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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 ♡    ﷽♡ 

 

 ″...زدیخدا بر یشانه یرو تیهااشک یوقت″

 

 . کندیرا داخل شکمش جمع م شیکز کرده و پاها یا. گوشهشودیپشت سرش بسته م یدر فلز  

 . امدندیزبانش ن یرو وقتچیحرف که ه ایدنکیکاغذ، خودکار و  کیحاال او مانده با   

کاغذ، ذهنش را  یکلمات و خاطرات به جا یول سد؛یدلش را در آن بنو یهاکه حرف گذاردیم شیپا یکاغذ را رو  

 . کنندیم اهیس

 یدوباره طعم زهرمانندشان را بچشد؛ ول خواهدی. نمهالحظهاز آن ترسدی. مشوندیزندانبان سرش م شیهادست  

 .ستیدست خودش هم ن

 ماه سال هفتاد. حدود آبان یزیتر. چبرود به چندماه قبل شودیمغزش باعث م یگوشیباز  

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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  فتاد؟یبه فکر اعدامش ن یموقع کسچرا آن یکه همزمان هم قاتل روحش شد، هم جسمش؛ راست یزمان  

 که هنوز راه نفسش باز است. تفاوتنی؛ با اهاست مردهاو که مدت یهم ندارد برا یفرق یجیمرگ تدر ایالبته اعدام   

کرده و  خی میهاجمع کردم. دست یصندل یکه بسته شد، تازه اضطراب به جانم افتاد. خودم را گوشه نیدر ماش ″  

 یهاچشم از کفپوش دمیترسیو م کردمیخودم حس م یاو را رو یحانهینگاه وق ینی. سنگکردیزق مزق میپاها

شالم را  یلحظات عمرم را تجربه کردم. دسته نیهاترتن ام،یسال زندگ نیدر نوزدهم یعنیموقع، بردارم. آن نیماش

. حرف زدنش، کردیرا پر نم امیجز همان شال دستان خال یبدنم را بپوشاند. انگار که سالح شتریباز تر کردم تا ب

 باعث شد به وضوح بلرزم.

 ″خانم خوشگله!  نمتیبب-

آب که از سر گذشته  یول کند؛یم یخطرو به رو، مغزش را خط یمردهچرک وارید یسوسک رو کی یپا یصدا  

 وجب و صد وجب ندارد. کیباشد، 

 .شودیو باعث در خود مچاله شدنش م کندیم یینماقدرت فشیهم به جسم نح طیمح یسرما  

 .سوزاندیرا م شیها. حس درد، انگشتانددهیهنوز دو طرف سرش را چسب شیهادست  

وجب به وجب  یدگیو دارد با در دهیتخت دراز کش یکه رو نمیبب نهیاز آ توانستمیبودم. م ستادهیدراور ا یجلو ″  

ترسم  یو به آن شدمیمصمم م آمد،یم ادمیزهرا و مهسا  یهاهیگر یوقت یول دم؛یترسی. مکندیبدن الغرم را رصد م

 یبرا نینگاه... و ا کیدکمه،  کینگاه،  کیدکمه،  کیرفت.  میمانتو یها. دستم به سمت دکمهکردمیرا فراموش م

 بود! یزیانگنفرت یچه چرخه کرد،یهر لحظه دلم را آشوب م میهامنِ مادر که فکر بچه

 ″! قرارتمیب یبدجور ،یعجله کن خانم-

 ها بکند.از آن یااستفاده ستی. انگار قرار نکندیپرت م یخودکار و کاغذ را کنار  

افکار در  نیباشد و ماش یا. انگار که ذهنش جادهکنندیو پرسرعت در ذهنش حرکت م حظهمالیب ریصداها و تصاو  

 از آن عبور کنند. یگریپس از د یکی ختهیرهم

 .زدیآمیتق چکش در هم متق یبا صدا زد،یم شیبابا صدا یکه روز یمرد گفتن ″ننگ یلکه ″ یصدا  
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 .چسبدیرا سفت م شیبازوها بارنیسرش را رها کند؛ اما ا شودیم یباالخره راض  

شان را از بر تکبود، تک نییبودند. بس که سرم پا ایدن یهاگل نیترتخت، به نظرم زشتآن یروتخت یهاگل ″  

در چارچوب در بود. جلوتر آمد و  ست،یک دانستمینم یکه حت یمردتخت نشسته و آن یکرده بودم. حاال من رو

لحظات که در آن یفنجان گرفت سمت من کیفنجان خودش برداشت و  کیگذاشت.  یپاتخت یرا، رو یفیظر ینیس

تر شدنش نداشته باشم. به تلخ یلیتلخ بود، که م یقدرقهوه. مذاقم آن دنیجز نوش د،یگنجیم املهیدر مخ یزیهر چ

و  امیتاپ بند یتمامش کرد، پشت سرم نشست. باز شدن گره یو وقت دیاش را با آرامش نوشمرد قهوهآن یول

 را حس کردم. امیشانیپ یعرق رو یهادانه یزباطور سرسرههمان

 . یکنیکم عادت مکم ر،ی! معلومه بار اولته ها! سخت نگکشهیهم م یجونم؛ چه خجالت-

 ″.دیام لغزشانه یدستش رو 

و از  ردیگیش رعشه ما. شانهشوندیهم افتادند، به سرعت باز م یرو یک داندیکه خودش هم نم شیهاچشم  

 .شوندیمرور م شیخاطرات برا یوقت لرزدیم شیپاسر تا نوکفرق

مچاله  تواندیکه م ییو تا جا داردیاست، کاغذ را از کنار دستش برمکه در بدنش مانده یهرچند کم یرویبا تمام ن  

 از او بدانند.  شیهاوجود ندارد که بعدها بچه یزیچچی. هکندیم

 چیکه ه افتدیم ادشیبازگردد، تازه  یطوالن سفرکیاز  خواهدیم یوقت کهنیهم یعنیاو،  یحس برا نیترتلخ  

 به همراه ندارد. یابار و بنه ایسوغات 

یکه نم شیهاوجودش، بچه یهاپاره یبرا ینگران. نه اضطراب خودش، فقط دلکشدیاضطراب از وجودش زبانه م  

 .افتدیم شانیبرا یبعد از خودش چه اتفاق داند

 . کندیمشامش را پر م شیعطرتن زهرا و مهسا د،یآیاسم بچه م یبچه... وقت  

ی. خدا مکشدیم شیپاها یو رو زندیکه کنارش افتاده را چنگ م یاهیاش، چادر سشدهکرخت یهاانگشتبا همان  

 است.  نیسنگ شیقدر براپارچه چه تکهکینیهم داند

 .ردیانگار که بخواهد خودش را بغل بگ کند؛یدستانش را دور خود حلقه م  

 دارند. یعطر مادرانگ یحساب یول دهند،ینم ریش ی. بوکندیرا بو م شیهانهیس  
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 نداشت دهانش بگذارد.  یناناتاق خواب رفته و او لقمه یاش گوشهسالهسه یکه زهرا یوقتعطر آن

لبخند همسرش،  ریتصو یو به جا فشردیم رشیاز ش یعار یهانهیس یماهه را روشش یموقع که مهساعطر آن  

 . شدیو وافور بود که خار چشمش م انیقل

کس و ناکس را  یخانه یهاکرده، مجبور بود پله مانیو او که تازه زا دیخوابیکه شوهرش خانه م یزمانعطر همان  

 و آن بکشد... نیکفش ا یکند، فرچه رو زیتم

 حس کند. تواندینم یمشام چیکه ه ادیقدر زعطر دارند؛ آن یادیز شیهانهیس  

 . کندیم ییمغزش خودنما یپستوها انیبابا از م یمردانه یصدا باز

 . کنهیم اهیما رو س یشونیداغ ننگت تا ابدالدهر پ یول ،یریمیخودت که م-

هام اقالً درس بخونم. به نون شب بچه نیمعتاد. نذاشت هیبه  نمیفقط شونزده سالم بود که داد» خودش: زیر یو صدا  

 «نکرد. ریهام رو سشکم بچه کدومچیه یو اون رو کردم، ول نیا ییکردم، گدا یمحتاج بودم. کارگر

شوهر مونده بود که اون موننیهرزه شه؟ هم دینون نداشت با یمگه هر ک» بابا: یباز صدا ،یلیس زیانگوهم یصدا  

 «معتادت بخواد لوت بده!

ها را گذشته خواهدیباز هم م مالحظهیب فکرنیانگار ا یبکشد؛ ول ریمغز سرش ت شودیناتمام بابا باعث م یصداها  

 تکرار کند. شیبرا

شده. شک ندارم خدا هم  ریچند وقت قدر چند سال پ نی. مادرت تو همیتو دخترمون میبگ میکشیخجالت م-

 !یاشکه تو بنده کشهیخجالت م

یخدا هم خجالت م کشد،ی. خدا هم خجالت مچرخدیو م چرخدیم چرخد،یمغزش م یآخر تو یهپژواک جمل  

 خدا هم... کشد،

 است! یقدر دلش محتاج چند کلمه درد و دل خشک و خالآخ که چه  

 اشمحرمانهیطور که از دردهاباخبر شوند، همان شیاز نجواها خواهدیآرام است. نم شیاما صدا کندیزبان باز م  

 نشدند. 
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 هیبد هم  یهابنده نیا ایخدا ی. ولیبکش دمی. بایکشیمثل من خجالت م ییهااز داشتن بنده دونمیم ایخدا-

 .چسبهیگلوشون رو م یقهیجا  هیو نکردن،  کردنیم دیکه با ییهاهی. انگار که تموم گررهیگیم شونهیگر ییوقتا

 . شودیمرتعش م شیصدا  

 نبود که اشکام رو پاک کنه. یکنم. کس هیگر ششینبود که پ ینکردم؟ چون کس هیچرا تا حاال گر یدونیم-

 است.  جانیب شیصدا بارنیاش. اگونه یرو شودیم یکوچک باریشفاف، جو یقطره کی  

از خودت  ریرو غ یقدر تنهام! مگه کسمن چه ینیبیتو که م ؟یوقته باهات حرف نزدم، باهام قهر کرد یلیخ ایخدا-

 دارم؟ 

حاال خدا کنارش  نیهم کندیم الیو خ گذاردیم وارید ی. سرش را روشکافدیهوا را م یریهق بلندش، مثل تهق  

 نشسته. 

 یبه زن شودیم رهیسرخ، خ یهاو با چشم کندی. سرش را بلند مشودیکه در باز م زد،یریقدر اشک مچه داندینم  

 «حکم. یواسه اجرا متیبریم گهید قهیپنج دق:» دیگویکه م

 سنگسار است.  گریاسم د داندیکه خوب م یاجرا کنند؛ حکم شیقرار است حکم را برا  

 یقدمکیبخواهد در  یکه روز دیگنجینم شیآرزوها یدور بودند؛ در محدوده کلمهنیقدر افکارش از اچه یروزگار  

 .ستدیمنحوس با یکلمهنیا

 . سنگسار، سنگسار، سنگسار... کندیتکرار م شیشده انگار؛ هر کلمه را بارها برا وانهیمغزش د  

 بغضش را از هم فرو بپاشد. شودیمغزش، آخر موفق م یرحمیب  

شون دو عالم ی! نذار داغ ننگ من، رسواایهام! خـ... خدا... بچهایخدا:» زندیبه زور لب م شیهادل زدندل نیب  

 «کنه.

 «نذار! ایخدا:» ردیگیاوج م شیصدا  

 «نذار.:» دیگویخسته شود، م شیهااز تکرار حرف کهنیو بدون ا دیآیم نییپا شیکم صداو بعد کم  
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 .زندیچشمش را م یاتاق، نور یکیتار انی. انگار مردیگیدلش آرام م فعهدکی  

 . شودیکج و معوج م یسختبه اشکردهیخشک یهالب یول خورند،یصورتش سر م یاشک رو یهاهنوز دانه  

 . شودیم انیاش نمادر آستانه یباز و قامت دو زن چادر ست،یبلند ن شهیبار برخالف هم نیکه ا یژیق یدر با صدا  

 .افتندیهم م یرو اریاختیب شیهاقدر خوابش گرفته. پلکچه کندیحس م  

 

 *ـانی*پا

 

  

 

  

♡    ﷽♡ 

 

 ″مانده... اریاز  ادگارینای مرا″

 

 .چدیپیاش مدور مشت نوزاد چند ساعته وار،چکیاش را پاشاره انگشت ازین  

 یاز تحمل بو آورد،یم ادیکه به  یوقت. از همانسوزانَدیرا م اشینیها تا عمق ببچه یفیتند الکل، خون و کث یبو  

 متنفر بود و هست.  مارستان،یب

 اش در آن عق بزند.که از ته معده خواهد؛یآب شفاف و زالل م حوضکیدلش   

 اند. انداخته هیصورتش سا یبلندش، رو یهاو مژه زندیرا مک م ازین ٔ  نهیدخترک آرام س  
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 سرچشمه... . یهااز کوچه پس کوچه یکیبه سمت صبح، و در  شود؛یم ازیدختربچه بال پرواز ن امانیسکوت ب  

 . ندینشیم یو خودش کنار گذاردیگردو را سر سفره م ٔ  الهیو پ ریظرف پن ازنی ″  

 تنش، پنهانش کند. یبایز راهنیسرخ پ یهابا زل زدن به گل کندیم یکه سع یبغض دارند. بغض شیهاچشم  

 .ازنی دلخور ٔ  به چهره دهدیو م ردیگیم ده،یکه خودش آن را سرصبح خر یانگاهش را از نان سنگک تازه یمهد    

 د.بلد نباش دنیهم ناز کش یاست که مهد یعیبچه ناز مادر را بکشد. و حاال طب یرسم نبود پدر جلو شانیدر روستا  

 اش شده. که از قضا دزد دل و مادر بچه ،یاشده پرقو بزرگ یو ال یدختر شهر یآن هم نازکش  

 و بغ کند.  ندبنشی سفره ٔ  گوشه شان،صدمتری ٔ  اش، زده؛ تا بتواند در خانهخانواده یحت زش،یچکه از همه یدختر  

  «؟ی. نکنه قهریاشده خانم؟ گرفته یچ:» پرسدیآرام م یمهد  

 .گرداندیلجباز، رو برم یهاو مثل دختر بچه کشدیرا تو م شیهالب ازین  

 .ستمیقهر ن-

 شده؟  یپس چ-

 .دیبگشا کجای را دلش ٔ  برود سر اصل مطلب و سفره یمثل مهد دهدیم حیهم ترج ازین  

 مانیاحتماالً زا چندروزنی! دکترم گفت تو همترسمیخدا مبه یول ؛یخاطر من از کارت بزنتو به خوامیمن نم یمهد-

 . کنمیم

 «؟یترسیم ی. از چشتهیخب مامانم که پ» وسط حرفش: پردیعجوالنه م یمهد  

تو کنارم  خوامیم:» دیگویناب، م ییایاما با شرم و ح ده،یو رنج ردیگیقهر کردن به خود م لیدوباره شما ازین  

 .«یباش

 . رمیگیم یاگه شد امروز مرخص نمی. ببزمیباشه عز-

 ″کرد!  یاو را راض شودیم یراحت نیهم. بهندیآیکوچک کش م یبه لبخند ازین یهالب  
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طور چه داندی. نمکندیرا نوازش م اشیینرم و طال یموها ازی. نکندینق ممادر را رها کرده و نق ٔ  نهیدخترک س  

 ساکتش کند. دیبا

یم نیو با صورت زم کندیم ریگ ییبه جا شیکه ناگهان پا گذرد؛یم ازیتخت ن یبا دو از جلو ایدوساله ٔ  پسر بچه  

 .خورد

 . اندتفاوتیب واقعهنینسبت به ا از،ین یهااما چشم کند؛یرا هم آب م یدل هر سنگدل اش،هیبلند گر یصدا  

 دوانده. شهیدر تمام تنش ر یحسیاند از جنس سنگ خارا و بشده شیهاانگار که مردمک  

یناخواسته به افکارش چنگ م ییالالکیاز  ییهاقسمت یول کند؛ینم دایساکت کردن دخترش پ یبرا یراه از،ین  

 . زند

 .کردیرا حفظ م آمدیکه دم دستش م یاییو هر الال گشتیم نترنتیکه شب تا صبح در ا دیآیم ادشیرا  ییروزها  

 شده. طشیمناسب شرا د،یایبه کارش ب کردیفکر نم وقتچیکه ه یاییالالحاال همان  

 گلم از دست برفت و خار مونده...-

 مونده... . اریمن جبر و جفا بس به

به ساعت، پناه  گاهشیگاه و ب یهافرار از نگاه یبرا از،یو ن گذردینم یاز رفتن مهد شتریب ی! چند ساعتایسرمه ″  

 .اشچوبی دراور ٔ  گوشه یاآورده به الک سرمه

 کارنیتمام حواسش را معطوف به ا تواندینم کندیم یاما هرچه سع کشد؛یناخنش م روی را الک ٔ  بادقت فرچه  

 .کندیم ینافرمان گوششیکند. باز فکر باز

خانم، مادر شوهرش، باز با دستمال . فاطمهکندیرا نگاه م ییرایو پذ کشدیآهسته از داخل اتاق گردن م از،ین  

 بود. برقش انداخته روزید ازیکه خود ن ون؛یزیتلو یاشهیش زیجان مافتاده به یریگردگ

 دقت کند. شتریزدنش بدر الک دیکوچک است و با شیانگشت پا نیباشد. ناخن آخر توجهیب کندیم یسع ازین  

یم رونی. الک از ناخنش بپراندشیزنگ خانه از جا م یناگهان صدا شود،یم دهیانگشتش کش روی که الک ٔ  فرچه  

 ″. زند
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 .چرخاندینگاهش را دور و برش م ازین  

تک را با تک یو شاد زندیریاشک شوق م خندند،یکه از شوق در آغوش گرفتن فرزندشان م ندیبیرا م ییهازن  

 .کنندیوجودشان لمس م یهااختهی

را در  یاز خوشحال یاهاله شودیدقت م یکه از شدت درد، اشک صورتشان را پوشانده؛ اما با کم ندیبیرا م ییهازن  

 .دیصورتشان را د

 به صورت خودش. شودیم رهیو خ آوردیرا که در ساکش گذاشته بود، درم یکوچک ٔ  نهیآ ازین  

به عمق  کندیم یو سع گذاردیرا کنار م شیهالب زیبرانگترحم یدیها و سفچشم ریز یاهیپوست و س یزرد  

 دقت کند. شیهاچشم

هم  کشندیم غیاز ته دل ج مانیکه موقع زا ییهازن ینظرش حت. بهندیبیاز شور و شوق نم یاثر گردد،یهر چه م  

 ترند.از خودش خوشحال

 زجرآورتر است. یادیو سکوت مطلق، از هر فر یحسیکه ب ندیگویراست م  

 !یا. تنها جرعهکندیاش را طلب ماز آرامش بچه یاهم جرعه ازیناز رفته. دل ن یخواببه بارنیکودکش ا  

 

 

 

 یبراق یعیچرم طب یو پالتو کندیرا باز م شیهاچشم ازین شود،یتمام م یحسیب یهاآمپول رثیٔ  تا کهنای محضبه ″

 .کندیتوجهش را جلب م

چه  داندینم ازیمانده. ن شیبرا اشیو پدر مادری ٔ  که از خانواده یتنها کس یعنیاش؛ است، دخترخاله نیمیس  

 خبرش کرده. یکس

را  ازیو حال ن شودیم یداشتنو دوست یگلنوزاد لپ الیخیب از،نی ٔ  از هم گشوده یهاچشم دنیمحض دبه نیمیس  

 .پرسدیم
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 .دیگویپاسخ م یحالیاش را با بدخترخاله یهایجواب دادن ندارد. پرچانگ یاما نا ازین  

و هر چند لحظه،  کندیگرم م ازیباز سرش را به دختر ن ند؛یبینم یتوجه چندان ازیکه از طرف ن نیمیس  

 .رودیبدنش م عضوکی ٔ  صدقهقربان

 . دیگوینوزاد م ییبایو از ز زندیزل م ازین یهادر چشم یناشدنوصف یبا شوق  

 مانده.  بچهکیهمه ثروت، حسرت به دل در آغوش گرفتن اش با آنکه دخترخاله خوردیرا م نیاما افسوس ا ازین  

 « کجان؟ یآقا مهد ازین یراست:» پرسدیم نیمیناگهان س  

برام  یکن دایمن رو پ فیک یبر شهیم نیمی. سدونمینم:» دیگویم رلبیاست، ز نهمی هم خودش الٔ  که سو ازین  

 «؟یاریب

 «باشه.:» دیگویم رلبیو ز شودیاز جا بلند م نیمیس  

 اشیدنبال گوشو به کندیرا باز م فشیک پیز صبرانهیب ازی. ندهدیرا به دستش م ازین یمشک فیچندلحظه بعد ک  

 .گرددیم

فقط چند بوق ممتد است که  ،یگرم مهد یصدا یجااما جوابش به رد؛یگیرا م مهدی ٔ  لرزان، شماره ییهابا انگشت  

 . چدیپیدر گوشش م

 ؟یزنیزنگ م یبه ک ازین-

 . یبه مهد-

:» دیگویو م کندیاش را غنچه مرژ خورده یهادر وجودش رخنه کرده، لب شهیکه هم یایبا آرامش ذات نیمیس  

 .«گهید آدی. خودش مازیاووَه، ول کن ن

زنگ  یجابه:» دیگویم آورد،یدر م شیپالتو بیرا از ج اشیحال که گوشو در همان ندیآیکش م شیهابعد لب  

 « برات بفرستم. دمیرو روشن کن، چندتا لباس خوشگل نوزاد د نترنتتیا لحظههیزدن، 

 . شودیم نیمیس یارسال یهاو منتظر عکس کندیرا روشن م اشیگوش نترنتیا رمقیب از،ین  
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 یاش براکه دخترخاله یمتیاما گرانق با،یخوشرنگ و ز یها. به لباسدیآیدر م اشیگوش یبعد، صداچندلحظه   

 .کندیدخترش در نظر دارد، باحسرت نگاه م

 . رمیکوچولو بگ گریجنیبگو من واسه ا یهر کدوم رو دوست داشت-

لپ دخترک  از،ین یدر پ یپ یهابه تعارف توجهیب نیمی. سکندیرا متوجه خود م ازیاست که گوش ن نیمیس یصدا  

 .« رمیبگ یزیچهی خوشگلهنیواسه ا دبای که خرهٔ  . باالازیرو ن هاحرفنیول کن ا:» دیگویو م کشدیرا آرام م

از  زیکه لبر اشیگوش یاجتماع یهابه شبکه یناخودآگاه نگاه شیجا. بهدیگوینم یزیچ گریو د کندیسکوت م ازین  

 .اندازدیاند، مشده امیپ

 . کندیرا متوجه خود م ازیآور نبهت یکه ناگهان، خبر گذردیدر سکوت م یاهیچند ثان  

یم امیمتن پ یرو وفقهیب شیهاو فقط مردمک شودیخشک م یزییپا یهادست، همانند برگ به یگوش ازین  

 را پردازش کند. ندیبیکه م یزیمفهوم چ تواندینم کند،یهر چه تالش م ازیمغز ن چرخند؛

 « شده؟ یچ ازین:» پرسدینگران م یبا لحن ند،یبیرا م ازین ٔ  شدهرنگیکه صورت ب نیمیس  

 . ردیگیم ازیرا از ن یو گوش شودیخودش دست به کار م نیمیس بارنیدور و دراز. ا سکوتکی شودیاما جوابش م  

 اتیشده و جان باختند. جزئ یسوزتهران دچار آتش شگاهیهفت مهندس، در پاال :»خواندیم رلبیرا ز امیمتن پ  

 «متعاقباً اعالم خواهد شد. گزارشنیدر مورد ا یلیتکم

یرا بلند م شیناخواسته صدا ازی. نفهماندیم ازیرا به نآن یو معن کندیدرک م دهیرا که د یزیاما، تازه چ ازیمغز ن  

 ″« خانم!فاطمه:» زندیو از ته دل صدا م کند

 .خوردیتکان م ی. سرجا کمآوردیخودش مرا به ازیدخترک، ن یهایریگبهانه یصدا  

 . شکندیبه دوش بکشد، دارد کمرش را م ییخودش تنها دیکه با ینیدرد دارند. وزن بار سنگ شیهاشانه  

خودش.  یهم... برا دیاش. شادخترک چندساعته یبخواند برا ییباز الال خواهدی. دلش مردیگیاز هوا م یقیکام عم  

 .شودیم فیکامل در ذهنش رد ییالال بارنیا

 زمانه را. یهایرحمیب زندیم ادیو فر لرزدیاش خش دارد، مآرام و گرفته یصدا  
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 گلم از دست برفت و خار مونده...-

 مونده... اریمن جبر و جفا بس به

 ...یرخواریدستم مونده طفل ش به

 مونده... .  اریاز  ادگارینیا مرا

 

 * انی* پا

 

 

 

  

♡    ﷽♡ 

 

 ″ناتمام  هایکوک ″

 

دخترانه  یگلبه راهنی. پکنمیو با ذوق نگاهش م رمیگی. لباس دوخته شده را در دست مزنمیکوک را هم م نیآخر  

 نیرنگ آست دیسف هیحاش یام را رو. انگشت اشارهرودیدامنش ضعف م زیر یهانیچ ی. دلم براستیو کوچک

 . کشمیاش محلقه

 .دهمیوار حرکتش مو نوازش گذارمیام مشکم برآمده یرا رو گرمیدست د  

 «؟یلباسا رو تنت کنم مامان نیا یایب ایبشه زودتر به دن یکِ:» میگویم یانازک شده یبا صدا 
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 ست؛ی. خودش که نرومیم فشیظر یهاانگشت یحاال در آغوشم است، قربان صدقه نیکه انگار هم یو بعد جور  

 وجو کنم. تار و پود پارچه جست نیعطر تنش را ب توانمیم یول

ل ت شیموها یبلندش را شانه بزنم و ببافم؛ رو یرا بدوزم؛ موها شیهاکه باشد، خودم لباس یدر هر سن کنمیآرزو م  

 بگذارم... .

و به سمت آشپزخانه  گذارمیدخترم م یهالباس هیرا کنار بق. لباس کنمیام دل ممادرانه نیریباالخره از آمال ش  

 . گذارمیگاز م یام. سماور پرآب را روکرده ی. هوس چاشومیروانه م

به  اریاختی. بکندیاپن رو به رو توجهم را جلب م یرو ختهیر یهاگلبرگ دهمیم هیکنار گاز تک نتیبه کاب یوقت  

ینرگس درون گلدان نگاه م ی. با لذت به گل هاکنمیاپن جمع م یدانه به دانه از رو... آن ها را شومیسمتش روانه م

 .کنمیو آب گلدان را عوض م آورمیها را در مبعد با حوصله آن یاهی. ثانکنم

 .ماندینم بیوقت بدون س چیه خچالمی. زنمیو گاز م دارمیبرم خچالیاز داخل  یسبز بیس  

از  یام و بدنم ورم کرده؛ ول. درست که چاق شدهکنمیو خودم را برانداز م ستمیایدر م یرو به رو یقد نهیآ یجلو  

 انداخته.  گل میهاتر شده و گونهباردارم پوستم درخشان امدهیفهم یوقت

کفشم را ام وقت آمدن به داخل خانه فراموش کرده روزید دیآیم ادمیو  افتدیم یاز گوشه چشم نگاهم به جاکفش  

. مورد استفاده خوردیکهنه به چشمم م نیجفت پوت کیرا ببندم،  یدر جاکفش خواهمیم یداخلش بگذارم. وقت

 .ردیگیکه دستم درد م کشمی! آن قدر فرچه مکنمیم یخال شیو با دقت ظرف واکس را رو نمینشیم یول ست؛ین

 بگذارمشان.   یداخل جاکفش شومیم یراض شنوم،یزنگ تلفن را که م یصدا  

هوس  یزیبپرسد امروز چه چ خواهدیست که طبق معمول م. حتماً مامان عذرابنددینقش م میهالب یرو یلبخند  

 .شومیاز خجالت آب م شهیمادرشوهر است و من هم فهیعروس وظ یدرست کردن هوسانه برا دیگویام. مکرده

دکمه  یو در همان حال دستم را رو رومی. به سمت آشپزخانه مافتدیبه سماور م ادمیتازه  دارم،یتلفن را که برم  

 .فشارمیتلفن م



 یدیمطهره س -پاک  عاشقانهچندخط مجوعه داستان کوتاه 

 

 
16 

 

ما زنگ  یکه به خانه امدهین شی. تا به حال پکندیپدرشوهرم است که در گوشم النه م یصدا نیبرخالف تصورم، ا  

خطر را  یو بدون فوت وقت ناقوس بدصدا شوندیم داریام هستند که ببار احساسات زنانه نیا ن،یبزند. به خاطر هم

 شده باشد؟ یبدنکند خبر  کنمی. مدام فکر مدهندیتکان متکان میبرا

در  یول کندیمن ممن ی. منتظرم حرفش را بزند. کمدهمیجوابش را م یو من سرسر پرسدیپدرشوهرم احوالم را م  

 . دیگویم کیو سرآخر تبر دهدیم یلرزان یکه دارد را با صدا یانتها خبر

که دستانم تاب تحمل وزن تلفن را نداشته باشند. راه نفسم تنگ  یحداقل آن قدر شود؛یو کرخت م حسیبدنم ب  

 . دهندینم صیتشخ میافشان موها یهاطره یاهیرا از س راهنمیپ یدیسف تمیمسئولیب یها. چشملرزمی. مشودیم

 . رودیام مسماور سوخته تا عمق شامه ی. بوشنومیرا م میهاشکستن ناخن یصدا .زنمیبه اپن چنگ م مالحظهیب  

 .زندیم شیبه تمام وجودم ن ثانهیخب کنم،یدلم حس م ریکه ز یقیدرد عم اضطراب

 

                           **** 

 

ی. چادرم را برمگذارمیآشپزخانه مرا داخل  وهیم یهاکی. پالستشومیو وارد خانه م اندازمیرا داخل قفل م دیکل  

 .کنمیرا عوض م میهاو لباس دارم

یرا  نم یزندگ نیسنگ کفاف مخارج سمیدر حال اتمام است. حقوق تدر میها. پولاندازمیکانتر م یپولم را رو فیک  

اند؟ که همه آن را در بوق و کرنا کرده یایالیتوان رو زدن به پدرم را هم ندارم. کجاست حق و حقوق خ گریو د دهد

 همان جا در افکار خودشان مدفون شده باشد! دهمیاحتمال م

که اگر  شوم؛یم و مشغول شستن کنمیم یخال نکیرا داخل س هاوهیم م،یهایو دلواپس هایفارغ از تمام دلخور  

 .آورندیناتمامم هم از پا درم م یهادلهره چرخد،ینم ینشوم، نه تنها که چرخ زندگ
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ذهنم  شده در یکیبا من  دنشیخر وهیکه از بخت بد، زمان م یمرد یهاکه در همان حال، متلک ست؛یخودم ن دست

 . کشمیدست م یابرگشتهپرتقال بخت یتر رو. ناخواسته محکمرودیرژه م

زخم به  یرو شوندیم یاها هم هر بار نمک تازهحرف نیا ی... که آمدم؛ ولآمدمیکنار م تیوضع نیبا ا دیبا عتاًیطب  

 .اندازمیرا درون سطل آشغال م اریزرد رنگ خ یشهیجگرم. ر یظاهر خشک شده

 ″وهیو م وهبی ″ یدر دو واژه دیبا شوهر،یزن ب کیجوان کشورم نسبت به  یپسرها تیچرا ذهن کنمیفکر م  

که  رسمیاحتماالً به جواب نم د؟یابی ″یعشقو  مشکی ″در نظرشان  یچادرپوش یهر بانو دبای چرا شود؟ خالصه

 ستینفر ن کیخدا  یکه محض رضا یانیپایب تسواال نیام از ا. خسته شدهدارمیشستن برم یرا برا یاگوجه

 شان را بدهد. جواب

 .چه قدر زود کارم تمام شده کنمیحس م م،یشویانار را که م نیآخر  

 .گذارمیم خچالی. موزها را در کنمیم یرا داخل سبد خال ازهایو پ ینیزمبیس  

داخل ظرف  یکییکیانار که  یهاشان کنم. دانهدانه نبیز یبرا خواهمی. منمینشیم نیزم یو رو دارمیانار برم چند

که  ادیز ی. ولرسدیقدر که به نظر نمانار کوچک است. آن یدانه نیهر حرف هم مثل هم کنمیتصور م زندیریم

 که حاال پر شده.  میمثل ظرف رو به رو رستکند. د زیطاقت انسان را سرر یکاسه تواندیبشود، م

از مدرسه  یوقت دانمی. مکندیسالم م حالی. بدیآیداخل م نبیو ز کنمی. در را باز مدیآیزنگ خانه به صدا درم  

و چه « دون کردم برات. برو بردار بخور. انار:» میگویو م دهمیچه قدر خسته است. جواب سالمش را م گردد،یبرم

 !شودیساده خوشحال م

 یکه به تازگ یکتاب یتر روراحت خواهمی. مبندمی. در را پشت سرم مرومیو به اتاق خودم م زنمیم یلبخند  

 تمرکز کنم.  امدهیخر

 یرز مصنوع یهاگل یگرفتهگلدان خاک توانمیم ترقی. حاال دقزنمیم یفیظر نکیو ع نمینشیمطالعه م زیپشت م  

 گریرا د یکی نیکردن ا زیتم یحوصله دانمی. فقط منمیاطراف اتاق را بب یپراکنده شده یهاطور لباس نیو هم

 ندارم. 

یخودم غرق م یایاز دن ترنیغمگ ییایکتاب و خودم را درون دن یهانوشته یرو دهمیرا سُر م میهاچشم الیخیب  

 .کنم
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 .آورمیو سرم را باال م گذارمیکتاب م یال ی. کارتمیآیبه خودم م نبیز یبا صدا  

 کینزد یفروشکه از لباس ییهالباس یرو خوردیاند، قل مرها شده شیهاشانه یکه رو یشانیپر ینگاهم از موها  

 . امدهیخر شیخانه برا

 .«رهیگیمون امتحان مفردا معلمبده. پس ادیبهم  یکوک دندون موش ایمامان! ب:» دیگویبا عجز م  

 کنند.  یروادهیاعصابم پ یاند، قصد دارند روچشمانش را پوشانده یو تا حد ختهیر اشیشانیپ یکه رو ییموها  

 نیاز تو صورتت جمع کن مامان جان؟ آخرش به خاطر هم آخه من چند بار بگم موهات رو:» دهمیجواب م ربطیب  

 !« .نی. حاال ببشهیم فیموها چشات ضع

و منتظر  ردیگیبغل م ریاش را زپارچه و سوزن نخ شده یحاو یها. دستزندیم را پشت گوش شیموها عانهیمط  

 . کندینگاهم م

 آورمینم ادیبه  قیدق کنمیم یرا بخورم. هر چه سع میام قرص اشتهافراموش کرده شبید دیآیم ادمیدفعه  کی  

 «؟یگفت یچ نبیز:» میگویچه گفته. م نبیز

 «؟یبد ادیبهم  یموشکوک دندون شهیگفتم م:» دیگویکلمه مکالفه کلمه یبا لحن  

یو خالصه م اندازمیباال م یااز سر باز کردنش شانه یطاقت شده. برااست  کمچون در دوره بلوغ  کنمیفکر م  

 .«ستمیمن که بلد ن:» میگو

 .کشدیها مدستم را به سمت گذشته گوشانهیفکرم باز  

و صورت  شودیبار نگاه من سوزن م نیام. ارو به رو زده واریکه به د یبه سمت قاب عکس دهمیرا هل م میهاچشم  

   همسرم پارچه.

 یشهی. شرسانمیو لبش م ینیبه ب رگونشیق یهاخودم را از موها و چشم یدر پ یو پ زیر یزاگگیز یهابا کوک  

 . زندیچراغ م میبرا صورت ماهش بدجور یشده رو دهیکش

 . نمیبیرا خوب نم رشیتصو یگوشه اهیکه نوار س گذاردیاثر م میهاچشم یرو ،میانگار بغض جاخوش کرده کنج گلو  
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 متیقگرون یرو پارچه شدیچشام سوزن م شهیاگه هم شدمیم ایدن اطیخ نیترزبردستآخ که :» نالمیدر دل م  

 «صورت ماه تو... معشوق!

 ایتو رو خدا ب ؟یبلد نباش شهیمگه م ؛یمامان بلد:» دیگویو با التماس م ردیگیم میپارچه و سوزنش را جلو نبیز  

 «بده، امتحان دارم. ادمی

که بابات  یرفته. همون جور ادمی یبلد بودم، ول:» میگویو م زنمیرا همراه با قطره سمج اشکم پس م نبیدست ز  

 « رفت.

 برمتیبعد از ظهر ممامان. حاال ناراحت نشو. امروز  دیببخش:» دهمیادامه م نیهم یکنم. برا دشینا ام دیآیدلم نم  

 «بده. ادیخونه مامان بزرگ بهت 

 .خورمیتاب م زمیانگغم یایو من باز در دن رودیو م شودیخوشحال م نبیز  

عکسش  نییپا اهیس یکم به نوشتهکم نبمیفرم پدر زخوش یچانه یاز رو یوقت شودیاز دلم هم پاره م گرید یاتکه  

 :رسمیم

 . ″ یمدافع حرم رضا مسعود دشهی ″
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