نگاهش

 

 . اورمی کنم تا دل کوچکش را به دست ب یم یتبسم 

 

 کند.  یرش نگاه مبه پد  مرعوب

  تیکردن به وضع یاش جز بچگ یمثقال میدانست علت رفتارم را!... پس مغز کوچک و ن یم پس
 و علل خصوص پدرش واقف بود.  انیاطراف

 دهم تا فکر و نگاهش را سمت خودم معطوف کنم.  یرا نرم فشار م  دستش

 

 . اریمدادت و در ب -
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 کند.  یکرب نگاهش م یرا چاشن   لبخند

 

 کشد. یم رونیاش ب  یعروسک  یکند. مدادش را از جامداد یدستش را از دستم خارج م  نرم

 

  ی. مثل من در خودش ممیهم بود هیبه هم شباهت داشت! چه قدر شب مانیها  دنیقدر درد کش چه
  زیاش ناچ یبود! دلخوش  یاش فقط ظاهر  یسوخت. خوشحال  ی شد و از درون م ی. غصه دار مختیر

کرد و طعم   یکرد! ترس ها و اضطراب ها را در دلش تلنبار م  یر دلش مدفون مبود، احساساتش را د
 گذارند.  یبا هراس ها م  را  یزندگ

 

ناتمام و گذر زمان را فراموش   یدر مشابهت ها و غصه ها  نا،یشوم در خودم، در وجود سار یم غرق
 کنم. یم

 

 دخترم وقت نهار و قرص هاته! -

 

 کنم. یاست نگاه م ستادهیا نایکه باال سر سار  نیکنم و به آرت یکتاب بلند م ی را با شتاب از رو سرم

 

 بازم از ساعت غافل شده ام! یعنی

 

 چرخانم! یشتاب سمت ساعت گردن م با
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 !... میدو و ن -

 

 هجوم آوار شد! میکنم خون کل بدنم به دوران افتاد و در مغز و گوش ها و گونه ها یم  احساس

 شود!  ی افتضاح تر نم نیا از

 

 کند.  یپرتاب م  ی َکند و به قعر چاه جهنم یام م نهیس یقلبم را از قفسه  نیآرت حرف
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 ۱۵۶#پارت 

 

 

 داشته باشه که بره! یفکر کنم معلمت هم خودش خونه زندگ -

 

که نفرت احاطه اش کرده   یچشمان یاهیو س  ردیگ یقرار م  زشی آم ری نگاهم پوزخند تحق رٔاسی ت در
 است.

 

 از مشق هام مونده؟ یهم بمونه! آخه کم یکم ی شهیبابا نم  -

 

 کند.   یجدا م  نیترسناک چشمان آرت   یاهیقفل نگاهم را از س نا؛یسار یو صادقانه  لهیپ  لهیش یب  لحن

 

 بندم.  یدهم کتاب را م یتلخ شده دهانم را فرو م بزاق

 فردا. یاش باشه برا هیجان بق یمهدو -

 

 ! نیاریم فیمگه فردا هم تشر -

 

  نیاسترس چن یفکر، از رو یدانست من ب یزند؛ اما نم   یموج م نیتک تک کلمات آرت  انیم تمسخر
 را بر زبان آوردم.  یحرف 
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 کنم تا حالت صورت و چشمانش هم خارم نکند.  ی نم نگاهش

 

 کنم. یرا جمع م فمی ک ری به ز سر

 

 یلبانم را به هم م نیرام یبدهم؛ صدا یجواب نیدار آرت شی پاسخ حرف ن  یبرا میگشا یلب م تا
 دوزد!

... امروز رو هم نهار مهمون ما  نجایا انی گل عمو م نا،یبه خاطر سار یم ترابخان یداداش هنوز چند روز  -
 ...یتراپ   ویزیهستن تا خوشگل عمو خوشحال و قبراق، بعد نهار بره ف

 

 دوزم! یم نی گرد شده ام را به آرت چشمان

 کند. یرود وحشت زده ام م یم یمنقبض شده و صورت قرمز شده اش که کم کم به کبود فک

 

  دهیرس  ییرایکه وسط پذ نیکند و به سمت رام یرها م  نایچرخ دار سار یرا از پشت صندل دستش
 چرخد.  یاست؛ م

 داره!   ی... مردم کار و زندگنی رام  یگیم یدار  یچ -

 

 ...رونی: پاشو برو ب دی گو یافتادم! علنًا م یبه چه روز   ایخدا نی بب

 

 . رمیبرم بم دیبا گرید مینگو ی ز ی بلند نشوم و چ اگر

 : میگو یم نیدارم. رو به رام یرا بر م فمی و ک  زمیخ  یبر م عیسر



 ی اتهام واه 

768 
 

 برم کار دارم.  دی... من بایمهدو یممنون آقا -

 

 کشاند! یما را سمت خودش م یشتابزده نگاه هر سه  نایسار یصدا

 کند. یپرت م  نیزم یکتابش را رو غی و ج هیگر با

 رم...  ینم  مارستانیرم... من ب  یجا نم چیمن ه -

 

 کند!  یقرمز شده دستانش را مشت م  نیدود و آرت یم  نایسمت سار دهیبا رنگ پر نیرام

 

 کشد. یرا بغل م نایزند و سار یزانو م شیروبه رو نیرام

  یتپد شک م یاش م  نهیکه داخل س یقلب  یکنم! برا یمرد شک م  نیپدر بودن ا یبرا یلحظه ا یبرا
 سپر کرده اش داشته باشد! ی نهیدل، سنگ در آن س یکنم! نکند به جا

 

 آورد.  یاش را بند م  هیکند و گر یپچ پچ م  نایگوش سار ری ز نیرام

 

 : دیگو ید و رو به من مشو یبلند م  شی زند و از مقابل پاها یسرش م یرو یا بوسه

  میشما رو برسون ییبعد نهار خودمون دوتا دمیو من قول م نایما بمون. سار ش ینهار پ  یخانم تراب  -
 خونتون. چطوره؟...

 

گذارد، دهانم را  یاش م  نهیس یبه حالت خواهش و تمنا رو نیکه رام یباز و بسته کردن و دست پلک
 .بندد  یم
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صدا و تو   یکند و هق هق ب  یرا پاک م  شیلباسش اشک ها نی که با آست نایرا به صورت سار  نگاهم
 .می توانم بگو ینم  یز یدوزم و چ یآورد، م  یاش دلم را به درد م ییگلو

 

 دارد.  یبرم   ییرایپذ  یبلندش را به سمت خروج یگام ها  ت؛یصدا از اعصبان   یب  یبا غرش  نیآرت

 

 زوم کنم.  نیرفتار آرت   یرو ادیدهد ز یاجازه نم  نیرام

  نیهر جا که خواست نایخودم همراه سار عیسر دن؛ینهار و چ زی گفتم م د،یاصال نگران نباش  یخانم تراب  -
 برمتون.  یم

 

 شود:    یخشک شده ام بالخره باز م لبان

 ...اما

 

 کند! یکشد؛ قفلم م یمحاسن نداشته اش م یکه رو یو دست نینگاه رام یتمنا

 

 زاره.  ینم  نای سار ن؛ی...منم بزارم بری خانم تراب  میاما ندار -

 

:  دیگو یو م  ردی گ یسرش را باال م یگرفته و پرخواهش یکشد و با صدا یاش را باال م ین یب  نایسار
 . نی خانم معلم به خاطر من بمون

 

 رود.  ی م نایسار لچریزند و پشت و یم  یچرخ میدهد و ن یمجال نم نیرام



 ی اتهام واه 

770 
 

 دورت بگرده. مونه عمو  یم -

 

االن  یخانم تراب دی: بفرما دیگو  یتوقف م یمن با لحظه ا یدهد و کنار پا یرا هول م  نای سار لچریو
 . میو بر می. زودتر بخورشهینهار سرد م

 

مرا در   نی ! رامدمیرس یتوانستم بروز دهم؛ داشتم به اوج انفجار م  یو از حرص که نم دیکوب  یقلبم م 
 قرار داد. یالزام بد

 

 ...یخانم تراب  -

 شوم.  یدهم و با آنها هم قدم م یرا به هم فشار م میها دندان
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   ی#اتهام_واه

 

 ۱۵۷#پارت 

 

 

 

 شان کوچکتر است.  ییرایاز پذ یکه فقط کم میشو  یم یآشپزخانه ا وارد

 کشد. یاش بغل م لچریو یرا از رو  نایسار نیرام

 . مینفس عمو دستات و بشور... نهار بخور  ایب -

 

 چرخد.  یدر کل آشپزخانه م نگاهم

  نتیکاب یشده رو  دهیچ ینقره ا ی برق   لیوسا ،ییطال یها و طرح ها  رهیبا دستگ دیسف یها نتیکاب
  رمیمتح  زان،یآو یغذاخور  زیتا وسط م ییبزرگ و طال یبزرگ دوازده نفره با لوستر  یغذاخور  زیها، م
 کرد.

 کاخ بود. کیخانه واقعا  نیا

 

 کند.  یآشپزخانه، منحرف خودش م ییبایفکر و نگاهم را از ز زی م شی از پ یصندل  دنیبا کش نیرام

 ...یخانم تراب   دیبفرما -

 

 کشد.  ی را عقب م نای سار یبغل صندل  یصندل  درست
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پشت   یصندل  یرا رو  نایسار یک نی آشپزخانه شده بودم که اصال متوجه نشدم رام ییبای قدر محو ز آن
 نشاند.  یغذاخور  زیم

 

 کنم. یزبان لب تر م با

 منم دستام و بشورم؟  نیاگه اجازه بد -

 

  هیچه حرف نی: اد یگو یزند و با محبت م یم یبرعکس برادر متکبرش لبخند دلگرم کننده ا نیرام
 . دیبفرما  یخانم تراب

 

 رود.   یم ییظرفشو نک یکند، سمت س یآب اشاره م ری همان طور که به ش یکنار صندل  از

 . نیبشور  نیتون یجا م نیهم -

 

 شود. دهیکه پوست تنم د یدهم. نه آن قدر  یرا باال م میمانتو  یها نیآست یکم

 

 گردم.  یم ر یباز شدن ش یچشم دنبال جا با

 ! یفلکه ا چیرنگ بدون ه  ییطال ری پرچم، ش کی

 

 دواند. یم میگونه ها یخون را رو  نیرام یصدا

 شه... یخودش باز م   نیریبگ  ری ش ری ... دستاتون رو زی یچشم -
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 شود؛ نه گرم نه سرد سرد...  یپوست دستانم روان م  یبرم و آب رو یم  شیرا پ دستانم

 

 آبش.  ری بودم چه برسد به ش  دهیخانه را ند نیبودم. من مثال ا دهیند خوب
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 گردم.  یتکانم و برم  یدستانم را آرام م آب

 شوم.   یرنگ به دست، سرخ م  یحوله کوچک آب نیرام دنید از

 

 . زهی تم د،یدستاتتون و خشک کن -

 

بزرگ   میبرا یآن هم از سر مهمان نواز  زیاحترام ناچ  نیدانستم که ا یقدر خودم را خار و کوچک م آن
 . دیایب  نیو سنگ

  یم دستانم را خشک رمیگ یحوله را م  یدزدم. با تشکر  یترسم و تند چشم م یحالت نگاهش م از
 کنم.

خودم   یکنم و برا  لیو تحل  هیرا تجز  نیمعنا دار رام ینگاه ها  ی آشفته بازار روح نیخواهم در ا ینم
 و بد بتراشم.   ریمنبع خ 

 رود. یم نایگردد و سمت سار یبر م   یتبسم با

 آورد.  یرا به وجد م  شیعمو نا،ی مشهود در تک تک حرکات سار جانیو ه  یخوشحال

 ...ی ترتاقال ای یعمو باقال  -

 

 راند.   یرا با ناز عقب م شی ها یزند و چتر   یم یلبخند پهن نایسار

 ...یترتاقال  -

 

 بوسد.   یرا محکم و صدا دار م شیموها یشود و رو  یخم م نیرام

 عمو.   یآخ عمر عمو... انرژ  -
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 خورم.   یعمو غبطه م نیمحبت ا به

 نه!.. ایشود  یم بمیاز طرفش نص  یمحبت نمیهم نداشتم بب ییعمو

 

 کشد.   یرا عقب م یصندل نایسار یدرست روبه رو زی زند و آن طرف م یرا دور م زی م نیرام

 کند:  یاشاره به نشستن م محترمانه

 ...یخانم تراب   دیبفرما -

 

 .نمی نش یم نایبغل دست سار   یصندل  یرو  نهیو با تمان آرام

هم مثل برادرش خراب   نیکنم تا ذهن رام ینم  یشوم و محبت  یهم صحبت نم   نایحد امکان با سار تا
 نکند.  ینشود و از محبتم برداشت بد

 .ست ی رو صد هزار مرتبه شکر، شانس که ن خدا

 

 شود.   یچشمانم بازتر م  مانیپر پ   زیم کی دنید با

مدت   نیباشد! من که در ا یتوانست کار چه کس یم  یعنیبا عطر خوش  زیم یمتنوع رو یها غذا
رفتار   یهم که با من مثل جن و پر  نایبودم... مادر بزرگ سار دهیخانه ند نیر اد یزن خدمتکار  چیه
 آمد! یکرد تا من بودم نم  یم

 نداشت درست کرده بود! رونیب یبه غذا یشباهت چیغذا ها را، که ه نیا یچه کس پس

 

 کنم.   یمشت م م یزانوها یرو ز،ی م ریدستانم را ز نیورود آرت با
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پر استحقار خودم را   یبزرگ شده  ری کوشم تا مبادا داخل چشمانش تصو یبلند نکردن سرم م  یبرا
 را گم کنم. میو دست و پا نمی بب

 

  یشوخ یاز حس من نسبت بهش را داشتند. نه تنها صدا  یگر ید ییدختر و برادرش حس مٔاورا انگار
 افتد.   یم نیشود بلکه سرشان هم پا یقطع م شانیو خنده ها

 دانستم! یبود را نم  یچه حکمت نیا

 

  جادی ا یناهنجار  یها صدا کیسرام یکشد که رو یعقب م ینشستن طور  یاش را برا یصندل   نیآرت
 شود.  یم

 . نمیاندازم تا واکنش اش را بب  یم ینگاه  نیبه رام  یچشم ریز

 کند.  ینم ینشاند؛ اما اعتراض  یاش م یشان یپ  یرو  یفیظر اخم

 

 پلو برنج بکشد.  سیبرد تا از د یم شی دارد دست پ یرا برم بشقاب

 خوشگل عمو چه قدر بکشم؟  -

 

 اش است.برادرزاده  یدلخوش یلبخندش تنها برا نیا صرفاً 

 

دهد:   یپاسخ م ندی نش یم شیپدرش بر راه گلو دنیو بغض که از د شیبا غم محزون در صدا  نایسار
 کم...
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  واریبردم و کنج د یخانه پناه م  یبه گوشه   ای به خانه، از ترس   ییکه هر بار با ورود حاج بابا یمن مثل
 زدم.  یو خودم را به خواب م دمی لرز یم  ایکردم؛  یکز م

 

انداخته را   هیدوشم سا ینشسته است و بدجور رو یصندل نیاول  یرو  زیم یکه باال ینگاه کس  ینیسنگ
 . رمیبگ دهیکنم ناد یم یسع

 

  نیآرت یبدنم، پ  فیخف یاما تمام حواس ششگانه ام با لرزش  نا،یسار یغذا دنی و کش نیبه رام نگاهم
 رود.  یبردارد م میتند و نگاه غضبناکش را از رو  انی در م کی ینداشت نفس ها میکه تصم

 

 کشاند.  یخورد و نگاهم را سمت خودش م یول م  شیدر جا نایسار

 شود. ی با عجله بلند م نیرام

 کنه! یدرد م تی شده عمو... جا یچ -

 

 دارم.  شی : چدیگو یآرام و بغض دار م نایسار

 

به آغوش    یرا مثل پر کاه   نایکند و سار  یرد م نایبغل سار  ریدستانش را از ز عی خندد و سر  یم نیرام
 رود:   یکشد و با خنده قربان صدقه اش م یم

 برمت.   یعمو فدات بشه خودم که نمردم؛ م شده...  ی لحظه فکر کردم چ  هی

 

قاشق داخل  دنیدانم با کوب ی که نم  یشمر  نیمانم و ا یو من م  شوندیاز آشپزخانه خارج م تند
 خواهد چگونه خردم کند.  یبشقابش؛ م
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 .دیآ یگزم و نفسم بند م یم لب
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تخت   هیامروز نهار، فردا شام، فکر کنم پس فردا هم  کن... راحت باش.. ریخوب بخور... شکمت و س -
 گرم و نرم وجودت طلب کنه...
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و   شیکشد و آهسته و پر از ن  یگذارد و باال تنه اش را جلوتر م یم ز یم یمشت شده اش را رو دستان
به دردت نخوره... چون از تو و امسال تو متنفرم. اما   ادی : تخت من، فکر کنم زدیگو یدوباره  م هیکنا

 ...یبد بشیفر یخوب تونست یلیداداشم چرا... خ

 

 شود! یگردم که گردنم رگ به رگ م  یسمت صورت جلو آمده اش برم  یطور 

 گذاشته بود!   بشیرا در ج   ییای ح یمرد واقعا رزل و ب  نیا

 

توانم لرزش چانه   یلرزم! نم  یلرزم... با تمام وجودم م یکند! م یونه ها و چشمانم فوران مدر گ خون
 ام را حفظ کنم! 

 شود!  یشرمانه اش قفل م یبار نگاهم در نگاه ب  نیاول یبرا ر،یمتغ

چشمانش   ی در کاسه  یبه رقص ناباور   اهشیس یشود! مردمک ها ینگاهش گنگ م یلحظه ا یبرا
 خورند!  یقل م

 

 یهمه قضاوت و خرد شدن رو ن یشود و طوفان زده از ا  یشود؛ درد م یم انیرنگ نگاه من عص  اما
 گذارد! یم  ریزبانم تاث

 ... نیوون یح هی تو و امسال تو فقط  -

 

 شود!   یکمانک سوزش قلبم رها م یبود که ناخواسته از رو یر یت

 را نداشتم!  یحرف نیمن وجود گفتن چن چون

موجود   کی مدت تنها  نیماند! چون در ا یم شیروبه رو یبه شخص جن زده  ری متح یا هیثان یبرا
 دفاع و متحرک!  یانسان را داشت! الل و ب  کیبود که تنها نماد  ده یرا د فیضع یدو پا
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آوردن به   ورشی یشود برا یم ز یخ  میسفت تر... ن زیم  یشود و مشت دستانش رو یکبود م رنگش
 گذارند!  یحمله را ناتمام م  نیا نایو سار نیرام  یخرد کردن گردنم که صدا یبرا دیطرفم، شا

 

 .میما اومد -

 

 گردد. یاش باز م یصندل نبهیآرت

مقطع و تندش هنوز شعله ور بودن فغان  یاش و نفس ها ینی ب یباز و بسته شدن تند پره ها اما
 کند. یم دایدرونش را هو

 م؛یها  هیر ییهوا یو ب  یتنفس ینشستم از ب یم یا  قهیشک اگر دق یدانم. ب ینم  زی را جا ماندن
 دادم.  یبستم و جان از کف م یم  یمرد منفور قالب ته نیچشمان ا یجلو

 کنم.  یم میرا با فرو دادن آب داخل دهانم تنظ میها هیر مهینصفه ن یزور هوا به

 .زمی خ یبر م  یصندل یکنم و از رو یبه هم دوخته شده ام را باز م  لبان

 با اجازه...  -

 

که با رنگ صورت قرمز شده به بشقاب مقابل   ینی به آرت گر یبار به من، بار د کی! ری متح نایو سار نیرام
 کنند!  یچشمانش زل زده بود؛ نگاه م

 

 پرسد.  یم نیرام

 !.یکجا خانم تراب  -
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من که تنها نام   یمثل حاج بابا رغضبش؛ی که مظلومانه به پدر م نایسار ی ده یتوجه به رنگ پر یب
 .می آ یم رونی ب  زیکند، از پشت م یکشند، نگاه م یم دکیرا به  یپدر 

 

زودتر خودم   دی: خانم فتاح تماس گرفته... بامیگو یم می باز شدن راه گلو یفرو دادن آب دهانم برا با
 به مهد برسونم.

 

خانه و بغض نفوذ    نیاز ا زیگر  یکه برا یبر حالت تدافع نایو اصرار سار نیکنم تعارف رام ینم  صبر
 گذار شود. ر یکرده تا کاسه چشمانم گرفته ام، تاث

 شوم.   یبلند از آشپزخانه خارج م  یگام ها با

و پشت بندش    نایبلند سار  غیج ی صدا شود با یهم زمان م دنمیروح رس یب ی خانه   نیا یخروج به
 ...یز یشکستن چ  یصدا

 

 کنم و به پشت   ی م یزده توقف   وحشت

 اندازم!  یم یو در آشپزخانه نگاه سرم

  یاز خانه فرار م یواقع یگردم و به معنا یو از رفتن منصرفم کنند؛ بر م ندیایکه دنبالم ب نیاز ا دهیترس
 کنم!

 دوم!  یبزرگ درندشتشان را م اطیح طول

 اندازم.  یم یبه پشت سرم نگاه  گریو بار د  ستمیا ینفس زنان سر کوچه م نفس

 نداشت.  ی دنبالم هستند! منم خل بودم که دوم انگار
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 روم.  یم  ابانیکشم و کنار خ  یمقنعه ام م  یرو یدست

 . دیترک  یاشت مبود و د دهیآخر انفجارش رس ی ها هیتاک ثان کیبه ت  یمثل بمب ساعت قلبم

 فرستم. یم رونی و باز دمم را آرام ب  رمیگ یام م  ینی را با ب دمم

 دارم. ی قدم برم ادهیپ  ر،یاز مس یکردن بخش  یط یو خرد شده برا  آهسته

 

 افتاده ام! حقوقم را نداد! جرأت برگشتن هم به آن خانه را نداشتم!  ریگ یبت یدانم در چه مص ینم

 کنم! یپر غمم را سپر  یتوانستم روز ها یچگونه م ی پول یب  نیا با

 

 .ردی گ یچه کنم چه کنم را از دست دلم م یکاسه  لیموبا یصدا

 

  یم دیکند و بهم ام یمخاطب روحم را تازه م نیا دنیافتم و د یم  ریهر روز هر بار که در تنگنا گ  مثل
 کند.  یرا منظم م میرساند و نفس ها یتپش قلبم را به حد نرمال م دنش یبخشد؛ باز هم د

 جان...  نی جانم نگ -

 

 ؟یی باال. کجا یجانت ب  -

 

 اندازم. یبه اطرافم م ینگاه

 . ابونی خ -
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 کند!  یتعجب م انگار

 مهد باهات حرف دارم؟  اینگفتم ب  روزی! از صبح منتظرتم... مگه دیکن یکار م  یچ ابونی خ -

 

 بروم!  ششیگفته بود پ نیافتد که نگ یم  ادمی تازه

دهم و  یتکان م  یسوار نشدن، دست یبه عالمت نه برا  میزرد رنگ درست کنار پا یتک بوق تاکس به
 دهم: یرا م  نیجواب نگ

 اومدم.  رونی ب نایاالن از خونه سار  نیجان... هم نیشرمنده نگ  -

 

 کند.  یم میو بغض دوباره را مهمان گلو ستدیا یم دگانمیمقابل د  نیآرت  ی افهی و ق حرف

 

 پرسد.  یمتعجب م نینگ

 ! چرا!...یچ -

 

 دهم. یپاسخ م میمهار اشک ها یکنم و بغ کرده برا یرا دست به دست م یگوش
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 بدم.   حیتونم توض  یمفصله پشت تلفن نم -

 

 دنبالت؟  امی ب ییرفتم خونه، کجا یپرسد: داشتم م  یشود و م یرا متوجه م میصدا رنگ

 

 مانده ام.  ابانیپول در خ یدهد ب یدلش خبر م  ایکند  یدرک م  انگار

 اندازم. یم فمی را داخل ک ل ی دهم موبا یم آدرس

 

  شیبود و اجرها ختهی که کل گچش از نم پس دادن برف و باران ر ییبه سقف، درست جا چشمم
 .شمیاند یدوزم و به گذر امروزم م یشد؛ م  یم دهیکامال د

کند و   ینشده بغضم همراه درد از چشمانم فوران م  ریجاگ  یصندل   یشوم. رو  یم نینگ  نیماش سوار
 گذارد. یرا مات م نینگ
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پس از   یک ی میگونه ها یامانم رو یب یها هیدهد گر یبرد و اجازه م  یم یصورتم به حال درونم پ از
 حرف زدن باز کند.  یبرا میدهند و راه گلو نیتسک  یو درد درونم را کم  رندی سرعت بگ یگر ید

 

 . ردیگ یرا سمتم م  یدستمال کاغذ یکند و قوط یم  یرانندگ آرام

 کنم.  یم  فیماجرا را تعر هیگر ان یکنم و م یتحمل ساکت ماندن را نم خودم

دل آتش گرفته ام را خنک   یدهد و کم یقرار م  نیباد فحش و نفر ری را ز نیشود و آرت   یم یعصبان 
 کند.  یم

 

 کشد.  یم  رونیافتد و مرا از فکر امروز ب  یاز سقف داخل چشمم م یز یچ

 .نمینش  یم میسر جا  عیفشارم سر یهم م یرو پلک

 مالم.   یکنم و چشمم را م یدو انگشت پلکم را باز م با

 سوزد. یکند و چشمم م ینم افاقه

 روم.   یآب زدن به چشمم. سمت آب م یشوم و برا یم بلند

 

 میکنار چهار راه برا یکوچک روزنامه فروش  یو از دکه کشد  یرا کنار م  نیآرام شدنم ماش یبرا نینگ
 . ردی گ یم یآب معدن

 دهم. یشدن پاسخ نه م  دیبا سرخ و سف نینه! شرمگ  ایداده است  نیپرسد حقوقم را آرت  یم یوقت
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  دهیکوب یگچ وارید یرو  ریش ی که باال  یکوچک خیکوچک کرم رنگم را از م یبندم و حوله  یرا م آب
 کنم.  یدارم و آرام صورت و چشمم را خشک م یبودم؛ بر م

 

 کند.  یخجالت زده و شرمنده م شتریگذارد و مرا ب یپول داخل دستم م یمقدار  نینگ

قرض تا وقت گرفتن   کیاصرار؛ بالخره پول را به عنوان  نیکنم و نگ یقبول کردنش امتناع م یبرا
 قبوالند. یحقوقم بهم م

 

 کند.  یسوزد و درد م  یهم داخل چشمم م  باز

دهم و داخل چشمم را که قرمز شده   یرا از هم فاصله م  میروم و با دو انگشت پلک ها یم نهیآ یجلو
 کنم.  یاست، نگاه م

در خانه باز   ی که جلو نیحرف نگ ادیافتد و  یروح و خسته ام م  یصورت ب یچشمم نگاهم رو یجا به
 افتم. یکند م یگو م

جگرم   شتریکنم؛ ب ری ابرها س یامسال خودم خوشحال شوم و رو یکه مثل تمام دخترها نیا یجا به
 سوزد.  یم

 دمش؛یخواست. خودم هم د  یبرادرش؛ آدرس خونت و م یها برا ایاز اول یک یزهرا امروز مادر  -
واقعا  یو بپسند ین یداره. اگه تو هم بب یدی... خودش خونه و  تولهیبرازنده و خوب  یلیجوون خ 

 . ؟یهستند. آدرس  و بهشون بدم و خودت حرف بزن یمحترم ینواده خو

 

و فقط با   دیگو ینم  یز یچ گرید نیکه نگ میگو یآن قدر پرتحکم و از خشم نه م  ن؛یاز انتظار نگ دور
 کند. یغم نگاهم م
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 ۱۶۰#پارت 

 

 کنم. دایدارم گذر زمانه... تا بتوانم خودم را دوباره پ اجیکه بهش احت یز یچ  تنها

  یو اسم پدر و مادر خوانده، در شناسنامه   یجعل  یلیبا فام یزندگ   نیدر حد امکان خودم را با ا بتوانم
 وفق بدهم.  دیجد

 

 کند! یم پراند و وحشت زده ام یوقت شب، مرا از جا م  نیدر، آن هم ا یصدا

 کنم. یبه ساعت نگاه م دهیکشم و ترس یدندان م ریرا ز نمیاسترس لب پا از

 شب!  میو ن ده

 توانست باشد! یم یساعت چه کس  نیا
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باال  غمی کوبم تا ج یلبانم م یشود، دستم را محکم رو  یم دهیبار محکم تر کوب   نیدر که ا یصدا با
 نرود. 

 تهیه کنید صفحه رو میتوانید از لینک زیر    2569نسخه کامل این رمان در  

https://zarinp.al/351551 

 

 

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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