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 :مقدمه

مرگ درمان ندارد، اما مرده متحرک  ندیگو یم

است.  دهیچینپ ینسخه ا شیبرا یکس ست؟یچ فشیتکل

! یستیو نه ن یاست که نه هست یا مهیمرگ نصفه ن

پر  یکه درمان ندارد و ذهن یتمامش درد است، درد

من و افکار من و امثال مرا چونان  شان،یاز افکار پر

 یاز گرما دنمب یجا یدر تنگنا گذاشته که هنوز جا

 سوزد. یاو م یدست ها

 

کند و  یم یینقش انگشتانش هنوز بر تنم خودنما 

گرفته را از او  تیکه معصوم یاز ذهن یذهنم، وا

. ستین ییایفکر را تاب افکار رو نیا گریباشند. د

 یفاصله ا گریباشد. د یکه فاصله ا ستین یکس گرید



بلند و استوارش  یبخواهد با قدم ها یکه کس ستین

 کم کند. 

 

 یدرخشد وقت یکه م یا ندهیبه آ ستین یدیام گرید

که به  ستین یعدل گریگرفته. د یکیپشت سر را تار

 باشم. ینگاه منتظر ریگیآن پ دیام

 یو از تو م نمیب یکه حاال از تو م یمنتظر نگاه

 یرا داشتم، مرا م شیکه من آرزو یترسم. تو، همان

نباشم که دوست دارم و  یترسم آن ی. که میترسان

خواهم باشم را تو دوست  یکه م یدوست دارم آن

چرخد و دور  یدور تو م میایو حاال؛ دن یداشته باش

 هیاصال شب تیکه نقش دست ها ردیگ یشکل م ییتو

. دست ستیروحم مانده ن یکه رو ییدست ها یجا

 یتو پاکند و من هنوز در لجنزار دست و پا م یها

 زنم.

 

نور  یو روحم را به سو ندیآ یم تیدست ها دیشا که

و لبخندت را و بعد  نمیب یرا م تیبرد. که چشم ها یم

 ،ییخدا ،یکس دیشود. که شا یخوب م زیهمه چ

تو  هیکند و من شب ینظر ؛یکه تو به او معتقد یهمان



 یکه م یشوم و بشوم همان تیلبخندها هیشوم. شب

نگاه پر از  ماندرخشان و ه یخواهم. همان چشم ها

 هم... دیبشود... شا دی. شایعطش زندگ

 

 یاز ذهنم تلوتلو م ییها جا نیدانم. ا یها را نم نیا

خورند و  یم نیلغزند و زم یم یخورند و لبه پرتگاه

دانم. از  یرا م زیچ کیشوند. من فقط  یباز بلند م

که نگاهم سمت  یلحظه ا نیلحظه به بعد؛ از هم نیا

از جنس تو هست، که  ییدست ها دمیتو افتاد؛ که د

بس است.  گریکه د دمیفهم ابد؛یتواند مرا در یم

 بس است. یقربان
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 دم بذار برم. یرو به جون خودم قسمت م تو

 

دست  نیب رانشیماتم شده بود. نگاه ح شیها چشم

 یگذاشتم م زیم یکه رو یلرزان من و حلقه ا یها

 نیگرداب درون ا ریمن اس ی. تمام آرزوهادیچرخ

من و او تا  گفتیحلقه ساده که م نیشد. ا ییحلقه طال

و من با دست خودم آمالم را به   میابد مال هم هست

 فروختم.  یثمن بخس م

 

 یکردم. داشتم برا یمنتظر را رها م شهینگاه هم آن

 نیکردم و ا یام مرگ را تجربه م یبار آخر در زندگ

مرگ سردرآورد تا  نیبار دست خودم بود که از آست

 ام بنشاند. یبر قلب زخم یدشنه ا

 افرا... -

 

که همانند دلم  یباال بردم تا سکوت کند، دست دست

. دیکش ینعره م شیدرون چشم ها شی. دردهادیلرزیم

که  یلیدنبال دل دیگشت. شا یم یزیدر صورتم دنبال چ



کند. سکوت نکرد.  داینجات پ یخبر یب نیبتواند از ا

 شده بود اما سکوت نکرد. میچشم ها خیم شیچشم ها

 

 بار اعتراض کرد! نیبار ناله نکرد. ا نیا 

 یرحم یدوباره اسمم را صدا زد و من تمام ب یوقت 

تا فقط تمامش کند. که  ختمیر رونیجا ب کیرا  میها

 نیدلنش نیطن نیاسم من لقلقه زبانش نباشد. ا گرید

 م. اش آمده بود یرانیو ینبود که برا یحق من

 

کشاندم تا ذره ذره جانش را  رتیح یرا به واد او

پشت سرم  یسال ها یتمام جفاها نهی. من آرمیبگ

جا  کیشدم و دهان باز کردم و آن چه آباد کرده بودم 

 کردم: رانیو

 من فقط بهت در باغ سبز نشون دادم معراج! -

 

درمانده اش رنگ خون به خود گرفت. من  یها چشم

. دیدوباره بخش یمرده بودم و او به من زندگ کباری

ام را به  یخودم معراجم؛ ناج یحاال داشتم با دست ها

 بردم.  یقتلگاه م



 

 یمن نماد تمام زشت دیشد. با یاز من متنفر م دیبا

او از  رفتمیم شیبودم و هرچه پ یم شیعالم برا یها

بود و  یشد. معراج من پر از مهربان یمن متنفر نم

 بار اول و آخر، باالخره معراج را شکستم.  یمن برا

 

ما  یابد وندیکه قرار بود پ یرا برداشت. حلقه ا حلقه

پا گذاشتم و حاال  ریز یرحم یکه با ب یباشد. عهد

. نگاهم شدیاز خشم او فشرده م زیدرون مشت لبر

 یماند،  انعکاس نور چراغ باال رهیدستش خ یرو

انگشتانش  نیرنگ ب یینقص طال یسطح ب یسر رو

 گم شد. 

 

که به دستش کردم و قول داد تا ابد  یحلقه ا همان

شده بود  دیمهمان انگشتانش باشد. سر انگشتانش سف

 یکه دلم م دیلرز ی. آنقدر مدیلرز یم شیو دست ها

و به  رمیگرمش را در دستانم بگ یخواست دست ها

 نیشود. که همه ا یدرست م زیاو قول بدهم همه چ

مسخره  یک شوخی زیذهن من و همه چ لیها زاده تخ

 و ترسناک بود. 



 

تنه  کیمن  دیقرار بود شاهزاده سوار بر اسب سف که

 به جنگ اژدها برود و سر بلند برگردد.

 .یکش یمنو م یافرا دار -

گفت. به قصد  یبود و راست م دهیرنگ پر صورتش

که بعد از  یا یکشتن جلو آمده بودم. به قصد آسودگ

خودم؛  یه دفترش آمده بودم و به جاآمد ب یمرگ م

کشتم. خنجر به دست گرفته بودم و  یداشتم او را م

 آوردم. یرحمانه بر تن زخم خورده اش فرود م یب

 

 حرف بزن افرا. -

اش را  شهیمانده بود؟ ر یحرف یمگر جا حرف؟

سوختنش  دنیبه د دانیم رونیسوزانده بودم و حاال ب

تا نشنود  شدمیخفه م دینداشتم! با ینشسته بودم. حرف

 !شدمیساکت م دی. باگذردیو نداند چه در دلم م

توان  کرد،یم ینیدهان سنگ نیزبانم درون ا هرچند

 نداشت و من... دنیجنب

 حرف بزنم! دیرفته بود چطور با ادمی اصال

 



 دیتول ییرفته بود چگونه با حنجره ام صدا ادمی اصال

 ستادهیاتاقش ا انیکنم! چرا من الل شده بودم؟! م

که خفه  ییدر حسرت هق هق ها میبودم و گلو

 .سوختیم کردمیم

 

او را با  کاریبود. من پ دهیمن جنگ یبرا معراج

که  ی. تا منمیبرس نجایتا به ا دمیخودش و با خودم د

تا به  رمیمرده بودم به دستان او زنده شوم و جان بگ

دفتر  نیلرزان به ا یکه امروز، با قدم ها میبرس یمن

 آمدم. 

 

را پشت سرم جا گذاشتم، دهان باز کردم و هر  یمنش

سال گذشته از دست من رفته بود را  زدهیچه در س

 شیرا رو به رو ییگفتم و بعد هم آن حلقه کذا شیبرا

 .دمیکوب زیم یرو
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خودم را له کردم. خودم  یتا کار را تمام کنم ول دمیکوب

که قلبم تابش را نداشت  ییها یرحمیب یپاها ریرا ز

 نابود کردم. 

 

 میبلند دفاع یوارهایچه ها کرد تا مرا از د دمید من

که  دمیجدا کند. تا مرا به خودش عادت بدهد. من د

دانستم  یچطور به حضورش عادت کردم و مخودم 

 کیدانستم که هر چه بر من رفته، مرا  ی. مدیکه نبا

کند و باز هم، بر خالف هر چه به  یروز از او جدا م

دل بستم و حاال هر دو  وخودم قول دادم بودم، به ا

را با شکسته شدن دو  یدلبستگ نیقرار بود تاوان ا

 . میقلب بده

 

بار ترک خورده بود و من عادت کرده  کیمن  قلب

درد از آِن من  نیدرد نبود. ا نیا قیبودم. معراج اما ال



آن  یمرد قسمت کرده بودم، ب نیبود و من آن را با ا

 یها یخوش کیکه خودش بخواهد. قرار بود شر

که از گذشته در دل  یام باشد اما او را با درد ندهیآ

 داشتم نابود کردم.

 .افرا با توام -

 

و من فقط نگران شدم که  دیکوب زیرا به م دستش

 یشکست و دستش را، حت یم شهینشکند. ش شهیش

من توانم را از  دیبر یانگشت دستش را م نیکوچکتر

تا  دمیدو یباختم و به سمتش م یدادم. م یدست م

 . دیکوب ینم زیم یکنم. کاش دستش را رو مارشیت

 

کرد.  یبلند نم یکس یشد دست رو یم یعصبان یوقت

کرد و خودش را، و فقط  یخودش بلند م یدست رو

 یرو دیکوب یدانست. دست م یخودش را، مقصر م

که  یتیتوانست بشکند از عصبان یکه م یا شهیش

 مصببش من بودم. چه کرده بودم با او؟

 



که  یاالن روزه سکوت گرفت یبعد از اون سخنران -

 نی؟ االن ابشه یکه چ ؟یخراب کن شتریاعصاب منو ب

 بشه؟ یکه چ ید یمن م لیحرفا رو تحو

بود که به  یزیچ نیکه اول هیکالم، کاز نیآخر با

به  خکوبی. مدیکوب واریبرداشت و به د د،یدستش رس

انداخته  یواریکاغذ د یرو یکیپالست هیکه کاز یخط

 شدم.  رهیبود خ

 

 نیا دیرس جهینت نیبه ا یرا وقت یواریکاغذ د نیا

خواهد؛ با هم  ینو م یآدم نو، ظاهر کی یدفتر برا

 یکند. م بندیخواست مرا پا ی. ممیبود دهیپسند

خانه و محل کارش،  یجا یخواست مرا قاب کند و جا

خودش داشته باشد و همه جا را داشت  یفقط برا

که  یمن. من یکرد، فقط برا یمن نونوار م یبرا

 را نداشتم. اقتشیل

 

فتم و دوباره شکسته گر هیکاز یرا از رو نگاهم

بود و دست  ستادهیبار ا نیکردم. ا دایمعراج را پ

 دمید ی. مدیلرز یرا ستون بدنش کرده بود. م شیها

که بدنش به لرزه افتاده بود از شدت خشم. دندان 



که داشت رو به  یو صورت دییسا یکه به هم م ییها

به شماره افتاده اش را  یرفت و نفس ها یم یقرمز

 شناختم.  یم

 

 نیشود اما ا یاست چه م نیخشمگ یدانستم وقت یم

 یبودم. حت دهیمن هم ند یبود که حت گرید یدرجه ا

دارد از شدت خشم  یکس یدانستم وقت یمن هم نم

 شود. یکند چطور م یسکته م

 .رونیبرو ب -

 

جمله بودم. از همان لحظه ورودم منتظر  نیا منتظر

 رونیاش ب یاز زندگ شهیهم یبودم که مرا برا

دفترش را پشت سرم  ینو لی. که تمام وساندازدیب

که  یروانه سطل زباله کند و برگردد به همان معراج

 قبل از من بود. 

 

 یشک داشتم بتواند برگردد. همانطور که خودم نم که

قبل از  یقبل از معراج باشم. افرا یتوانستم افرا



را به من داده  شیمرده بود و جا یمعراج با خوشحال

 را هم کشتم. دیجد یافرا نیبود. من اما با شقاوت ا

 

و رو به  میکردم به هر چه با هم ساخته بود پشت

دانستم قرار بود  یدانستم کجاست. نم یکه نم ییجا

همه سال  نیا شیکه خودم برا ییکجا بروم. جا

 . دمید یکردم معراج را م یهر جا را نگاه م دم؟یجنگ

 

ل نبود اما اول و آخر خاطرات گره خورد از او معراج

از  یبه بودنش. قرار بود تا آخر کنارش باشم اما حس

و من  ستیوصلت ممکن ن نیگفت ا یهمان آغاز م

که در ذهنم دوست داشتم  یصرفاً به خاطر توهم

 یرا خراب کردم. زندگ مانیهردو یداشته باشم، زندگ

بود.  از من خوب لخودم را خراب تر کردم. معراج قب

 من امشب او را به قعر چاه فرستادم.

 

[11.06.21 00:28] 

 

 _بس_است ی#قربان



 3#پست_

  انای#آر

  ای#آنال

 

بکشم  نییرنگ را پا ینقره ا رهیبردم تا دستگ دست

را خواسته بود  نیو خودم را از معراج دور کنم. هم

در با  کیو من فقط  ندیخواسته بود که مرا نب گر؛ید

 نشدن فاصله داشتم.  دهید نیا

 

بود.  فتادهیوقت اتفاق ن چیمن ه یبرا یو دوست یدور

خودش درست  زیهمه چ دید یمرا نم گریکه د نیهم

شد و با  یخوب م زیرفتم همه چ یشد. من اگر م یم

بود که مرا  یدست ره،یحال؛ به محض لمس دستگ نیا

 . دیبرگرداند و به در کوب

 

که از  ییدوخت. چشم ها میرا به چشم ها شیها چشم

از ته  می. صدادیلرزیو درون کاسه م زدیترس دو دو م

 زد: رونیحلق خشکم ب

 برم؟ یخواست یمگه نم -



 

 

آشنا بود  یادیصحنه ز نیآمد. ا یاز قعر چاه م میصدا

 انهیوحش یهمه ضربه ها نیمن طاقت ا نهیو قفسه س

 شیسال پ زدهیس ینداشت. نه من افرا گریقلبم را د

 بودم و نه معراج، حسام. 

 

درد  نیآورد و ا یم ادمیصحنه آشنا درد به  نیا اما

زدم که  یم ادی. در ذهنم فردیبر یرا م میداشت صدا

است نه حسام  بیمعراج نج میباور کنم رو به رو

 یریباختم به تصاو یرا م یباز نیفاسد. اما داشتم ا

 شد.  یچشمانم رد م یکه داشت پشت سر هم از جلو

 

 یبه جا دمید یعفت حسام را م یب یچشم ها داشم

به  یافتنیفرشته دست ن کیجز  یمعراج که هرگز حس

 باختم. یرا م یمن نداده بود. داشتم باز

*** 

 .نجایدر قفله. برگرد ا -

 



 یاهی. سستادی. نه فقط بدنم که قلبم هم استادمیا

گرفته بود، نقطه نقطه شروع شد  یوجودم را به باز

 یخودش در م ریو حاال داشت تمام تنم را به تسخ

از خشم بود، سرشار از نفرت؛  زیلبر یاهیآورد. س

 بود! فیمرد بودن ح یمقابلم بود که برا یمرد

 

بکشد و من  دکیتوانست نر بودنش را  یم فقط

 .دمیا با ذهن کوچکم فهمر نیا یشانزده ساله به خوب

 با توام. -

که قرار بود تختش را پر کند؟  یبا احمق ایمن بود  با

 یکردم؟ مرا باز یم یخراب شده چه غلط نیمن در ا

داد تا تختش گرم شود؟ دست باال بردم و به در 

 . دمیکوب

 

! به دمیباز شود، کوب یدر لعنت نیا کردمیم آرزو

مشت شده ام ذق ذق کرد. مچ  یهاکه انگشت یقدر

 :دیچیدر سرم پ ییدستم درد گرفت و صدا

 !شهیباز نم یدر لعنت نیا -

 



التماس افتادم، چنگ زدم به در و ناله کردم. چشم  به

اتاق  نیباز کنم در ا یداشتم وقت دیرا بستم و ام میها

درد ضجه نزنم و به خودم  نیا انینباشم. م یکوفت

 یبه ضجه ها میشد و ناله ها بلند می. هق هق هاچمینپ

 شدند.  لیتبد یجگرسوز

 

 یبرا میتوان نداشتند من را نگه دارند، شانه ها میپاها

جان بود. انگار خدا هم  یدوش داشتم ب یکه رو یبار

زدم، دست باال بردم  هیبرده بود. به در تک ادیمرا از 

 . دمیو با تمام قدرت به در کوب

 

درون مغزم  یکه صدا دمیو آنقدر کوب دمیکوب باز

تر که مرا گرفت و برگرداند و به  یخاموش شد و دست

 . دیدست من خسته شده بود کوب یها یلیدر که از س

 

رنگ و  رهیت یچشم ها خیدرشت شده ام م یها چشم

 یکه پر از رگه ها ییپر خون حسام شد. چشم ها

بودند. آخ که امروز چه شده بود  یسرخ و آثار مست

 زد. یکه حاال تمام تنم ضجه م



 

 دم،یسرم برد. ترس یرا گرفت و باال میدست ها مچ

او را  یتوانش را داشتم و با ضربه ا خواستیدلم م

. اما کردمیسرشار از تعفن ساقط م یزندگ نیاز ا

سوزان بود و آتش به جانم  حشیوق یچشم ها شد،ینم

بفهمم چه  خواستیشد، م رهیخ . به نگاهمدیکشیم

 سرم نازل شده؟ ییبال

 

امروز  دیقدرتش را به رخم بکشد و بگو خواستیم

دوستم  کردمیکه فکر م یروز مرگ من است؟ کس

 کشانده بود. یستیدارد مرا به کام ن

ناله کردن نداشتم از  یتکان خوردن نداشتم. نا ینا

 یبزرگش داشت به مچ ها یکه فشار دست ها یدرد

. امدین ییآورد. دهان باز کردم و صدا یم فمیظر

 آمد که چه بشود؟ یم ییصدا

 تخت. یبرگرد تو -
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د. درد دا یداشت صبرش را از دست م گرید معراج

کرد  یم یکه چقدر سع نیو ا دمید یرا در چشمانش م

 من نباشم.  شیهدف مشت زدن ها

 

 یتمامش م دیو باز هم با دمید یها را م نیا همه

 یبستم و فقط م یها م نیهمه ا یچشم رو دیکردم. با

 یزیاز چ لیدل ینبود که ب یرفتم اما معراج آدم

 بگذرد.

 

گشت که بتواند از من بگذرد و  یم لیداشت دنبال دل 

آماده کرده بودم. اما  شیرا برا ایدن یها لیمن تمام دل

باور کند و دوست داشت  خواستیدلش نم دیشا دیدینم



گفته ام  شیشود. هرچه برا یحاشا مخف واریپشت د

 .اوردین شیرا حاشا کند و به رو

 

 برو. یبگو و هر جا خواست نویهم ؟یچرا دروغ گفت -

را صاف کردم و تمام  میم را قورت دادم. گلودهان آب

چشمانم تا بتوانم نگاهش  یتو ختمیجا ر کیجرئتم را 

 کنم:

 دروغ نگفتم. -

 :دیرا به در کوب شیدست ها کف

 !یراستشم نگفت -

 

برخورد دستش با چوب در از  یصدا یشدت بلند از

 گریتکان نخورد. انگار د چیاما خودش ه دمیجا پر

که در دستش نشسته بود را  یمهم نبود. درد شیبرا

در  یبود که رو یو من چشمم به دست دیفهمینم

 نشسته بود.

من چه جور  یدونست یافرا. تو م یراستشو نگفت -

 .یو راستشو بهم نگفت میآدم

 



 را به هم فشردم: میها دندان

 یاالن همون اول ازم م یشد؟ که به جا یم یکه چ -

 برم؟ یخواست

 زدم: شخندیشد. ن ساکت

جوابشو  دنیکه جرئت شن یپرس یرو م یسوال -

 برم. دیبا شهیمنم که هم نیرم. ا ی. باشه. من میندار

 یصورتش در هم رفته بود و چندان فاصله ا عضالت

را انگار داشتم از  شینفس ها یبا من نداشت. صدا

 . دمیشن یدرون م

 

کند تا به  یبود که در هر دم دارد جان م واضح

 گریکه د یتر آمد. فاصله ا کیبرسد. نزد یبازدم

 گوشم گفت: ریوجود نداشت را کمتر کرد. ز

 رونیرنگ ب ی. اگر نگنوی... فقط همیبهم بگو ک -

 .ینیب یدر رو نم نیا

آوردم؟  یگفتم؟ اسم حسام را به زبان م یم اسم

و  نیگفتم زم یبعد قرار بود تمام بشود؟ اگر م ن؟یهم

 دوخت.  یآسمان را به هم م

 



را در حقش  انتیخ نیتوانستم ا ینداشتم اما نم شک

اش را نابود کنم.  یزندگ یتوانستم باق یبکنم. نم

. دیگونه ام چک یرو یدهان که باز کردم قطره اشک

شد و  یچشمانم رد م یداشت از جلو میتمام روزها

 .نمیخواستم فقط معراج را بب یمن م

 بذار برم معراج... -

 

 نیآخر دیکند. با ینم میدانستم رها یمنکرد.  میرها

 زدم. باز لب زدم: یضربه را م

 دم بذار برم. یتو رو به جون خودم قسمت م -

وقفه باز شد و  یبدون لحظه ا شیدست ها قفل

بود  دهیپر شیاز پ شی. رنگش بدیخودش را عقب کش

 دیترس یکرد نگاهم کند. انگار م ینم یسع گریو د

 نگاهم کند. 

 

کرده بود. گذاشت  می. رهادمیباز شدن در را شن یصدا

از دستش بروم. چه  شهیهم یکه پرواز کنم و برا

درون  یقرار بود باشد. به صداها یتلخ یخداحافظ



بار؛ به حرف دلم  نیآخر یسرم گوش ندادم و برا

 گوش دادم.

 

پا بلند  یکرده اش گذاشتم. رو خیدست  یدست رو 

 ایدن تیکه تمام امن کیشدم. آنقدر نزد کیشدم و نزد

 نشیاگر هم اول نیرا در کنارش حس کنم و بدانم که ا

 عاشق شدنم بود.  نینبود؛ قطعا آخر

 

را  میگونه سردش گذاشتم و چشم ها یرا رو میها لب

از  شهیهم یبستم و بعد؛ دور شدم. فرار کردم تا برا

شهر کوچک  نیکار چقدر در ا نیاو دور باشم و ا

 سخت بود.

 

🔖🔖🔖 

 یارزون یرو به بها یزیچ یعنی بخس ثمن ��

 ارزش کردن یفروختن ب

 

 زیم یچند طبقه رو یها یهم همون جا کاغذ هیکاز��

 هاست
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لخت نشسته بودم. چمباتمه زده  یاز اتاق یگوشه ا در

دلزده  یسه کنج اتاق نیسرد، در گوشه تر یسنگ یرو

رخنه کرده  میسرد که در استخوان ها یاز زمستان

 خوب بود؟  هیهمسا یبود. مگر مرگ فقط برا

 

لحظه عشق وصف  نیعاشق مرگ بودم.در هم من

شده بود، امروز عاشق  داریبه مرگ در من ب یریناپذ

امروز از من رو گردانده  نیمرگ شده بودم و خدا هم

 بود.



چرا من؟ مگر  دیکشیدر اعماق ذهنم نعره م ییصدا

 چه کرده بودم؟ 

 

توانستم سربرگردانم،  یگناهم چه بود که نم مگر

 ی قهیکه تا چند دق یزیو نفرت انگ نیسهمگ بتیه

نفره  تخت بزرگ و دو یقبل مدهوش و سرمست رو

که کرده بود  یتیزد؛ از جنا یوسط اتاق نفس نفس م

  نم؟یبب

 

بدن من! مثل حال  یبود، مثل کرخت نیسنگ ییها نفس

داشت و خون درون  شهیکه در وجودم ر یخراب

در گوشه ذهنم  یترسناک یاهی. سدیمک یرا م میهارگ

 زد. یخانه کرده بود و نفرت درونش رندانه قهقهه م

 

هم فشردم و باز در هم  یجا داشت رورا تا  میها پلک

باورها و وجودم  یجیفشرده شدم، له شدم؛ مرگ تدر

زانوان لرزانم را بغل  م،ی. دست هادمیرا به چشم دل د

زده بود و سرما هنوز جا داشت تا برود و تک تک 

که در  یسرمازده ام را بسوزاند و درد یاستخوان ها

 کند. شتریبود ب دهیچیتمام بدنم پ



 

کرد.  یم شتریدرد را در بدنم ب شینفس ها یصدا 

توجه به هر چه که  یدغدغه و ب یآرام و ب یینفس ها

اتاق را  یقبل بر من گذشته بود داشت هوا یقیدقا

 .رمیکرد و من هنوز قرار نبود بم یمسموم م

 

در وجودم دست به دعا برداشته بود، به هر  یزیچ

 زد بلکه مرگ را یشناخت چنگ م یکه م یمقدس

شوم و باور کنم  ریبه دستان فرشته مرگ اس نم،یبب

 میشد، التماس ها یخدا هنوز هم دوستم دارد. اما نم

ها گم شده بود. درست مثل  یکس یب یاهویه انیم

شد؛  یم هدر گلو خف میکابوس زشت، التماس ها کی

 یآب که از پشت در چوب یکه پشت صدا ییالتماس ها

 یآب, سع یکه با پاک اتاق بلند شده بود و او یانتها

بدنم را به  یداشت کثافت بدنش را پنهان کند؛ ناپاک

 . دیکش یرخم م

 

 یلزج رو یکردم به حس یاز جا بلند شدم. سع لرزان

 یزد فکر نکنم. سع یبدنم که داشت حالم را به هم م

 می. اما چشم هانمیبب یکردم اتاق را کامال خال



کردند، آن تکه چوب بزرگ وسط اتاق  یم یناسازگار

 . دندیکش یدهشتناک را به رخم م بتیو آن ه

 

کرد در قفل شده را باز  یم یفکر من که سع تمام

. کاش که در را قفل زدیبگر ایتصور کند و تا آخر دن

 یهوا نینکرده بود. کاش موقع قدم گذاشتن در ا

در قفل بود.  دیکل دنیحواسم جمع چرخ فیبسته کث

 آمد کجا بود. ینم ادمیکه حاال  یدیکل

 

 میو سر جا دمیحمام را شن نیاعتراض در چوب یصدا

 میمرده شاهد التماس ها یخشک شدم. آن چوب ها

روحشان در نطفه  یجسم ب انیم میبودند، ضجه ها

در مانده و  ی رهیدستگ یخفه شده بودند. دستم رو

در هم شکسته خدا خدا  یباز و بدن یخودم با چشمان

 کردم مرده باشد. یم

 

 یمن بود و او برا شانیکاش آن صدا توهم ذهن پر 

چشم بسته و به جهنم دعوت شده بود. مگر  شهیهم

مرگ  یشانزده ساله ام آرزو یمن چند بار در زندگ

بار ناحق بوده باشد.  کی نیرا کرده بودم که ا یکس



دانست حق با  یبود. پس م دهیخدا هر لحظه اش را د

در  یکی واستمخ یدانست من به حق م یمن است. م

 چه من چه حسام! رد،یاتاق بم نیا
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 یدر م میکردم؟ صدا یدر گلو خفه شد. چه م میصدا

و من بشوم  دیایتا چه بشود؟ ب دیشن یم یآمد و کس

 یکه قرار بود مقصر باشد؟ مگر کس یهمان دختر

گوشم  ریحسام ز یقرار بود حرف مرا باور کند؟ وقت

به هوش بودم رام کند  یخواند تا مرا که کم یم

که  یا یباز ازندهمنم. ب یباز نیا یکه بازنده  دمیفهم

بزرگ با  یکلیطرف مقابل حرفش برو داشت و ه

 باختم. دهیکه نجگ یستبر؛ حتما من بودم. من یا نهیس



 

خواستم  یکه م یژنیتند بود و منقطع. اکس میها نفس

 دنیکش یبرا ینفس گریبماند و آنقدر بماند تا د هیدر ر

 ینداشتم وقت دنیتوان جنگ گریوجود نداشته باشد. د

و تمام  میایشدم و دوباره دن دهیدوباره به تخت کوب

گونه ام  یشد. اشک که رو هدیبه خون کش میاهایرو

 .رفتمیپذ رادوباره شکست  د؛یچک

 

**** 

 

کردم؛ از شدت باران تمام  دایپ ابانیرا که در خ خودم

گشت  یشده بود و تمام فکر من برم سیخ میلباس ها

 یرو ایو دن دمید یرا م شیبه معراج و بعد چشم ها

شهر لعنت شده  نیشد. کاش به ا یسرم خراب م

 دهید یگرید یگشتم. من که قبال معراج را جا یبرنم

کرده  دایپ یگرید یرا جا دمیبودم، من که تمام ام

داشت که باز  مانیعاطفه چه برا یشهر ب نیبودم، ا

را تکه  مانیباز هزارم دل ها یتا برا میبرگشته بود

 تکه کند؟

 



در  دیفرو کردم و کل میمانتو یها بیج یتو دست

عشقم  ی. امروز که من به عزادمیکش رونیکارگاه را ب

خبر  یو از همه جا ب الیخ ینشسته بودم، همه ب

که پشت چرخ  ییکارها بودند. زن ها و دخترها ریدرگ

زمخت و کارکرده و  یدست ها یاطیخ یها

 ودندگذاشته ب فیلط یپارچه ها یزحمتکششان را رو

من  یکارگاه عزا نیزدند. امروز ا یبه من پوزخند م

 مردم حق داشتم. ی. من امروز اگر مرا گرفته بود

 

همه افتادن  نیهمه سال و ا نیمردم. ا یم دیبا دیشا

 دمیختم شد که تمام ام نیها و بلند شدن ها آخر به ا

که انتظار حضور معراج  یشود. که درست وقت دیناام

که  یداشتم؛ حسام برگردد. همان حسام میرا در زندگ

 فیهمانقدر کث هنوز هم همانقدر نمک به حرام بود،

او عوض نشده  یدر زندگ زیچ چیسال ه زدهیبود. س

 بودند. فیهمانقدر هرزه و کث شیبود. هنوز چشم ها

 

برسم. اتاق  شیتا به انتها دمیدو بایکارگاه را تقر طول

اتاق پر از خاطرات خوب  نیپله ها مأمنم بود. ا یباال

که  یکه من بودم و معراج بود و در یبود. خاطرات



لرزان من آرام  یمعراج بازش گذاشته بود تا چشم ها

 بود. دهی. چقدر مرا خوب فهمرندیبگ

 

که  یخاطرات نیدردناک زدم به تمام ا یلبخند

کردم  یشده بود، که فکر م یعاد میوجودشان برا

 زیقرار بود من باشم و معراج باشد و همه چ شهیهم

بودم، عادت کرده  زهایچ یلیخوب بماند. من که به خ

شد. من به حضور  یتمام آن ها تلنبار م یهم رو نیا

 بهیغر نیا ضورمعراج هم عادت کرده بودم. من به ح

خودم را به  دیام عادت کرده بودم و حاال با یدر زندگ

نبودنش... نبودنش؟ اگر قرار بود نباشد من به چه 

 خوردم؟ یدرد م

 

سب که برچ دمیرس یها را باال رفتم و به در اتاق پله

گفت.  ی! من را متیریبه آن خورده بود. مد تیریمد

 یبا سر گرید یخوردم و روز نیبا سر زم یمن روز

خانوار  نیکه نان آور چند ییجا ریبر افراشته شدم مد

خورد.  یداشت با چماق در سرم م تیریمد نیبود. ا

 زدم. هیبرگشتم و به در تک
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از پنجره  یپله ها اتاق دوخت بود و روزگار نییپا

که  یزن ها و دختران نمیتوانستم بب یم تمیریاتاق مد

هم هم سن  ییهم سن من بودند و چندتا شترشانیب

قط و فقط مادرم که سر در کار داشتند و توجهشان ف

بردم از شکل گرفتن  یچرخشان بود. لذت م یرو

 یدل مشتر بودخوش دوخت که قرار  یپارچه و لباس

دل  نیسرسام آور چرخ ها هم ا یصدا یرا ببرد. حت

را خوب  میگرفت. لبخندها یها را از من نم یخوش

 را هم.  میا هیهست، گر ادمی

 

که با نظر هم  یاتاق د،یاتاق دوخت چرخ نیب نگاهم

و  میکه پشت چرخ ها نشست یی. روزهامیبود دهیچ



 قتیو به تن حق می. بافتمیبافت ایرو ندهیآ یبرا

. میرس یم میخواهیبه هرچه م میباور داشت م،یپوشاند

 ختمیرا از هم گس اهایرو نیاما من امروز تار و پود ا

را به باد  میبافته بود نچهو آ دمینخ را کش یو تکه ا

 یسرد اطهایاز خ یکیکاتر درون دست  دنیبا ددادم. 

 حس کردم. سمیدست خ یرا رو غشیت

 *** 

 

خواندم از راز و  یم یواشکیکه  ییدر کتابها شهیهم

 یبودم. مرگ را م دهیفهم ییزهایچ یرمز خودکش

 نیا دیرفتم. با یخواستم و حاال خودم به استقبالش م

 یایدن نیبه ا دیکردم. با ینجاست را با خون پاک م

 ستادهیو حاال درون حمام ا دمیبخش یم انیپا رانهیو

ر دوش بودم و چشمم به یز سیخ یبودم. با لباسها

 یدرون دستم خشک شده بود. شانزده سالگ غیت یرو

 نیاز ا شتریام باشد. من ب یزندگ تیام قرار بود نها

 درد بکشم. نیاز ا شتریکنم و ب یتوانستم زندگ ینم

 

 دیدانستم چطور با یو نم دیلرز یدرون دستم م غیت

کدام طرف بود  ؟یعمود ؟یمچ دستم بکشم، افق یرو



 عتریکشت؟ کدام رگ بود که سر یمرا م عتریکه سر

درد  قیفشار عم کیبا  دیشد؟ با یاز خون م یخال

پر از  یرا مهمان تن خسته ام و رگ یریوصف ناپذ

 یم رهیخ نخو یکردم و بعد به جو یخون ناپاک، م

 یم دیبسته شود؟ با شهیهم یبرا میچشم ها شدم تا

 یبه جا ای دیروحم را بشو یها یفیگذاشتم خون کث

 یقرص مهمان معده ام م یها فقط مشت نیتمام ا

 کردم؟

 

قصه  نیشود. ا ختهیخون ناپاکم ر خواستیدلم م اما

به دست درون  غیناتمام با خون تمام شود و حاال ت

 یشده بود و لباسها سیخ میبودم. موها ستادهیحمام ا

با  میکرد. اشکها یم ینیتن لرزانم سنگ یرو سمیخ

سوخت. دلم  یم میشده بود و چشم ها نیآب دوش عج

نکند.  یدلسوز میبرا یخواست تمام شود و کس یم

 دادم. یتاوان م دیکرده بودم و با یمن اشتباه

 

فشردم. قرار بود بسوزد؟  شتریرا ب غیبستم و ت چشم

سوخت. تمام بدنم انگار آتش  یمهمه بدنم داشت 

 دهیرا تا به حال نچش غی... درد تغیگرفته بود. درد ت



درد را هم...  نیقلبم در آتش بود. البد هم یبودم. ول

فشار دادم.  شتریرا ب غیو ت ختیپلک زدم و اشکم ر

که قرار  یبستم که خون مبود و من که چش یسوزش

رنگ گوشه  یکرده و ب خیبود آنقدر برود تا بدن مرا 

 .نمیبگذارد، نب یخانه خال نیحمام ا نیاز ا یا

 

مرا به خود آورد. چشم باز  یو سوزش یخفه ا یصدا

هم از من  یکردم و به حال خودم ضجه زدم. خودکش

 یاز درد. م دمیترس یآمد. ترسو بودم و م یبر نم

به رگ هم  یبر مچم که حت یاز سوختن زخم دمیترس

مرگ هم مرا  یبودم که حت بود. انقدر بدبخت دهینرس

 کرد. یقبول نم

 

 یسطح سرد کف حمام و سرم را رو یزدم رو زانو

آن همه  انیگذاشتم و زار زدم. طلب هوا کردم م نیزم

و هق هق. سرم را برداشتم و دوباره  هیبغض و گر

در  یدر خودم جمع شدم. کس شتریو ب دمی. کوبدمیکوب

 یرا بشنود. جفتشان در پ میخانه نبود که صدا نیا

 یداشتم له م تنهادرد ماهان بودند و من بودم که 

 شد. یکس خبردار نم چیمردم و ه یشدم. داشتم م



 

کردم سر پا شوم.  یسع یوقت دیچیدر معده ام پ درد

سر بلند کردم تا به  یوقت دیچیدرد در چشمانم پ

شوم و حالم به هم  رهیخ نهیصورت برافروخته ام در آ

. توان مقاومت در مقابل یهمه ناتوان نید از ابخور

حسام را نداشتم. مرگ را هم نتوانستم در آغوش 

 ؟خوردم من ی. به چه درد مرمیبگ

 

را  نهیحواس دست بردم و آ یها را شستم و ب خون

 دیسف یکه پشتش بود، باند یکنار زدم و از قفسه ا

 یکه از زخم سطح یرنگ برداشتم تا راه چند قطره ا

سد کنم. کارم را  دیچک یم رونیمچ دستم ب یرو

پف کرده ام را  یتمام کردم. فقط چشم ها یک دمینفهم

که تو  ییهاسرخ و متورم. چشم  یو صورت دمید

 شده بود. یکه تمامم خال یبودند و من یخال

*** 
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بار  نیبودم. اما ا یشده بود. باز هم خال یخال تمامم

بار مرا به زانو  نیکه ا یداشت. فرق یفرق کی

مثل معراج را داشتم  یبار من کس نیدراورده بود. ا

بار من معراج را از دست  نیدادم. نه؛ ا یاز دست م

. چشم دمید ینم گریدادم. معراج را مطمئن بودم د

 تمام شده ام. شیابر گریزد که د یداد م شیها

 

 غیرا بستم. ت مینرده ها و چشم ها یرو دمیکوب دست

کرد.  یدعوت م شیسال پ زدهیکاتر داشت مرا به س

 یآورد که دلم نم یم ادمیبه  یرا از ضعف یخاطرات

وقت بهشان فکر کنم. به خودم قول داده  چیخواست ه

داشتم و  یا ندهیبودم به آن روزها فکر نکنم. من آ

 .وردخ یسرم م یتو ندهیحاال... آ

 



 .رونیب نیبر -

 

جا را چرا  نی. ادیجا نرس چیخش داشت و به ه میصدا

صورت ورم  نیا دندید یکردند؟ مگر نم ینم یخال

 دندید یر نمبه خون افتاده را؟ مگ یکرده و چشم ها

معراج  گریکه د دندید یمگر نم رم؟یم یکه دارم م

 یجا بودند و ب نیباشد؟ پس چرا ا ستیقرار ن

 حرف...؟

 

 !ـــرونیب -

 

که  ییچرخ ها یصدا نیآنقدر بلند شد که از ب میصدا

. چند دیکردند هم به گوش رس یپشت هم داشتند کار م

با تعجب نگاهم کردند. کارشان را به هم زده  ینفر

کارگاه را که  نیاگر ا یبودم؟ به جهنم! به درک! حت

زدند مهم نبود.  یخون دل خوردم هم آتش م شیبرا

 شده بودم. دهیدوم به آتش کش یمن برا

 



بار همشان کار را رها  نیخوردند. ا یهم تکان نم باز

دم و قبل از کردند و به من چشم دوختند. دهان باز کر

را جمع  شانیرا بزنم، کاسه کوزه ها یکه داد بعد نیا

که  یخال یکردند و چند لحظه بعد، من بودم و کارگاه

من  یدوخته  یعشق مرا گرفته بود و چشم ها یعزا

 . زیم یبه کاتر افتاده رو

 

بار با تجربه تر  نینشست. ا میلب ها یرو یلبخند

بار تنها  نیدم. من ابو دهیدرد کش شتریبار ب نیبودم. ا

همه زخم  نیکه ا یرا از دست داده بودم و کس دمیام

همه گرگ ها بدنش را تکه پاره  نیخورده باشد، ا

آورد. من کم  یکم م ییجا کیکرده باشند، آخر 

 .مآوردم. من معراج را کم آورد

 

پله ها و در اتاقم را باز کردم.  یکاتر برگشتم باال با

بار هم خدا قرار بود شاهدم باشد. من بودم و و  نیا

به دست خود، »گفته بود  ییکه جا ییو خدا نیزم

 شیو آدم ها نیزم نیا. «دیندازیخود را به هالکت ن

بار من قاتل  نیآنقدر مرا کشته بودند که شک داشتم ا



. من پوسته رمیکه بخواهم بگ شتمندا یباشم. من جان

 بودم. یخال یا

 

هم  یازی. قفلش نکردم. ندمیسرم کوبرا پشت  در

. ردیرا بگ میجا نبود که بخواهد جلو نیا ینبود. کس

 یآنقدر م ،یگشتند به هر علت یهر کدامشان هم برم

هم  یشود. وقت شانیدایطرف اتاقم پ دیدانستند که نبا

 گریجان بود و د یآمدند، تن من باالخره ب یکه م

 باشم. شانینبود نگران واکنش ها یازین

 

مانتو فقط  نیکردم. ا زانشیرا درآوردم و آو میمانتو

. من و میبود دهیرا با هم خر نیمن نبود. ا ادگاری

. او پسندش کرده بود. مدل میبود دهیمعراج با هم خر

. دیآ یو رنگش را دوست داشت و گفته بود به من م

 یم طنتیاز ش یرنگ میگفته بود رنگش به چشم ها

 نیاز خون به ا ینشدن اکپ یخواستم با رد یدهد. نم

 کنم. یاحترام یخاطره ب

 

 نیو کاتر را در دستم گرفتم. قبال ا نیزم یرو نشستم

شده بودم و نتوانسته  رهیخ یغیجا بوده ام. قبال به ت



زنده  زهیبگذرد غر شتریدانستم هر چه ب یبودم... م

کند.  یم دنیماندن مرا مجاب به ماندن و درد کش

 انداختمش. یعقب نم

 

دستم گذاشتم و بدون  یبستم و کاتر را رو چشم

. سوزشش اشک به دمشیدوباره فکر کردن، کش

 یکه ب یرا باز کردم و به خون میچشمم آورد. پلک ها

 کینزد ییمچم، از جا یرو یامان از زخم باز شده 

 ش،یسال پ زدهیمانده از زخم س یباق دیهمان رد سف

 .دکر یم فیو موکت را هم کث تخیر یم رونیب

 

. میبود دهیبه من، موکت را هم با معراج پسند لعنت

که  دیشن یم یشد وقت یمعراج...؟ معراج ناراحت م

شد. نه!  یهم راحت م دیرفته ام؟ شا شهیهم یمن برا

قرار  شهیاش هم یخوب نیمعراج من خوب بود و ا

بود زجرش بدهد. من را دوست داشت. من هم 

خودم هم  ورا نداشتم  اقتشیدوستش داشتم. من فقط ل

 دانستم. یرا م نیا

 



و جاذبه  دیچرخ یرفت. اتاق دور سرم م یم جیگ سرم

بود.  نیچند برابر شده بود انگار. سرم سنگ نیزم

 میآمد. چشم ها یتر بود و خوابم م نیسنگ میچشم ها

آمد لبخند  یکه داشت سراغم م یو به خوابرا بستم 

 زدم.
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را با  میاما پلک ها دمیشن یپا م یآمد. صدا ییصدا

ها  اطیاز خ یکیچسب انگار چسبانده بودند. البد 

آمد. جرئت نداشت. داشت؟ من صاحب  یباال نم بود...

 و خواب آلود... یبودم. جد یبودم اما جد یکار خوب

که هر لحظه  ییکمرنگ زدم و به صدا یلبخند باز

 میشد فکر کردم. باال آمده بود؟ چرا رها یتر م کینزد



خواست سر  ینداشتم. دلم م یکردند؟ انرژ ینم

و بخوابم اما توان تکان خوردن  نیزم یبگذارم رو

پشت  واریبودم به د دهیهم از من گرفته شده بود. چسب

 کند. میرهاخواست  ینم وارید دیشا ایسرم 

 یکه چشم ها یادیفر یو صدا یو سکوت یدر یصدا

 یی. صدادمید یباز کرد... نم یلحظه ا یبسته مرا برا

کرد و درد  یکه اسمم را پشت هم صدا م دمیشن یبم م

سرم را  یلحظه ا یشد. برا یم شتریمچم که ب

برگرداندم و لبخند زدم. باز هم لبخند زدم، مرگ 

را  عراجم یخودش به سراغم آمده بود. چشم ها

مهربان و نگران معراج را داشت.  یداشت. چشم ها

 ...چیه گریزد و د یم میصدا

 !برزخ

 یبمانم اما برا امتیو ق ایدن انیبود در عالم م قرار

زدم  ینرفتن مردد بودم. در خال دست و پا م ایرفتن 

دست و  یکیتار انیو روحم را به آتش سپرده بودم. م

 نیاست؟ سال ها از ا نیزدم و فکر کردم مرگ ا یپا م

 جدال فرار کرده بودم؟

 دیدست و پا بزنم؟ شا یاهیاز س ییایدر انیبود م قرار

 یو پابرسد  امتیبود. ق نیقرار چن یتا روز حسابرس



چرا به دست خودم معراجم را به  میمحاکمه بگو زیم

که دست من امانت بود  یکشاندم. چرا به تن ینابود

 اهانت کردم؟

هم قرار بود در برزخ بمانم و به آنچه کرده بودم  دیشا

که  یینبودند، به بال گریکه د ییفکر کنم، به ترس ها

ا آورده بودم و خودم را بارها و باره نمیزتریسر عز

آمده بود  رونیب نیمجازات کنم. دست مرگ از آست

 برزخ کرد.  یمرا راه یول

را حس  یوزن یبود مهمان جهنم شوم اما نشد! ب قرار

 یکه دلم م یریکردم، خال و ترس وصف ناپذ یم

 دمید یخواست از آن فرار کنم. صورت معراج را م

کنم و  شیشد. دوست داشتم صدا یاما از من دور م

 ییو تنها یکس یاما نبود. در احاطه ب ردیدستم را بگ

 نبود نجاتم دهد. یبودم و دست

بکشند مرا  رونیب ایدر انیکه از م یغرق شده ا چون

 یکه رو ی. با دستدندیکش رونیهم از برزخ وجودم ب

 رونیب یاهیس یایشد سرم را از در دهیسرم کش

چشم  یسوزانم طلب آب کرد. به سخت یو گلو دمیکش

را نوازش  میکه موها یدختر جوان دنیبا دباز کردم و 



جهنم؟  ای ودمبهشت شده ب ی. راهدمیترس کردیم

 و گفت: دیسرم کش یرو یدست

 ؟یبهتر-

به تن داشت. باز هم  دیکردم، روپوش سف نگاهش

 یتلخ و زشت یایندانست، باز هم به دن قیمرگ مرا ال

نداشتم  یشدم. توان دیکه درونش نابود شده بودم تبع

 نبضم گذاشت و گفت:  یرو یجوابش را بدهم، دست

 . فهینبضت هنوز ضع -

رگ هنوز خون داشت؟ مگر قرار نبود به  نیا نبض؟

مرگ کنم؟  میشوم و خودم را تسل رهیاز خون خ ییجو

بود و  ستادهیکنارم ا یهمه تالش و حاال پرستار نیا

پلک زدم،  یگفت. به سخت یبودن نبضم م فیاز ضع

نداشتم دستم را  یکرد و توان یم تینور چشمم را اذ

و اعتراض کردم،  زدمکنم. ناله  میبان چشم ها هیسا

 نه به پرستار، به خودم.

 نجام؟یمن چرا ا -

به ِسرمم کرد و از تخت فاصله گرفت.  ینگاه پرستار

شد.  رمیدستگ زیمعراج همه چ دنیچشمم گشت و با د

 یپا یکه گوشم را پر کرده بود، صدا ییپا یصدا

و  کهیبود که قدم به قلتگاهم گذاشته بود.  یمعراج



 یو حاال حتما م دیکش رونیتنها مرا از برزخ ب

 خواست بازخواستم کند.

که خودم را کشته بودم زنده کرد تا به  یمن دیشا

خواست  یم یدستان خودش به کام مرگ بفرستد. وقت

و من هراس  مینه داشت بگورا در کنج ذهنم خا ینام

از گفتن اسمش.  دمیترس یداشتم. من هنوز هم م

 یآورد که سال ها برا یبه ذهنم م یاسمش خاطرات

ترس  نیو ا دمیترس یدفنشان تالش کرده بودم. من م

بود نامش را  یگرفت. کاف یذره ذره داشت جانم را م

تا معراجم دستش به خون آلوده شود، آن وقت  میبگو

 شدم. یتمام م شهیهم یمن برا

 رهیرا نداشتم در نگاهش خ شیرا بستم. رو میها چشم

از آِن من نبود، حق من نبود.  گریکه د یشوم. نگاه

. دیکش ینم رونیآمد و مرا از کام مرگ ب یکاش نم

بود تا مجبور شوم خودم را  ستادهیکاش االن مقابلم نا

دادم محروم  یجان م شیکه عاشقانه برا یاز نگاه

که خشم  ییچشم ها د،یخندینم گریکه د یکنم. نگاه

 درونش خانه کرده بود.

فکر کردم که مرا دوست  ییبستم و به روزها چشم

 رفتهیپذ نیدوست داشتن و ا نیداشت. قشنگ بود ا



زد و  یم میصدا یبود وقت یپر از خوش میشدن. برا

ن . معراج را آزدیرا به هم بر ایدن میخواست برا یم

مهربان من خشم  شهیخواستم. در معراج هم یگونه م

 .دمیترس یمجا نداشت و من حاال از معراج هم 
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تمام تنم گوش شده بود و  دم،یرا شن شیقدم ها یصدا

 دیکنار تخت رس یآمد. وقت یمعراج م یبه دنبال پاها

از گوشه چشمم  یعطرش مشامم را پر کرد،  اشک

 یکابوس تمام م نیکردم ا ی. اگر چشم باز مدیغلت

 شد؟

 چشاتو باز کن افرا!-



به  نکهیآسانتر بود تا ا میرا نداشتم، مرگ برا جرئتش

دانستم کابوسم  یمشوم.  رهیمعراج خ یچشم ها

 میبگو دمیترس یام است. م یزندگ قتیتر از حق یواقع

. دلم ستیکرده ک چهیکه ناموسش را باز یآن نامرد

معراجم به خون آن  یدست ها یول رمیخواست بم یم

خبر از همه  یشرف آلوده نشود، اما معراج که ب یب

 :دیبود، با خشم غر ستادهیسرم ا یجا باال

 افرا!-

 نیینشسته بود را قورت دادم، پا میکه در گلو یبغض

خواست بترکد و آغوش معراج  یرفت، دلش م ینم

چشم باز کردم و  یشود. به سخت میمأمن هق هق ها

شدم. دستش را  رهیدر نگاه به خون نشسته معراج خ

 انیخشمش را م کهیبه لبه تخت گرفت و در حال

 :کرد گفت یم یگره خورده به تخت خال یانگشت ها

. یو رفت یو زمان گذاشت نیبگو افرا! منو وسط زم-

 یتمام! توقع دار یدستم و گفت یتو یحلقه انداخت هی

 باورم بشه؟

 رهیخ شیشد و نگاهم به چشم ها یجار میها اشک

. یبدان دیمعراج بگذر، نبا» میبگو خواستیشد. دلم م



 یخواهم بخاطر من غرق گناه یو من نم یتو پاک

 .«ستیکه حق تو ن یشو

 نگاهم کن افرا. -

بشود و مرا  یراض دی. شانمشیگرداندم تا نب سر

وجود  ییفراموش کند افرا گریبرود و د دی. شاندینب

را  نیاو. چرا ا یمن بود نه برا یداشته. درد من برا

تخت را دور زد و  رم؟یچرا نگذاشت بم د؟یفهم ینم

 .ستادیا میدوباره رو به رو

 ییدارا نیزتریبه جون خودت که عز یمنو قسم داد -

که  نیولت کنم و هم ی. منو قسم دادایدن نیا یمنه تو

از  ؟یاز ک ؟یریجونو بگ نیکه ا یرهات کردم رفت

 هی. ی. از من گرفتیخودت؟ تو جونتو از خودت نگرفت

 یرو یگذاشت غویاون ت یوقت یلحظه به من فکر کرد

 دستت؟ افرا اگر...

 یافتاده باشد برا رونیکه از آب ب یمثل ماه دهانش

را  شی. چشم هاامدین ییباز شد و صدا یلحظه ا

 شکست: شیاشک پر کرد و صدا

 شد؟ یم یچ دمیرس یاگر به موقع نم -



 ریو آنقدر سوزناک که پشتم ت قیآنقدر عم د،یکش آه

 یپتو ریکرد. خودم را ز یکه حس م یاز درد دیکش

 جمع کردم و هق زدم. مارستانیب

برزخ نجات بده.  نیمنو از ا ایکن، ب یو مرد ایافرا ب -

 حرف بزن با من.

دانست به چه چنگ  یشد. نم یم یداشت عصبان باز

کند و هر لحظه احوالش  زیرا دست آو زیبزند. چه چ

شد. آب دهانم را قورت دادم و  یم شانیجور پر کی

ناله ام را  یبیکردم دستم را باال ببرم که درد عج یسع

حداقل  ستاد،یو صاف ا دیکرد. معراج عقب کش بلند

شده اش را به رخم  مو کمر خ ستدیکرد صاف با یسع

 نکشد:

خودتو  یخواست یم ،یزخم رو ندار هیتو طاقت  -

 بشه؟ یکه چ یبکش

 کردم. نگاهش

 م؟یبه چالش بکش یخوا یم -

 :دیخشم در چشمانش شعله کش باز

 یب زیهمه چ یو اسم اون ب یخوام حرف بزن ینه م -

 .یشرف رو بهم بگ



شه؟  یم یچ شیبعد که کشت ش؟یبشه؟ بکش یکه چ -

گم بذار  یم یچکار کنم؟ وقت دیبعد اون موقع من با

 ستمین یباشم. من اون نجایا دیکه من نبا نهیا یبرم برا

مثل خودت، من  یخوا یم ویکی. تو یخوا یکه تو م

با تو فاصله دارم.  لومتری. من هزار کستمیمثل تو ن

 .یمن غربم و تو شرق

خوام. اسمشو  یخوام. شرق رو نم یمن تو رو م -

 بگو افرا.
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 دوختم و زمزمه کردم: نیرا به زم میها چشم

 .تیال زندگبرو دنب -



 زد: داد

 .ییمن تو یزندگ -

 ستادهیکه ا ییآورده باشد جا ادیانگار که تازه به  بعد

است، ساکت شد. آرام نشد،  مارستانیب کیاز  یاتاق

فقط همه خشم و غمش را سرکوب کرد. صورتش 

 یخواست آرام شود. م یهنوز برافروخته بود. م

شود. بشنود که او را بکشد و بعد آرام  یخواست اسم

 بکنم. حقشرا در  انتیخ نیتوانستم ا یمن نم

کند که  رونشیآمد و خواست ب یباز شد و پرستار در

که قرار نبود به آن  یبا خواهش و التماس و هزار قول

عمل شود، باالخره توانست در اتاق بماند. شوهرم 

از هزار شوهر و  یبود... نه، هنوز شوهرم نبود ول

 بود. زتریعز میبرا لیمادر و پدر و فام

سکته  یخواست ی... فقط منو میدینبر قیعم ادیز -

 ...دمیاومدم باال و د ؟یبد

انداخت. چشم  نییبه دندان گرفت و سرش را پا لب

. دیلرز یرا بست و دست به تخت گرفت. م شیها

. سرش را که باال آورد چشم دیلرز یهنوز هم م

 زد: یم ادیترس را فر شیها



و  یاز خونه. نشسته بود دستت پر دمیاومدم د -

 . امروز تو قصد جون منو...؟ یچشماتو بسته بود

اذان زد و معراج از حرف زدن افتاد. سر به  موذن

 انداخت و آرام گفت: ریز

 رم نماز بخونم. یمن م -

طول نداد. مطمئن بودم با هول  شهیرا مثل هم نمازش

 شیو وال خوانده. آنقدر که فقط بابت زنده مانم از خدا

نزده،  یتشکر کرده است، اما از داغ درون دلش حرف

به دست نگرفته و به درگاهش التماس نکرده  حیتسب

 عذاب خالصش کند.  نیبلکه از ا

به من  قهیچند دق نیخواسته بود در هم یپرستار از

آنقدر  شیخدا یکه برا دیترس یكه م دمیسر بزند. فهم

را  صیترخ یكه دوست داشت وقت نگذاشت. كارها

 داشتم. ریانجام داد و من در سكوت فقط سر به ز

كه زنده مانده بودم و شرمنده از  نیبودم از ا ناراحت

شد  ینم میاز من. رو دشیناام یچشم ها دنید

 یرچشمیكه حواسش نبود ز ینگاهش كنم. فقط گاه

خواست باشد و نباشد. من جز  ی. دلم مدمشییپا یم

خودش رفته  یندگز یرا نداشتم. ماهان كه پ یاو كس



نبود كه... گرچه بود و  یمادر و پدر گریبود و د

 كرد. ینم یفرق مینبودشان هم برا

و سكوت  ییجانم به لب آمد. تنها میدیبه خانه رس تا

 یكه فقط برا یخواستم. خانه ا یآن خانه را نم

داشتم  یسع شهیرفتم و هم یبه سراغش م دنیخواب

دور و برم را پر كنم از آدم ها، آدم که نه؛ دور و برم 

 از معراج کنم. ترمز زد و به سمتم برگشت: زیرا لبر

 اون خونه؟ یتو یولت كنم بر یاالن من چطور  -

 شیگفتن. رو ینداشتم برا یزیانداختم. چ ریبه ز سر

بشوم و حرف بزنم.  رهیخ شیرا نداشتم در چشم ها

از  یو وا کردیشرمنده ام م یفبه قدر کا شیصدا

 .کردمیکه هراسان بود و من از آن فرار م ینگاه

 بهت اعتماد كنم؟  -

 زد: یصدا دار شخندین

 ؟یخودتو كشت نمیو بب امیكه برم و فردا ب  -

گفتم تا قانع شود؟ چرا  یم دیهم سكوت. چه با باز

خواست  یكردم؟ من كه دلم نم یقانعش م دیاصال با

معراج تا به حال پا به خانه ام  ؟یینها...! تییتنها

 مینگذاشته بود. دست به من نزده بود. آنقدر برا



كرد  یرا بر سرم بلند نم شیاحترام قائل بود كه صدا

 نیتنها در آن خانه نفر ستمخوا یو من... هنوز هم نم

 شده باشم.

 .میبر  -

گرفته از  ییبرق گرفته ها نگاهش كردم و با صدا مثل

 حرف نزدن گفتم:

 ؟یایتو هم م  -

 ذارم. یهم تنهات نم هیثان هی یتا جوابمو ند -

دنبال جواب بود فقط؟ پس من...؟ اشك باز در  ن؟یهم

صورتم  یرو انهیوحش نمیچشمم حلقه زد. با پشت آست

اما در باز نشد. پس  دمیدر را كش رهیو دستگ دمیكش

 چرا هنوز قفل را باز نكرده بود؟

 ؟یزن یچرا حرف نم  -

 چسباندم: شهیرا به ش سرم

 سرده.  -

 حرف بزن افرا.  -

 خونه. میبر  -



خونه  یتو امیكه من ب نیاالن از تصور ا نیهم  -

 شد. واریرنگت مثل گچ د

 سمتش برگشتم: به

 ؟یایجواب م دنیفقط واسه شن  -

 كرد. آب دهانم را قورت دادم و گفتم: سكوت

 ردم.ك یفكرو م نیمنم هم  -

را زد. در كه باز شد  یدست برد و قفل مركز فقط

توجه به معراج به  یانداختم. ب رونیخودم را ب بایتقر

متوقف شدم.  میرفتم و كنار در سر جا اطیسمت در ح

 دمیكه تازه فهم یفیك یناخودآگاه دست برده بودم تو

دانستم كجاست  یكه نم یدیوجود نداشت و دنبال كل

 گشتم. یم
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سمت معراج برگشتم كه آرام، انگار كه داشت كنار  به

آمد. تمام حركاتش  یزد، به طرفم م یساحل قدم م

 یدانستم از قصد م یبود كه م نهیبا طمأن یجور

 میمانتو یها بیج یام كند. دست تو یخواهد حرص

 كم كنم. شانیاز سرما یفرو كردم تا كم

وارد شدم. خانه سوت و كور  عیرا كه باز كرد سر در

 یبود. انگار سال ها بود كه رها شده بود. خانه ا

اتاق  کیکه  یمن یمن بود، برا یبزرگ كه فقط برا

همه  نیخواستم ا ینفر م كیبود. من  ادیز میهم برا

همه  نیا یاتاق هم برا كی یرا چه كار كنم؟ حت ییتنها

از حد بزرگ بود. خواستم از پله ها باال  شیب ییتنها

 معراج متوقفم كرد: یبروم كه صدا

 خوام غذا بذارم. یم نییبرگرد پا یآماده كه شد  -

 پله اول گذاشتم: یرو پا

 ندارم. خچالی یتو یزیچ  -

 نباشه. تیكار  -



 یباال انداختم و به طبقه باال رفتم. مانتو یا شانه

كه پانسمان  دمیكش رونیاز تنم ب یام را جور یمشك

 یرو یزخم هم مثل زخم ها نیمچم را نكند. ا یرو

به تن كردم و  رهیت یكیسوخت. تون یروحم داشت م

آرام تر از قبل  یلیانداختم و خ میموها یرو یشال

 رفتم. نییپا

 یروشن بود و داشت مرا به خود دعوت م نهیشوم

آشپزخانه داشت كار  یبه معراج كه تو یكرد. لبخند

چمباتمه زدم  نهیكاناپه كنار شوم یكرد زدم و رو یم

خودم  یآن جا منتظرم بود رو شهیكه هم ییو پتو

 .دمیكش

خانه  نیكه معراج وارد ا یبار نیكردم اول ینم فكر

 ییکردم دوتا یمفکر  شهیبگذرد. هم نگونهیشود ا

بزرگ را در  یو ماگ ها مینشسته ا نهیکنار شوم

و سرم  دیخز یپتو م ریکنارم ز دی. شامیدست گرفته ا

زد و من حظ  یگذاشتم. حرف م یشانه اش م یرا رو

و تنها نشسته  کاز بودنش اما االن چه؟ ت کردمیم

 یکردم که م ینگاه م ییبودم و به سوختن چوبها

 .ستندین یدانستم واقع



که دستم  ینبود تا مرهمم شود و ماگ بزرگ یا شانه

را  میو پاها دمیچیدورم پ شتریرا گرم کند. پتو را ب

گذاشتم و  میزانوها یدرون شکمم جمع کردم، سر رو

کار کردن معراج درون آشپزخانه گوش  یبه صدا

 سپردم.

بود که  نیدل چرک میبهتر بود بگو دیبود، شا دلخور

اسم  کیار کرده بودم. به دنبال حرف را زده و فر

 شیکه رها یمن یآمده بود و حاال کنج آشپزخانه برا

کرد. مرد بود که بازخواستم  یکرده بودم غذا درست م

گذاشت مرا به حال خودم  یاش نم یکرد، مردانگ ینم

حالم  یکرده بودند. ماهان حت میرها هیبق یرها کند وقت

کرد.  یت مغذا درس میو معراج برا دیپرس یرا نم

 گوشم را پر کرد: ییزدم و صدا یپوزخند

 ؟یخندیم یکه واسم ساخت یبه حال و روز-

بسته شد. دست  شمیمعراج ن دنیچرخاندم و با د سر

که درون دستش بود را سمتم  یوانیدراز کرد و ل

 گرفت:

 !یبخور گرم بش ییچا ایب-

بودم  دهیچیکه دورم پ ییپتو یاراده دستم از ال یب

کنارم نشست،  یرا گرفت. به آرام وانیرفت و ل رونیب



که  یتلخ قتیرا با حق میاهایخواست رو یم یلعنت

ساخته بودم به خوردم بدهد؟ کامم تلخ بشود که کنارم 

اما از او  میشد رهیخ نهینشسته و با هم به شوم

 دورم؟

 یدنبال جواب است و من دنبال شانه ا اوردیب میرو به

بودنش را با دور  ی؟ دلخوربگذارم شیکه سرم را رو

 یکرد و من در حسرتش م یکردنش نگاهش ثابت م

در هم گره خوردند، تا  وانیدور ل میسوختم. دستها

 یدر دست او بود و حاال م وانیل نیقبل ا یقیدقا

 نیهم ی. به زودمرا لمس کن شیدستها یتوانستم جا

 دادم.  یرا هم از دست م

داد و فکر کردم سوالش را  رونینفسش را ب معراج

کرد؟  یکه به نوک زبانش آمده بود چطور خفه م

زند که ساکت باش و دم  یم بیچطور به خودش نه

توانستم او را داشته باشم و نداشته  ینزن؟ چطور م

و او کنارم  دیدرخش یدستم با حلقه او نم گریباشم؟ د

 نشسته بود.

ستش کردم. حلقه هنوز در د شیبه انگشت ها ینگاه

بود. من تمامش کردم و او تمام ناتمام مرا به دست 

داشت. هنوز خودش را به نام من بند زده و من دل 



شدم. نفس  رهیکه کرده ام به آتش خ یزده از کار

گذاشت  ینم رتشیدانستم غ یو م دمیشن یرا م شیها

. ناموسش بودم، ذردکه افتاده بگ یاز اتفاق یبه راحت

حم را کشته بود و حاال رو یگریکه دست د یناموس

 ناموس را نجات دهد.  نیا خواستیم

. لعنت به تو ماهان؛ لعنت به تو و مشکالتت دمیکش آه

تو  یها یمن نگذاشت. من پشت بدبخت یبرا ییکه جا

 ینابود شدم و کس هیبق یگم شدم. پشت نبودن ها

 شد. رهیپانسمان دستم خ ی... نگاهم رویحت د،ینفهم

*** 
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 دنیو با شن دمیزخم دستم کش یباند را رو یسخت به

 شهیزدم. مثل هم رونیمامان و بابا از اتاق ب یصدا

زنش رفته بود ِورد  یسر ماهان جنگ داشتند، از وقت

 ادشیکس  چیماهان شده بود. ه یزبانشان قصه زندگ

هم  یگریهم هست، جز ماهان فرزند د یینبود افرا

 :دیپرس دنمیدارند. مامان با د

 زنگ نزد؟ یکس-

خواستم دستم  یبه نشانه نه تکان دادم. اول م یسر

 الشیخ نیکس ع چیه دمید یکنم ول یرا از آنها مخف

دستم جا خوش  یچه رو یباند برا نیبپرسد ا ستین

 لرزم؟  یم ای دهیکرده است؛ اصال چرا رنگم پر

بچه ماهان به سمتش رفتم، مامان  یصدا دنیشن با

کالفه خودش را به آشپزخانه رساند و مشغول درست 

شد. بچه را بغل کردم و به صورتش  ریش یکردن بطر

 ینم یزیاز او چ یشدم، مثل من بود. کس رهیخ

خواهد. فقط  یکرد چه م ینم یفرق شانیبرا د،یپرس

 یتاسف رس شیکنند. برا ریخواستند شکمش را س یم

 و بس! نیتکان بدهند و هم



بعد به داخل آمد و بچه را از بغلم گرفت،  یکم مامان

دور مچ دستم افتاده  دیانگار تازه چشمش به باند سف

 داد گفت: یرا تکان م قراریبود. همانطور که کودک ب

 شده؟ یچ دستت-

مهم بود؟ خواستم جواب بدهم  شیدلم گرم شد، برا ته

 که خودش ادامه داد:

 ؟یدر آورد یباز جیحتما باز گ-

تخت حسام به  انیم یبودم، وقت جیبودم، حتما گ جیگ

نوک  کیاگر  دیبودم. شا جیخودم آمدم هنوز هم گ

 یمن سر از تخت حسام در نم دندید یسوزن مرا هم م

کردم  یشد و باور م یروزگارم جهنم نم دیآوردم. شا

 خواهند. یمرا هم م

به جمع  وستنیاز پ مانیلب گفتم و پش ریز یاوهوم

نه چندان گرممان، راهم را گرفتم و به  یخانواده 

فرار  یبود برا ییاتاقم برگشتم. مأمنم نبود؛ فقط جا

رفته بود، خانواده  ادشانیکه مرا  یکردن از خانواده ا

. اشتباه... حسام هم دندید یشتباهاتم را مکه فقط ا یا

 نیبه بزرگتر یاشتباه من بود؟ اما هنوز چشم کس

 بود. فتادهین میحماقت زندگ



اتاق نرسانده بودم که  یگوشه  یرا به صندل خودم

که صبر کند تا  نیبه در خورد و بابا بدون ا یتقه ا

از من بلند شود، در را باز کرد و وارد شد.  ییصدا

را بغل  میپرت کردم و زانوها یصندل یخودم را رو

 ینگاهم کرد و نم یزدم. بابا، خسته از کار، لحظه ا

را به من  زینگاه چه چ نیدانم با خودش فکر کرد با ا

فهمانده، در را باز رها کرد و رفت. ابراز محبت بود؟ 

 محبت بود؟ یآن لبخند خسته و لحظه ا

را از  میو با ترس پلک ها دمیبستم و حسام را د چشم

اشک که از چشمم  یقطره ا یهم باز کردم. گرما

 یرفت تا حس کردم. دستم را ب نییشروع شد و پا

و خودم را  دمیپر می. از جادمیصورتم کش یهدف رو

قرمز بود و صورتم...  مینگاه کردم. چشم ها نهیآ یتو

 رهی. روحم تنگاهمبارآلود بود بود. غ فیصورتم کث

 بود.

. نمیخواستم خودم را بب یگرفتم. نم نهیرا از آ چشمم

حواس برداشتم و از در باز  یچند دست لباس را ب

نم گرفته  یواریزدم و خودم را چهارد رونیاتاق ب

هوا دوش را باز کردم و با لباس  یحمام انداختم. ب

 ینم دوش رفتم. آب داغ بود اما پوستم را ریز

 کردم.  یحس نم چیسوزاند. ه



شستم  یاز تن کندم. هر چه م یکی یکیرا  میها لباس

گرفت. هر  یتنم را م یشتریشدم. غبار ب یتر م فیکث

انداختم،  یچنگ م شتریچه پوست قرمز شده ام را ب

 یکیشدم. آنقدر ماندم تا  یاز خودم متنفر م شتریب

 . مامان بود:دیچندبار محکم به در کوب

 ؟یدیخواب -

 گرفته جواب دادم: ییصدا با

 .امیاالن م -

زدم. خودم را بغل زدم و آرام وارد  رونیب یناراض

شدم. ماهان بود و مامان و بابا... باز  ییرایسالن پذ

کردند و از  یرا لعنت م ایگفتند. لع یم ایداشتند از لع

. دندینال یکه به جا گذاشته بود م یمادر یبچه ب

 زد: میبرگردم که بابا صدا خواستم مانیپش

 افرا؟ یداشت یکار -

 دهانم را قورت دادم: آب

 .یچیه -

 ؟یدار ازین یزیچ -



توانستم... نه  یواقعا م دینگاهش کردم. شا یا لحظه

گذاشتند  یچه شده. اگر فقط م میتوانستم بگو ینم

 شد. یخوب م زیبه آن خراب شده نروم همه چ گرید

 نرم... نرم سرکار؟ گهیشه د یمن... م -

خودم را بغل کردم. خدا  شتریانداختم و ب نییرا پا سرم

 کردم قبول کنند. یخدا م

 چرا؟ -

 خوام...! یم -

. باز هم نشد. مامان دندیحرفم پر انینشد. باز هم م اما

 گفت: یعصب

 .ریبگ ادیحرفه  هی... الاقل یخون یتو که درس نم -

دادند.  یرا م دادم درس بخوانم اگر فرصتش یم قول

فرستادند. فقط اگر  یفقط مرا به آن کشتارگاه نم

 مرا...

 یبه درس خوندنت ندارم افرا. ول یمن اصرار -

 یکه بعدا برا ریبگ ادی یکار هیگه.  یمادرت راست م

. از درس خوندنت که یبش یکاره ا هی یخودت بتون

 !میدیند یریخ



تا دست  نمیخواستم کنج خانه بش یخواستم. م ینم

 بود؟ یادیبه من نرسد. خواسته ز یکس

 هیهمه نامرد.  نیا نیکرده ب یهم مرد یعبدل یآقا -

شهر رو به کار  یاون وسط دخترا ختهیر یپول

 یکار هیبه هم زده هم به شماها  یصنعت هیانداخته 

رسه. چشمش هم  یم ییده هم خودش به نوا یم ادی

 .ستیدنبال ناموس مردم ن
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 یذاشت یرو به دل من م یداغ لعنت نیا یداشت چرا

 افرا؟

 



 نیبرف بماند ا ریدوست داشت سرش ز ایبود  کبک

خواستم بدانم حسام چند  یدانستم و نم یپدر من؟ نم

که  یر مثل مرا بدبخت کرده اما مطمئن بودم دختردخت

 یکه من در آن جان م یکارگاه نیچند ماه قبل در هم

هوا و  یکرد، از رو یدادم، کار م یکندم و جان م

چو افتاد  وچکمانهوس خودش را نکشت. در شهر ک

در دستش فرو رفت و تا برسند به  شهیکه ش

 یباورم نمعقلم  نیتمام کرد اما من با هم مارستانیب

 شهر کبک شده بودند. نیا یشد. بزرگ ها

 یزشت وجود حسام را تو قتیداشتم حق دوست

 نیبکشم بس است؛ اگر ا ادیصورتشان بکوبم و فر

که  ی. مندیمن باش ادیبه  یگذارد کم یدردانه تان م

 میکه تمام زندگ یمن د،یکس نفهم چیرگم را زدم و ه

شد و شما دم از  دهیکش یدر تخت حسام به نابود

 .دیزن ینداشته اش م یمردانگ

مرد  انیموجود نر است! از م کیفقط  ست؛ین مرد

گرفته و  ادیشهوتش را خوب  یبودن فقط ارضا

. ما آدم ردیگ یموش نم ییخدا چیه یمحض رضا

خدا پناهمان داده باشد،  یرضا یکه برا میستین ییها

نقشه ها که قبل از استخداممان  میهست ییها چارهیما ب

 است. دهیکش



پست است  یکه در ذهن شما قد علم کرده به قدر یبت

کند. شهر  یخندد و رها م یکند، م یم چهیکه باز

موش دارند اما؛ از ترس  شیوارهایکوچک است و د

 یدر نم مانیو صدا میآن روباه مکار زبان به کام گرفت

 .دیآ

و امثال شما  میزن یدست و پا م مانیها یبدبخت انیم

 میشد بگو ی. کاش مدیشو یکفتار م نیطعمه ساز ا

 رم؟یبگ ادی یزیچ دیخواه ینابود شدم و حاال م

 کدامش را؟ ؟یهرزگ ای یاطیخ

دختر  د،یکردن دختر مردم بود دایبه فکر پ یوقت کاش

! دختر مردم را در فرسنگ ها دیدید یخودتان را م

دختر خودتان را از فاصله چند  یول دیخواه یدورتر م

که خون شما درون  ی. دختردیفراموش کرده ا یمتر

شما خفه شده و  یآبرو یدارد، برا انیجر شیرگ ها

 سوزد. یم شیها ییدر تنها

 یرا تو زهایچ نیتوانستم ا یساکت شدم، نم اما

مهر  یدغدغه همه، مادر ب یصورتشان بکوبم وقت

 شیهنوز بچه صدا بود که هنوز اسم نداشت. یبچه ا

 ندیبود که بگو نیلطف خانواده ا تینها م،یکرد یم

خدا اسم نداشت و ماهان تا  یبچه ماهان! محض رضا



 ایگذاشت. لع یبچه نم نیا یرو یاسم دید یرا نم ایلع

چمدانش برده  یرفته بود و هوش و حواس همه را ال

 بود. 

را گرفته  بانمیکه گر ییها یمانده بودم و بدبخت من

شدم که  یم ینامرد رتیغ نیشاهد تحس دیبود و با

شد  یدرون گوشم اکو م شیکرده بود. صدا رتمیس یب

خون ملحفه را قرمز  یمرا به تخت کشاند، وقت یوقت

تن  یکرد و قهقهه مستانه اش گوشم را کر کرد. وقت

 یرفت. چرا نم شدو ریخسته ام را رها کرد و ز

کردند  یم یشده ام؟ چرا سع زاریاز خودم ب دندیفهم

خواست دختربچه  یدلم م یمرا بزرگ کنند وقت

 رد؟یباشم که پدرش دستش را بگ یوابسته ا

که به  یخانواده بود و من برگ خزان شهیر ماهان

 نندیخواست بب یسپرده بودند. دلشان نم میدست نس

چه بر سر دستم آمده است؟ اصال  دیباند سف ریز

 یفرق شانیت چرک نکند؟ برانگفتند مواظب باش زخم

در دلم نطفه  ینیدمل چرک دندیفهم یهم نداشت! نم

 یاهیو س ترکداست. ب دنیبسته و هر لحظه آبستن ترک

 ....دیکه نبا یتمام قلبم را تصاحب کند. بشوم آن دختر

**** 



را كم كم باز  میدور چشم ها ییسر و صدا دنیشن با

آورد. از  میاخم به ابرو میدر بازو یكردم. درد

دست راستم خوابم برده  یكاناپه و رو یرو یخستگ

 یخوش ی. بودمیرا مال میبود. صاف نشستم و چشم ها

غذا درست  ینبود ك ادمیآمد و من  یاز آشپزخانه م

 بودم. دهیخواب یكرده بودم و ك

 یغذا...؟ چشمم به پانسمان رو نه؟ی... شومخواب

باز شد و  حد ممكن نیتا آخر میمچم افتاد و چشم ها

. معراج در آشپزخانه داشت ظرف ها را دمیاز جا پر

ها را كه  وانی. لدیچ یكوچك كنار اوپن م زیم یرو

 یگذاشت چشمش به من افتاد. برا زیم یبرعكس رو

 گرید ییجا همات شد و بعد چشمش را ب یلحظه ا

 دوخت.

افتادم كه از سرم  یشال ادیرا كه باز كرد؛  خچالی در

مبل مچاله شده بود  یافتاده بود. دستپاچه شال كه رو

 ینامرتبم مرتب كردم و خواستم قدم یموها یرا رو

 یمبل افتادم. چشم یرفت و رو جیبردارم كه سرم گ

بسته بودم را باز كردم و نگاهم قفل شد  اریاخت یكه ب

 .دیبار یاز آن م یرانكه نگ ییدر چشم ها

 ؟یخوب  -



لب گفتم و خواستم بلند شوم كه دستش  ریز یهوماو

 آورد و گفت: شیرا پ

غذا  یبار ك نی. آخرنجایا ارمیاالن غذا رو م نیبش  -

 ؟یخورد

حسام...!  دمیروز قبلش؟ كه فهم روز؟ینبود. د ادمی

 کیآمد كه حسام بود و بعد معراج و  یم ادمیفقط 

را  میكه جا ماندم. زانوها یرنگ و من ییحلقه طال

زدم. معده ام  هیپتو بغل كردم و سرم را به مبل تك ریز

 كرد. یدرد م

 ادیکه به خودم زده بودم را فر ییتنم زخم ها تمام

معراج داده بودم قبلش  لیکه تحو ی. هر حرفدیکشیم

 نهیبه قلب خودم زده بودم. دشنه را اول در س یشین

 خودم فرو کردم و بعد جان معراج را گرفتم.
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رو  زیم یظرف پر از برنج و خورشت را رو معراج

كه  یپر از آب خنك و ماست یوانیگذاشت و ل میبه رو

بود. چه  دهیپاش یبرگ پودر شده گل محمد شیرو

 میمن. رو به رو یمرد عصبان داشت یحس و حال

 :دینشست و دوباره پرس

 ؟یغذا خورد یبار ك نیآخر  -

 ساعت چنده؟  -

 افرا!  -

 قهیگشت دنبال ساعت. ساعت چند دق اریاخت یب نگاهم

ماند  رهیزد. نگاهم خ یرا م ازدهیزنگ ساعت  گرید

 بودم. دهیپاندول. چقدر خواب یرو

 افرا؟  -

معراج كه زل زده بود در چشم  یبرگشت رو نگاهم

 انداختم: نیی. سرم را پادیكاو یو روحم را م میها

 .ستین ادمی  -

 زد: شخندین



بخورم. خانم  یدرد هیبه  دهیباالخره خدا منو آفر  -

سوال ساده رو  هیدونن جواب  یكه ما رو قابل نم

 بدن.

که  یساده؟ گفتن نام حسام ساده بود؟ حسام سوال

اسم  دنیو حتم داشتم با شن شناختندیتمام شهر او را م

و حال معراج را  خواستمیپناه م کی. من کندیغوغا م

 دیهم از دست داده بودم. دوست نداشتم قاتل شود، با

ام باشد اما نشد،  شهیمعراج ر خواستمی. مماندیپاک م

زدم که تازه جان  یا شهیبه ر وبه دست گرفتم  شهیت

 نابودش کنم؟ خواستیگرفته بود و حاال م

. باز نتوانست ردیخودش را بگ ینتوانست جلو باز

افتاد  شتریدرون ذهنش را رها كند. سرم ب یسوال ها

. معده ام كه به سوزش افتاد دست بردم و نییپا

درد درونم را خاموش  یرا پر كردم تا صدا یقاشق

 نیبدون ا دم،یا كه نوشر وانیل اتیكنم. نصف محتو

 كه سرم را بلند كنم گفتم:

خوره بهش زل  یداره غذا م یكی یوقت ستیخوب ن  -

 .یبزن

 .میحرفا رو ندار نیا یتو عالم زن و شوهر  -

 .ستمیمن هنوز زنت ن  -



 ؟یبش یخوا یم  -

بعد  د؟یپرس یدر چشم شدم با او. از من داشت م چشم

او و مربوط به  نامربوط به یاتفاق ها نیاز همه ا

 یم یبار هزارم از من خواستگار یمن، داشت برا

را تمام كرده  زیكرد؟ من كه قبل از بله دادن همه چ

را كه بدون بله دادن به دستم  یبودم. من كه حلقه ا

كه من  یانداخته بود تا مطمئن شود قرار است بله ا

كارش  زیم یفقط مختص او باشد؛ رو میگو یم

 كرد؟ یبوده بودم. مسخره ام م دهیكوب

به  یكه زد یغینبود. ت یزیاز خون ر تیهوش یب  -

 یهوش شد یرو پاره نكرد. ب ی. تاندوندیعصب نرس

 یهوش شد ی. بیچون دو روز بود غذا نخورده بود

بود هم منو  یدونم چه مرگت شده اما هر چ یچون نم

از درد و  اورد؛یداغون كرد هم خودتو. بدنت طاقت ن

كردم تو  جمعش یجور هی. یاز حال رفت یهمه چ از

 یبوده ول یخودكش دیبود فهم ی... هر كمارستانیب

داغ  نیا ی. چرا داشتاوردنیخودشون ن یهمه به رو

 افرا؟ یذاشت یرو به دل من م یلعنت

 من چند وقته غذا نخوردم؟ یدیاز كجا فهم  -

 نگاهم كرد: مات



 همه حرف زدم و تو اون...؟ نیا  -

 زد: شخندیرا جمع كرد و ن خودش

فهمن.  یشهر همه م نیا یتو یخور یتو آب م  -

بود كه  نیادعاش ا نینفر كه كمتر هی یفكر كرد

 فهمه معشوقش در چه حاله؟ یعاشقه، نم

آورد و  یمرا به وجد م نیبود. عاشقم بود و ا عاشقم

كرد. دوستم داشت و  یاشك را به چشمانم دعوت م

 یبرا م،یبود یدر كنار هم م دیبادوستش داشتم. ما 

هنوز  یهمه زندگ نیو با ا میشد یخوشبخت م شهیهم

داشت. من دوستش داشتم  یهم با من سر ناسازگار

 هیخواست شب یرا م یكیاما هم كفوش نبودم. او 

 خودش، پاك... دست نخورده.

 افرا... -

 شیآرام شده بود. تنش نداشت. چشم ها شیصدا

اسمم را صدا  میمال یتمیبا ر شیبود و صدا یعصبان

 یم دیتأک یاسمم جور یرو یزد. دوست داشتم وقت

من است. سر باال  یکرد که انگار تمام تمرکزش رو

تالشم را  تیکم رنگ که نها ی. لبخندنمشیآوردم تا بب

 نیزدم. ا م،صورتم کرده بود ینقش بستنش رو یبرا



اش. شوهر  یمرد را دوست داشتم با تمام مردانگ

 شد. یم یخوب

 ؟یبهم بگ یخوا یافرا نم -
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 :دیلرز میصدا

 بگم؟ یچ -

 بدونم؟ دیمن نبا -

 رو بگم معراج؟ یچ -

 شی. انگشت هادیکش شیموها یرا کالفه تو دستش

 . ختیاش را به هم ر ییخرما یموها یشگیهم بیترت



 

 یسرش بکشم و بوسه ا یخواست دست رو یم دلم

 یاش... به جا یشانیپ یبکارم، رو شیموها یرو

 معراج، خودم را بغل کردم و گفتم:

 ؟یاز من حرف بکش یخوا یچرا انقدر م -

 بوده که... یشرف ک ی... اون بیبدونم ک دینبا -

 

تر رفت و صورتش را هدف  نییپا شیاز موها ستشد

 :دمیکش یگرفت. آه

 شه؟ یازت دوا م یدرد -

 نگفت. ادامه دادم: چیه

 شه؟ یمشکل من حل م -

 زدم: شخندین

 ؟یزیبر یخوا یکه هنوز نرفته رو م ییآبرو -

 

 نگاهم کرد: یعصب

اگر  یانقدر که دنبال حرف مردم بود تیزندگ یتو -

 االن...! یکرد یبه خودم و خودت فکر م قهیدو دق



 :دمیحرفش پر وسط

زدم  یرفتم جار م یم فتاد؟یم یچه اتفاق ؟یاالن چ -

 یبهم تجاوز کرد ول یکیبهم تجاوز کرده؟ بله  یکی

دختربچه چه مرگت بود  یبپرسه تو ومدیکس ن چیه

 ی. تویخودتو بکش یخواست یشونزده سالگ یکه تو

 چیه یاون مدرسه لعنت یخونه خراب شده و تو نیهم

دور مچت  انهیکه ناش یباند نیبپرسه ا ومدیکس ن

بزرگ شدم.  یجامعه ا نیهمچ ی. من توهیچ یبست

تونست تجاوز  یمن م یکه دو تا نخ تار مو یجامعه ا

 ادیم یکیکنه. فردا  یاالنشم م نیکنه. هم حیرو توج

مرد  دیگه حاج آقا پاک زاد خوب شد رفت و ند یو م

 ینامحرم رفت تو خونه دخترش. تو مرد نامحرم

محرم  نهینامحرم بب دیرو که با یشهر اون نیمعراج. ا

زد. فقط  شیچند تا بدبخت مثل منو آت یو زندگ دید

دست منو گرفت  یکیبود که  نیا شونیفرق من با بق

... وگرنه نی. همدمیو بلندم کرد. بلندم کرد و به تو رس

 تمومش کرده بودم. فویکث یزندگ نیمنم همون موقع ا

 

همه حرف از  نیشد. ا رهیحرف به من خ یو ب مات

کجا سر باز کرد، خودم هم مانده بودم. تجاوز، واژه 



گفتم دست بردارد، واژه  یبه او م یبود. وقت یبیغر

 ینبود برا یواژه ا چی. هدیرس یتجاوز به ذهنم نم ی

آن لحظه. فقط خواهش بود و التماس، که  فیتوص

 .فتادین توق چیکه ه یدست بردارد. اتفاق

 افرا...! -

 

 نبود، نگران بود. یبار لحنش آرام نبود، عصبان نیا

 .گهید یوسط تو مقصر نبود نیکه ا یدون یتو م -

 نیا خواستیم یچه کس دانستم؟یم دیکردم، با نگاهش

که  یرساند؟ دستباور ب نیمرا به ا د؟یحرف را بگو

که تابوت من شده بود؟  یتخت ایکرده بود  میرها

حرف زدنت برابر با مردن است؟  گفتیکه م یترس

 من باشد؟ یبود منج یچه کس
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بود  ییاز ناگفته ها زیکرده بودم اما نگاهم لبر سکوت

و مرا  رفتیم دی. معراج بادیکش یکه قلبم را به آتش م

 گذاشت.  یکه ساخته بودم تنها م یدر برزخ

 

 نینبودند، معراج از ا گریکشتند که د یرا کسان من

 شهیبه ر شهیخواست؟ حسام ت یجان چه م یجسم ب

 ام شد. یم هستنداشته ام زد و معراج تما

 یمرا م یکه پا به خانه حسام گذاشتم دست یروز کاش

کس رفتنم  چینرو! اما ه گفتیزد و م یم یلیس د،یکش

! تالشم دیزخم بعد از بازگشتم را هم ند یحت د،یرا ند

که مبادا نطفه  یو ترس دندیجان گرفتن را هم ند یبرا

 وجدان در وجودم شکل گرفته باشد! یشوم آن ب

 

 یبود، رو یرفتم که تنها سهم من از زندگ یاتاق به

خودم را در آغوش  بانهیسرد نشستم و غر نیزم

خانه داشت را شکستم و  میکه در گلو ی. بغضدمیکش



بند آمدنشان  یبرا گریکردم که د یرا جار ییاشک ها

 کردم. ینم یتالش

 

بود سر  ستادهیمعراج که در قاب در اتاق ا دنید با

 وانهیکه مرا د یگاهم کرد، نگاهبلند کردم. مهربان ن

خودت  یکه برا یغربت نیا گفتی. نگاهش مکردیم

اما من  اوریرا رها کن و به من پناه ب یساخته ا

 جرئتش را نداشتم. 

 

وجودم  یاز ناپاک شیبرا یرا نداشتم وقت آغوشش

گفتم و حلقه را از دستم در آوردم. به چهارچوب در 

 زد و گفت: هیتک

 ؟ینیبش یخوایتا صبح م-

 زدم، نگاهم کرد. به سمت تخت رفت و گفت: پلک

 بخواب! ریبگ ایب-

 

من  یشد، تخت نبود؛ برا خیتخت م یرو نگاهم

 ینیتریتخت فقط و نیتابوت بود! معراج خبر نداشت ا

 شیرو یکه حت یاست که اتاقم را پر کند، تخت



که سالها دست نخورده مانده بود و به  یننشستم. تخت

 بود. یاز حد اضاف شینظرم ب

 

را بلند کرد و  ینگاهم کرد، گوشه رو تخت معراج

 گفت:

 رو تخت! یایبلندت کنم ب دیبا-

شده ام.  رهیو با ترس به او خ دهیداشتم رنگم پر حتم

 خودم را تکان دادم: یبه سخت

 خوابم! یم-

 به در کرد و گفت: ینگاه

 !ایقفل نکن-

 

دانست پشت در بسته من جان  یدر اتاق را؟ نم قفل؟

کردم باز  یبه در التماس م یدهم؟ حق داشت! وقت یم

رحم حسام بود که جسم  یب هیشود او نبود فقط سا

دانست من در  یمرا دوباره به تخت برد. معراج چه م

فرو رفته بودم. بغضم را قورت دادم و  یچه منجالب

 گفتم:

 !خوابمیتو برو، منم م-



 

جنازه  امیلت کنم برم؟ برم و فردا بو یبرم؟ توقع دار-

 ات رو بردارم؟

 یصورتم م ی. حماقتم را تودمیخودم خجالت کش از

 یباال م یه میو من الل شده بودم. بغض در گلو دیکوب

 دادم. نگاهش کردم، مصمم بود.  یآمد و قورتش م

 

اش را  یزندگ ینداشتم مخالفت کنم، به قدر کاف جرئت

شک و  رهیخواستم به جز یجهنم کرده بودم. اگر م

تکان  یکنم اشتباه بود. سر دشیتبع یابد ینگران

 دادم، نگاه لرزانم را از او گرفتم:

 !خوابمیو م کنمیبرو بخواب! قفل نم-

آمد، با استشمام عطرش ناخواسته سر بلند  جلوتر

 شدم: رهیخ شیکردم و به چشم ها

 قول؟-
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را تکان دادم، به سمت در رفت و پشت سرش  سرم

 رونیباز گذاشت. با رفتنش نفسم را ب مهیدر را ن

و  دمیکش رونیب ییبالش و پتو یواریدادم، از کمد د

 . دمیکف اتاق دراز کش میگل یرو

 

 یرا بغل کردم. دلم برا میو زانوها دمیوار خواب نیجن

و نبودم،  بودمیم دیکه با یسوخت، من یما م یهر دو

 بود و باز هم بود! شهیکه هم ییاو

 رمیکه ز ینازک میچشم باز کردم، بخاطر گل یسخت به

 . کردیبود تنم درد م

 

. دمیکمد گرفتم و خودم را باال کش نییرا به پا دستم

جمع  میهااشک در چشم د،یچیدستم پ درون مچ یدرد



 یصندل یمچاله شده را برداشتم و رو یشد. روسر

 انداختم.

 

سرم مرتب  یبرداشتم و رو یگریاز داخل کمد شال د 

زخمم ذق ذق  کردمیو حس م کردیکردم. سرم درد م

 .کندیم

کاناپه  یمعراج که رو دنیزدم و با د رونیاتاق ب از

 خوابش برده بود، ناخواسته لبخند زدم. 

 

 ادیکه هر شب به  ییکاناپه من خوابش برده، جا یرو

و حاال خودش آنجا را  گذاشتمیاو چشم بر هم م

 تصاحب کرده بود.

راهم را به سمت آشپزخانه کج کردم،  یآرام به

 .کردیم یزبانیمهمانم بود و او م

 

 ری. زمیبرا یزندگ نیداشت ا یا بانهیچه رسم غر 

 نیرا روشن کردم و ظرفها را درون ماش یکتر

 زیم یبساط صبحانه را رو یگذاشتم. به آهستگ

 تازه دم کردم. یگذاشتم و با جوش آمدن آب چا



 دیکه با یفکرم گذشت، اگر حسام نبود؛ اگر من آن از

 . کردمیاالن بساط صبحانه همسرم را فراهم م بودمیم

 

 ینه رو کردم،یتاق خواب صدا مهمسرم را از ا دیبا

 یخانه حساب م نیخوابم در ا یکه تنها جا یکاناپه ا

 نکهیزدم، نه ا یمعراج لبخند م یبه رو دیشد. با

 را نداشته باشم.  شیجرئت نگاه کردن به چشم ها

 

گذاشتم و با بستن در  خچالیکره را داخل  یمابق

نگاهم به معراج افتاد. مهربان نگاهم کرد، با  خچالی

 لبم نشانده بودم گفتم: یکه به زحمت رو یلبخند

 برم! دیبا شهیم ریبخور، د ایب-

 

را  زیم یاز نان سرد رو یجلوتر آمد و تکه ا یکم

 برداشت. نگاهم کرد و گفت:

 یازیبه تو ن یکارگاه، کس یهماهنگ کردم با بچه ها-

 نداره امروز!

 نشست و گفت: زیواج نگاهش کردم. پشت مو  هاج



که بفهمم  یا قهیافرا! از االن تا دق یحرف بزن دیبا-

 دارم! یبوده دست از سرت برنم یک

 

را  شیکردم. رو وانمیبه بخار برخاسته از ل ینگاه

 یمعراج نگاه کنم. با صدا ینداشتم به چشم ها

 گفت: یآرامتر

 هی! یریگیذره ذره جون منو م یدار روزیافرا از د-

 یبدونم ک دینبا ن؟یتموم! هم یدستم گفت یحلقه داد

 بوده؟

 نه!-

 

دانست، اگر  یم دی. نبادمیگفتم و خودم ترس قاطعانه

شرف را به  یکه اسم آن ب یبه روز ی... وادیفهمیم

نبود که با  یمعراج گریآوردم و آن وقت د یزبان م

هوا  یهر نگاهش من جان بدهم. شکر را برداشتم و ب

 کردم.  زیسرر یچا وانیدرون ل

 

 دراز کرد و ظرف شکر را گرفت: دست

 افرا! شهینم نیریکام ما ش زایچ نیبا ا-



وجودم را فرا  یبود؟ تلخ نیریکامم مگر ش ن؟یریش

 . دادیکه مزه زهر م یگرفته بود چه برسد به کام

 

از سوال  زیلبر یصورتش نگاه کردم، چشم ها به

شان کند. تمام سوالها را  یمخف کردینم یبودند و سع

 . کردیبود و به من نگاه م ختهیر شیدر چشم ها

 

 نیدر چرخش بود و دلم ب زیاو و م نیکه نگاهم ب یمن

 .زدیگفتن و نگفتن پر پر م

صبحونست  هیصبحونه...! تنها درخواستم  هی  -

 .امیبدون فكر كردن به بدبخت
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صبحونست  هیصبحونه...! تنها درخواستم  هی  -

 .امیبدون فكر كردن به بدبخت

نزد. به معده دردناكم با چند لقمه  یو حرف دیكش یآه

را كه برداشتم  یچا وانی. لدمینان حقه زدم و كنار كش

 معراج بلند شد: یستم بلند شوم صداو خوا

 

 افرا. نیبش  -

 

 یكرد. دستور م یخواهش نم گریبلند بود. د شیصدا

هم نرم نشد.  دیگرد شده من را كه د یداد و چشم ها

 یو رو دمیكوب زیم یرا رو وانیفكر ل یحرف و ب یب

 زد؟ یوا رفتم. چرا سر من داد م یصندل

 

چشم من  ی. از جلویر ینم رونیخونه ب نیتو از ا  -

از  شتریندارم ب ی. كاریر یجا نم چی. هیر یكنار نم

 ...شیدهه پ هی

 



 رهیخ میمهم بود. در چشم ها شیداشت. حتما برا كار

گفت. از مكثش  یحال دروغ م نیشده بود و با ا

قورت داد و از  یكه به سخت ی. از آب دهاندمیفهم

 دمیزد فهم یوار م وانهیاش كه د قهیشق ینبض رو

من دوخت و  یچا وانیمهم بود. چشم به ل شیبرا

 آرام گفت:

 

 كنم. یمن ولت نم  -

 و گونه ام را مرطوب كرد. دیاز چشمم چك یاشك قطره

 

مونم. تو مال  یم نجایرم. من هم ینم ییمن جا  -

 .ینطورینه ا ی... ولیمن

 

قرار بود  یچطور ؟یرفته نگاهش كردم. چطور وا

شد؟ مرا  یکه حاال بود نم ینطوریمال او باشم که ا

 خواست؟ یکه بودم نم ینطوریهم

 

 ینطوریافرا. تو ا یكن یبهش فكر م یتو دار  -

شد؟ من چند  یچ ؟یشد ینطوریا هوی. چرا ینبود



 ویك هو؟ی یشد ینطوریشناسمت... چرا تو ا یساله م

 كه...؟ یدید

 :دمیحرفش پر وسط

 

 هی. داستان من پر از درده. من هیداستان من طوالن  -

شهر و كشور  نیا یكه تو ییمثل همه دخترا میقربان

از خودشون دفاع كنن  میتون یصرفا چون نم ایو دن

 یواقع طانیش هیده مثل  یبه خودش اجازه م یكی

گم.  یباهامون برخورد كنه. من... من داستانمو نم

من برم. بذار  یبذاركه  ؛یمن فقط ازت خواستم بر

 رم. برو معراج.ب

 

 بدون تو؟ بدون تو كجا برم؟  -

 

 یكه دوستت دارن. خواهر یدار یتو خانواده ا -  

ده.  یم تیبهت اهم ؛ید یم تیكه بهش اهم یدار

وقت حس برادر بودن به من  چیمعراج... ماهان ه

 هیمشكالت خودش بود كه بق رینداد. ماهان انقدر درگ

كه  ی. در حالرو هم غرق كرد و منم باهاشون مردم



. من تو نموندهكس برام  چینبود. االن ه نیحق من ا

 ...!ینطوریكشم. ازم نخواه ا ینم نییرو با خودم پا

 

 ؟ید یچرا بهم فرصت نم  -

 

بار رو حق  هی. اون یكن یم یبار زندگ هیچون   -

 .یدرست انتخاب كن یدار

 

 من تو رو انتخاب كردم.  -

 

 .ستمیمن انتخاب درست ن  -

 

 میرا كنار زد و رو به رو یبلند شدم. صندل میجا از

 رفت؟ یكه... چرا نم كی. آنقدر نزدستادیا

زنم كه همه  یم غیمعراج برو وگرنه انقدر ج  -

تو خونه م. آبرو هم برام مهم  زنیها بر هیهمسا

 .ستین

 نگاهم كرد. آزرده



 

برات  دمیمن... من جنگ ؟یانقدر كم دوستم داشت  -

 افرا.

 .نمیرا نب شیانداختم تا چشم ها نییارا پ سرم

 دونم. یم  -

 . با مادرم؛ پدرم... با تو!دمیمن با همه جنگ  -

 

 یبرود. مگر نم ادمیبرگشتم تا حضورش از  میجا سر

 یبرفت؟ چرا نم دهیگفتند از دل برود هرآن كه از د

 به رفتنش فكر كنم؟ یتوانستم حت

 ؟یراحت نیكه برم؟ به هم یخوا یحاال از من م  -

 ارزش بودم؟ یبرات انقدر ب

 

 باز حرف خودم را تكرار كردم: یرا شكستم وقت قلبم

 برو معراج.  -

 قرار گرفت. میزد و رو به رو دورم

كه  یاز من رو برنگردون. انقدر بهم بدهكار هست  -

 .یكالم جواب سوالمو بد هی



 

 .ستمیبدهكار ن ینه من به كس  -

 :دیكش داد

 

 .یعشق بدهكار هیه من من عاشقتم. ب  -
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زدم و  هیتك واریبلندش به د یخورده از صدا تكان

سرد نشستم. سرم را عقب بردم و چشم  كیسرام یرو

 لب گفتم: ریرا بستم و ز میها

 



عشق نبود. بابا بود،  یما پول بود، ول یتو خونه   -

كه ما رو  یزیاما چ میمامان بود، من و ماهان هم بود

 هیكه بشه باهاش اسممونو  یزیبه هم وصل كنه؛ چ

. هر میخانواده گذاشت نبود. ناهار و شام كنار هم نبود

گشنه م »چه درس چه خواب چه  ،یكدوم به بهانه ا

. بعد كه ماهان میشد یهم دور م باالخره از... «ستین

دونم  یكه نم یبه خاطر هرچ ایازدواج كرد، بعد كه لع

جا  مارستانیب یبود، فرار كرد و بچه رو تو یچ

كم  یزندگ یتو یزیچ هی دنیگذاشت، مامان و بابا فهم

 یبچه ها هیبوده. توجه كردن اما فقط به ماهان و به 

خواست.  یآغوش گرم مادرانه م هیكه گرسنه بود و 

 دیكه د نیمن از اول تا آخرش جا موندم. بابا بعد از ا

بهم گفت  د؛ید ینم قشیداره كه بچه هاشو ال یثروت

ثابت كنم. منم رفتم كه خودمو ثابت كنم...  دیخودمو با

اما من آماده نبودم. من... من تشنه محبت بودم. 

 خراب شد. یبعدش همه چ

 

با تمام بدن و  باز كردم و به سمتش برگشتم، چشمامو

 ذهن و حواسم به سمتش برگشتم و خم شدم.

 



خواستم  یبشه. من نم ینطوریخواستم ا یمن نم  -

 ... یلیعاشقت بشم. تو خ

مرد بود. مردتر از همه  یلیخوب بود. خ یلیخ

 ام بود. یزندگ یمردها

 

 هویكه به خودم داده بودم،  یبر خالف قول یول -

عادت دارم به بودنت، به سر  دمیچشم باز كردم و د

 به محبتت... به خودت. ات،یزدنات... به نگران

 

كردم خاطراتش رو از خودم دور  یو سع دمیكش یآه

 كنم:

 میبرگردم كه زندگ یازم نخواه دوباره به اون موقع  -

آوار دوباره جون سالم  نیا ریگرفته بود. من ز شیآت

 برم. یبه در نم

 

 ؟یمن چ  -

 آهسته گفت:كردم.  نگاهش

 ؟ینیب یآوار منو نم نیا ریز  -



 كمرنگ زدم: یلبخند

. یبكش رونیخودتو ب یتون ی. میتو تازه نفس  -

 كنه. منم... یحل م زویزمان همه چ

 

 نگاهم كرد: نگران

 ؟یتو چ  -

 

كنم خودمو بكشم. دو  ینم یسع گهینگران نباش. د  -

جهنم هم منو قبول  یبار تالش كردم و هر دو بار حت

 یم یخودم زندگ یبرا یگوشه ا هیرم  ینكرد. من م

 یلطمه ا یكه بودن و نبودنم به كس یجور هیكنم. 

 شم. یدم عاشق هم نم یبار بهت قول م نینزنه. ا

 

بر  یهم اصرار دیبدهد و شا یباز کرد تا جواب دهان

دانستم پابرجا خواهم بود  یمن که من م میتصم رییتغ

 یخواست تالش کند، تالش یدانست و فقط م یو او نم

کرد. اسم حسام به  یثمر بودنش را قبول نم یکه ب

خواستم  یرفت. م یشد؛ معراج هم م یم یزبانم جار

و اگر اسم حسام را  اشدداشته ب یخوب یبرود و زندگ



اش فرسنگ ها با خوب بودن  یدانست، زندگ یم

 داشت. یفاصله م

 

. با دیرا بر شیباز کرد اما زنگ در خانه، صدا دهان

 یکه ب دمیگشاد شده نگاهش کردم اما د ییچشم ها

 یمن رو شیپ قهیکه تا چند دق یا یصندل یرو الیخ

 یپا انداخت. ب یآن نشسته بودم، لم داد و پا رو

رفتم.  فونیچپ چپ نگاهش کردم و به طرف آ اریاخت

صورتم  یروصفحه که روشن شد مات شدم. دستم را 

 تا هق هق نکنم. دمیکوب

 

کند.  میدوباره به صدا درآمد. قرار نبود رها زنگ

زنگ  یآمده بود که چه بشود؟ بار سوم که صدا نجایا

 یگذاشتم. کاش م فونیآ یخانه را پر کرد، دست رو

کرده  یتوانستم جواب ندهم اما... مگر او چه گناه

 ؟یو طوالنبود دور  یخاطره ا ادآوریکه  نیبود؟ جز ا

 ؟یجواب بد یخوا ینم -

 

 و گفتم: برگشتم



 هیحضورت رو توج یتو. چطور ادیجواب بدم م -

 کنم؟

 

 زد و گفت: نهیجواب دست به س حاضر

 شوهرتم. -
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 :دمییبه هم سا دندان

 یجامون عوض شده معراج؟ قرار بود تو آدم مذهب -

 چیدختر مجرد که ه ی. تو خونه یخونمون باش

 ؟یکن یم یچ یادعا یسادیوا یباهاش ندار یصنم

 



ترساندم.  یزد و م یاش باز م یشانیپ یرو نبض

را  شیگذاشته بودم. چشم ها یزیبد چ یدست رو

 تنگ کرد و گفت:

 نداشتن؟ ضهیغر یعنیبودن  یمذهب یکن یتو فکر م -

 رو گرفتن. ضهیغر یجلو یعنیبودن  یمذهب -

 

م رو نگرفتم؟ ولش کردم  ضهیغر یمن االن جلو -

 ؟یندار تیاحساس امن نجامیدست و پا؟ من ا یتو

 میبه جلو برداشت. تمام تالشم را کردم تا سر جا یقدم

دادم  یداشتم ضعف نشان م یبرم یبمانم، که اگر قدم

خوردم. اگر حرکت  یپشت سرم م واریو بعد هم به د

من بودم. لبم را به دندان  یباز نیا یکردم بازنده  یم

 گرفتم و با تمام جسارتم گفتم:

 

 گهید هیثان یدر منتظره و اگر تا س رونیب ستهیشا -

کنه و من  یها رو خبر م هیدر باز نشه همه همسا نیا

ز دختر آفتاب و فکر کنن هنو هیدم بق یم حیترج

 مرحومم هستم. یبابا ی دهیمهتاب ند

 



کردم اگر از  یفقط نگاهم کرد. داشتم فکر م یا لحظه

کردم.  یرا چه م ستهیشا دیبا د،یایموضعش کوتاه ن

کردم تا معراج را لبخند زنان پشت سرم  یدر را باز م

 نیا دیکردم؟ از کجا با یبعد چطور جمعش م ند؟یبب

شهر که همه  نیکردم در ا یرا جمع و جور م ییرسوا

 ت؟کار داش زیکس به همه چ

زد که به چشمانش  ینشد. لبخند یطوالن نگاهش

. برگشت و آرام به سمت پله ها رفت اما انگار دینرس

و  ستادیا میتر از قبل؛ رو به رو کیشد. نزد مانیپش

 گفت:

 

 یدون یم یافرا. اگر منو بشناس امیمن کوتاه نم -

 یباال بر ،یکن یکنم. هر کار یکه بخوام رو م یکار

 یکشور بر نیشهر و از ا نیاگر از ا یحت ،یایب نییپا

 .رمیگ یکنم و ازت جواب م یم داتیمن پ

بودند.  نیاش غمگ یدوست داشتن یچشم ها چقدر

را آرام  شیتا غم چشم ها دیکش یکاش در آغوشم م

 :دمیکنم. پرس

 



 ؟یرو بدون قتیکه حق یچرا انقدر اصرار دار -

 یکه هم قراره تو رو بکشه هم منو... چرا م یقتیحق

 ؟یجفتمون رو بکش یخوا

 دهانش را قورت داد: آب

 شم افرا. یچون دارم خفه م -

 

از اتاق  یکیگرد کرد و از پله ها باال رفت، در  عقب

را زدم و در خانه را  اطیباال که بسته شد، در ح یها

گذاشتم و در را  رهیدستگ یباز کردم. دستم را که رو

باز کردم، چشمم به قامت کوچک و صورت پر از 

ام  یزندگ یدوستم در تمام سال ها نیبهتر طنتیش

 نشاندم. ورتمص یکمرنگ رو یافتاد. لبخند

 سالم. -

 

 کرد: اخم

. یکردم تا درو باز کن خی رونیسالم و زهرمار. ب -

 زنگ خونت سوخت.

 .دمیبودم نشن ییدستشو -

 



و تو  اوردیدرم یانگشت من تو زنگت پطرس باز -

من از  شیاوردیم ؟یکرد یحاجت م یقضا یداشت

 ...ییراهگشا یبرا مییانگشت جادو

 

و  ستهیشا یبلند و رسا یصدا نیکه ا نیفکر ا از

جمالت درخشانش به گوش معراج برسد تا بناگوش 

 گفتم: عیسرخ شدم و سر

 

 داشتم. غلط کردم منتظرت نگه دیباشه ببخش -

شد از کنارم گذشت  یکه لبخندش پهن تر م همانطور

 و به سمت آشپزخانه رفت:

 

 آماده و من و .... یبه  به صبحونه  -

 خشک شد: زیم یرو نگاهش

 بال؟ یمهمون داشت -

معراج، دست نخورده به من زل زده بود.  یچا وانیل

که  یبهانه ا نیلب نثار خودم کردم و اول ریز یفحش

 به زبان آوردم: دیرس یبه نظرم م



 

خوردم و بعد... حال نداشتم  مهیاولو نصفه ن ییچا -

 .ختمیر گهید یکی نیبشورمش به خاطر هم

 باال انداخت: ییابرو

 ش؟ینخورد ادیز یو از خوشحال -

 

 راهرو اشاره کردم: یانتها یبهداشت شیدر سرو به

 هام کار کردن. هیکل وانیل هیبا همون  -

 که داغ دلش تازه شده باشد گفت: انگار

 

نگو از سرما که منو هم داغدار کرده. از کل  یوا -

 یدارم با حام ییروز هجده ساعتشو از تو دستشو

 ییوقتا هیتو خونه.  نهیب یزنم. کال منو نم یحرف م

 یکنه و م یم یسالم هیشه  یرد م ییاز دم دستشو

 کارش. یره پ

 

ساخته بود را از ذهنم کنار زدم و  میکه برا یریتصو

 گفتم: میلب ها یرو یبا لبخند



 زم؟یبر یی. چایبد حیخواد توض یخب حاال نم -
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که معراج و قبل از آن من  یا یصندل یرا رو خودش

 پرت کرد و گفت: میآن نشسته بود یرو

 مژده گر جان فشانم رواست. نیبر ا -

 

رفت و  یکه بخار آن آرام باال م ییبزرگ از چا یوانیل

گذاشتم و  زیم یرو شیشد رو به رو یکم کم محو م

 :دینشستم. پرس

 خودت؟ -

 هفت پشتم بسه. یدونه برا هیهمون  -



 یم ییخودم به تنها ویکل قور لیم پس با کمال -

 خورم.

 

 ؟یکرد یخواستم بخورم چکار م یاگر منم م یعنی -

 خوردم. ینصفشو م یبا ناراحت -

جمع کردنش  یبرا یکه دل و دماغ یزیبه م ینگاه

 :دمینداشتم انداختم و پرس

 

 ؟یصبحونه خورد -

 ی. لبخنددینوش یگفت و جرعه از چا ی«اوهوم»

 کمرنگ زدم و گفتم:

 ؟یبخور ییبا چا ارمیخرما ب -

 زده گفت: جانیه

 .اریکه برات آوردم ب ییها ینیریاز اون ش -

 

را با جعبه  یزهرمار یها ینیریها؟ آن ش ینیریش

مرگ من  یها ینیریروانه سطل زباله کرده بودم. ش

 ییرایخواست از خودش با آن ها پذ یبودند آن ها، م



که به  یجواب نیو احمقانه تر نیکند؟ هل کردم و اول

 ذهنم آمد را به زبان آوردم:

 

 اونا رو... خوردم. -

 تعجب نگاهم کرد: با

  ؟یرو خورد ینیریاون همه ش -

 

 :دیتکان دادم. باز پرس سر

 تا حاال؟  روزیاز پر -

 اوهوم.-

 بود. ینیریش لویک کی -

 خوردمشون. -

 خنده: ریز زد

 دختر. یبترک -

 

 یدادم و ظرف کوچک محتو لشیتحو یزور لبخند به

آن  یگذاشتم. جا زیم یرو شیخرما را رو به رو

 یجا در آن خانه نبود. بو کیها و من  ینیریش



بود که به مشامم  یتر از هر عطر یسم لشانیوان

 یم ادمیدردآور را به  یبود و هزار خاطره  دهیرس

 آورد.

 

 یبه پهنا یلبخند دیشرا که کامل نو شیچا ستهیشا

 صورت زد و گفت:

دارم  امیغرض از مزاحمت که از عروس خانم پ -

 برات.

 

که از  یکردم به زنگ یو سع زیرا دوختم به م چشمم

 ستهینکنم. شا یواژه عروس در گوشم زده شد توجه

توجه به من و صورتم که احتماال گر گرفته بود،  یب

 ادامه داد:

 

خوشش اومده  یکه براش کرد یا یانقدر از طراح -

 که نگم برات. امروز هم دعوتت کرد به ناهار.

مرا به ناهار دعوت کرده بود؟ من چه کاره  عروس

مجلس بودم که مرا... اسمش چه بود؟ در ذهنم 

خواستم  یاسمش را همان عروس گذاشته بودم. نم



بگذارم. عروس بودنش به اندازه  شیرو یبرچسب

خواستم  ید و اسمش را نمدا یداشت عذابم م یکاف

 بدانم.

 .یناهار بار نذاشته باش دوارمیام -

 

شده  دهیچ ینبودم. اگر هم مقدمات زیچ چیفکر ه من

به گاز کردم   ینگاه یچشم ریبود کار معراج بود. ز

 و گفتم:

 ندارم. یزینه فعال چ -

 

 .دیبه هم کوب جانیرا با ه شیها دست

 .کایزنم به مل یپس من زنگ م -

 

 ینبود. عروس بود. اگر اسمش را نم کاینه؛ مل کایمل

 نیشد. قبل از ا یهضم وجودش آسانتر م میدانستم برا

گذاشته بود  نیزم یکه رو فشیرا از ک لشیکه موبا

 گفتم: عیبکشد سر رونیب

 



 .ستهیتونم شا ینه من امروز نم -

 نگاهم کرد: مغموم

 

 چرا؟ -

قرار  نیفرار از ا یگشتم برا یذهنم دنبال راه در

 مالقات:

 لهیوس یسر هیمحتشم برم دنبال  یبا معـ... آقا دیبا -

 کارگاه. یبرا

 

 دار زد: یمعن یشخندین

 نیمحتشم هم که ما رو کشت. انقدر که با ا یآقا -

 ...!یکارگاه یکارها ریگیبنده خدا پ

 :دمیحرفش پر وسط

 

از  ریغ ی. با کمیهست کیمحتشم شر یمن و آقا -

 برم دنبال کارها؟ دیاون با

تو  ییزایچ هیمن  یباشه بابا ما رو نکش. ول -

 گفتم. یک نی. ببنمیب یچشماش م



 

به همشان دادم، به معراج به خاطر  یلب فحش ریز

 زیکه انقدر به همه چ ستهیو به شا شیها یتابلوباز

 یکرد. من حلقه ام را به انگشت اشتباه یتوجه م

خاله زنک ها  یبان هاتا ز ندینب یانداخته بودم که کس

حلقه  یخال یمشکل ساز نشود. با جا مانینجنبد و برا

 دادم: وابکردم و ج یدر انگشتم باز

 واسه خودت داستان درست نکن. -

 

 باال انداخت: یا شانه

هم اون جوونه. جفتتون هم چشم  یهم تو جوون -

 . چرا که نه؟نیدار

 خواد ازدواج کنم. یچون من دلم نم -
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 :دیکرد و پرس زیچشم ر ستهیشا

بخت  یبرم برات دعا یخوای! میشد اینگو تارک دن-

بخور  ادیز یتو گرم ه؟یچ یدونیاصال م رم؟یگشا بگ

 سمتت. ادیخود جوش شوهر م

 

خواست  یدروغ بود، دلم م د،یرا گفت و خند حرفش

ام  یزندگ یرو یازدواج کنم اما گذشته ترسناکم بختک

مبهم با معراج آمده  یا ندهیآ دیشده بود. تا حاال به ام

بود که  یسراب میبرا زیهمه چ دمیکه فهم نیبودم و هم

پته ام را خودم  ،دمیرس یگشتم و نم یتشنه دنبالش م

 . ختمیر آبمعراج به  یبرا

 

 یبود که هرچقدر دست و پا م یام همان بختک گذشته

 نیزد، ا شهیر مینداشتم. بغض در گلو یزدم خالص

 کند. میانگار قصد نداشت رها یبغض لعنت



خشک شد. گوشه  ستهینگاه سرخوش شا یرو نگاهم

 دهیکم رنگ تر از صورت رنگ پر یبه لبخند میلب ها

 ام باال رفت. 

 

که  یرا ناخودآگاه دوست داشتم. تصورات تصوراتش

رو به  ستهیوقت نتوانستم داشته باشم. حاال شا چیه

کردم که، خوش به  ینشسته بود و من فکر م میرو

 یخبر بود و حاال داشت برا یحالش؛ از عالم و آدم ب

 کرد. یم یخواهر دشیجد یجار

 

 *** 

 رونیرداشتم و از خانه بنامه مدرسه را ب یمعرف برگه

توانستم فارغ از  یم نکهیداشتم، ا ینیریزدم. حس ش

لذت  نیماهان باشم؛ بهتر یمامان برا یدغدغه ها

ماهان شده بود،  ریروزها درگ نیبود. مامان ا ایدن

کرد و تمام هوش و حواسش به  یم یمادر ایلع یبرا

 امکانات او بود.

 



تخم  یکردم زن برادرم قرار است به زود یحس م 

 شیبکند و مامان نگران بود مرغ تخم طال یدوزرده ا

 داشته باشد. یکمبود

 کیکنم؛  یگرفتم حاال که قرار بود کارآموز میتصم

ام بدوزم. با  یبرادرزاده تو راه یلباس قشنگ برا

کنم و هنرم را  ییافتخار موقع تولدش از آن رو نما

 یعرضگ یانگ ب گریبابا د ینطوریا دینشان دهم. شا

صاحب  یروز کی یوقت یحت ایزد،  یبه من نم

شوم  رهیبابا خ یگفت به چشم ها یکارگاه از هنرم م

 نگاهش دنبال برق افتخار بگردم.  انیو م

 

 کردم. یم شیدایپ دیشا باالخره

به آدرس  دنیدوشم تکان دادم و با رس یرا رو فمیک

 یو شکسته رو دیزنگ سف یکارگاه دستم را رو

 یکه کارآموز م یاطیگذاشتم؛ تنها کارگاه خ وارید

کرد. در باز شد و  یم یگرفت و با مدرسه ما همکار

 کوچک قلبم گرفت.  اطیح دنیبا د

 



بزرگ عادتم داده بود  یکردن در خانه ا یزندگ سالها

عادت کند که  ییانتها یبزرگ و ب اطیچشمم به ح

 وست داشتم.را د شیدرختان و گلها

زود  یلیسالم کردم و خ یزن الغر و مسن دنید با

را  جانمیتوانستم ه یجوابم را داد. هول شده بودم، نم

 نشان بدهم.  یکنم و دوست داشتم خود یمخف

 

 صورت زدم و گفتم: یبه پهنا یلبخند

 نم؟یرو بب یعبدل یآقا تونمیسالم، من م-

 تکان داد و گفت: یسر

 !ایدنبالم ب-

که نصفش را  میشد ییدنبالش رفتم، وارد راهرو به

نو  یپارچه پر کرده بود. عطر پارچه ها یطاقه ها

 یدست بردم و رو اریاخت یمشامم را نوازش کرد. ب

 زیو دلم لبر دمیطاقه دست کش یانتها یها شیر شیر

 شد.  یاز شاد

 

هم  یطاقه را رو نیکه قرار بود ا نیاز ا ینیریش حس

کرد.  یبرش بزنم مرا شگفت زده م یچیو با ق نمیبچ



دوخته را تا بزنم هم  یاگر قرار بود فقط لباس ها یحت

 بود. زیانگ جانیه

 باز شد.  شمیبرش ن زیم دنیبه سالن گذاشتم  و با د پا

 

 شتریرا ب جانمیخورد ه یکه به چشمم م یا لهیوس هر

و  ستادیکه در را باز کرده بود کنارم ا یکرد، زن یم

 گفت:

 !انیاالن م اسیوا-
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را  یعبدل یتکان دادم، ذوق داشتم زودتر آقا یسر

از  جانینامه را به دستش بدهم و با ه یمعرف نم؛یبب

 کارم بپرسم. 

 

قرار گرفته ام  یواقع طیخواست حاال که در مح یم دلم

شوم  یخودم کس یرا به رخ بکشم؛ برا میها ییتوانا

 .رمیبگ ادیو کار 

 شهیگرفتم اما هم ینم یخوب یتئور ینمره ها دیشا

 بودم.  یعمل یکارها فتهیش

 

رفت  یسرم نم یتو ینبودم حفظ کنم. درس تئور بلد

کرد. من  یبابت کارنامه ها مؤاخذه ام م شهیو بابا هم

خواست نشان دهم مرد عمل هستم. من  یاما دلم م

 یم ادیچم و خم کار را  دیشدم، با یموفق م دیبا

 گرفتم. 

 

 نیشد و طن یدرون گوشم اکو م یچرخ ها یصدا

 یکارگاه زندگ نیبود. انگار درون ا میبرا یدلنواز

آمد و تن عرق کرده  یداشت، باد خنک کولر م انیجر



کرد. ته حلقم خشک شده بود، به قول  یام را خنک م

را  زیهمه چ ایاش بود. لع یاسترس باعث و بان ایلع

 داد. یبه استرس ربط م

 

از کنارم رفت و به کارش مشغول شد، نگاهم به  زن

 نیمخصوص سرنخ زدن بود. دستش تند تند ب یچیق

 یسرنخ هاشد و  یم نییلباس باال و پا یها هیال

 . دیچ یاضافه را م

 

 یم شتریسرعتشان را ب دیشدم، با رهیخ میدستها به

 نیا دیهم بهتر. با دیشدم، شا یمثل زن م دیکردند، با

 یدلم م د،یرقص یم میدرون انگشت ها زیر یچیق

 باشم.  نیخواست بهتر

 

باالتر از  یلیخ یگاهیدر جا یتصور خودم، روز از

توانستم تصور  یکه بودم؛ لبخندم پهن تر شد. م ینیا

 پر از برق شده اند. میکنم چشم ها



آمد صاف  یکه به سمتم م یمرد جوان دنید با

. لبخندم را جمع کردم و به نگاه موشکافانه ستادمیا

 شدم.  رهیاش خ

 

 :دیتکان داد و پرس ینگاهم کرد. سر یسرسر یلیخ

 امرتون؟-

 ول کرده بودم:دهانم را قورت دادم، ه آب

 کار داشتم! یعبدل یسالم، با آقا-

پشت سرش نشست و  هیچهارپا یزد، رو یلبخند

 گفت:

 خودم هستم!-

 اومدم! یقیتوف دیمن از طرف مدرسه شه-

 

 ینامه ا یکردم و کاغذ معرف فمیدست در ک جانیه با

. نفس دمیکش رونیخورده بود ب شیکه مهر مدرسه پا

به جلو برداشتم. با تمام اعتماد  یو قدم دمیکش یقیعم

 یعبدل یتوانستم جمع کنم، مقابل آقا یکه م یبه نفس

 و کاغذ را به سمتش گرفتم.  ستادمیا



 

 قینامه را گرفت و خواند. لبخندش عم یمعرف برگه

شود. نگاهش  شتریباعث شد جرئتم ب نیتر شد، هم

 کردم و گفتم:

 کارمو شروع کنم؟ تونمیم یاز ک-

 زد: یچشمک

 فردا! نیاز هم-

 

 را در هم قالب کردم و گفت: میها انگشت

 یکه استفاده نم ییمانتو هی. اریخودت ناهار ب یبرا-

راس ساعت  دی. بااریهم به عنوان لباس کار ب یکن

سره کار  هی. تا ساعت پنج یباش نجایهفت صبح ا

 . میدار

 

. شهیم یچ نمیشروع کن بب یاز وسط کار اولش

نمره ها  یبرا دنیکه بهت م یاون دفترچه ا یراست

 گه؟ید یرو گرفت

 ام زدم: یشانیپ یرو



 رفت بگم! ادمیآخ آره! -

 

 تکان داد و مهربان گفت: یسر

که دم دست باشه گزارش هر  اریاشکال نداره. فردا ب-

 !میسیروزت رو بنو

 گفتم و به در اشاره کرد: یچشم

 !ی. خواب نمونایبرو صبح زود ب-

 

پوستم رفته  ریز یعبدل یآقا یخوب بود، مهربان حالم

 یکرده بود. سر بمینص یبود و اعتماد به نفس خوب

کردم  یتکان دادم و خودم را به در رساندم. حس م

 شود.  یکارگاه خوب م نیحالم در ا

 

رنگارنگ  یحاال هم که فقط از کنار پارچه ها نیهم

 یروشن یبودم. روزها یرد شده بودم پر از سرخوش

که رشته رشته در هم  ییاهایچشمم بود و رو یجلو

 شدند. یبافته م
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تا خوِد خانه  میبگو ستیزدم، دروغ ن رونیکارگاه ب از

انداختم و وارد شدم عطر  دیکه کل نیپرواز کردم. هم

 مامان مستم کرد.  یدلمه ها زیهوس انگ

 

مبل پرت کردم و خودم را به آشپزخانه  یرا رو شالم

 رساندم:

 !؟یسالم مامان، چه کرد-

با تشر مامان  یبردارم ول یدراز کردم تا دلمه ا دست

 راه ماند: انیدستم م

 !استیدست نزن واسه لع-



 یکم م ایدانه دلمه چه از لع کیرفتم، خب مگر  وا

 کرد؟

 

 دارم! یدونه برم هیخب -

 یلب نم گهیفهمه، بد دل هم هست د یکه م یدون یم-

 ارونهیو یزن حامله رو ب ادیزنه. خدا رو خوش نم

 !میبذار

 

 یم یو بگذرم ول میبگو یا« به من چه»خواستم  یم

دانستم مامان از من نخواهد گذشت و تا چند ساعت 

که چه فرزند  نیرا بابت ا شیها یسخنران دیفقط با

دهانم را گرفتم و  یهستم گوش بدهم. جلو یقیناال

 کردم به پارچه ها فکر کنم.  یسع

 

که قرار بود من برششان بدم، لباس  ییها پارچه

 یشاد و پر انرژ ییو به تن آدم ها راهنیشوند و پ

 یبروند و خوشحالشان کنند. پارچه ها مرا خوشحال م

 .کردند

 



و با  ختمیر رونیلبخند زدم و دلمه ها را از سرم ب 

 گفتم: جانیه

 خبر دارم. حدس بزن. هیمامان  -

 که هنوز سرگرم دلمه ها بود گفت: مامان

 بگو. -

 

 کردم و گفتم: یپوف

 نداره. دهیگم حدس بزن خب. خودم بگم که فا یم -

خواب آلود بودند و   شیطرفم برگشت. چشم ها به

 ایکرد. لع یداشت با همان حال خسته دلمه درست م

کارها ارزشش را  نیاگر بار الماس هم داشت ا یحت

 نداشتند.

 

 خسته ام. یلیافرا من خ -

 دیباز کردم تا خودم خبر را بدهم و شا دهان

که  ایصندل لع یقدم ها یخوشحالش کنم که صدا

شد.  کیت، نزدرف یمثل مته در سرم فرو م شهیهم

و شکم برجسته اش که  ایناخودآگاه برگشتم و به لع

 پدرم را محاط کرده بود، نگاه کردم.  زیعز ینوه 



 

 ریداد و من ز لمیتحو یاز هر حس یخال یلبخند ایلع

 کم صدا کردم.  یلب سالم

 یوقت نتوانستم با او ارتباط برقرار کنم. وقت چیه

 یج سردرنماز ازدوا چیوارد خانوادمان شد که ه

چه و  یعنیخواهرشوهر بودن  دمیفهم یآوردم و نم

 نیحال، بهتر نیعروس دار شدن چطور بود و با ا

شود و  کیتوانست به من نزد یم ایبود که لع یزمان

 خودش انتخاب کرد که نباشد. 

 

 میکه از دوست ها یهمانطور با فاصله از کس من

تواند مثل خواهر نداشته ام شود،  یبودم م دهیشن

 بزرگ شدم.

 خوبه. یلیمامان دستتون درد نکنه عطرش خ -

 

 شیرا که من دلم برا یاز کنارم رد شد و دلمه ا ایلع

 میرفت برداشت و به دهان گذاشت. چشم ها یقنج م

هم فشردم و دستم را مشت کردم و پارچه ها  یرا رو



تاقم بروم که را تصور کردم. خواستم رد شوم و به ا

 :دمیمامان را شن یصدا

 افرا؟ یبگ یخواست یم یچ -

 

 انداختم و آرام گفتم: نییرا پا سرم

 .یرم کارآموز یاز فردا م -

 لبخند زد: مامان

 چه خوب. -

من تا اتاقم پرواز کردم. تازه اولش بود. من به  و

که به  دیرس یم یدو کالم هم قانع بودم. روز نیهم

مثل من به خودشان و به من  یخاطر داشتن دختر

 کردند.  یافتخار م

 

شهر  نیا یرسد که همه  یمطمئن بودم آن روز م من

اسمم به گوششان خورده باشد و من باشم که 

باشم  یطاقچه باال بگذارم، نه آن دختر در هم شانیبرا

 انداخت. یهم به او نم ینگاه میکس ن چیکه ه
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*** 

شناختندش.  یآن دختر شدم. نه، آن زن شدم که م من

از آن شهر کوچک و  شتریب یلینه فقط آن شهر، که خ

سرها  یتو یشناختند. من سر یمرا م نیکوته ب

 درآوردم. 

 

 چیکردم اما ه رابیپارچه ها روحم را س از لطافت من

 یزد، پر نشد. خالئ شهیکه در وجودم ر یوقت خالئ

که من به او اعتماد  یکه مسببش حسام بود. کس

 یکه جرئت کردم تا در عنفوان نوجوان یکردم، کس

دوست  یمعن یکه حت یدوستش داشته باشم، وقت

 دانستم. یداشتن را نم



 

 افرا. یهو -

. دمیرا د میذاشتم و رو به روقلبم گ یرو دست

بود، پارچه ها نبودند، مامان و  میرو به رو ستهیشا

 میبود ستهیکدام نبودند، فقط من و شا چیبابا نبود. ه

معراج در آن  شیساعت پ میکه تا ن یآشپزخانه ا یتو

شک عطر معراج را  یکه ب یبود، آشپزخانه ا ستادهیا

 به خود گرفته بود. 

 

خواست مرا عذاب بدهد.  یم زیچند روز همه چ نیا

عطر معراج و خاطرات مامان و بابا و خط زخم 

روحم، مگر من چند جان  یحسام رو یشگیهم

 داشتم؟

 ؟یافرا خوب -

 

کرده  خی یاز چا یدهانم را قورت دادم و جرعه ا آب

بودم،  ختهیخودم ر یبرا یدانستم ک یکه نم یا

 در هم رفت.اش چهره ام  ی. از تلخدمینوش

 تو هپروت؟ یرفت -



 و باالخره زبان باز کردم: دمیکش یآه

 افتادم. مایقد ادینه خوبم.  -

 

 میو قد روزید ادیبود، به  میهم نگفته بودم، قد دروغ

که  یمن بود. درد روزیکه درد د یمیافتاده بودم، قد

 یمسکن چیتوانست ساکتش کند، ه ینم یمسکن چیه

درد برآمده  نیهم که از پس ا یجز معراج. تنها مسکن

 بود را خودم پس زده بودم.

 

 ول کن. االنو بچسب. مویقد -

 اش لبخند زدم: ینیخوش ب به

 داره؟ دنیاالن ارزش چسب یکجا -

جواب  یده برا یکه سوالت جون م نیبا ا -

 ...!یانحراف

 

 توجه ادامه داد: یدادم. ب لشیتحو یغره ا چشم

 طیشرا یکشن که تو یخجالت بکش. مردم آدم م -

کار  هی ،یخودت نشست یاالن تو باشن. تو خونه 



و  ید ینون م یآدمو دار یو کل یدار یدرست حساب

رو از خودت  نایا یهمه  ده،ینرس یهنوز سنت به س

. هشتت گرو نهت ی. از مامان بابات پول نگرفتیدار

 یکفر هم م یشکر خدا، دار یو حاال به جا ستین

 ؟یگ

 

 کردم: اخم

نکرد.  یکار چیمن ه یزندگ یشکر خدا؟ خدا تو -

کردم نه  تیکه االن جلوت نشسته رو من ترب ینیا

قسمت اعظم  یپدرم، نه مادرم و نه خدا. من تو

جون بکنم تا به  دیبسنده کردم که با نیفقط به ا میزندگ

هم خودم  دمیخوام برسم. االن که رس یکه م یاون

 پس شکر خودم. دم،یرس

 

کرد.  یام م یداشت عصب میحرف ها و شیها حرف

تنش زا  یکرده بودم از بحث ها یسال ها سع نیتمام ا

جاها کم آورده بودم. من آدم  یلیکنم و خ یریجلوگ

 نبودم.  یگونه ا نیا یبحث ها

 



 نیریش ییخواستم و چا یآرام م یگوشه  کیفقط  من

ها  نیهم یبود؟ من برا یخواه ادهیامن، ز یو آغوش

هم آمده بودم.  کینزد یلیهم تالش کرده بودم و تا خ

 زمیباره همه چ کیشده بودم و به  کینزد یلیخ یلیخ

 را از دست دادم. 

 

ادامه بدهد و مرا و  نیاز ا شتریکه ب نیاز ا قبل

 تر، گفتم: یخودش را عصب

 رون؟یب میبر -

من  بایام جا خورد و تقر یحالت ناگهان رییتغ نیا از

 گفت: من کنان

 م؟یبر -

ماندم. آسمان به  یخانه با معراج تنها نم نیدر ا من

رفت من اسم  یبه آسمان م نیآمد و زم یم نیزم

 یهم ناهار کایآوردم و با مل یحسام را به زبان نم

 خوردم.  یدوستانه نم

 



 ستهیبود و شا ستهیدوست داشتم و او شا کیفقط  من

همه مدت  نیبود که توجه کامل مرا بعد از ا نیا ی

 زدم و گفتم: یداشته باشد. لبخند

 دیشا ی. حتیزیچ یکافه ا هی میخودم و خودت، بر -

 .میبخور تزایپ

 گفت: دیترد با

 ...!یخواست یپس م -

 

 بلند گفتم: بایتقر ییو با صدا دمیحرفش پر وسط

کنم. اونم سرش  یمحتشمو کنسلش م یقراربا آقا -

 شلوغه فکر کنم استقبال کنه.

برسد. کدام  ییبه طبقه باال میبلند گفتم تا صدا آنقدر

 دانستم.  یاتاق بود نم

 

غم بغل زده بود و  یراهرو زانو یتو یهم حت دیشا

گشت اما  یقانع کردن من م یبرا یدر ذهن دنبال راه

 یکه نم یدانست کار یشناخت، م یمرا م یاگر ذره ا

 یم نییهم پا شیاگر همان خدا یخواستم بکنم را حت

 کردم. ی؛ نمآمد
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و  کردمیبا تعجب نگاهم کرد، شتابزده رفتار م ستهیشا

 یرفتار کنم. سر یعاد خواستمیکارها م نیبا ساده تر

 زد، از جا بلند شدم:ن یتکان داد و حرف

 لباس بپوشم! رمیمن م یزیدوم رو بر ییتا تو چا-

 

 یقیرا به اتاقم رساندم و در را بستم، نفس عم خودم

 یتا وقت کردمیزدم. در دلم دعا م هیو به در تک دمیکش

بزنم  رونیخانه ب نیو از ا رمیرا بگ ستهیدست شا

 ستهیشا خواستیو نپرسد، دلم نم دیای. ندیایمعراج ن



اسم  کی دنیشن یآن باال نشسته و برا یبفهمد مرد

 کرده است. وانهیمرا د

 

 یرو تمام هست دنیخط بطالن کش یعنیحسام  اسم

نابود شده  ینابودش کنم. ول خواستیمعراج، دلم نم

 دینام یکه ناموسش م یکس دیفهم یبود، وقت

 فیدستخورده است نابود شد. اگر دستش به خون کث

. اگر دستش به شدمین نابود مم شدیحسام آلوده م

 و کاتر نبود! غیبه ت یازین گرید دیرسیحسام م

 

و  دیترکیم نهیقلبم درون س شد،یپاره پاره م جگرم

. معراج تمام ناتمام من بود و من شدمیقطعا تمام م

تمام ناتمام از او دست  نیداشتن و نداشتن ا یبرا دیبا

تنها  دیرا نبا ستهیشا دم،یلباس پوش عی. سردمیکشیم

و آن  دیکشیشک در تمام خانه سرک م ی. بگذاشتمیم

زدم  رونیاز اتاق ب ی. وقتدیدیوقت حضور معراج را م

 بود.  ستادهیوسط سالن ا ستهیشا

 

 :دیدستم کرد و پرس یبه پانسمان رو ینگاه



 شده؟ یخدا، دستت چ یا-

را  یزخم لعنت نیشدم، احمق بودم که ا کالفه

 :دمیکش یقینپوشاندم. نفس عم

 !ستین یزیچ-

 شد: یعصبان

خودتو  یخواستیم نمی. بگو ببستین یزیچ یچ یعنی-

 ؟یبکش

 

 شدم،یرسوا م دی. نبادیفهمیم یکس دیکردم، نبا خی

که  یمرد ینابود یعنیحسام و حسام  یعنی یخودکش

است تا مرا  ستهیدر طبقه باال منتظر رفتن شا

 فرار کردن تقال کنم. یبازخواست کند. تا بپرسد و برا

 

کرده بودم  کسیبرش رو ف یچینه بابا ق ؟یخل شد-

خم شدم  دمیرو تابدار چ ینییپا یها هیال دمیبعد د

 !یچیق غهیدرستش کنم دستم گرفت به ت

به  هیعاقل اندر سف یتکان داد، نگاه یسر ستهیشا

 صورتم کرد و گفت:



 نهیعمره کارت ا هیسرت  ریبگم به تو؟ خ یچ یعنی-

رفته؟  ادتیرو  هیاصول اول نیا ؟یمواظب باش دینبا

 خودت! یمثال صاحبکار

 

 سرم مرتب کردم: یرا رو یروسر کالفه

 !گهیول کن. اتفاق بوده د ستهیشا-

 :دیو به شانه ام کوب دیخند زیر

! یبدوز ینطوریرو هم ا کایلباس مل یخواینکنه م-

 !یپاتو قطع کرد یزد نمیبب کایسر لباس مل امین

 :دمیرا در هم کش میاش بلند تر شد، اخم ها خنده

 یکرده ه کارتیچ دهینرس یجار نیا ؟یبس کن شهیم-

 اسمش ورد زبونته؟

 !هیمگه؟ دختر خوب هیچ-

 !میمبارک باباش. بر-

 

 فمیرا برداشتم. ک دیام را به تن کردم و کل یباران

را درون دستم چرخاندم و از خانه  دیدر بود، کل یجلو

 :دیبا تعجب پرس ستهی. شامیخارج شد



 ؟یکنیدر رو قفل نم-

که تا موقع برگشتن  کردمیسرم زدم، اگر قفل م یرو

. آن وقت با شدیخانه حبس م نیمن معراج در ا

 . کردیبرگشتنم بازخواستش را شروع م

 

 دادم: رونیاز او فرار کنم. نفسم را ب خواستمیم من

دادنت روشنه؟ در خرابه قفل کنم  ریموتور گ ستهیشا-

 درستش کنه. ارمیرو ب یکی دی! باشهیسخت باز م

و  کردمیم فیبچگانه را پشت سر هم رد یها بهانه

. انگار شدیم رهیبا تعجب به صورتم خ ستهیشا

آورد دردم  یسر در نم یدارم ول یمرگ کی دیفهمیم

که  ی. مندادمیم لشیتحو یبیعج یکه دروغ ها ستیچ

بگذارم در خانه  ایدستم را ببرم  کردمیکار مبا دقت 

 روز خراب باشد؟! کی یبرا یحت
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تا مشکل را  دانستیم شناخت،یمرا م ستهیشا قطعا

قصه  شیو حاال برا شودیبرطرف نکنم روزم شب نم

که در آن  یکه در خانه مشکل دارد. در خانه ا بافتمیم

در خراب است و من قصد  کنم،یم یتک و تنها زندگ

 درست کردنش را فعال ندارم!

 

باال رفته  شیکردم، ابروها ستهیبه صورت شا ینگاه

 :دمیرا کش شیبود. بازو

 دختر! میبر-

کنند  یمادرشان را راض خواهندیکه م ییبچه ها مثل

 :دیپرس

 م؟یریم کایمل شیپ-

 نه!-

 



چشمم به عروس  خواستیقاطعانه بود، دلم نم جوابم

بگذرانم،  ستهیروز را با شا کی خواستمی. مفتدیخانم ب

در  دی. شامیقدم بزن ایو کنار در میبه فست فود برو

 فیو از خاطرات دوران مدرسه تعر مینیکافه بنش کی

 .میکن

 

نداشته باشد،  کایبه مل یربط چیکه ه یاصال هرکار 

امروز فقط دوست دوران  ستهیشا خواستیدلم م

 من باشد. یکودک

 یو کنارم باشد. فارغ از معراج، ب دیایمن ب یبه پا پا

شده و نگران لباس عروس  کایمل یجار نکهیحساب ا

برود  ادمیرا و  یسام لعنتبرود ح ادمی یاوست. حت

انتظار  شودیم شتریکه هر لحظه ب یمعراج با خشم

 اسمش را دارد. دنیشن

 :دمینشستم و پرس زیپشت م ستهیشا یروبرو

 ؟یخوریم یچ-

 

 به منو کرد: ینگاه کالفه



حواست  یسرما منو کل شهر چرخوند نیوسط ا-

 هست؟

 کردم: یکوتاه خنده

االن  یسوزوند یعوضش آوردمت فست فود، هرچ-

 !یگردونیبرم

 کرد و گفت: ینچ نچ

 ینیجوجه چ هیبا  میریپاستا بگ هی هینظرت چ-

 م؟یبخور یاشتراک

 

 تکان دادم: یسر

 !خوامیهم م یسوخار ازیمن پ یول هیفکر خوب-

 دهانش را قورت داد: آب

نه نگم بهت. پس بگو  یگفت یزیچ هی. یاوف لعنت-

 !ارنیمخصوص هم ب ینیزم بیس

 

 ستهیتکان دادم و رو به شا یگارسون دست یبرا

 گفتم:



که  شهیم ییها یاز کالر شتریسفارشاتت ب نیا-

 ها! یسوزوند

باز  دمیبند قر م هینگران نباش، تو عروس -

روزا از بس بدو بدو دارم حسرت به دل  نی! اسوزهیم

 بخورم! ریدل س هیموندم 

 شوهرت! چارهیب-

 

 را برداشت و گفت: یکاغذ دستمال

تپل مپل باشه و تو دل  دیهم دلش بخواد، زن با یلیخ-

 برو!
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به من امان  ستهیکردم، گارسون آمد و شا یزیر خنده

پسر جوان باز کرد و  ینداد. رگبار سفارشات را رو

 به محض رفتنش گفت:

 میشده امروز تصم یچه خبرا؟ چ یخب خانوم کار-

 ؟یمنو مهمون کن یگرفت

 غذا بخورم! یخوش اشتها حساب هیبا  خواستیدلم م-

 به اطراف کرد: ینگاه ستهیشا

هم غذا  خورهیم ادیمثل من که ز یکیبا  گنیراسته م-

 شه؟یاشتهات باز م یبش

 انداختم: باال یا شانه

 امتحان کنم! خوامیم-

 با اعتراض گفت: ستهیشا یزنگ گوش یصدا با

المصب رو جواب بده. کشت خودشو. نکنه از  نیا-

 کارگاه باشه؟!

 یبه اسم معراج کردم، اسم نقش بسته شده رو ینگاه

 شود: لنتیرا چرخاندم تا سا یو گوش یصفحه گوش

 !هیولش کن کار-

 !خوادیم یچ نی. ببچارهیخب ذله شد ب-



 جا بلند شدم: از

 بدم هم دستامو بشورم! نویمن برم هم جواب ا-

فاصله گرفتم و به  یتکان داد، چند قدم یسر ستهیشا

 یصدا یگوش ینوار سبز رنگ رو دنیمحض کش

 معراج گوشم را که نه؛ مغزم را پر کرد: یعصبان

 افرا!-

از خشم بود. نگران  زیاسمم را گفت، لحنش لبر فقط

تا مرا  ختهیاش را بهم ر یاالن زندگ دانستمیبود و م

به خودش  یخراب یکند. حتم داشتم با اعصاب دایپ

کند و  میدایپ خواهدیو نگران است، دلش م چدیپیم

 چند ساعت نبودن سرم هوار بکشد. نیبابت ا

 سالمم معراج!-

 !یرفت یمنو ول کرد هویتو؟  ییکجا ؟یسالم ن؟یهم-

. االنم جواب دادم بگم معراج. زنگ نزن رفتمیم دیبا-

 . بذار به حال خودم باشم!کشمیسالمم، هنوز نفس م

دم در.  یذاریحال خودت؟ حال خودت باشه که منو م-

تموم شد والسالم!  یگیو م یبندیمن م یدر رو رو

گرفتم  شیکه آت یافرا؟ من یحال من چ نه؟یحال تو ا

 شم؟یم یچ سوزمیسرما دارم م نیوسط ا شم؟یم یچ



 هی ای یموجود دم دست هیافرا؟  میمن ک ؟یمن چ

بهم حاال  یختیو منو ر یزد یحرف هیمزاحم؟ افرا 

قصه به آخر  یگی. مریقصه رو نگ نیسر نخ ا یگیم

 !ستیرسمش ن نیو برو؟ افرا ا دیرس

 با منه!  ستهیمعراج شا-

 هی دیشد؟ االن که با داشیپ ستهیاالن شا سته؟یشا-

 با منه؟ ستهیشا یگیم یاسم به من بد

دختر  نیا یعنیسالمم،  یعنیهست  ستهیشا یوقت-

که  مونمیپس زنده م فتهیمن ب یخم به ابرو ذارهینم

بگذر معراج باور  ی! ولیتو بعدا منو بازخواست کن

 ...نیکن ا

 !شتیپ امیشب م-

 رهیخ ییدستشو نهیرا قطع کرد و من مات به آ تماس

به  مرا خواستیو معراج م شدیشدم. شب؟ باز شب م

 حرف بکشد؟ بپرسد و من الل شوم؟

را باز  ریام گذاشتم و ش یباران بیرا داخل ج یگوش

. شدیحالم بهتر م دیآب به صورتم زدم، با یکردم. مشت

در درونم به  یبفهمد چه آتش ستهیشا خواستیدلم نم

دستمال برداشتم و صورت تبدارم  یپا شده است. مشت

 نیزدم از ا میبه گونه ها یلیرا خشک کردم. چند س



 نهیخسته درون آ یبه افرا یهنگا ند،یایدر ب یرنگ یب

خارج  سیزدم و از سرو یکردم. به زحمت لبخند

 یسر ستهیمقابل شا مانیپر و پ زیم دنیشدم. با د

 دنمی. با دگشتیدنبالم م شیتکان دادم، با چشم ها

ناهار خوردن قدر  نیا شدیتکان داد، کاش م یدست

که معراج  ی. شبنمیشب را نب سالها طول بکشد و من

 بازخواستم کند! خواستیم

 مقدمه گفت: یب ستهینشستم و شا زیم پشت

 مال من. نیا یها! نگ هیاشتراک یهمه چ نیبب-

 تکان دادم: یسر

همه  نیا فیباشه حر یاز تو کس ریغ یکنیفکر م-

 شم؟یغذا م

باال انداخت و مشغول شد. غذا خوردن با او  ییابرو

که از معراج دور  نیرا باز کرده بود، هم میاشتها

دلم بخواهد غذا بخورم. به قول  شدیبودم باعث م

غذا بخورم.  ریدل س کیشوم و  میرژ الیخیب سته؛یشا

 :دینوشابه اش را برداشت و پرس ستهیشا

 است؟یمحتشم چطور یآقا نیا نمیبب یراست-

 برداشتم و جواب دادم: ینیاز جوجه چ یا تکه



 !کمهیباشه؟ شر یخوایچطور م-

 گفت: یباال انداخت و با لحن خاص ییابرو

منم ارواح شکمت  ی! تو گفتکی. شریباشه تو خوب-

 بگو بگنجه! یچ هیباورم شد. دختر 

 ؟یچ یعنی-

 جواب داد: یآرام یو با صدا دیخند

گفتن منار تو فالنت  شکهیماجراشو؟ به گنج یدونینم-

تو شده. دختر  تیبگو بگنجه! حاال حکا یچ هیگفت 

شهر به  ریمعراج محتشم صنعت ش ؟یکنیمنو رنگ م

 اطیداره به خ یچه دخل نینامش خورده اونوقت ا

 خونه تو؟

 وانهیخواست د یندانسته م ستهیتکان دادم، شا یسر

خانه نداشت. معراج دل  اطیبه خ یام کند. معراج دخل

 کشیکه شر یبست و مرا دلداده خودش کرد، روز

 یشراکت ابد نیدلش بخواهد ا ردمکیشدم فکر نم

کرد، اسمش و حضورش در  نیباشد. اما حسام نفر

 من و معراج! نیشد ب یگذشته من قفل بزرگ
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 یهم نبود؛ معراج کمیمحتشم نبود، شر گریذهنم د در

ناز باشم تا او  دیداد با ادیبود که مرا بلند کرد. به من 

شود و حاال من پشت پا زده بودم به تمام  ازیهمه تن ن

زدم، به صورت  هیتک یصندل یبودنش. به پشت

 شدم: رهیخ ستهیشا

 رون؟یب یبکش یشراکت چ نیاز ا خوادیتو دلت م-

 یکل ستمیم من نگذاره! فقط ه هیسرما هیمحتشم  یآقا

که هر  هیکار نیکرده! ا یگذار هیهم سرما گهید یجا

خواستم راه  یکه من م ییکنه، خب جا یم یتاجر

 والیمن به دلش نشست و گفت ا یبندازم و آرزوها

 توش پول هست!

 هیسرما یگ ی. می! افرا جان نزن جاده خاکرینخ-

مرد با زن جماعت کار نکرده و  نیا یگذاره درست ول



دختر آفتاب  هیبه  ادیکاره م هی یوقت یعنیکنه!  ینم

 یتِه ته خر باش دیبا ک؛یگه شر یم دهیمهتاب ند

 کرده! ریگلوش گ ینفهم

 رون؟یب یدیبنده خدا رو کش نیشجره نامه ا یتو رفت-

 را برداشت و گفت: ینیتکه جوجه چ نیآخر د،یخند

محتشم خان شما ورد زبون  نیبرو بابا شجره نامه ا-

کنکاش  ییجا یبر ستین ازیشهره. ن نیا یآدم ها

شه براش! اونوقت  یپا جفت م ادی. اسمش که میکن

 کنن! یشما پا جفت م یبرا شونیا

نگاهم  زیم یرو یگوش دنیام گرفت، با لرز خنده

و زنگ  ستهیشا یماند. حرفها رهیاسم معراج خ یرو

 یمرا به سمت خواستیامان معراج م یب یزدن ها

و  نیبب دیبگو خواستیبکشد که دوست نداشتم. م

 شد،ی. اما نمیات آورد ندهیسر آ ییبفهم چه بال

عمر  متما کردمیکنم. اگر سکوت م یکار توانستمینم

. حاال هم گرفتیرا م میگلو خیب انتیعذاب وجدان خ

که  یاسم بود، معراج کیکه گفته بودم معراج تشنه 

اسم  کردندیپا جفت م شیکل شهر برا ستهیبه قول شا

. دوست نداشتم بخاطر دادیو رسمش را به باد م



مرا نابود کرده بود نابود شود. حق  یکه زندگ یحسام

 نبود! نیمعراج ا

کردم که وزن بدنم را  یرا اهرم میشدم و دستها خم

ظرف پاستا را مقابلش گذاشت و  ستهینگه دارند. شا

شد. مشغول خوردن  زدیکه م ییاز حرفها الیخیب

 :دینگاهم کرد و پرس

 ؟یخوریم-

 به نشانه نه تکان دادم: یسر

 شدم! ریس-

 را سمتم هل داد: یسوخار ازیپ ظرف

 کمکت! امیافتتاح کن االن م نویا-

زدم. کاش مثل او تنها  یجان یکمرنگ و ب لبخند

بود.  زیم یرو یها یدغدغه ام افتتاح کردن خوراک

 :دمیبرداشتم و پرس ازیحلقه پ کی

محتشم  ینیبب یگردیم رسهیبه تو م یوسط چ نیا-

 است؟ کارهیچ

 :دیخند



. هیکه تورو هم بفرستم خونه شوهر کاف نیهم-

 یخانوادگ میتونیم یدر اومد یمجرد نیاونوقت از ا

 .میجذاب رفت و آمد کن ییدر قالب زوج ها

خودش و  خواستیجذاب؟ من و معراج؛ م ییها زوج

! من و معراج شدیرا هم کنار ما بگذارد؟ نم یحام

. حلقه را کف دستش گذاشتم و میقرار نبود ما بشو

بلند شد، اسم  یگوش برهیو یتمامش کردم. صدا

من حک شده  یگوش شیصفحه نما یمعراج انگار رو

 :فتپاستا را کنار زد و گ یظرف خال ستهیبود. شا

 !ید یکه جوابشو نم یبدبخت نیا هیک-

تر از  عیمن دراز کرد، سر یرا به سمت گوش دستش

 انداختم: فمیرا برداشتم و داخل ک یاو گوش

 مخمو بخورن االن! خوانی. مهیول کن تماس کار-

 یم ؟یدیاوهو، انقدر ُمندت رفته باال جواب تلفن نم-

 یکم از پوال هیبشم؟  تیمنو استخدام کن منش یخوا

 شه؟ یم یمن چ بیاون محتشم خان بره تو ج

 تکان دادم: یسر

پولش برکت نداره دنبال  ای دهیبهت پول نم یحام -

 ؟یکار



 تفاوت جواب داد: یبرداشت و ب ازیحلقه پ دو

خوام سر از کار تو در  یم ست؛یدرد من پول ن-

 !ارمیب

خواستند سر از کار من  یروزها همه م نیا دم،یخند

بند نبود. فقط  یکار چیو من سرم به ه اورندیدر ب

کردم. از معراج و  یکردم، از گذشته فرار م یفرار م

بودم. از  یفرار دیکوب یصورتم م یکه تو یسوال

 یبودم. دلم م یفرار شیها یو کنجکاو ستهیشا

 ییزهاینپرسد و دنبال هم زدن چ یسوال یخواست کس

 نباشد که در باتالق دلم دفنشان کرده بودم. 

رفت و  شیشستن دستها یبرا ستهیتمام شد، شا غذا

 دیایب ستهیمن راهم را سمت صندوق کج کردم. تا شا

وقفه  یکه ب یکارت را به دست صندوقدار دادم و تلفن

 :دمیکش رونیرا ب دیلرزیم فمیدرون ک

 بله معراج؟-

 ؟ییافرا ترو به همه مقدساتت، کجا-

 ام. فعال. ستهیمعراج سالمم. با شا-
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 یگوش یقرمز رنگ نقش بسته رو کونیرحمانه آ یب

با معراج را قطع کردم و انگار  یرا فشردم. پل ارتباط

زنگ  گریکه د نیاز سر اجبار به او گفتم سالمم. هم

به ساعت کردم و دعا  ینزند و نگران نباشد. نگاه

تا خود صبح  ینرود. بماند و حت ستهیشا کردمیم

 . میحرف بزن

 آمد و گفت: رونیب سیاز سرو ستهیشا

 م؟یکن کاریچ یخوایخب حاال م-

 :دمیپرس یبه اطراف کردم و ناگهان ینگاه

 ا؟یلب در میبر-

 باال رفت: شیابروها دوباره



 میسرما بر نیبکن. وسط ا متینگاه به تقو هی زمیعز-

 !میزنیم خیچند منه؟  میبگ ایلب در

 :دمیرا کش دستش

االن مزه  ایاتفاقا در زهیی. پاومدهیبرف که ن ستهیشا-

 .هیهمش شرج شهی. تابستون که مدهیم

 و گفت: دیکش رونیرا از دستم ب شیبازو ستهیشا

هست صداشو  تیمرگ هیفکر نکن من خرم ها. تو -

 !یاریدر نم

 :دمیعقب کش یکم

 !میقدم بزن هی میاومد یبرو بابا بعد عمر-

 نیخوردم تو ا یهرچ یگرفت میتو به ِجد تصم یعنی-

راه  نقدریبره؟ من کل عمرم ا یبزن شیهمه سال رو آت

 نرفتم بابا!

تکان دادم و شانه به شانه او از فست فود  یسر

 ستهیکج کردم و شا ایزدم. راهم را سمت در رونیب

 :دیبعد پرس یکم

لب آب  یرفتیم یآورد یهر وقت نمره کم م ادتهی-

 !یکردیاشک و ناله م



از ترس بابا  ر،یبخ ادشیلبم نشست.  یرو یا خنده

 یجار میاشک ها یبه محض گرفتن برگه امتحان

 نیبه مراتب درس خوان تر بود و هم ستهی. شاشدیم

سر من شود. بابا نمره  یرو یپتک شدیباعث م

سرم بکوبد. تا  یرا رو ستهیو شا ندیدرخشان مرا بب

. پشت میبود یهمکالس میانتخاب رشته کن که یزمان

کنند. اما  مانیو محال بود جدا مینشست یم زیم کی

دوخت را  یو من طراح یحسابدار ستهیشا یوقت

 کالسمان سوا شد. میانتخاب کرد

 تکان دادم: یسر

 یبکنم. هرکار یعمل یکارها خواستیمن دلم م-

 یچیق یوقت یول رفتیسواال تو ذهنم نم نیا کردمیم

 !شدمیم خودیدستم از خود ب دادنیم

گروه تئاتر مدرسه لباس  یبرا ادتهیبابا.  ادمهی-

 شد! یچه بساط یدوخت

که با  ییلباس ها دم،یخند یبلند یبا صدا ناخواسته

. زدیذوق دوخته بودم و به تن بچه ها زار م یکل

از خنده روده بر شد،  دنشانیکه به محض د ستهیشا

. میاتاق جمعش کردبه قول خودش به زور از کف 



که داده بودند را دوخته بودم و حواسم  ییاندازه ها

 بارشان نبود. یزیچ یرینبود بچه ها از اندازه گ

سرم مثال اومده بودم که  ریخب من احمق بودم. خ-

بکنم بعد سپردم بچه  یکار هینمرات درخشانم  یجا

ها خودشون اندازه بدن. مثال دور کمر پنجاه بود 

روش که لباسش چسبون  دیطرف ده پونزده سانت کش

 دیهم دوباره ده پونزده سانت کش یدینشه. خانم سع

احمق هم  منِ خبر که لباس ها جذب نباشه  یروش ب

 !نطوریهم

 :دیغش غش خند ستهیشا

توش جا  یسه نفر یدوخته بود ییلباسها هیقشنگ  -

 . شدنیم

 حلقه کردم: ستهیشا یرا دور بازو دستم

اومده  یکه از استاندار یاون ستین ادتیعوضش  -

 م؟یکرد تیرو رعا یشئونات اسالم گفتیبود م

 تکان داد: یسر شیخنده ها انیم

عاقالنه به شئونات  یلیخ گفتیم ادته؟یآخ آره... -

سوال  ریحجاب رو ز تیو ماه نیداد تیاهم یاسالم

 .نینبرد



 گفتم: ایدر دنیتکان دادم و با د یسر

 !ایآخ جون در-

را پاک  شیروان شده از چشم ها یاشک ها ستهیشا

 کرد:

 !برمیبشم سرتو م ضیمن مر دهیند ایدر-

. میبود ستادهیا ایو ما کنار در دیبار یم یکم باران

 کرد و گفت: ایبه در ینگاه ستهیشا

 هی. مینداختیچقدر معصومه رو دست م ادته؟یافرا -

 بود؟ یمعروف داشت... چ الوگید

 شدم و گفتم: رهیخ ایدر به

 ...رهیت یابرها یآه ا-

 رفت، دستم را گرفت و گفت: سهیدوباره ر ستهیشا

 خوردیم یهرکس شکست عشق ادتهی ریبخ ادشیآخ -

 بهش! میگفتیم نویهم

 میها یو خوش رفتیم یکیزدم، هوا رو به تار یلبخند

 مهیکه بعد از ن ندرالی. درست مثل سدیرسیبه اتمام م

لحظاتم  نیمن هم ا شدیکدو م نشیشب کالسکه بلور

و به  گشتمیبه خانه برم دی. باسپردمیرا به باد م

گذشته  ادیوقفه  یب ستهی. شادادمیاسم م کیمعراج 



من تمام شده بودند.  یاما خنده ها دیخندیو م کردیم

شده بود.  میمهمان لبها یقیپاک شدند و سکوت عم

هر  کردمیبود و حس م رهیمواج خ یایچشمم به در

به دل من است.  یا انهیتاز زدیکه به ساحل م یموج

 خنده اش را خورد: یزنگ گوش یبا صدا ستهیشا

 زن داره! هیاومد  ادشیبفرما شازده تازه -

اما ته چشم  کردیغر غر م مثال زد،یحرف م یحام از

 از شعف شده بود. زیلبر شیها

 ؟یجونم حام-

 یاو فاصله گرفتم، دوست نداشتم فالگوش حرفها از

شدم و گردن  رهیخ ایاش باشم. به در یزن و شوهر

و  ماندیم شمیکاش پ رفتینم ستهیکج کردم. کاش شا

 نیا خواستی. دلم مگفتیباز هم از تئاتر مدرسه م

 نیوقت ته ا چیلحظات بارها و بارها تکرار شوند و ه

 یبمانم و ب نجایساعت به خانه رفتن من نرسد. هم

 خبر از معراج باشم.
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 را به من رساند:خودش  ستهیشا

 تو؟ یکجا رفت-

 بچسبم بهت! یزنیبا شوهرت حرف م ینخواستم وقت-

 :دیشانه ام کوب به

 م؟یبزن یخاک به سر یحرفها میخوایبرو بابا مگه م-

همکار داره باباش  هی. ادیزنگ زده که شب نم

 یچون قبال جا سایمن وا یبهش گفته جا ضهیمر

مجبور شده بگه باشه.  نمیبوده تو اداره ا فتیش یحام

برو خونه مامانت گفتم برو بابا خونه مامان  گفتیم

بهش  یزادیآدم یغذا هیخونه  برمیافرا رو م رمینم

 بدم!

 



 یکه م یسکوت کرد؛ انگار که حرف یلحظه ا و

 خواست بزند را مزه مزه کند. نگاهش کردم و گفتم:

 ه؟یچ -

 کمرنگ و مرموز زد: یلبخند

 گه؟ید یایم -

 گفتم: بلند

 ؟یگفت یجد -

 

 زد و طلبکارانه گفت: نهیبه س دست

 رمیگم؟ نه خ یمن به عشقم دروغ م یفکر کرد -

برم خونه. تو که  یسابقمو نم یامشب دوست پسرا

گه  ینم یکس ی. سر کار هم نریخودت صاحبکار

هم  ی. حاماریدرب ییمنو از تنها ایخرت به چند من. ب

ناراحت  الشیشه. حاال نه که خ یراحت م الشیخ

 باشه ها...

 

 هیشب یلیکه خ یتیرفت و شخص یسمت حام ذهنم

َمرد من بود و سال  هیشب یلیکه خ یمعراج بود. آدم

ها بود که َمرد دوستم شده بود. درست مثل اسمش، 



دوستم بود و  یچون و چرا یکننده ب تیحما

 اریاخت یب یرا بستم و لحظه ا میبرعکِس... چشم ها

. نبود یمنف یم. االن وقت فکرهاسرم را تکان داد

 ...یتمرکزم را رو دیاالن با

 

 ؟یچرا چشماتو بست -

 ضرب باز شد. کی میها پلک

 چشمام سوخت. اد؛یهوا سرده باد م -

تونم جواب  یمن نم یخور یاالن سرما م میبر ایب -

 پس بدم.

 را باال انداختم: میابروها

 .یجواب پس بد یبه ک -

 یفرو کرد و شانه ا شیها بیج یرا تو شیها دست

 لب گفت: ریباال انداخت و ز

 به معراج رفته...! یآقا -

 



کوتاه تر از آن که  یلیکوتاه، خ یلحظه ا یبرا قلبم

بتوانم به آن چنگ بزنم، گرم شد اما به خودم آمدم و 

 گفتم: یاعتراض یبه راه افتادم و با لحن ستهیکنار شا

اون  یبرا شنوه یم یکی. اریاز خودت حرف درن -

 شه. یبنده خدا بد م

 آخه...! -

 

 :دمیبه او توپ بایتقر

 هیاوک یخنده و شوخ ی. براستهیگم شا یم یجد -

 یبخوا یکیشه و  یورد زبونت م یبگ ادیز یول

کالغ  کی ده،یشنوه و به سه روز نرس یم ینخوا

 یراحت نیآدم به هم هی یشه و آبرو یچهل کالغ م

 غالفش کن. نجایره. هم یم
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و  میرفت ادهیپ ابانینزد. تا سر خ یو حرف دیبرچ لب

. میبه طرف خانه اش رفت نیراه برگشت را با ماش

 یاعتراض نکردم به رفتن. من از هر راه یحت

تا فردا  دیکردم تا امشب به خانه نروم، شا یاستفاده م

تا هر وقت که معراج مرا از  ا،یتا آخر دن دیشب و شا

 ببرد.  ادی

 

زد. من هم  یامشب مرا از دلش خط م نیهم کاش

 بودم. یخوش م ادشینشستم و با  یم یگوشه ا

تر  عیخانه وس عیه وسخودم که آمدم در آشپزخان به

شام را آماده  لیوسا میو داشت میبود ستادهیا ستهیشا

خواست پول شوهرش را به باد بدهد و  ی. ممیکرد یم

 یآماده بخرد اما معده  یبار در روز غذا نیدوم یبرا

خواستم  یسالم تر م ییکرد و غذا یم یمن داشت باز

 درد وجودم فقط به آزار روحم مشغول باشد. نیکه ا

 



 یبار آخر زنگ خورد و نگاه ها یکه برا لمیموبا

دل به  دمیو پر از شکش را به خودم د ستهیمتعجب شا

طاقت معراج که در  یب یزدم و جواب دادم. صدا ایدر

را کم کردم تا  یگوش یصدا اریاخت یب دیچیگوشم پ

 شر نشود. مینرسد و برا ستهیبه گوش شا انایاح

 خونه؟ یچرا نرفت -

 .ستمین امشب خونه -

 چرا؟ -

 

 برخورد: بهم

 جواب پس بدم؟ دیچرا با -

 خورد: جا

 من فقط نگرانتم. -

مانده بود و  خیکه م ستهیگره خورد در نگاه شا نگاهم

 دانست چه کند. لب زدم: ینم

. شبتون رمیگ یهر وقت تونستم باهاتون تماس م -

 خوش.



را خاموش کردم تا  یبار گوش نیرا قطع و ا تماس

 کند. میرها گرید

 

 ستهیدانستم سراغ شا یشناختمش که م یآنقدر م 

 نقدریبودم هم دواری. امردیاز من بگ یتا رد دیآ ینم

 باشد.  یکاف شیاطالعات برا

 سراغ ساالد رفت و گفت: ستهیشا

 نه؟ یگ یبود نم یاالن بگم ک -

 دهید شیخچالی یکه تو ییمویآبل شهیگفتم و ش ینوچ

 گذاشتم. نتیکاب یآوردم و رو رونیبودم ب

 

 ی. بعدا ممیو بخند میخوام فقط حرف بزن یامشب م -

 باشم. هیتونم نگران بق

 فکر کرد و گفت: یکم

 ؟یداشت چ اجیمرد و بهت احت یداشت م یکیاگر  -

 به من انتخاب نکرده. اجیاحت یرو برا یشب خوب -

 افرا. یش یخطرناک م یدار -

 



گاز سر زدم.  یدادم و به قابلمه رو لشیتحو یلبخند

 کیرا تحر میخورشت جا افتاده بود و داشت اشتها

 مانیحرفا نیو در ب میدیچ زیم یکرد. غذا را رو یم

 سیچطور نصف د میدینفهم نده؛یاز گذشته و حال و آ

مبل  یو بعد نفس زنان و خنده کنان رو میرا خورد

به  شتر؛یب یزدن ها رفو بعد از چند ساعت ح میافتاد

 نیحداقل ا ای م؛یاستراحت داد مانیچشم ها و مغزها

هم گذاشتم  یکرد. من چشم رو ستهیبود که شا یکار

خاطرات بودند که  د،یایاما خواب نبود که به سراغم ب

 به مغزم حمله کردند.

 

**** 

و من  یخوب ییداشت و چندتا یهزار بد یکار وسط

 یکه م نیو هم یبودم به همان چند خوب دهیچسب

پر از  نیماهر باشم. زم اطیآن همه خ کیتوانستم نزد

دوختم به  یزدم و چشم م ینخ و پارچه را جارو م

 یرنگارنگ و گهگاه یو پارچه ها اطیخ یدست ها

 یکه معموال همسن مامان بود؛ از من م یاطیکه خ

را به من  ایخواست سر نخ لباس ها را بزنم انگار دن

 داده بود. هیهد یدودست



 

 یوقت یواشکی یگاه دم؛یبر یچرخ کارها م یبرا نخ

 یبود پارچه را لمس م گرید یکه حواس چرخکار جا

کردم را  یم دیکه با ییکه تمام کارها یکردم و وقت

 ییو صدا یلب ریز یانجام داده بودم، با اجازه گرفتن

و  ستادمیا یآمد؛ م یم رونیکه به زور از ته حلقم ب

فاصله  نیتر کیزدو از ن اطینقطه به خ نیاز دورتر

دوختم  یچشم م نم،یکه بتوانم حرکت سوزن را بب یا

که در ذهنم آن را تن مانکن و بعد  یبه پارچه ا

 کردم. یم یمشتر
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که از پشت پنجره اتاق  دمید یم یرا گاه یعبدل یآقا

گرفت. من را هم  ینظر م ریخودش؛ چرخ کارها را ز

شدم  یم یزد و من پر از خوش یو لبخند م دید یم

که مدرسه داده بود را با همان لبخند که  یدفتر یوقت

 کرد. یصورتش کاشته بود، امضا م یمصرانه رو

 

 یشوق و ذوق براگشتم با  یکه از کارگاه برم اوائل

ورم  شیاز پ شیب یایبابا و لع یگاه یمامان و حت

اواخر استراحت مطلق شده بود، از نخ  نیکرده که ا

 یآقا یگاه یو حت اطیها و پارچه ها و چرخ کار و خ

 کردم.  یم فیتعر یعبدل

 

که  یکردنم از روز فیتعر دمیند یکم که واکنش کم

 شیبه جا شد. یمحدود م« خوب بود»داشتم فقط به 

 یو سر تا ته روزم را برا ستهیزدم به شا یزنگ م

 کردم. یم فیاو تعر

 

و مامان  ایماهان و لع یکس حت چیخوب بود و ه حالم

توانستند خرابش کنند. به محض پا  یو بابا هم نم



کرد و به همه  یگذاشتن درون کارگاه؛ روحم پرواز م

 . دیرس یم دیبه خدا هم شا د،یرس یجا م

 

که گرفتارش  یبال و پر گرفته بودم. من از سقوط من

 .گرید دمیرس یبودم. حتما داشتم به خدا م دهیبودم ره

**** 

 

از پشت اسمم  ییانداختم تا در را باز کنم که صدا دیکل

را بستم و برنگشتم. معراج  میرا زمزمه کرد. چشم ها

نبود و من درست  یمعامله ا چیوقت ول کن ه چیه

خواست هرگز از  یبودم که معراج نم یوسط معامله ا

 دادم. یاز دلم به او حق م یدست بدهد. گوشه ا

 

 تمومش کن. من خسته م. ویباز نیافرا ا -

کردم با وسوسه برگشتن و زل  یهم مقاومت م هنوز

 یدانستم خسته اند؛ از ب یکه م ییزدن به چشم ها

بود، از من و از تمام  دهیکه مطمئنم کش یا یخواب

خسته بود و هنوز هم  زیمن. از همه چ یماجراها

 نرفته بود.



 برو خونه ت معراج. -

 

 رم. یبدون تو بهشت هم نم -

 .دتتیند یکیدن. برو تا  یمنو بهشت راه نم -

 یرو به رو یسطح سنگ یرو دمیقدمش را شن یصدا

 در خانه ام.

 

. رنیبرن بم تونن یمردم م نیمردمو ول کن افرا. ا -

 به من فکر...!

 چه خبره؟ نجایا -

بودم؛  دهیکه انگار سالها بود نشن ییصدا دنیشن با

گشاد شده، برادر  یبرگشتم و با چشمان میسر جا

که همراه با دختر نوجوانش که  دمیبزرگترم را د

 یم ادهیآمده بود پ یک دمیکه نفهم ینیداشت از ماش

 شد. 

 

بود اما  دهیا مطمئنم نشنر مانیدور بود که صدا آنقدر

توانستم وجود معراج را  یبود که نم کیآنقدر نزد

 انکار کنم.



 . دیرس یهم به اندازه من بهت زده به نظر م معراج

 

دانست که  یاز او م ییزهایبود. فقط چ دهیرا ند ماهان

 یکه رو به رو نیمن گفته بودم و شک داشتم بداند ا

را در هم  شیو اخم ها ستادهیاو؛ دست به کمر زده ا

 یبزند و تمام آبرو یکه حرف نی. قبل از استیکرده ک

 گفتم: عیسر زدیمرا بر

گذار  هیمحتشم هستن، سرما یآقا شونیماهان ا -

 کارگاه...

 

رو  فتدیبعد به معراج که انگار کم مانده بود پس ب و

 تر از جمله قبل گفتم: عیکردم و سر

 ... ماهان.برادرم هستن شونیمحتشم ا یآقا -

لو بدهد  نیاز ا شتریقبل از آن که خودش را ب معراج

تر از  یکمرنگ و رسم یجمع و جور کرد و با لبخند

 ماهان و گفت: یدست دراز کرد جلو شهیهم

 پاک زاد. یخوشوقتم آقا -

 



کردم. مطمئن بودم  یحس نم شیدر صدا یخوشوقت

من  یموقع برادرم به اندازه  یآمدن ب نیاز ا یحت

که ماهان دهان باز کند و  نیناراحت است. قبل از ا

 جوابش را بدهد؛ رو به من کرد و گفت:

رو بهتون  شگاهیخانم پاک زاد من قرارداد نما -

 کنم. یدم و زحمت رو کم م یم لیتحو

 

 �😉�بسه؟؟
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که به  نیقبل از ا شگاه؟ینگاهش کردم. کدام نما ریمتح

را  شیکه تمام سع یاز شوک ورود ماهان میایخودم ب



شهر باشد، معراج به  نیکرد که دور از من و ا یم

دورتر از  نیکه دو سه ماش نشیسرعت به سمت ماش

برگه  ید رفت و با دسته اماهان پارک شده بو نیماش

که هنوز مبهوت  مندستانش برگشت و رو به  یتو

 بودم ادامه داد:

. عجله دیلطفا و بهم نظرتون رو اطالع بد دشیبخون -

 ...!هیا

 

 کیاز من و ماهان کرد و به  یسرسر یا یخداحافظ

شده بود.  دیهم ناپد ابانیخ یاز انتها دهینکش قهیدق

دانستم  یکه نم ییبغل پر از کاغذها کیو با  دمیچرخ

 ریت میبه ماهان نگاه کردم و پا ست،یچ شانیمحتوا

بار  کیکه  یبود از روز یادگاریکه  یی. پادیکش

 کرد؟ یچه م نجایبر سرم آوار شد. ماهان ا ایدن گرید

 

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا -

 :دیباال پر شیابروها

 !یعجب استقبال -



دارد  مینشان ندهم درد پاشمرده؛ آنقدر که  شمرده

 برد؛ گفتم: یامانم را م

 ماهان؟ یکن یچکار م نجایا -

 به دور و برش کرد: ینگاه ماهان

 بگم؟ نجایهم -

 

حالتش چه  نیرفت. بدتر یگفت و م یفقط م کاش

اجاره  یخواست برا یم شتریقرار بود باشد؟ پول ب

به نام او بود و لطف کرده بود  شترشیکه ب یخانه ا

 و گذاشته بود در آن ساکن شوم.

 حرفتو بزن. -

 یکردم به پرستو نگاه نکنم. او هم به من توجه یسع

مدل بود که مطمئن  نیآخر یلینداشت. سرش در موبا

 بود.  دهیبستن دهانش خر یبودم ماهان برا

 

 چیبه ه یشباهت چیکه ه یبود با ظاهر یا دختربچه

را  نیهم سن و سالش نداشت و ا یبچه ها کدام از

دانستم. چشم  یحتماً غلط ماهان م تیترب ریتاث میمستق



را بستم و باز کردم و به ماهان منتظر نگاه  میها

 کردم. 

 

 باال انداخت و گفت: یتفاوت شانه ا یب ماهان

 .رمی. اومدم سهممو از خونه بگیخودت خواست -

شدم، هر  رهیبه عقب برداشتم و به صورتش خ یگام

از  شتریشد و من ب یتر م هیکر میلحظه صورتش برا

نبود  ایآمد. اگر ماهان نبود، اگر لع یقبل از او بدم م

 آمدم.  یمن هم به چشم خانواده ام م دیشا

 

 یکه مرا رها کردند و فکر م یچشم پدر و مادر به

 ه است.سر ها در آورد انیم یکردند ماهان سر

امروز  تیبهتر که نماندند، اگر بودند و وضع همان

بدتر از  یلیشد؛ خ یحالشان بد م دندید یماهان را م

 شهیهم یبود تا برا یتصادف کاف کیحال من. 

بگذارند، من که تنها بودم؛ تمام عمر و آنها  مانیتنها

 ماهان را رها کرده بودند. 

 

 دادم و گفتم: رونیرا ب نفسم



 خونه؟سهمت از  -

 حرص گفت: با

 بگم؟ نجایاش هم هم هیبق یخوا یم -
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لحظه  کی یدر قفل چرخاندم که برا یرا جور دیکل

 بشکند: ستین دیفکر کردم بع

 نیتو ا یرتیمونده آوازه خوش غ نمیالزم نکرده، هم -

 شهر رو پر کنه!

 از همه وارد شدم، ماهان رو به پرستو گفت: جلوتر

 تو!  ایب -



 

 لب ادامه داد: ریز بعد

صداش نکنم از بس سرش به اون ماسماسک بنده  -

 شه. ینم شیحال

 زدم: یپوزخند

 !یذاریاز بس براش وقت م -

 نکهیبا خشم نگاهم کرد، پرستو به محض ا ماهان

داخل خانه شد راهش را سمت مودم کج کرد. تعجب 

 بود. نطورینکردم، پرستو هم

 

که  یرفت و مودم نداشت همانند معتاد یم ییاگر جا 

و زمان را بهم  نیکند زم یمواد، او را عاص یخمار

ماهان را گرفتم و سمت آشپزخانه  ی. بازوختیر یم

 :دمیکش

 ؟یدار یچه درد یپرستو بگ یجلو یخوا یم -

آتش هم  نجایدنبالم روان شد و از فکرم گذشت ما ا به

 یصندل یشود. ماهان رو یپرستو متوجه نم میریبگ

که معراج مال خود کرده  یمقابلم نشست، همان صندل

 بود.



 

را از آن جا  یدلم خواست صندل یلحظه ا یبرا 

باشد که فقط من  ییبردارم و ببرم در خلوت خودم، جا

 یباشد که خودم نم یمعراج یتداع میبرا نمش؛یبب

. حواِس پرتم، جمع ماهان شد دیایخواستم به خانه ام ب

 پا انداخت و گفت: یکه پا رو

 نه؟ ای یخر یخب م-

 

 شیبود هرکس رو یصندل نیا تیام گرفت، خاص خنده

 یسوال داشته باشد؟ فضا یبه شکل احمقانه ا ندیبنش

کرد و  یم یسموم شده بود، همه را سمخانه م نیا

خواست  یبود که دلم نم ییترشح وجودشان سوالها

 به آنها جواب بدهم.

 ؟یبفروش یخوایم یواسه چ -

 شد: رهیصورتم خ به

 بهتره. یندون -

 

 سمتش خم شدم: به



بهش  یکه چوب حراج زد یمال نیکه ا یتوجه کرد -

که به عنوان  یدونیجمع کرد؟ م یرو بابامون با بدبخت

 ؟یبچه ات بذار یبرا یزیچ هی دیپدر با هی

 سر داد: یبلند خنده

اشتراک مادام العمر  هیاون  یپرستو؟ برا یبرا-

من بابت کارام به تو  ستیبذارم بسشه. قرار ن نترنتیا

که نبستمت تو خونه و واسه  نیجواب پس بدم؛ هم

 کالهتو بنداز باال! یایو م یریخودت م

 

 :دمیخند یعصب

 ؟یکارها هم بلد نیمنو تو خونه؟ نه بابا از ا یببند-

 ولت کرد رفت؟ دییکه زا نیو زنت هم یبلد بود

 اتفاقات گذشته: یادآوریکرد از  اخم

من  یجلو ادیلندهور نم نیاونوقت ا تونم،یبخوام م -

 باهات الس بزنه!
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اسم شده  کیکه دربه در  یگفت، معراج یرا م معراج

گشت اما او  یماهان به دنبالش م دیکه با یبود. اسم

خواست.  یاش را م یارث پدر یاالن از من باق

داد و  یجان م میداشتم، معراج برا یجالب تیوضع

را نابود  شیتا زندگ اورمیمنتظر بود اسم حسام را ب

 کند. 

 

مقابلم نشسته بود و علناً بابت معراج و آمدنش  ماهان

 شدم: نهیخواست. دست به س یباج م

 دم! ینم یجواب هیدردت چ یتا نگ-

. دیرا در هم قالب کرد، نگاهش را دزد شیدستها

 یشناختمش؛ او را بلد بودم. باز گند یپوزخند زدم، م

کرد. باز  یبا پول رفع و رجوعش م دیزده بود و با

گند  نباریحتم داشتم ا زد،یگوشه کارش لنگ م کی



 دهیکش انیرا به م یخانه پدر یزده که پا یبزرگتر

 است.

 

 یتو بورس ول ختمیپول گرفتم ر یکیبدهکارم، از  -

که همش  یماز شانسم بورس شد گورستون بال. سها

 گهید ی! حتنییباال و سبز بود از باال افتاد پا رفتیم

 خودش هم نداره. هیارزش اول

 ؟یخونه رو بفروش یخوایم نیواسه هم -

خونه  ایبساز بفروشه؛  هیکه ازم طلب داره  یکس -

بسازه و سهم تو  میبد ایو پولش رو بدم  میرو بفروش

 !ینیبش دهیواحد م هیرو بهت 

 

 زدم: قهقهه

خونه چقدر  نیا یدون یواحد؟ م هی شهیسهم من م-

 ارزش داره؟

 !یهرچ -

 آره؟ ت؟یبده یبرا یسهم منم حساب کرد یرو -

 !یبمون نجایهمه مدت گذاشتم ا نیبهت لطف کردم ا -



هول دادم.  زیرا به سمت م یجا بلند شدم و صندل از

 :دمیداد کش

 !یگرفت هیماهان بابت سهمت کرا یلطف نکرد-

 

 هیو  رونیونستم همون روزا بندازمت بت یم -

 چندرغاز بذارم کف دستت.

 سمتش خم شدم: به

تو رو  یچرا؟ چون من صد تا یدونیم ،یتونست ینم-

 یعرضه بود یکنم. از بس ب یخرم و آزاد م یم

رو  یکی ی. نتونستیگند گذشته رو درست کن ینتونست

 ینم یکنه. فکر کرد یسر بچه ات مادر یباال یاریب

شعورتر از خودت صبح  یدختر ب هیدونم هر شبت با 

سالم  ترشبه بزرگ ستیبلد ن یشه؟ دخترت حت یم

 ؟یذار یسر من منت م یایو حاال م یکنه. گند زد

بذارمت رو سرم حلوا  یخوا ینکرده م یِ بابت برادر

 حلوا کنمت؟

 

 ی. وگرنه قانونیریرو بگ هیسر قض هی دیافرا با-

 کنم! یاقدام م



که  ییگه تو یرو ببرن که م یور اون قانونمرده ش-

 یبرا یایب یتون یم یخانواده بود نیعذاب ا شهیهم

 .یکن یمن قلدر

 گرید یاش متورم شده بود و رگ یشانیپ یرو یرگ

 باد کرده بود.  تشیخاص یگردن کلفت و ب یرو

 

مِن خواهر باد کرده بود و  یاش برا یرتیغ یب رگ

کوتاه  یلیخ یلحظه ا یبلند شد برا شیاز جا یوقت

 دمیبلند کند؛ از درد ترس میدست رو دمی. ترسدمیترس

 و بعد به خودم آمدم.

 یکرد دمار از روزگارش درم یبلند م میرو دست

 دانست.  یآوردم و خودش هم م

 

و با همان  ستادیا شیدانست و همانجا سر جا یم

به  دیپر از تهد یچهره ورم کرده نگاهم کرد و انگشت

 فت و گفت:سمتم گر

خونه سهم دارم و  نیمن از ا یچه نخوا یچه بخوا -

و بهم وکالت  یایمثل بچه آدم ب یتون یبه ناممه. م

هر  یکه بفروشم خونه رو و سهمتو بهت بدم بر یبد



هم سنگ  یتون یخواد؛ م یکه دلت م یقبرستون

لگد و بعدش وکالت  ریز رمتیپام تا بگ یجلو یبنداز

 یپول هست رو خودم برم ی... منتها بعدش هر چیبد

 .یبکن یتون ینم یغلط چیدارم تو هم ه

 

لحظه قسم بخورم از حسام هم به اندازه ماهان  آن

 تیاز آدم چیکه ه یحجم از آدم نیمتنفر نبودم. از ا

 خورد.  یدانست حالم به هم م ینم

 ماهان. رونیخونه گمشو ب نیاز ا -

 به من؟ یگفت یچ -

 :دمییبه هم سا دندان

 .رونیگمشو ب -

جلو  یبه عقب برداشتم و قدم یرا دور زد. قدم زیم

 آمد. داد زدم:

 چشمم...! یاز جلو -

 

شد. سرم به  اهیچشمانم س یام سوخت و جلو گونه

 .دیکش ریت میابرو یباال ییبرگشت و جا یطرف
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 یرو دمیسرد را لمس کرد فهم نیکه زم میها دست

افتاده ام. با همان چشمان بسته دست بردم و با  نیزم

 یبه صورتم. دلم نم دمیسر انگشتانم دست کش

 را باز کنم. میخواست چشم ها

 

و وکالت فروش بهم  یایفرستادم دنبالت که ب یوقت -

که  یکن با برادر بزرگترت درست حرف بزن یسع یبد

 .یدوباره کتک نخور

 یزدم و سع هیسرد سرم را تک یبه سطح همانجا

 کردم ضربان تند شده ام را آرام کنم. 



 

من بلند کند؟ مگر  یجرئت کرده بود دست رو چطور

 یآن افرا گریدانست من د یشناخت؟ مگر نم یمرا نم

وقت  چیکه ه یینبودم؟ من آن افرا شیسال پ زدهیس

 نبودم. گریتوانست حرف بزند د ینم

 .امیاالن م نیپرستو برو تو ماش -

 

در را بشنوم که بفهمم پرستو خانه  ینبود صدا الزم

باشم  دوارینبود ام ازین یحرف ترک کرده. حت یرا ب

 ایصورتم  یپدرش رو یلیس یصدا دنیکه با شن

 یگوشه  نیزتریدادم ت یکه احتمال م ییخوردنم به جا

از جا بپرد و حداقل  ن؛یزم یافتادنم رو ایباشد  نتیکاب

نشان بدهد  یعکس العمل یهم حت دیناراحت شود؛ شا

از کجا برداشت به  دمیرا که نفهم یماهان بشقاب یوقت

و مرا از جا پراند. نه من  دیاز آشپزخانه کوب یوارید

ماهان و پدر و مادرم  تیکه محصول ترب یاز بچه ا

 نداشتم. یدیام چیبود ه

 

نه، فکر  ای ؟یآدم شد یکارگاه راه انداخت یفکر کرد -

نمونه، سقف  نیبار گفتن کارآفر هیچون بهت  یکرد



تو  رون؟یازش ب یآسمون سوراخ شده و تو افتاد

 یزندگ یبفهم نویافرا. هر چه زودتر ا یستین یچیه

 شه. یبرات آسون تر م

هم  یرو شتریرا ب میرا بغل کردم و پلک ها میزانوها

 فشردم. 

 

 یم میکرد و گلو یرفت. سرم درد م یم رونیب کاش

آمد تا اسم  یرفت و کاش معراج م یسوخت. کاش م

که  یکس یحسام را کف دستش بگذارم. درد حرف ها

 یبکشد از تمام بدبخت دکیقرار بود اسم برادرم را 

 بود. شتریب میها

رفت اما  رونیاز خانه ب یچه گفت و ک گرید دمینفهم

که در  یخواست بخوابم. از درد یکه دلم م دمیفهم

که در دلم خانه کرده بود؛  یبود و از درد دهیچیسرم پ

بود  یموهبت میکه برا یخواستم خودم را به جهل یم

 پناه ببرم. 

 

بار زنگ  نیچند یکه کس دمیرفت اما فهم یک دمینفهم

و بعد هم  دیمشت کوب ییندتادر خانه ام را زد و چ

 را گرفت.  لمیتلفن خانه و موبا



پشت در داشت  ینبود حدس بزنم چه کس یازین

کشت. حتما معراج بود که واقعا  یخودش را و مرا م

در  یکیدر همان نزد دیمرا تنها نگذاشته بود و شا

 شده بود تا ماهان برود.  یمخف گرید ییجا ای نیماش

 

برادرم را و  یروج طوفانکردم خ یتصور م داشتم

دوازدهم  ایمعراج را که زنگ دهم  یفکر پر از نگران

 نتیمجبورم کرد غرولند کنان، دست به همان کاب

 و به طرف در بروم. رمیبگ ییکذا

مهم  شانمیپر یموها میبرا گریرا که باز کردم د در

 نبود. 

 

 ییآن خودنما یرو یام که زخم یشانیاز پ یا گوشه

پوشاندم و خداخدا کردم که  میکرد را با موها یم

تا  ندازدیب ریسر به ز شهیمثل هم دنشانیمعراج با د

 از او سرنزند. یناکرده گناه ییخدا یوقت کی

که از  ییزهایرا که باز کردم اما بر خالف تمام چ در

صورتم خشک  یخدا خواسته بودم نگاه معراج رو

 شد. 



 

قطره  یام و روآشفته  یموها یصورتم و رو یرو

که وقت نکردم پاکش کنم، که معراج فرصت  یخون

نداد از شرش خالص شوم. آب دهانم را قورت دادم و 

 گفتم:

 ...یتو تا کس ایب -
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نبود حرفم را تمام کنم. خودش داخل شد و در را  ازین

و  دمیاز جا پر اریاخت ی. بدیپشت سرش کوب بایتقر

 خودم را بغل کردم. 

 کار کرد برادرت؟ یچ -



 یبود پر درد که م یپر از حجم مینگفتم. گلو چیه

 دهان باز کنم و بغضم بترکد. دمیترس

 

 یه کس مو هم زیکه از همه چ ییباز شده بودم افرا 

جا برسم؟  نیهمه سال تالش کردم تا به ا نی. ادیترس

عرضه دور  یب یتا از آن افرا دمیهمه سال دو نیا

که در درونم  یدست و پا چلفت یباشم غافل از دخترک

 یچنبره زده بود و منتظر بود تا روز یگوشه ا

 کند. ییخودنما نطوریا

 کارت کرد؟ یماهان چ -

 

 یپرت کردم و سع نهیمبل کنار شوم یرا رو خودم

 مطبوعش کمتر کنم. یکردم لرزش بدنم را با گرما

 خواد خونه رو بفروشه. یم -

چشم  قت،یاز حق یتوانستم با گفتن قسمت یم دیشا

 یرو یپخش شده  یموها یاش را از رو رهیخ

کرد؟  ینگاه نم میام بردارم. چرا به چشم ها یشانیپ

دوست  ادیز یلیرا خ میگفت چشم ها ینم شهیمگر هم

 دارد؟



 

نشست و به جلو خم شد. باز  میمبل رو به رو یرو

 نبود. رهیخ میبه چشم ها شیهم چشم ها

 ؟یچ یبرا -

 خواد. یپول م -

 ؟یچ یبرا -

 خواد. یسهمشو م -

 بشه؟ یکه چ -

 

 :میگرفتم دروغ بگو میفکر تصم یب

 دونم. ی... نمیبرا -

 افرا منو نگاه کن. -

انداخته بودم؛ به زور  ریبه ز یک دمیرا که نفهم سرم

شده بود، چشم  یرا باال گرفتم. نگاهش پر از مهربان

نگاهش  گریکرد. د یرا که دوست داشت؛ نگاه م میها

مهم نبود.  شیبرا میموها گریام نبود؛ د یشانیبه پ

 .دید یرا م میفقط چشم ها

 افرا؟ یخوب -



 

راه به  میشکست. نه خوب نبودم. اشک ها بغضم

وقت  یلیکردند. حالم بد بود. حالم خ دایپ میگونه ها

شدم. من  یبود که خوب نبود. من تازه داشتم سر پا م

 یسر و کله  یکردم وقت یم دایتازه داشتم خودم را پ

 شد.  دایمعراج پ

 

 دمیفهم یشناختم وقت یتازه داشتم خودم را م من

ام را دوباره حس یبودن معراج را دوست دارم و وقت

 یسراب زیهمه چ دمیفهم دم،یهمه سال د نیبعد از ا

ماهان آمد؛ هر چه ساخته بودم  ینبوده و وقت شیب

 کرد. رانیو

 

را  میپتو یوقت یثابت بود؛ حت میمعراج رو یها چشم

بدنم  دنیخودش از لرز الیانداخت تا به خ میرو

از آتش داشتم از درون  یکند. من کنار حجم یریجلوگ

روشن  شهیهم ی نهیزدم، نه پتو و نه شوم یم خی

که فقط  یدرونم قدر یتوانست از سرما یخانه ام نم

 کم کند. رم،یبگ یبتوانم نفس

 



 خواد؟ یخونه رو م -

خواست، خانه فقط بهانه  یتکان دادم. جان مرا م سر

 شیکرده بود و برا رانیسال ها مرا و نیبود. تمام ا

 یدقش و م ی نهینبود. من شده بودم آ یهنوز کاف

را که به صورتش زل زده بود  نهیآ نیخواست ا

 بشکند.

 بده بهش. -

 

دادم که برود؟ فکر  ینگاهش کردم. خانه را م مات

 یرفت؟ ماهان حت یم یسادگ نیکرد ماهان به هم یم

من هم از صدقه  یکارگاه ها یکرد همه  یفکر م

نادان و  نقدریمادر و پدرمان سرپا شده. هم یسر

نگر بود ماهان و مطمئن بودم اگر دست از  یسطح

تا  میبشو زمیدست از همه چ دیخانه بکشم، بعداً با

ام  یو منحوس ماهان از زندگ اهیس ی هیفقط شر سا

 برود.

 

سهمشو  یخوا یکه نم یمگه لنگ خونه موند -

 ؟یبد



 رفت گفتم: یآمد و م یکه م یا هیگر انیم

ه؟ ماهان... شه؟ که قانع یم الیخ ی... بیفکر کرد -

به دست آورده.  شیخواسته تو زندگ یماهان هر چ

 کنه؟ یولم م یکن یرو هم بدم بره؟ فکر م یکی نیا
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 ؟یترس یچرا م شتمیمن پ یافرا. تا وقت شتمیمن پ -

 یدانستم که م یرفت. م ی. او هم مامدیهقم بند ن هق

رود. مانده بود تا اسم حسام را بشنود و برود. او را 

 نبود. یمن ماندن یبکشد و برود. معراج هم برا

 



 شیزانوها یبلند شد، جلو آمد، رو شیکه از جا دمید

 شیکه چشم ها دمینشست تا با من هم قد شود و د

که دستش باال آمد؛ آنقدر که  دمیمن بود و بعد د خیم

 . دمیکش یقیصورتم باشد. نفس عم کینزد

 

توانستم از همان فاصله هم حس  یدستش را م یگرما

دستش را که جلو آمد  دمید یچشم م یکنم. از گوشه 

 قهیکنار شق شانیپر یموها کینزد ییو آمد و بعد جا

 ام متوقف شد.

 

 یبود از کار یآه هیشب قترشیو بازدم عم قیعم دم

 گرشیبا دست د ع،یسر یلیکه خ یکه نکرد و دست

خواستم انجام دهد؛  یکه از ته دل م یگرفت تا کار

آن که قبلش از زبانم  ینکند، که مرا لمس نکند ب

در چشمانش که  دمید یباشد. م دهیاجازه اش را شن

 خواست هزاربار مرا در آغوش بکشد. یم

 

 شیو لب ها دیم فشرد. باز آه کشرا به ه شیها پلک

 بلند شد و گفت: شی. از جادیلرز یا هیثان



 شه. استراحت کن. یدرست م زیهمه چ -

نزد. فقط از من دور شد و به آشپزخانه  یگرید حرف

 نک،یبار از آب پرفشار س نیکه چند دمیرفت و د

 ریکرد. کم مانده بود سرش را ز سیصورتش را خ

 . ردیبگ ریش

 

دوباره با صورت و  یبغل کردم وقت شتریرا ب خودم

 آمد و گفت: سشیخ مهینصفه و ن یموها

 اون زخم شاهکار داداشته؟ -

اما مطمئن نبودم  دهیبود. مطمئن بودم که د دهید پس

 ریبکشد. سرم را به ز شیکه بخواهد حرفش را پ

 دمیگفت که نشن یزیلب چ رینگفتم. ز چیانداختم و ه

 بار برادرم نکرده. یزدم حرف خوب یاما حدس م

 

 زنگ بزنم به دوستت؟ یخوا یم -

 سته؟یشا -

 تکان داد. گفتم: سر

 ؟یچ یبگ یبهش زنگ بزن -



 زدم و گفتم: هیکرد. سرم را به مبل تک سکوت

 ینکنه جا یزیحالم خوبه. ضربه به سر اگر خونر -

 داره. ینگران

 برو دکتر افرا. -

 نگفتم. چیه

 

 افرا انقدر منو زجر نده. -

 هم سکوت کردم. باز

 کشم افرا. یبرادرتو م رمیبشه من م تیزیچ هیتو  -

 کمرنگ زدم و گفتم: یلبخند

 تیرم دکتر. تو هم برو به کار و زندگ یباشه م -

 برس.

ماند و دهان باز کرد اما  شیلحظه سر جا کی یبرا

خواست سوالش را باز  ینگفت. مطمئن بودم م یزیچ

که  یکس تیسد از هوخواست بپر یتکرار کند. باز م

 گر؛یبار د نیبود اما ا دهیروح مرا دزد شیسال ها پ

 :دیعوض شد و فقط پرس مشیانگار تصم

 ؟یبهم اعتماد دار -



 

 آره. -

نبود به شک  یازیمکث جوابش را داده بودم. ن یب

 یجا میبرا یکار چیه یوقت برا چیکردن. معراج ه

 شک نگذاشته بود.

 کنم. یرو درست م زیپس مطمئن باش همه چ -

 یعالقه ا چیکه ه یرفت؛ خانه ا رونیاز خانه ام ب و

خانه پر از خاطرات  نیبه نگه داشتنش نداشتم. ا

 ببرم.  ادیخواستم از  یبود که م یتلخ

 

فکر ورود من به کارگاه زده  یبود که جرقه  نجایا

دادم که قرار بود همه  نانیشد؛ که من به خودم اطم

بشوم که مادر و  یکه قرار بود آنرا درست کنم؛  زیچ

 پدرم به وجودم افتخار کنند.

حوصله  یب یصفحه گوش یاسم ماهان رو دنید با

 :دمیسبز رنگ کش کونیآ یدستم را رو

 وکالت! یبرا میدنبالت بر امیفردا م-

محبتش هنوز درد  یجا دم،یام کش یشانیپ یرو یدست

 کرد: یم



 دم! یبهت وکالت نم-
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 با کتک ببرمت دفترخونه؟ دیبا-

 زدم: یپوزخند

 ی. هر خریشما قبال ضرب شستت رو نشون داد-

 یبه احد یول زنمیمحضر امضا م امیخواست بخره؛ م

 احمقم؟ یکن یدم! فکر م یلت نموکا

 ؟یکن تیاذ یخوا یم-

 

 جواب دادم: کالفه



 ادیم یبه دو کنم. مشتر کهیماهان وقت ندارم باهات -

فروشم و تو سهم  یمحضر من سهم خودم رو م

 به درک! یدار ازین شتریخودت رو! اگر به پول ب

ندادم حرف بزند و تماس را قطع کردم. از جا  فرصت

به زخم  یرفتم، نگاه سیسمت سرو بلند شدم و به

 ام کردم.  یشانیپ یرو

 

 ینم یحال به کارگاه بروم ول نیآمد با ا ینم خوشم

حساب و کتاب بچه ها را  دیشد آنجا را رها کنم. با

 یرا مشخص م مهیحقوق و ب فیدادم و تکل یانجام م

 کردم.

 

شانه زدم که  یرا طور میزخم زدم، موها یرو یچسب

از چسب بماند. دوست نداشتم به ماهان  یرد کمتر

کوتاه  شیها یوکالت بدهم، هرچقدر در مقابل سرکش

دارد  اقتیکه ل یبود. قصد داشتم طور یآمدم کاف یم

داشت و به سهم  ازیبا او رفتار کنم. به درک که پول ن

 من چشم دوخته بود.

 



داشتم تا کارگاه قدم بزنم.  میزدم، تصم رونیخانه ب از

خودم را از شر ماهان  دیتم آرام شوم؛ باداش ازین

فروش خانه  میها یهمه بدبخت انیکردم. م یخالص م

از لوازم خانه را  یکل دیشده بود. با یهم دردسر بزرگ

خودم  یبرا یزود خانه مناسب یلیزدم و خ یحراج م

 کردم.  یم دایپ

 

نبود که دلم  یزیاز آن خانه نداشتم، چ یخوب خاطره

 از دست دادنش بسوزد. یبرا

ماهان نگرانش  ینگران پرستو هم نبودم، وقت گرید

 شدم؟  یکاسه داغ تر از آش م دینبود من چرا با

 

 دم،یبود که زجر کش ییروزها ادآوریخانه  آن

که پشت مشکالت ماهان گم شدم و حاال هم  ییروزها

بخاطر مشکالت ماهان قرار بود فروخته شود. حس 

 ستم،یاز خاطرات خانمان ن یکردم من جزئ یم

خودشان تا ابد  یخانه رو واریکه در و د یخاطرات

نبود که بخواهم نگهش  یکردند. خانه ا یحک م

 یبزرگ بود و من مانند روح درونش پرسه م ارم،د

 زدم. 



 

زنگ گذاشتم، به  یبه کارگاه دستم را رو دنیرس با

 یاهویه یمحض باز شدن در داخل شدم. دوباره صدا

 یه روحم را زنده کرد، بعد از سالم و احوالپرسکارگا

 ینشستم و نگاه زیبا همه به سمت اتاقم رفتم. پشت م

کردم. لپ تاپ را روشن کردم،  زیم یرو میبه تقو

 . دادمیرا م مهیب بیترت دینداشتم و با یفرصت

 

ماند، تا باال آمدن  رهیخ زیم یبه برگه رو چشمم

 دنیوقت داشتم. برگه را برداشتم و با د ندوزیو

برگه  نییزدم. پا یدرخواست مساعده لبخند مختصر

شدم.  مهیب ستیرا امضا کردم و مشغول ارسال ل

کارگاه را صدا کردم، سلما به محض  یمسئول داخل

 بلممقا یآمدنش در را پشت سرش بست. به صندل

 اشاره کردم:

 !نیبش -

 جانم خانوم! -

 

 !اریساب کتاب بچه ها رو ببرو دفتر ح -



 خانوم هنوز سر ماه نشده! -

 دادم: هیتک یصندل یپشت به

بنده خداها هم پول الزم دارن  نیخب ا یدونم ول یم -

 بده؟ رنیکم زودتر پول بگ هیکنن.  یکار م

 زد: یبرق شیها چشم

 !ارمیچشم االن م-

 

خواست  یرا بستم، دلم م میرفتن سلما چشم ها با

کارگاه گم شوم. هوس کرده بودم  یاسر و صد انیم

پدال چرخ باال و  یرو میو پا نمیخودم پشت چرخ بنش

از کنار  یبرود. چشم بدوزم به پارچه و به آرام نییپا

سوزن آن را رد کنم. اصال بابت نخ کش شدن لباس 

 آزاد باشم. یغر بزنم ول

 

دانستم سلما تا دفتر و دستک  یم دم،یکش یقیعم نفس

زدم و به  رونیبرد. از اتاقم ب یزمان م اوردیرا ب

 یکه وسط کار یشدم، به دختر جوان رهیچرخ کارها خ

گذشته ام  ادیمن بود؛ چقدر مرا  هیکرد. چقدر شب یم

 انداخت. یم
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کارگاه  انیرا م یمن حسام نبودم! من روح کس اما

 ینم یباز یکردم. من با احساسات کس یاعدام نم

 یرا جلو یدختر نوجوان چیه یکردم، من آرزوها

 یخواستم تمام ی. من مدمیکش یچشمانش به آتش نم

قران  کی یزن ها بال پرواز داشته باشند و برا نیا

 دراز نکنند. یهر کس یدستشان را جلو

سلما به خودم آمدم، شانه به شانه او وارد  یصدا با

اتاق شدم. شلخته بودن دفتر حساب سلما تنها حسنش 

به خودم  یگرفت. وقت یبود که زمان را از من م نیا

نمانده بود.  یبه تمام شدن زمان کار یزیآمدم که چ



که حقوق بچه  یبه صورتم کرد، برگه ا یسلما نگاه

 گذاشتم و گفتم: ممقابل میه بودها را نوشت

 ماه رو بدم! نیا هیتسو انیبگو دم رفتن ب -

 زد: یلبخند

 چشم خانوم! -

را برداشتم و درون قفل گاو صندوق  دمیکل دسته

به برگه کردم و اول از همه حقوق  یچرخاندم. نگاه

توانست  یکه نم یسلما را حساب کردم. سلما با لبخند

مضا کرد و از دفترم را ا دیمهارش کند برگه رس

خندان و شگفت زده  یصورت ها دنیرفت. د رونیب

حالم را بهتر  عدکارگاه بابت حقوق زودتر از مو یاهال

 کرده بود.

برود در چه  ادمیرا خوب کنم تا  هیخواستم حال بق یم

 یکه جواب م یزنم. معراج یدست و پا م یباتالق

خته که چشم به تنها ارث پدرمان دو یخواست و ماهان

به  یرنگ روشن هیبود. دوست داشتم حال خوب بق

که با دست  ییام بزند. روزها یزندگ کیتار یروزها

اگر حسام نبود، اگر  دیخودم نابودشان کرده بودم. شا

 یافتاد حاال من بودم که داشتم برا ینم یآن اتفاق لعنت

من بودم که  نیکردم. ا یم یزیام برنامه ر یعروس



خودم  یخواستم برا یبود که م یدغدغه ام لباس

 بدوزم.

 یو رو م ریبازار را ز ستهیوقت شانه به شانه شا آن

 دمیچ ی. با شعف خانه ام را مدمیخر یکردم و جهاز م

کردم  یمعراج حظ م یدوران نامزد یو از محبت ها

 ایآغوش دن نیتر یکه دوست داشتن یاز آغوش چیو ه

 کردم.  یتوانست باشد فرار نم یم

 یزندگ یروزها نیبود، قطعا بهتر یزها اگر مرو آن

زدم. دلم  یدست و پا م یشد اما االن در برزخ یام م

. شدیخودم داشتم اما نم  یبرا یخواست تاب و تب یم

را  زیبا نبودنش هم بود. بود و همه چ یحسام حت

کرده  ریمن و معراج گ انیکرد، بود و م یم رانیو

 بود.

شک اسم حسام را  یاسم بود، ب کیکه دنبال  یمعراج

 یاشاره کاف نیکوچکتر یبود. حت دهیبارها و بارها شن

... یوا یبود تا او را صاف به خانه حسام ببرد و ا

حاضر بودم معراج  دم،یترس یم شتریمن از بعد آن ب

گناهم بابت حماقت من  یرا نداشته باشم اما معراج ب

 تاوان ندهد.



به سر  دیزدم، با رونیب شدن هوا از کارگاه کیتار با

خودم را به خانه  نیماش کیرفتم و بعد با  یم ابانیخ

کردم معراج  یو دعا م رفتمیرساندم. به خانه م یم

 یرا ب شیو زنگ نزند. امروز همه تماس ها دیاین

نوشتم مشغول حساب و  شیجواب گذاشتم و فقط برا

 کتاب کارگاه هستم.

 ابانیکردم و به سمت خ میپالتو بیرا درون ج دستم

معراج که درست سر  نیماش دنیرفتم. با د یاصل

حبس شد. ترس  نهیکوچه پارک شده بود نفسم در س

راز  نی. ادیلرز میتنها شدن با او به دلم نشست و پاها

معراج مرا  یها یتاب یمگو خفه ام کرده بود و ب

 خیم مانیچشم ها یلحظه ا یکرد. برا ینابود م

  شدند. گریهمد

کشاند  یبه دنبالم م یرا به سخت میکه پاها ییقدم ها با

 یرساندم. فکر نکرده هم م نشیخودم را به ماش

. اخم زدیرا به هم نر ابانیسوار شوم تا خ دیدانستم با

و  دمیکش یقیدر هم گره خورده بودند، نفس عم شیها

با صورت  یجلو نشستم. فاصله کم یصندل یرو

بود و  قراریکه ب ییسرخش داشتم، با چشم ها

 انکار کند. توانستیخشمشان را نم



 افرا! -
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روزها اسمم ورد زبانش شده  نیکرد، ا میهم صدا باز

 شدم: رهیبود. به صورتش خ

 بله؟ -

 ؟ید یچرا جواب من رو نم -

شدم، دردش  رهیو من به دستش خ دیفرمان کوب یرو

 گرفته بود؟

 یبهت که گفتم، داشتم حساب کتاب بچه ها رو م -

 کردم!

 شد: رهیبه صورتم خ یعصبان



هنوز ماه تموم نشده حساب  یحساب کتاب؟ وقت -

 ؟یکن یکتاب م

 پول الزم داشتن! -

 ؟یکن وونهیمن رو د یخوا یافرا م -

خودم را  دیرا بستم، با میچشم ها یلحظه ا یبرا

 :کردمیکنترل م

 براش ندارم. یو گفتم جواب یسوال دار هینه! -

 ؟یبه ماهان وکالت داد-

. سواالتش دیپر یشاخه به آن شاخه م نیربط از ا یب

 یم ادشینامربوط بودند و آخر هم  شیو حرف ها

که  یبپرسد که روز یافتاد از حسام بپرسد، از مرد

 یرو یریبود، تأث دهیکه هنوز مرا ند یاو نبود، روز

 قرار بود با من بماند. ایام گذاشت که تا آخر دن یزندگ

 ؟یقصد رفتن ندار -

را چرخاند و به محض روشن شدن  چیحرص سوئ با

پدال گاز فشرد. محکم به  یرا رو شیپا نیماش

 شک معراج تمام حرصش را یب دم،یچسب یصندل

 کرده بود. یپدال خال یرو

 کم آروم تر برو! هی -



 !ینگفت -

حرف  یر یم یکه دار یسرعت نیبا ا یخوا یم -

 ترسم معراج! یبزنم؟ م

گفتم. همان لحظه سرعتش را کم  غیدوم را با ج جمله

هوا صورتم را  یدادم تا خنکا نییرا پا شهیکرد. ش

 یدهد. تا آتش درون هر دو نفرمان را کم قلیص

سکوت کوتاه  نیسکوت کردم و ا یسرکوب کند. کم

 یمعراج را داشت م ی دهیمن, صبر به انتها رس

سر چرخاندم. معراج دست  شه،یآزمود. با باال رفتن ش

کنار دستش برداشت و دوباره  یدکمه  یاز رو

 :دیپرس

 ؟یبه ماهان وکالت داد -

 را از معراج گرفتم: نگاهم

 زنمیامضا م امیم بگو دینه، بهش گفتم هرکس خر -

 دم! یوکالت نم یول

 خوبه! -

 ابانیبه خ یرا به سمت خانه ام کج کرد، نگاه راهش

 یعاشقشان بودم و حاال حس م یزمان کیها کردم. 

را  ابانیبودن در خ گریتمام شوند. د دیکردم فقط با



خواست که خودم با  یمأمن م کیدوست نداشتم، دلم 

بخواهد و نه معراج  یخودم تنها باشم. نه ماهان ارث

لباس  شیکایمل یبرا و دیاین ستهیشا ی! حتیجواب

نداشته  یبا من کار یشد کس ینخواهد، اصال چه م

 باشد؟

لوازم  نیکدام از ا چیشک ه یبه خانه کردم، ب ینگاه

ارزش نداشت. اگر کل لوازم را  یزیماهان پش یبرا

 یآمد. کارتن یدر نم شیزدم هم صدا یجا آتش م کی

 زیم یکه رو ییسالن گذاشتم و قاب عکس ها انیم

با  دیدانستم با یگرد کنار سالن بود را جمع کردم. نم

شک تا  یشوم. ب نیگخشم ایعکس ها بغض کنم  نیا

 میخوردند؛ برا یخاک م دمیخانه جد یابد گوشه انبار

 واریکه از سر اجبار بود را به د ییمهم نبود لبخندها

 بکوبم.

کردم که از فله  ییبه انبوه روزنامه باطله ها ینگاه

مرا محافظت کنند.  یزندگ یایبودم تا اش دهیخر یا

نکرده بودند و من  یام کار یزندگ یانسان ها برا

 یاز دستشان بر م یروزنامه ها کار نیباور داشتم ا

روزنامه باطله ها را بردارم و  نیشد هم ی. کاش مدیآ

زدوده  ییپاک کنم که گرد تنهارا  ما یزندگ نهیبا آنها آ



 یبرداشته شود و من شاد زندگ انیشود، حسام از م

 کنم.

 یشهر هم نم ینبود، تمام روزنامه باطله ها یشدن اما

به کارتن نصفه  یکنند. نگاه یکار میتوانستند برا

بلندش کردم. هنوز جا  ریانداختم، خم شدم و از ز

ا را درونش اتاق مامان و باب وارید یداشت تا قاب ها

که سالها دست نخورده نگه داشته  یجا دهم. اتاق

 بسته بود. شهیکه در آن هم یبودم، اتاق

زد،  یخانه م نیبهتر که ماهان چوب حراج به ا اصال

 میدردها یخواستم؟ وقت یچه م یرا برا یهمه تلخ نیا

 ایپرستو آمد و لع یشد، وقت یمخف ایلع یپشت باردار

 یکه از ماهان جان به لب شده بود حت ییایرفت. لع

 و رفت. ندیخواست دخترش را بب یدلش نم
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 نییزنگ کارتن را رها کردم و از پله ها پا یصدا با

پشت در باعث شد  ستهین شاچهره خندا دنیآمدم. د

زود وارد شد،  یلیدر را باز کنم. خ یمعطل یب

 پر از سر و صدا بود. اتشیورودش هم مانند روح

ازت  یتو باز خبر ییکجا ل،یسالم به ستاره سه -

 !ستین

 را پشت سرش بستم: در

 کارگاه! ایخونه  ایباشم  یخوایکجا م ؟یسالم خوب -

 !یاینم شهیم یگفتن دو سه روز میرفت کایبا مل -

بودم اشاره  دهیسالن کش انیکه آشفته م ییمبل ها به

 کردم:

 .ارمیب ییبرم چا نیبش -

را باز کرد و  شیپالتو یمبل نشست، دکمه ها یرو

 گفت:

 ؟یرفت دیع یخونه تکون شوازیپ -

 نه! -



 رو جنگ زده؟ نجایپس چرا ا -

گذاشتم و  ینیداخل س یچا وانیرا ندادم، دو ل جوابش

 ینگاهش رو ستهیهمراه خرما به داخل بردم. شا

 :دیدسته روزنامه ها ثابت شد و پرس

 ؟یجبران کن هوی یخوا یم یاز اخبار روز دور بود -

مقابل مبل ها گذاشتم و کالفه  زیم یرا رو ینیس

 جواب دادم:

! دارم ادینم نیآسمون به زم یحرف نزن قهیدو دق -

 رم! یم

 را در آورد و کنارش گذاشت: شیپالتو

شده ما  یشما اپال یکانادا یزایو ؟یکجا به سالمت -

 م؟یخبر ندار

و  ایتوجه به تمام دن یدختر ب نیا دم،یخند ناخواسته

 بود: یبمب انرژ کش،یو تار اهیاتفاقات س

خونه رو بفروشه. طرف هم  خوادینه بابا، ماهان م -

وب در کوبه که مجتمع خ یبساز بفروشه حتما م

 ازش! ارهیم



و  ییالیو ست؟یخونه ن نیا فیخاک تو سرش. ح -

از ننه  یچ هیبشه؟  یخواد بفروشه که چ یم ک،یش

 بزنه؟ خوادیم شیباباتون مونده اونم آت

بعد از برداشتن  ستهیباال انداختم و شا یا شانه

 :دیپرس وانشیل

 ؟یکرد دایحاال خونه پ نمتیبب -

رو  لهیهمه وس نیا ارمیرو ب یکی دینه، اول با -

 بخره. بعد بگردم دنبال خونه. 

گم برات بسپره  یتو بنگاه آشنا داره، م یحام -

 گه؟ید یبخر یخوا ی. میبخر

 آپارتمان بخرم! هیفکر کنم با سهمم بتونم  -

 دستش را باال آورد و گفت: ستهیشا

 یگ یکاخ واسه توئه م نیسوم ا کیخاک به سرت،  -

به ماهان ها.  یقرون بد هی یفکر کنم بخرم؟ خر نش

مونه؛ اولش خونه مامان باباتو  یاون مثل زالو م

گم طرف  یبه تو. م دهیشده چسب یخورد حاال زامب

 نه؟یاومده بب

 براش داره؟ یبکوبه چه فرق خوادیم ینه بابا، وقت -

 تکان داد: یسر ستهیشا



 واسه جمع کردن؟ یخوا یکمک نم ه،یحرف نمیا -

نه بابا. حساب کتاب کارگاه رو زودتر دادم کارم  -

 کارا برسم. نینداشته باشن بتونم به ا

 زد: یلبخند ستهیشا

بدبخت من رو  یجار یه ستیفکر نکن حواسم ن -

 ها! یچونیپیم

 یم میو خدا هم برا نمیخواستم او را نب یم کا؟یمل

آوردم.  یخواست و پشت سر هم بد م یخواست. م

ا بود که ماهان هوس فروش خانه اصال خواست خد

 کایداشته باشم تا چشمم به مل یلیوسط دل نیبکند و ا

 .فتدین

 زیماند و از همه چ یرا ندادم، کم ستهیشا جواب

 یحوصله بودم، دلم نم یب بیحرف زد. امروز عج

 یبزند. دعا دعا م یبماند و حرف ستهیخواست شا

 یتمام سوالها انینشود، م دایکردم سر و کله معراج پ

همه  دییآمدن معراج مهر تا اتشیو حدس ستهیشا

 یقیشد. به محض رفتنش نفس عم یم شیحرفها

بود معراج  بیبه ساعت کردم و عج ینگاه دم،یکش

 نشده بود. شیدایپ

**** 
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پر از رنگ کارگاه  یدر فضا یپررنگ اب یصدا

همه را عادت داده بود به  یعبدل یبود. آقا دهیچیپ

ناخودآگاه جوشش در کار به  ییآهنگ ها دنیشن

را  ییآورد و همه ناخودآگاه متن آهنگ ها یوجود م

لب زمزمه  ریاز بر شده بودند، ز دن،یکه از فرط شن

 کنند.

 یبود برا یکه ذهنم مشغول طرح یهمانطورمن،  اما

خواستم به تن برادرزاده ام  یکه م یسرهم یلباس

در خانه ما  شهیبکنم، درونم پر از تالطم بود. تنش هم

 ایبود که لع یبود. چند وقت شتریروزها ب نیبود و ا



استراحت مطلق بود و از استراحت سهمش فقط دراز 

 بود. دنیکش

در  یکه از کنار اتاق رد شده بودم درد یدوبار یکی

 یکه همه را نم دمید یبازش م مهین یچشم ها

که در شکمش رشد  ینیتوانستم به جسمش و به جن

جر و بحث زن و شوهر  یکرد ربط بدهم. صداها یم

 دمیفهم یو نم دمیشن یشب ها هم م یرا روزها و گاه

 دردشان چه بود.

 دمیشن یخودم بودم و هر بار که م یپر از زخم ها من

که مادر و پدرش  یو دختر ایدر مورد ماهان و لع

اسم انتخاب نکرده بودند؛ خودم را به  شیهنوز برا

نشنوم.  چیکردم ه یم یزدم و سع یم گرید یراه

و  یاب یدادم به کارگاه و صدا یروحم را سوق م

دوستشان  یلعبد یکه آقا ییو خواننده ها وشیدار

 داشت.

کردم که  یخودم فرو رفته بودم و داشتم جارو م در

روز بود و  یمرا به خود آورد. آخرها ییپا یصدا

 میکارها نیهمه رفته بودند و من هم داشتم آخر بایتقر

بلند  یقدم ها دمیکردم. سرم را باال آوردم و د یرا م

آمد و من ناگاه هل کردم.  یکه به طرفم م یعبدل یآقا



 ششیامضا پ یتظرم نمانده بود تا دفترم را برامن

 چه آمده بود؟ یببرم؟ خودش برا

 خانم پاک زاد. یخسته نباش -

را  شانمیکردم افکار پر یکمرنگ زدم و سع یلبخند

 لب گفتم: ریو ز نییمرتب کنم. سرم را انداختم پا

 !یمرس -

گوشه  نیتر ییاتاق برش که سمت راست و انتها به

 ره کرد و گفت:سالن بود اشا ی

 برش؟ زیرو م میپارچه ها رو بذار یکن یکمکم م -

 نیدتریخواستم! جد یبود که م یزیهمان چ دیجد کار

که تا به حال ازم خواسته بودند.  یکار نیو بزرگتر

کوتاه به لب  یزد که خنده ا یبرق دیشا میچشم ها

 آورد. یعبدل یآقا یها

 خونه. یهم نرس رینشده که د ریتا د میبر ایپس ب -

 در دستم نگاه کردم و گفتم: یجارو به

 رو هنوز...! نجایآخه... ا -

دستش را در هوا تکان داد انگار که پشه  الیخ یب

 را بپراند: یمزاحم



 بدم. ادتی نویا ای. بستیمهم ن -

پرت کردم و باز باعث  بایرا پشت سرم تقر جارو

 یگریشدم. امروز طور د یعبدل یآقا دنیخند

 زیخواست به من چ یکه م نیخوشحال بود و هم

کرد. هنوز  یبدهد، مرا هم خوشحال م ادی یگرید

. میوارد اتاق برش شد یشد وقت یپخش م یاب یصدا

 داد: یم حیبا حوصله توض میبرا

هم  یحواست باشه پارچه ها رو دیبا دنیموقع چ -

 .نجایا ایهوا نره... ب نشونیباشن وگرنه ب کسیف

. ستادمیکنارش ا یبغل کرده بودم وقت بایررا تق خودم

قد  ادیاحاطه ام کرده بود و من که ز بایقد بلندش تقر

کوتاه تر از  یلیبودم کنارش خودم را خ دهینکش

 توجه به من گفت: ی. بدمید یم شهیهم

 ...نجایدستتو بذار ا -

پارچه،  یحواس دستم را جلو بردم و به جا یب

زبر و کارکرده حس کردم و خودم را  بایتقر یپوست

 کوتاه کرد و گفت: ی. خنده ادمیعقب کش

 گم. یرو م نجایا -



 خیبود که انگشتان  اوردهیخودش ن یبه رو بایتقر

 باً،یزده ام به دست گرم و پرحرارتش خورده بود. تقر

مهم نبود. آب دهانم را  شیبود و برا دهیچون خند

ً یقورت دادم و دستم را دق  د؛یگذاشتم که با یینجاهما قا

و  دمیکش یکردم. آه یحس م دیپارچه را با یکه نرم

و شکم برآمده اش را  ایو لع نماها ریکردم تصو یسع

دستم در رفت و  ریاز ذهنم دور کنم اما پارچه از ز

دادنش داشت، کج  ادیدر  یسع یعبدل یکه آقا یبرش

 کج شد. یلیشد، خ

 ینگاه ها نیحرف نگاهم کرد. ا یو ب دیکش عقب

کرد. من اشتباه کرده  یو ناراحتش، معذبم م رهیخ

درشت  ییبودم و پارچه خراب شده بود. با چشم ها

در خانه  یها یتوجه یشده نگاهش کردم. ذهنم از ب

مکرر  یکه در خانه داشتد و توجه ها یبه من، بچه ا

پر بود و من  بود امدهین ایکه هنوز به دن یبه بچه ا

کردم؟ بابا  یکرد چه م یم رونیرا بخراب کردم. اگر م

 قرار بود به من افتخار کند...!
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 ؟یکن یم هیشد؟ چرا گر یچ یه یه یه -

اشک از  یباال رفت و گونه ام را لمس کرد. ک دستم

از  گرید دیشده بود؟ فکم که لرز یجار میچشم ها

 نبود. یخبر یعبدل ینگاه پر از سرزنش آقا

 

نداره.  یبیپارچه بود. ع هیسرت دخترجون...  یفدا -

 ...!نمیبب ای. بزهیر یهم م ینگاه کن چه اشک

پشت  زیم یدانستم رو یکه نم یبرد و دستمال دست

. هنوز دست دیگونه ام کش یسرش بود برداشت و رو

 ی. لبخنددمیگرم بودند و من باز هم از جا پر شیها

 دستم فرو کرد. یکمرنگ زد و دستمال را تو

 



کنن  یخونه فکر م یاشکاتو پاک کن. االن بر ایب -

 چه خبر شده.

کس در آن خانه  چیگرفت. ه دنیبار میچشم ها دوباره

ود. مهم نب یکس یمن برا یو چشم ها دید یمرا نم

 انیاز م یعبدل یآقا یلب ها یلبخند رو گریبار د نیا

 . چرا ناراحت بود؟دمید یپر اشک نم یچشم ها

 خونه؟ یبر یخوا یم -

 

 نیصدا و ا نیآرام گفته بود که شک کردم ا آنقدر

جمله از دهان او آمده باشد. سر تکان دادم و به زور 

 گفتم:

 هنوز کارم تموم نشده. -

 گفت: کالفه

 دفترم. ایب -

 

دنبالش تا دفترش  اریاخت یحرف و ب یو ب ریمتح

خواست چه کند؟ بفرستد تا بروم؟ در را باز  یرفتم. م

 یکرد و دنبالش رفتم. در را باز نگه داشت و صدا



اتاق  یکوچک گوشه  خچالیرا قطع کرد. از  یاب

 آورد و به دستم داد. نگاهش کردم. رونیب یآب یبطر

 

 .یبخور آروم بش -

خوردم.  یرا باز کردم و چند قلپ یچفت شده بطر در

ساکتش کرد؛  یآتش درونم را خاموش نکرد اما کم

و به حالم اشک  ندیاز دلم بنش یکه گوشه ا یفقط کم

کند  تیسرا میدرد به چشم ها نینه آنقدر که ا زد،یبر

 حال زارم. یبرا رمیو باز آبغوره بگ

 

 ؟ینیبش یخوا یم -

مانده بود و هوا به  میسر تکان دادم. همه کارها باز

 ینکرد به نشستنم رو یرفت. اصرار یم یکیتار

جرعه را هم که  نیاتاق. آخر یانتها یکاناپه راحت

را بستم و در دستانم فشردمش؛  یدر بطر دمینوش

 یدرآمد و دوباره خنده به لب ها شیآنقدر که صدا

 یآورد و تورا از دستم در یآورد. بطر یعبدل یآقا

جا خوش  زشیم ریدانستم ز یکه م یسطح زباله ا

 کرده بود انداخت.



 

 ؟یحرف بزن یخوا یم -

 لب گفتم: ریز

 ؟یاز چ -

 انقدر ناراحتت کرده؟ یچ -

 .یچیه -

 ؟یختیر یانقدر اشک م یچیه یبرا -

 اوهوم. -

 شه. انقدر ساعت رو نگاه نکن. ینم ریافرا د نیبش -

 

[11.06.21 00:30] 

 

 _بس_است ی#قربان

 47#پست_

 ای#آنال

 انای#آر

 



بار بود که اسمم را گفته بود و چقدر آرام و  نیاول

 یبود. آب دهانم را قورت دادم و رو نیچقدر دل نش

را  یکاناپه نشستم و خودم را بغل کردم. کاش بطر

که جا داشت فشارش  ییبود که تا جا نداختهیدور ن

توانستم با  یکنم. کاش م یرا خال میبدهم و حرص ها

و مرا به  دیایب یبطر وکنم  هیحرف بزنم و گر یبطر

 حل شود. زیآغوش بکشد و همه چ

 

 رونیدر ب نیهم از ا یمطمئن باش اگر حرف بزن -

 ره. ینم

 کردم. ادامه داد: نگاهش

 یو م انیم نجایکه ا یهمه آدم نیا. میمن آدم رازدار -

کنن.  یرن فقط به چشم صاحب کار به من نگاه نم

که  ییکارا یلیخ یخوان برا یو از من نظر م انیم

و حرف  انیهم فقط م یتوش مرددن انجام بدن. گاه

 رن. یکنن و م یم هیزنن و گر یم

 

 نگفتم. باز ادامه داد: چیه



کس  چیکه به ه یبزن ییحرفا یروز خواست هیاگر  -

خاله  یبشه نقل مجالس حرفا یترس یو م یتون ینم

 .نجامیمن هم ؛یزنک

 

 یعبدل یآقا میکه هم تقد یتمام شد با سکوت روزم

بودم دور  دهیخانواده. تمام ذهنم را چ میکردم و هم تقد

و  دیرقص یکه در ذهنم م یلباس نوزاد یطرح ها

ام به که آنجا هر کد ییبا کمک تمام خانم ها یوقت

دادند، ظرف چند روز تمامش  یم ادمیکار  ینحو

به  یاز چندگاه رکه ه یا یبیبا پول تو ج م،یکرد

شدم  یکردم و منتظر روز شیکادو د،یرس یدستم م

 رفته باشد. مانیزا یبرا ایشوم و لع داریکه ب

 

اما  دمیرفت را د مانیزا یبرا ایکه لع یروز من

بعد از  یو لباس ها یبرگشتنش را نه. لباس نوزاد

حجم  کیتوانستم به  یکه م یعشق تیکه با نها یآن

 نیداشته باشم همه تا شده و ب یکوچک انسان

آورد  ایفرزندش را به دن ایکادو ماندند. لع یکاغذها

نگه داشتنتش و بزرگ کردنش نماند. فقط  یاما برا

فرار کرده و بچه را در  ایکه لع دمیشن یروز



بدتر  گریکردم د یفکر م شهیهم رها. من مارستانیب

 ایاز دن یگوشه ا یکس ییشود اما گو ینم نیاز ا

بدتر وجود  شهیبود تا به من ثابت کند هم ستادهیا

 .دمید ایدارد. من بدتر را بعد از فرار لع

**** 

شده  دهیچیکاغذپ یتاخورده و تو ینوزاد یها لباس

من بودند  یها یها اولن نیکارتن فرو کردم. ا یرا تو

 یلیها خ نیا یماندند. من برا یبا من م میها نیو اول

 زیتالش کرده بودم و درست بود که بعد از آن همه چ

ها حاصل زحمت ها و فکر  نیسرم آوار شد اما ا یرو

 من بود. یها و ذوق ها

 

به  یکاغذ کادو ماندند چون کس یها تو لباس

ه تا ک ییتازه و قشنگ به پرستو یپوشاندن لباس ها

که  یداد. بچه ا ینم یتیاسم مانده بود اهم یمدت ها ب

 یفرق شیآغوش مادر نداشت، لباس نو داشتن برا

آدم  یکرد. لباس نو و پر از لطافت بچگانه برا ینم

که  یعشق گراطراف نوزاد بود و بس. بچه ا یها

 یگرفت لباس به چه دردش م یکرد نم یطلب م

 خورد.



 

کوچک در  یلباس ها نیاستدالل بود که ا نیهم با

 چیخاک خوردند و ه شهیاز کمد من هم یگوشه ا

آن ذوق کند  یبرا یوقت به تن پرستو نرفتند تا مادر

کوچک به خانه  یدیاز ورود ام یو مادربزرگ

 یخوشحال شود؛ عمه نوجوان نگران ناسزاها

دخترش  یقربان صدقه  یعروس خانواده باشد و پدر

 کند. یمادر، دلبر یابه ج یکه قرار بود روز شدبا

 

گذاشتم. امروز  شیکارتن را بستم و سرم را رو در

قرار بود سند را امضا بزنم و برود و من هنوز هم 

تر  نییرا چقدر پا مانیپدر یدانستم ماهان خانه  ینم

 نجایفروخته. من ا یبه کدام بساز و بفروش متیاز ق

ام را در اتاق  یآمده بودم و هر لحظه زندگ ایبه دن

که از اول  زیبودم. همه چ هکرد یخانه سپر نیا یها

 یرو ایآمد از کجا به بعد، دن ینم ادمیبد نبود؛ فقط 

 سرمان خراب شد.

 

پر « نه» کیو من  دیآ یگفته بود به دنبالم م ماهان

فرار کنم.  دیترس یداده بودم. البد م لشیصالبت تحو



د تا بتوانم خواستم شر حضورش کم بشو یمن فقط م

من  ایام رو به رو شوم و  یبا مشکالت بعد یکی یکی

 نشانیبار سنگ ریباالخره ز ایدادم و  یشکستشان م

 شکست. یکمرم م
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بار  ریباالخره ز ایدادم و  یشکستشان م من

 شکست. یکمرم م نشانیسنگ

نبودن مرا به شک  نیاز معراج هم نبود و ا یخبر

 دیکه شا نیدر دلم افتاده بود از ا یانداخته بود. ترس

حسام که بود و هر چند ساعت منتظر  دهیباالخره فهم

شدن قاتلش به گوشم  ریبودم خبر مرگ حسام و دستگ

 برسد.



 

بلند کردم و روشن  نیزم یخسته ام را از رو بدن

خواستم ماهان  یرا به تن کردم. نم میلباس ها نیتر

شده و من به خاطر از دست دادن  روزیفکر کند پ

 چیخواستم به او ه یناراحتم. نم میها یکودک یخانه 

تا به  دیطول نکش ادیبدهم. ز یا یروزیحس پ

بروم.  از  باالکوتاهش  یدفترخانه برسم و از پله ها

تاب اتاق کوچک را دور  یداخل رفتم، ماهان ب در که

 یرا کالفه کرده. پوزخند هیزد و معلوم بود بق یم

 و بلند گفت: ستادیا دیزدم. مرا که د

 

 .یومدیم گهیساعت د هی یذاشت یم -

 به ساعت کردم و گفتم: یا اشاره

قرارمون ساعت چهار بعد از ظهر بود. االن پنج  -

 به چهاره. قهیدق

 

خط و  میبرا شیبه دهان گرفت اما با چشم ها زبان

 چیه گریکردم د یامضا را که م نی. همدینشان کش

ام نداشتم. امضا که  یبه حضورش در زندگ یاجیاحت



زدم.  یخطش م میاز روزها شهیهم یکردم برا یم

که  یبه مرد یخواست. نگاه یرا م نیخودش هم هم

بود  ستادهیبرافراشته ا یمودب و با گردن یگوشه ا

 :دمیکردم و سالمش را پاسخ گفتم و پرس

 

 د؟یهست داریشما خر -

 بله. -

 :دمیپرس یسر کنجکاو از

 ؟یآقا -

 رستگار. -

 

 آوردم و گفتم: رونیبود ب فمیک یکه تو یخودکار

 امضا کنم؟ دیکجا رو با -

 ییماهان؛ جا یها یقرار یکه کالفه بود از ب دفتردار

به جلو  یرا نشانم داد. قدم شیکاغذ جلو یرو

که گفت متوقفم  یماهان و جمله ا یبرداشتم که صدا

 کرد.

 



 .یکن یم ینقشتو خوب باز -

 کردم: اخم

 خودت؟ یواسه  یگ یم یچ -

 داد: لمیمعنادار تحو یا خنده

باور کنم که دوست پسرت داره خونه رو  یخوا یم -

 ؟یخره و تو خبر ندار یم

 ؟یدوسِت... چ -

 خانه معراج بود؟ داریاز ماند. خرب دهانم
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خودتون رو رنگ  نیبر ن؟یمن رو خر فرض کرد-

 !دیکن

دهانم را قورت دادم. خشم در وجودم داشت شعله  آب

 یتیخر نیکرده بود معراج که چن ی. چه فکردیکش یم

کرده بود؟ فکر کرده بود  یکرد؟ چه فکر یداشت م

دانست من از  ینم م؟یآ یام برنم یمن از پس زندگ

بجنگند متنفر بودم؟ دستم دور  میبه جا گرانیکه د نیا

از  یتا تکه ا بود نجایخودکار مشت شد. کاش ا

 دادم. برگشتم طرف رستگار و یم لشیافکارم را تحو

 گفتم:

 پس....؟ ن؟یستین داریخر نجایو شما ا -

با  دیرس یچهل ساله به نظر م یکه مرد رستگار

 آرامش گفت:

 محتشم هستم. یآقا یمن از وکال -

 زدم. یزهرخند

 

شدن  یپشت حضور شما مخف شونیبله... بله... ا -

 !ارنین فیتشر

 خانم پاک زاد... -



 گفتم: تیعصبان با

 رستگار. یحرمت ها رو حفظ کنم آقا دیبذار -

 

 یب شهیزبان به دهان گرفت اما ماهان که هم رستگار

 زد گفت: یفکر حرف م

به خودت مربوطه. من سهم  ینکن ای یامضاش کن -

 خودمو فروختم.

زدم  ییو امضا دمیبرگه کوب یرو بایرا تقر خودکار

 یام. ذهنم متمرکز نم یشگیهم یامضا هیشب بایتقر

که زده بود و  یو حرف دمید یمعراج را م شد. نگاه

چون  یکه ب یکه از من خواسته بود. اعتماد یاعتماد

 جوابم را داد. نطوریکردم و ا هیو چرا به او هد

 کردم و رو به رستگار گفتم: امضا

 مبارکشون باشه! دیمحتشم بگ یبه آقا -

 

 یمعراج را م دیزدم. با رونیاز دفترخانه ب یحرف یب

چرا بدون اطالع من  کردمیبازخواستش م دیبا دم،ید

کار را کرده است. چرا اسم خودش را کنار اسم  نیا

چفت و  یما لقلقه دهان ب یمن گذاشته و حاال هردو



دست تکان  یتاکس نیاول ی. برامیبست ماهان شده ا

دادم، بغض کرده بودم و خشم وجودم را درون شعله 

 .سوزاندیم شیها

فقط  ؛یکم زییپا یدادم، خنکا نییپنجره را پا شهیش

. واژه دوست دادیم نیجگر سوخته ام را تسک یکم

 یپسر برازنده معراج نبود. از نظرم اسم معراج برا

بزرگ بود، حق نداشت او را هم  یادیدهان ماهان ز

شک هر شب تختش  یتراز خودش کند. خودش که ب

باج  یکه برا ییاو کرد،یبند و بار پر م یب یرا زن

که هر  ی. دختر نوجوانکردیم یه پرستو هرکاردادن ب

که از اتاق خواب پدرش  دید یرا م دیجد یصبح زن

 .زندیم رونیب

 

معراج  خواستیرا مشت کرده بودم، دلم نم میدستها

به دفترش از  دنیشود. به محض رس یباز نیوارد ا

زدم. چند اسکناس به سمت راننده  رونیب نیماش

پول خودم را معطل نکردم. دلم  هیبق یگرفتم و برا

 رهیخ شیبا معراج حرف بزنم، به چشم ها خواستیم

 شوم و بپرسم چرا؟!



 پیمشغول تا یمنش دمیبه داخل دفترش رس یوقت

 :دیاز جا پر دنمیکردن بود، با د

 سالم خانوم پاک زاد!-

 

گره خورده ام ساکتش کرد، تا به خودش  یها اخم

تاق معراج نشست. سرد ا رهیدستگ یدستم رو دیایب

اذن او وارد شدم و چشم دوختم به  یدر زدن، ب یب

وجودم شده بود. جلو رفتم،  خیکه به م یرینگاه متح

 گذاشتم: زشیم یرا رو فمیک

 فقط بگو چرا!-

 ماند: رهیبلند شد، به صورتم خ شیجا از

 !یقرار نبود... قرار نبود تو بفهم-

 باال رفت: یکم میصدا

 

تو دهن  یقرار نبود؟ قرار نبود و تخم لق انداخت-

چشمم زل بزنه بگه  یماهان که صاف صاف تو

 نیقصه ما بود؟ ا نیدوست پسرته! معراج ا داریخر

چرا  ؟یدیکه کردم؟ چرا از خودم نپرس یبود اعتماد

 دیبهونه جد هی خوادیدلت م ؟یدیاون خونه رو خر



 تنشکه قدر تمام عمرم بابت داش یبد یدست کس

 شرمنده ام؟

. دست ستادمیرا دور زدم و مقابلش ا زیشد، م ساکت

دورگه  می. صدادمیلرزیکرده بود و از درون م خی میها

اشک  زشیمانع ر یقدرت خواستیشده بود و دلم م

 شود: میها

 

من نگاه کن بگو  یچشم ها یمعراج چرا؟ فقط تو-

 چرا!

ماهان تورو آواره  خواستمیخواستم کمکت کنم. م یم-

 ...خواستینکنه. دلم نم

 :دمیکش داد

مثل ماهان  یشعوریب هیشدم که  لیذل نقدریمن ا یعنی-

خودم بودم رو آواره  یپا یکه همه عمر رو یمن، من

 کنه؟ 

 افرا...-

 هیسوخته که قرار بود  یدلت به حالت زن ؟یافرا چ-

 ...یزمان

 



قرار بود؟ قرار بود افرا؟ من هنوز قبول نکردم که -

و راحت از  یاتاق پس زد نیهم یرو تو یتو همه چ

 یناموسم قدم یبرا نکهیو حاال بابت ا یمن گذشت

. یبکش شیو زمان رو به آت نیزم یخوایبرداشتم م

 افرا تو...

 ینسبت چیکه ه یصورتش مات شدم، ناموس؟ من به

که از بطن  یبودم و ماهانبا معراج نداشتم ناموسش 

متولد شده بود راحت  دییکه مرا زا یهمان مادر

با او بحث  دیچرخی. ساکت شدم، زبانم نمکردیم دمیتهد

 مانده بود. رهیکنم و معراج به من خ

 گفتم: یدوختم و با لحن آرام نیرا به زم میها چشم

 

 یبابت واگذار دونستمیکاش م ،یگفتیمعراج بهم م-

 زدیماهان طعنه م ی. کاش وقتزنمیامضا م یچه کس

 .یخبر یاز ب شدمیالل نم

بهت  خواستمی... نمخواستمینم ،یقرار نبود تو بفهم-

 !یبگم و با خودت هزارتا فکر کن

رو کردم و حاال  دیکه نبا ییکردم معراج، من فکرها-

 .سادمیوا نجایا



قدم  هیتو  یبرا یذاشتیم ؟یذاشتیم گفتمیاگه م-

 بردارم؟
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 شد، نگاهش کردم: رهیصورتم خ به

 نه!-

 جواب داد: کالفه

تو  یاگه من برا یکنی. فکر منطورهیهم شهیهم-

 بیبهت آس یاحد خوامیبکنم اشتباهه. افرا من م یکار

. نمیبیو ضرب شست داداشت رو م امینزنه اونوقت م

 محضر؟ ومدمیچرا ن یدونیم

 زدم: یپوزخند



 که من نفهمم؟-

 خشم جواب داد: با

و چشمم به  ومدمیم یول یدیفهمیاول و آخرش م-

نابودش  یعل یافتاد که تورو زده به وال یم یماهان

که جرئت نکنم  ستمی. وگرنه اونقدر عاجز نکردمیم

بهت  میکه همه زندگ ییدارم به تو نجای. اگه االنم اامیب

که  یی. مقصرش توییمقصرش تو دمیبنده جواب م

 تموم! یو گفت یحلقه رو گذاشت

سوال بزرگ داره  هیقصه  نیتموم نشه؟ ا یخوایم-

قصه  نیندارم. ا یو من جواب یبشنو یخوایکه تو م

 تمومه!

 شیتو آت دنیالمصب با د نیا یافرا. وقت ستین-

 .ستیتموم ن یچیه رهیگیم

حالم دگرگون شد. نگاهش  دیاش کوب نهیبه س یوقت

با سکته فاصله  یزیسرخ بود و چ شیکردم، چشم ها

 نداشت. 

 ببخش افرا!-

شد و هق  یجار میشکست، اشک ها میدر گلو بغض

 گرفت: یهق تمام وجودم را به باز



خسته  دنیمعراج. من خسته شدم از بخش بخشمینم-

جواب  یب یذاریکه نم ی. از سوالزیه چشدم از هم

من حروم  یزندگ یروزها نیکه بهتر یبمونه از ماهان

 اون شد.

در حصار امن  تیدغدغه از محرم یب خواستیم دلم

و  ردیشانه اش قرار بگ یآغوشش جا شوم، سرم رو

اگر مشامم  شدیلباسش را تر کند. چه م میاشک ها

هر طور  خواستیکه م ییاو شد،یاز عطر او م زیلبر

 یافرا کردمیکند. حس م تیمرا حما توانستیکه م

از  اسانهر یهستم، درست همانند دختربچه ا ییتنها

 کابوس ترسناک! کی

 !یتو بخوا یهرچ-

معراج را از دور دست  یشدم، صدا رهیصورتش خ به

لرزانش  یبه عقب برداشت و دستها یقدم ندم،یش یم

 گرفت: یرا به لبه صندل

 شده به درک! یاصال.... اصال هرچ رسم،پینم گهید-

شوم  رهیخ شیکردم، دوست داشتم به چشم ها نگاهش

دوخته بود. حس  یاو نگاهش را به صندل یول

و  شوندیخرد م شیدستها انیم یصندل یپشت کردمیم

 :دهدیخشم کار دستش م نیاالن ا



شده و  یزیچ هیگذشته  یافرا تمومش نکن. گفت-

باشه! گذشته... بذار همونجا بمونه. از نو شروع 

 ! میکن

او  م؟یشدم، گذشته را در همان زمان بگذار مات

که  یاسم حسام بگذرد؟ معراج دنیاز شن خواستیم

 خواستیو زمان را به هم دوخته بود حاال م نیزم

شود که گذشته ناموسش را نابود کرده  یکس الیخیب

پاره  قهی شیبرا ینسبت چیه یکه ب یاست؟ ناموس

 کرد؟یم

 ؟یگیم یدار ی... چیچ-

 خوامیم ،ینباش یکار کیشر خوامیبهت گفتم م یوقت-

. یشرط گذاشت هیبشم  کیرو باهات شر میکل زندگ

 نه؟ ای ی! گفتانیخانواده ات با دلشون ب یگفت

کنم.  هیگرفتم تا تک زیتکان دادم، دستم را لبه م سر

که در بدنم مانده بود تمام شود  ییرویتمام ن دمیترسیم

 شد: رهیخ میشوم. معراج به چشم ها نیو نقش بر زم

 یتورو برا انیبا دلشون ب خوانیباشه، االن همه م-

ازت بخوان خانوم  انیب خوانیمن کنن. م یبرا شهیهم

 شه؟ی. نمیخونه من بش

 ِمعـ....-



 شد: رهیخ میچشم ها به

 خرابش نکن افرا!-

بروم، دلم  دیبا کردمینداشتم بمانم. حس م طاقت

 نیداشتم ا ازیباشد و ن تیواقع ایرو نیا خواستیم

به عقب  یحرفها را در اعماق ذهنم باور کنم. قدم

 کرد: خکوبمیمعراج م یبرداشتم و صدا

 م؟یکن یتو رو خواستگار یاز ک دیافرا، با-

از  زینشسته بود گم شد، مغزم لبر میکه در گلو یبغض

 یمعراج را نم یکه حرفها یء شده بود. طورخال

 کرد؟یم ی. معراج شوخشدمیم وانهیو داشتم د دمیفهم

 خواستیو حاال م دانستیهرچه حسام کرده بود را م

 یکرده بود مرا خواستگار یکه راض یبا خانواده ا

 کند؟

را نداشتم که  یمعراج نداشتم، من کس یبرا یجواب

افتاده از  ییه هامعراج مرا از او بخواهد. با شان

 زدم. رونیدفترش ب
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 یمانده بود، نه دست رهیبه زنگ کنار در خ چشمم

را داشتم چشم در  شیزنگ بزند و نه رو شدیدراز م

کنم.  هیبدوزم و نبودنم را توج یعبدل یچشم آقا

 یماهان پدر شد و امروز صبح دختر او طعم ب شبید

شده بود و  دیکه صبح ناپد ی. مادردیرا چش یمادر

 نداشت. یودنش جوابنب یبرا یکس

 

 یکه ب یکه با آشوب شروع شده بود، بچه ا یروز

که از نبود  یمادر در آغوش ماهان گذاشتند و ماهان

 دیکوب واریبا مشت به د یشده بود. وقت وانهید ایلع

 دمیترسیکه م یمامان آن نوزاد را به من سپرد، من

و هزار تکه  فتدیاز دستم ب یشئ شکستن کیمثل 

 بچه در گوشم مانده بود. یها هیگر یشود. هنوز صدا



 

کرد، کارگاه مأمن  زیرا لبر میکاسه چشم ها اشک

او را باور نداشت و حاال  یبود که در خانه کس ییافرا

زنگ  یبه داخل بروم. دست لرزانم را رو دمیترسیم

 یعبدل یقامت آقا دنیبعد در باز شد، د یگذاشتم و کم

 یشدم و با اخم رهیده کرد. به صورتش خمرا شرمن

 .دمیکه در صورتش نشست ترس

 االن وقت اومدنه؟-

 

که با  یخفه ا یانداختم. با صدا ریسر به ز شرمنده

 بغض لرزان و گرفته شده بود جواب دادم:

 !میبدبخت شد-

که بارها و بارها مامان و بابا  یرا گفتم، جمله ا نیهم

کس دور  چیز دهان هگفته بودند. جمله که امروز ا

در کنار رفت و با شانه  یاز جلو یعبدل ی. آقاشدینم

 توانستمیکارگاه گذاشتم. نم اطیافتاده پا به ح ییها

بود که  یکنم، دلم ماالمال از حال بد یبغضم را مخف

بودم. بچه بدون مادر ماهان  هامروز کشفش کرد

شده  وانهیهم د هیبود و نه تنها من بق یشوک بزرگ

 بودند.



 :دیپرس یبا لحن آرام یعبدل یآقا

 

 شده دختر؟ یچ-

گرفت و  یشدند، دهنم طعم شور یجار میها اشک

 تار شد: میچشم ها

 زن داداشم فَـ... فرار کرده!-

زد  رونیب یعبدل یکه از حنجره آقا ینامفهوم یصدا

است. به چشم  یبفهمم اتفاق ترسناک شتریباعث شد ب

 شدم: رهیخ شیها

 

اومد و حاال زنش  ایبرادرزاده ام دن روزی... دروزید-

 جنگ!  دونیگذاشته رفته. خونمون شده م

 آرامتر شد: یعبدل یآقا لحن

 تو! میبر ایب-

 

دنبالش روان شدم. چراغ خاموش کارگاه را روشن  به

 کرد و گفت:

 ه؟یچه حال نیشده! ا یچ نمیاتاق من بب میبر-



. پشت خوردندیتکان م میو شانه ها کردمیهق م هق

 یصندل یرو یعبدل یسرش وارد اتاق شدم و آقا

 خودش نشست:

 .نمیبب نیبش-
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 :دیدرنگ پرس یو ب نشستم

 مشکل داشتن؟ نایداداشت ا-

را  ایلع یغرولند ها یصدا یند؟ وقتشدم، داشت ساکت

تو عرضه  گفتیم ایلع یداشتند. وقت یعنی دمیشنیم

وجود  یپس مشکالت یرا ندار یزندگ نیچرخاندن ا

 و نگاه سرخ ماهان! ایتر لع یداشت. چشم ها



 فکر کنم!-

 

 :دیپرس یبا لحن پرسشگر یعبدل یآقا

 ؟یستیمطمئن ن-

نه خب. آخه زن داداشم استراحت مطلق بود. بعد -

 همش خونه ما بودن.  نیبخاطر هم

 افرا...  نیبب-

 

 داد: رونیشدم. نفسش را ب رهیدهانش خ به

بهت گفتم من فقط مسئول  ادتهی اد،یم شیپ زایچ نیا-

گه تا  یم ادی. هرکس غم و غصه هاشو مستمیکارگاه ن

 یو. اگه با کسبهم بگ کنهیم تتیاذ یآروم بشه. هرچ

 !یایکنار ب تیوضع نیبا ا یتونینم یحرف نزن

 

 یچه جلو یرا گرفتم. داشتم برا یصندل یها دسته

گرفتم؟ چرا  یکشتند م یکه داشتند مرا م یتمام کلمات

 یکردم؟ از وقت یحرف نزدن را انتخاب م شهیمن هم

بروز  یزیکردم و چ یم هیآمد از درون گر یم ادمی

 کرد. یداشت روحم را تکه تکه م نیدادم و ا ینم



و  ختیآب ر یوانیخودش ل یو برا ستادیحرف ا یب

 وانیاز ل زتریتم یوانیمکث کرد و در ل یبعد لحظه ا

در دست خودش، آب پر کرد و دستش را به طرفم 

 دراز کرد. نگاهش کردم. 

 

 کنه. یبخور آرومت م -

 که نگفتم ادامه داد: یزیچ

 بهم اعتماد کن. -

 

. راست دمیرا از دستش گرفتم و الجرعه سرکش وانیل

از آتش درونم کم شد.  ،یفقط کم ،یکم دیگفت. شا یم

ام  یخانواده را از ذهنم و زندگ نیشد تمام ا یکاش م

کارگاه  نیکردم. فقط من بودم و پارچه ها و ا یپاک م

 یکه م یکه فقط من در آن بودم و همان یا ندهیو آ

 خواستم بشوم.

گم. هر وقت  یهم نم یچیه نم،یش یم نجایمن ا -

بشنوم.  یخوا یم یمنم آماده ام هر حرف ؛یآماده بود

 گه؟ید نهیهم یدوست برا

 



 یخواست باشد؟ خودش را دوستم م یم دوستم

و  دنیگفته بود اهل حرف شن یدانست؟ چند بار

قضاوت نکردن است و من فقط حرف نزده بودم و 

 .دمیترک یبار داشتم م نیا

 شه. یداره منفجر مخونمون  -

زدند تا  ینگفت. کاش همه مثل او فقط حرف نم چیه

شدم  ییمن بتوانم بپرسم چرا من آماج همه حمله ها

 که مسئولشان نبودم. بغض کردم:

 

گذاشته رفته. بچشو  ایشم. لع یمنم دارم منفجر م -

 یچ دمیول کرده، شوهرشو ول کرده. من اصال نفهم

 که... نیشد اما االن به محض ا ینطوریشد که ا
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خفه ام  یبغض لعنت نیدهانم را قورت دادم تا ا آب

 تر برود تا فقط بتوانم حرف بزنم. نیینکند؛ تا پا

کنن بغل من و  یرسم خونه بچه رو پرت م یم -

که  یراه هیرن دنبال  یم نییهمش دارن باال و پا

که خودش گذاشته رفته رو مگه  یکنن... آدم داشیپ

 کرد؟ دایرفتن پ نییشه با باال و پا یم

 :دیپرس آرام

 

 خودش رفته؟ یدون یاز کجا م -

 حواس گفتم: یب

ه خودش ک دتشید مارستانیتو ب یکیگفتن  دمیشن -

 خدا. ی...! وارونیرفته ب

 حتما مشکل داشتن که رفته. -

 شدم: یعصب

 



 یول نم ینطوریآدم بچشو ا یمشکل چیبه خاطر ه -

 هیسره داره گر هی. حاال هم که بچه یمشکل چیکنه، ه

. همه نیخواد. همه عصب یکنه و البد مادرشو م یم

 قهیتونم دو دق یبه زور م یانفجارن و من حت یآماده 

 نشنوم. ادیداد و فر یکه صدا نیچشمامو ببندم بدون ا

 

 ؟یکن یم هیحاال چرا گر -

 شهیبغضم آرامتر از هم دم،یکش میگونه ها یرو یدست

 شکسته بود.

 نکرد. هیخورد و گر نیشه زم ینم - 

بلند معده م باعث  ینگفت. صدا یزیو چ دیکش یآه

به  ینم زده، دست یشد با خجالت و با همان چشم ها

ببرم. هر  نییممکن پا یدهانم بکوبم و سرم را تا جا

اما  ختیر یاو م یجلو میداشت آبرو یلحظه به شکل

و بر عکس  دینزد، نخند شخندیبرخالف انتظارم ن

 گفت:

 

 افرا؟ یغذا خورد یک -



 د؛ینرس ییافکارم به جا یکردم و وقت یو من من

 :دینگفتم. دوباره پرس یزیچ

 ؟یصبحونه خورد -

انداختم. کاش  نییاز قبل پا شتریگفتم و سرم را ب ینچ

 فرو بروم. نیزم نیشد امروز در ا یم

 ؟یشام خورد شبید -

 

 قاشق فکر کنم...! هی -

 بود؟ یشام چ -

 یماهان داشت عربده م شبیچه شده بود؟ د شبید

داد و بابا  یفحش م شیها هیگر انیو مامان م دیکش

و  ایدانست در مورد لع یکه م ییزهایزد از چ یدم م

و من  زدیبه هم نر شانیوقت نگفته بود تا زندگ چیه

کردم که  ینگاه م یگوشه و به کودک کینشسته بودم 

 دهیعذاب کش یحت یحجسماً سالم بود و قرار بود رو

اش مته  هیگر یکه صدا یتر از من داشته باشد. کودک

گرسنه ام  یاعصابم و درد معده  یبود رو یا

 ایمهم بود و گو شانیچقدر برا ایشده بود. لعفراموشم 

 دانست. یخودش هم نم



 

 خوردم. یچ ادینم ادمی -

 ینان و ظرف خچال،یتکان داد و از  یتأسف سر با

گذاشت و  میرو به رو زیم یو رو دیکش رونیب

 نشست. میخودش هم رو به رو

 بخور. یزیچ هی -

 را تکان دادم: سرم

 

 .ستیگرسنه م ن ینه مرس -

 .ستمایبلد ن یمن بچه دار رم؟یبرات لقمه بگ دیبا -
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نشست. صورتم را نگاه  میلب ها یرو یکمرنگ لبخند

ه بود ک میگرفتن لب ها هیزاو دنیکرد و انگار با د

 گشاده تر گفت: ییگرفت و با رو یصورتش رنگ

 هیحالت خوب شد. پس بخور به معده ت هم  نیبب -

درست و  یغذا هی یذره خوش بگذره. دفعه بعد

 ه؟یمهمون من. نظرت چ یحساب

کم رنگ را  یشخندیحرف تکان دادم. ن یرا ب سرم

که به  دمیو شن دمید شیلب ها یرو یلحظه ا یبرا

 گفت: یآرام

 دختر خوب. نیآفر -

زد  هیتک یعبدل یبه دهان گذاشتم. آقا گرید یا لقمه

 را در هم قالب کرد: شیو دست ها

که انقدر  نیگرفتن! با ا یهمه امروز سراغتو م -

همه  یستین یپررنگه. وقت یلیحضورت خ یول یساکت

 متوجه شدن.

 نیفرو دادم و چشم دوختم به دورتر یرا به سخت لقمه

 ز آن شکسته بود.ا یسنگ کف که تکه ا

 گه؟یهمه دوستت دارن د نجایکه ا یدون یافرا م -



هم فشردم و سرم را  یرا رو می...؟ پلک هایحت همه؟

بروند.  رونیب شانمیتکان دادم بلکه افکار مزاحم پر

 لب گفتم: ریز

دونه  ینم یحت یبندم کس یخونه اما شرط م یتو -

 .رونیمن اومدم ب

 بلند شدم و گفتم: میجا از

 جارو کنم. نوییمن برم پا -

 االن؟ الاقل بذار فردا صبح. -

 فهیهمه جا کث ننیب یو م انی. مستیفردا خوب ن -

 زشته.

 ییجاها یحت دم؛ینزد. تمام کارگاه را جارو کش یحرف

هم  یریرفتم. گردگ یطرفشان هم نم یکه قبال حت

 یرنگ و رو رفته هم دست یاطیخ یکردم، به چرخ ها

نه چندان پررنگ بهشان  یشود برق یکه تا م دمیکش

 .فتدیب

مانده را  یکردم و تمام ظرف ها زیرا هم تم آبدارخانه

را که گذاشتم دم بکشد و  یی. چادمیشستم و آب کش

چهارچوب در  یکه تو دمیرا د یعبدل یبرگشتم، آقا



 یرا نگاه م میحرف کارها یبود و داشت ب ستادهیا

 انداختم و گفتم: نییکرد. سرم را پا

 زم؟یبراتون بر ییچا -

 زد: یلبخند

 ده؟یدم نکش ییچا -

 تکان دادم: یسر

 .دهیاالنشم دم کش نیهم ه؛یخارج ییچا -

کوچک که به زور سه نفر در  یآبدارخانه  وارید به

 زد و گفت: نهیداد و دست به س هیشدند، تک یآن جا م

 گهید یهنرا یاطیاز خ ریغ نمیدم بکشه بب قهیدو دق -

 نه. ای یهم دار
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بودند و تن  ایر یب شیگل انداخت. حرف ها صورتم

 چیه شیاصال مثل ماهان نبود و حرف ها شیصدا

پر از آرامش  شیبه کلمات بابا نداشت. صدا یشباهت

 شیرا که برا ییرا از خاطرم برده بود. چا هیبود و گر

 استکان لب پر را به دست گرفت و گفت: ختم؛یر

 رنگشم خوبه. -

 ام را جمع کردم. خنده

نبات  نجایشه. ا ینبات خوب م هیمزه ش هم با  -

 .میندار

 یبچه ها بخرن. چرا تا االن کس سپرمیواقعا؟ م -

 نزده بود؟ یحرف

من هم سوال بود.  یزد. برا ینم یحرف نجایا یکس

 ینداشت وقت یواقعا کار یعبدل یکس با آقا چیچرا ه

دانستم حقوق  یانقدر حرف زدن با اون راحت بود. م

 یدهد اما همه فقط ماه به ماه به سراغش م یخوب م

 رفتند.

 افرا؟ یر یچرا خونه نم -



 جا کیرا  اتشیرا دوختم به استکان که محتو نگاهم

 بود: دهینوش

 کار دارم. -

 خنده گفت: با

 یاستخدامت کردم؟ اصال ک یبه عنوان آبدارچ یک -

 ؟یکردم که تو جاش اومد رونیرو ب یقبل یآبدارچ

جا راحت باشم و خانه نروم؟  نیگذاشت هم ینم چرا

بلند  یوقت خانه نروم. صداها چیشد ه یاصال کاش م

 یکابوس م میدو روزه داشت برا یکی نیخانمان هم

 شد.

 که گفت: دیدانم چه در نگاهم د ینم

هم بمون.  یبرو... خواست یبر یهر وقت خواست -

 یوقت هیخونه اگر  یرفت یندارم. فقط وقت یمن مشکل

بدن.  ادیبهت کار  یسادیگفتن بگو اضافه وا یزیچ

 ،یو حرف بزن یایب یهم مثل امروز خواست یهر وقت

درست  زیهمه چ هم نباش. یچیراحت باش، نگران ه

 شه. یم

 یبود که نم یدر نگاهش رنگ گرفت. فکر یزیچ

 یکه م یآن بگذارم؛ حرف یرو یدانستم چه اسم



اش  یشانیپشت پ یزیتوانست؛ چ یخواست بزند و نم

داد؟  یم تیناشناخته بود؛ اهم میپروراند که برا یم

به من هم  یخال یایدن نیبود که در ا یکس دیشا

 بدهد. یتیاهم

خوش رنگ  ییچا هیبذار منم لطفتو جبران کنم و  -

 گهیمهمونت کنم. دفعه د ،یختیکه برام ر ینیمثل هم

 ه؟یشه؟ نظرت چ نیریخرم که کاممون ش ینبات هم م

خط و  یو ب زیتم یانداختم و استکان نییرا باز پا سرم

خوش رنگ کرد از  ییپر از چا میخش را که برا

در  یانگشتان بلندش گرفتم. نگاهم که به ساعت باال

 را دنبال کرد و گفت: میافتاد، رد چشم ها

 شد. ریاوه چقدر د -

بلند شدم. به طرف در که  میگفتم و از جا یاوهوم

 که گفت: دمیبرگشتم شن

 افرا؟ -

 :دیبه طرفش چرخ سرم

 ...؟یعبدل یبله آقا -

 زد: قیعم یلبخند

 رو مأمن خودت بدون. باشه؟ جانیا -



که چند  یتکان دادم و از دفترش و از کارگاه یسر

چراغش را به  یعبدل یبود بسته بود و آقا یساعت

بود که به  کیزدم. تار رونیخاطر من روشن کرد ب

را  میبه در انداختم و کفش ها دی. کلدمیخانه رس

 گفت: یکه داشت بلند م دمیماهان را شن ینکنده؛ صدا

 تنها نبوده. ؟یفهم یتنها نبوده مامان. م -

نقل خانه ما شده بود  ایگفت. لع یرا داشت م ایلع حتما

کردم تنها  یو خودش نبود. فرار کرده بود. من فکر م

او را  یکه کس نیداشت. ا یتیبوده اما واقعا چه اهم

نه و هزاران نفر او را با  گرید یو کس دهیتنها د

 نیداشت؟ ا یتیباشند چه اهم دهید گریهزاران نفر د

 شد. ینم میقد ی هآن خان گریخانه د
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نبود که من نبودم  ادشانیرا پشت سرم قفل کردم.  در

هوا را هم  یند، حتبود دهیو حتما ورودم را هم نفهم

پله ها را باال رفتم تا  نیپاورچ نیبودند. پاورچ دهیند

که  دمیبچه را د یو گهواره  دمیبه اتاق خودم رس

گوشه اتاقم گذاشته بودند. مانتو و شالم را پرت کردم 

نشستم و نگاهم را  نیزم یرو رزانوتخت و چها یرو

بودم ماهان چقدر از  دهیکه د یدوختم به گهواره ا

جزء تنها  دیخر یخوشحال بود، روزها دشیخر

بودم ماهان واقعا از داشتن  دهیبود که د ییروزها

بچه  نیخوشحال است؛ هرچه باشد باالخره ا یزیچ

 لما زیچ چیه گرید ایمال او بود و حاال بعد از رفتن لع

 او نبود.

 اردیدر مرا از جا پراند و بچه را هم از خواب ب یصدا

نگذشت که اتاق من و خانه پر شد از  یا هیکرد. ثان

از در  دمیترس یروزه که من م کی یبچه ا ی هیگر

 یکه موجود نیآغوش گرفتنش و از انداختنش. از ا

کوچک در آغوشم باشد وحشت داشتم اما بلند  نیچن

را  فشیشدم و جلو رفتم و با لرز، از گهواره تن ظر

 .دمیکش رونیب



 ییدر آغوشم جا گرفت آرام شد. الالکه  نیمحض ا به

از  شیلب برا ریرا نرم کردم و ز میبلد نبودم. صدا

 شیگرفتش و برا یآمد و بغل م یخواندم که م یمادر

و  یخواند از زندگ یم ییپر از آرامش نوا ییبا صدا

 یا ندهیآ دیکه نو یپررنگ یزنده بودن و رنگ ها

 دادند. یروشن م

 نی. حتما امیگو یکه قرار نبود بفهمد من دروغ م او

خانه بزرگ شود، پس  نیبچه هم قرار بود در هم

 با من داشت؟ یسرنوشتش چه فرق

شود مثل  یاطیکمکش کنم خ یتوانستم روز یم دیشا

شهر  نیا اطیخ نیماهرتر ندهیکه قرار بود در آ یمن

مثل او  یکردم... من هم روز یشوم. حتما کمکش م

آن لحظه هزاران  دیاندازه بودم و مادرم شا نیهم

داشته که بعد از شانزده سال همه رنگ  میآرزو برا

 ینم رنگین قدر بیکه از اول هم یباخته بود. زندگ

 توانست باشد.

گوش  یشد دستم را رو دهیبار چندم که در کوب یبرا

گذاشتم و دعا کردم  دهیتازه به آرامش رس یبچه 

. در باز شد و بسته شد و فتدین هیکاش باز به گر

 یم غیبود که ج ایمادر لع ی. صدادمیآشنا شن ییصدا



را  شیداد و فحش ها یکرد و فحش م یم هیزد و گر

. او هم خبر دمیشن یخوب از پس در بسته م یلیخ

که بلد بود  یراه نیداشت به بهتر یسع اینداشت 

 کند؟ ینقش باز

**** 

بزرگ  وانیل انیانداختم که م یبه نبات چوبدار ینگاه

از کنارم رد شد و نبات  یعبدل یآقا د،یدرخش یم یچا

و  دیند یچرخاندم، کس یگذاشت. سر وانیل انیرا م

زدم، قند  یشدم. لبخند رهیخ وانمیزده به ل جانیمن ه

با نباتش آن را درست  یچا نیبود و ا نییخونم پا

 .کردیم

 دانستمیکه م یرا کنار گذاشتم و لباس یسرنخ زن یچیق

لباسها تا کردم.  هیندارد مثل بق ینخ اضاف چیه گرید

 مانع شد: ییبلندش کنم که صدا ریدست انداختم از ز

 !برمیرو بخور من م تییچا-

حرکت ساده  کیبا  یعبدل یآقا دم،یرا عقب کش خودم

کنارم برداشت و به  زیم یتمام لباس ها را از رو

را  یچا وانیسمت اتاق اتو برد. دست دراز کردم و ل

دو انگشت گرفتم و  انیچوب را م یبرداشتم، انتها



از چرخکارها به  یکیچرخاندم. با اشاره  وانیدرون ل

 داد و گفت: دنشبه ب یسمتش رفتم. کش و قوس

اون  دیزحمت نخ من رو عوض کن. با یافرا، ب-

 ها رو چرخ کنم! یرسارافونیز

چرخش گذاشتم.  زیم یرا رو وانمیگفتم و ل یچشم

شدم که منسوب به  یاتاق را دور زدم و وارد دخمه ا

 ییو نخ ها دیقفسه ها چرخ نیانبار نخ بود. نگاهم ب

 نیبه پارچه ها بخورد برداشتم. چند کردمیکه فکر م

از دخمه  یدوک بزرگ درون بغلم بود و به آرام

اتاق چرخ  وسط زیم یزدم. دوک ها را رو رونیب

دادن با پارچه شدم.  قیشغول تطبکارها گذاشتم و م

دوست ندارد نخ لباسها با پارچه  یعبدل یآقا دانستمیم

 نداشته باشد. یها همخوان

عقب  یپارچه ها گذاشتم و کم یاز نخ ها را رو تکه

اتاق بود  انیکه م یبزرگ ینور المپ آفتاب ریرفتم تا ز

 یکه تقاضا یهمان چرخکار ور؛یبه آنها نگاه کنم. ز

 به سمتم آمد و گفت:نخ داشت 

 به نظرم خوبه! هیوسط نیهم ؟یشکافیاتم م-

 تکان دادم، دوک را برداشت و گفت: یسر



تو  یها یریلباس ش نیرو ا زهیرو بردار نر وانتیل-

 سبد!

 وریرساندم، ز وانمیسرعت خودم را به ل نیشتریب با

را  وانینخ شد. ل ضیپشت چرخ نشست و مشغول تعو

 یبرگرداندن دوک ها یگذاشتم و برا یگرید یجا

 وریکه از کنار ز ینیرفتم. در ح زیاضافه به سمت م

 گفت: شدمیرد م

 افرا!-

دوک ها درون بغلم بود و نگاهش  دم،یسمتش چرخ به

 کردم:

 جانم!-

را خم کرد تا سوزن چرخش را چک کند و  سرش

 گفت:

 نباش! یعبدل یدم پر آقا ادیز گم،یخواهرانه م-
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 زد و گفت: یکردم، پلک نگاهش

 درست شد! نمیا-

 یکه به سخت یچرک یزد، پشت هیاش تک یپشت به

جا داده بود. دوک ها هنوز در بغلم مانده  مکتین یرو

. جلوتر رفتم، زدیجمله او پرسه م یبود و ذهنم حوال

ها را برداشت و  یرسارافونیاز ز یکیخم شد و  وریز

 :دمیپرس

 ه؟یمنظورت چ فهمم،ینم-

 

پدال چرخ گذاشت و جوابم را نداد. با  یرا رو شیپا

 اتاق چرخ یدر آستانه در ورود یعبدل یآقا دنید

به  ینگاه یعبدل ی. آقادمیکارها خودم را عقب کش

 :دیمن کرد و پرس

 ؟یکن کاریبا اون دوک ها چ یخوایم-



 من جواب داد: یبه جا وریز

 نیا یبرا میکردینخ ها رو چک م میآقا. داشت یچیه-

 ها! یسارافون ریز

 

به نخ دوخته شده  یجلوتر آمد، نگاه یعبدل یآقا

 ها انداخت و گفت: یرسارافونیز نییپا

 انتخاب کرده؟ یرنگ رو ک نیا-

 جواب داد: یخفه ا یبا صدا وریز

 من!-

ترش کرد، لبش تکان خورد و با  یعبدل یآقا

 گفت: تیعصبان

 !رترهیرنگ س نیچشات سو نداره؟ ا-

 از دست من گرفت و گفت: یدوک

 رو بزن! نیا-

 رو به من ادامه داد: بعد

مک کن طاقچه رو ک ایرو بذار سرجاشون ب نایا-

 برش! زیرو م مینیبچ

 



به  یعبدل یگفتم و بعد از رفتن آقا یلب چشم ریز

گذاشتم و به  شانیدخمه رفتم. دوک ها را سرجا

 گفت: وریآمدنم ز رونیمحض ب

 یشد مینیبیم هوی یکارآموز یخدا شانس بده! اومد-

 !نجایا سیرئ

چون در حضور من  دینکردم، شا یطعنه اش توجه به

کند. به  یتالف خواستیقرار گرفته بود م خیمورد توب

طاقه را  نیاول یعبدل یسمت اتاق برش رفتم، آقا

 و گفت: دیکوب زیم یرو

 !زیغلت بده رو م ریبرو اونطرف سر طاقه رو بگ-

 

بزرگ برش را دور زدم، حاال  زیگفتم و م یچشم

گرفتم و  را نی. سر طاقه سنگمیبود ستادهیمقابل هم ا

اول را  هیکردم. ال یاریرا  یعبدل یآقا یبه سخت

 تیوضع نیهم زیها ن هیال هیبق یو برا میمرتب گذاشت

تا  دمیکشیپارچه م ی. با دقت دستم را رومیرا داشت

 آن خارج شود.  نیب یهوا

 



برش  یچینشستند تا ق یهم م یرو هیال هیال دیبا

الگوها را  یعبدل یحرکت کند. با اشاره آقا انشانیم

 :دیپرس زیبه م دنمیبرداشتم و به محض رس

 ؟یخورد توییچا یراست-

حواس شده بودم. از اتاق  یسرم زدم، ب یرو محکم

سرد شده را از اتاق  یچا وانیبرش خارج شدم و ل

 دیبه اتاق برش رس میپا یچرخکارها برداشتم. وقت

بلند  زیم یسرش را از رو نکهیبدون ا یعبدل یآقا

 کند گفت:

 تو هم! رهیکالهمون م یبر شیپ یبخوا ینطوریا-

 

نفس سر  کیکرده را  خی یانداختم و چا ریبه ز سر

زود  یلیبود و کامم را عوض کرد. خ نیری. شدمیکش

 کی. دیچیچرخ ها پ یاهویه انیم یچیبلند ق یصدا

دور  یکه روح خسته مرا از تالطم درون ریدلپذ تمیر

برکه حرکت  انیم قیقا کی. درست مانند کردیم

 .بردیو مرا به ساحل آرامش م کردیم

 



بچه ماهان؛ نه  یها غینه ج خواستم،یرا م نیهم من

بابا را! من  دهیمامان و نه کمر خم یضجه ها

کارگاه به  نیا زیدل انگ یاهویه انیروحم م خواستمیم

برود  ادمیرفته است.  ایبرود لع ادمیو  دیایرقص در ب

که با هزارذوق  یکودک ماهان هنوز اسم ندارد و لباس

شده  یدراورم مخف یکشو انیدوخته بودم م شیبرا

 است.
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 شدیرد م انشانیاز م یچیق غیکه ت ییپارچه ها پرز

مقنعه را مقابل دهانم  نییدرون هوا بلند شده بود. پا

زدم.  رونیاز اتاق ب کردمیسرفه م کهیگرفتم و در حال

را به آشپزخانه بردم و بعد از شستنش به سمت  وانیل



تمام شده  یعبدل یکار آقا بایاتاق برش برگشتم. تقر

پارچه ها برداشتم و دسته  یبود. الگو ها را از رو

 .میبه سمت اتاق چرخ کارها برددسته 

 

. کردمیآخر وقت بود و من هنوز داشتم جارو م بایتقر

 یرو یبرق انداخته بودم، حت یاتاق برش را حساب

 شهیکه طبق روال هم وری. زدمیرا هم دستمال کش زیم

ظرف  شدیبود که از کارگاه خارج م ینفر نیآخر

 شدیاز کنارم رد م کهیناهارش را برداشت و در حال

 گفت:

 !شهیتموم م یرو بساب نیزم-

 

 دمیفهمیشدم. نم رهیراست کردم و به صورتش خ کمر

شده بود. به  چمیدارد از صبح پاپ یبا من چه خصومت

کننده را  زیتم یدستمال و اسپر وریمحض رفتن ز

 یروغن وریز زیبرداشتم و به اتاق چرخکارها رفتم. م

کردنش شدم. دلم  زیشده بود، با دقت مشغول تم

سر  زیم یرورا  یفردا پارچه ا یوقت خواستینم

 شود. یروغن دادیم

 



 یعبدل یآقا یتمام شده بود که با صدا وریز زیم کار

 برگشتم:

 !یخسته نباش-

 زدم: یدرون دستش لبخند کوتاه وانیل دنید با

 ممنون!-

انداخت، رد نگاهش را  یواریبه ساعت د ینگاه-

 :دیگرفتم و پرس

 خونه؟ یرینم-

 

 :دمیکش یقیعم نفس

بکشه  غیبند ج هی خوادیبچه ماهان م کار؟ینه، برم چ-

کم  هیبزنن تو سر خودشون. بمونم بهتره  یه هیو بق

 !رمیم گهید

 :دیاتاق نشست و پرس انیم یصندل یرو

 زن داداشت کجا رفته؟-

 زدم: هیتک وریچرخ ز زیم به

 . دونهینم یشکیه یعنی دونم،ینم-

 



کنه. ماهان هم دوره  تیاز ما شکا خوادیم مامانش

 زنش کجاست. نهیافتاده بب

دوست جوابش را  کیو من درست مانند  دیپرسیم او

 یهمه اهال یدوست! وقت کیدرست مثل  دادم،یم

 گریکه د ییماندم و او! او یمن م رفتندیکارگاه م

 یکه حرفها ییرا داشت. او میو هوا شدیمهربان م

بفهمد  یکه از ترس مبادا کس ییحرفها د،یشن یمرا م

 . کردمیمامان در کنج دلم دفنشان م یگفتن ها

 

 نیا شد،یخلوتگاه کارگاه باز م انیزخم کهنه م نیا اما

حرف  یترس چیه یو من ب کردیسرباز م نیدمل چرک

 .زدمیم

که به سن و سال ماهان بود  یمانده بودم و مرد من

دانست؛  یاز ماهان تجربه داشت و م شتریو سالها ب

مرا به  یو حرف ها دیفهم یدانست؛ مرا م یآدم را م

 .دیشن یگوش جانش م

 

گوشم بدهکار حرف  گریشده بود که د یچند روز 

مامان و بابا و ماهان و هرکه به آن ها مربوط  یها



کردم تا به کارگاه  یم یشد، نبود و ساعت شمار یم

 بروم.

همه من  نیبود و هوا گرم تر از حد تحمل و با ا مرداد

کردم تا روحم را با پارچه ها جال  یتا کارگاه پرواز م

نخ ها بکشم و بعد از رفتن همه،  یبخشم، تا دست رو

 هم صحبت شوم.  یعبدل یبا آقا

 

 یبرا ینمانده بود و من حواس یزیچ وریشهر تا

 یبار هم کس نیاول یدرس خواندن نداشتم؛ برا

 یامتحان ینبود که از من حساب بکشد که برا الشیخ

شده بودم و حاال که در راه بود چقدر  دیبار تجد کی

 دارم. یآمادگ
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قبلم  یچند برابر روزها یا یکارگاه را با انرژ در

 یگارنگم را روشن کردم. دفتررن یبستم و روزمرگ

 دهیرس شیداده بودم به آخرها یعبدل یآقا لیکه تحو

 نیبود بر حسن انجام کار من و اول یدییبود و مهر تأ

 یخواستم و م یکه م یا ندهیتنها آ یبود برا یقدم

 شناختم.

 

 یکیخودم را مشغول کردم.  وریز ی رهینگاه خ ریز

از من خواسته  یعبدل یدور از چشم آقا گریدو بار د

گوشم را در و  کیبود دور و برش نگردم و من 

 م؛یزد یرا دروازه کرده بودم. ما فقط حرف م یگرید

 یحرف زدن را هم م نیقرار بود چه بشود؟ هم

 خبر؟ یب ازن از همه ج نیکند ا غیخواست از من در

 

 نیآخر شهیکه مثل هم وریو تا ز دیبه انتها رس روز

اش در را پشت  رهیمشکوک و خ ینفر بود با نگاه ها

گذاشتم و  یسرش بست و رفت؛ جارو را گوشه ا

ها پرت کردم. در اتاق  یاز صندل یکی یخودم را رو



ام را  یکه باز شد چشم بسته از خستگ یعبدل یآقا

 باز کردم و صاف نشستم.

 خونه؟ یر ینم -

 

 دست اطرافم را نشان دادم و گفتم: با

 هنوز کارم مونده. -

 زد و گفت: هیبه چهارچوب تک نهیس به دست

 یزکاریتم یفقط دار ای ؟یدل به کار بد یرس یتو م -

 ؟یکن یم

 انداختم: ریام گر گرفت و سر به ز گونه

 گرفتم. ادی زایچ یلیخب من خ -

 

 باال انداخت: ییابرو

 ؟یمثال چ -

 بهتون بگم... قیمثال... اگه بخوام دق -

 :دیهل کردنم خند به

 ای. بیکه استرس گرفت رمیت امتحان بگخوام از ینم -

 برات. ختمیر ییچا



 ییسرم جارو را جا گذاشتم و خودم را مهمان چا پشت

وقت نداشتم تا  یلیخوش عطر و تازه دمش کردم. خ

 که واقعا مجبور بودم خانه باشم. یزمان

 

 ن؟یامروز خسته بود -

 :دیگنگ نگاهم کرد و پرس یلحظه ا یبرا

 چطور؟ -

 به بچه ها... نیسر نزد یلیخ -

 و گفت: دیکش یآه

 گهید زیو هزارتا چ یمال یآره سرم شلوغه. کارا -

 سرم. نگران نباش. ختنیهمه ر

 ...!یعبدل یگم که... آقا یم -

 حسام. -

ام  یشانیکه نوک زبانم بود و تمام افکار پشت پ یحرف

 از ذهنم کامل پاک شدند. 

 



 یزیو زبان ساکتم چه چ رهیدانم از نگاه خ ینم

 دیخوب خند یخنده و وقت ریبرداشت کرد که زد ز

 گفت:

کنم  یفکر م یعبدل یآقا یگ یم یاسمم حسامه. وقت -

 .یزن یصدا م یپدربزرگمو دار
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پوستم را  میدر هم فرو رفتند و ناخون ها میها انگشت

و سرم را انقدر  دمیبه درد آوردند. نگاهم را از او دزد

لباسم و طره  ی قهیبه  دیبردم که چانه ام چسب نییپا

 آمد. دمیدر د میاز موها یا

 ؟یخودت فرو رفت یچرا تو -



 اطراف یکوتاهم رفت تا پوست ها بایتقر یها ناخون

قرمز و  ییرا بکند و زخم ها گرید یناخون ها

 درست کند. ندهیچند روز آ یدردناک برا

 آخه... خب زشته. -

 

 :دیهم خند باز

 تو؟ ایزشته؟ من  یک یبرا -

 خب. نیبزرگتر یلیشما از من خ -

 گم افرا؟ یمن مگه بهت نم -

 که نگفتم ادامه داد: یزیچ

 ؟یدار یمگه تو مشکل -

قرار بود  یحرف تکان دادم. چه مشکل یرا ب سرم

ها بودند که مرا به اسم کوچک  یلیداشته باشم؟ خ

نفر  کیدانستمشان؛  ینم ستهیزدند و شا یصدا م

بود که حق صدا کردن اسمم را به دست آورده بود، 

 داشتم؟ یم یمشکل دیچرا با

 

 .یندارم تو اسممو صدا بزن یمنم مشکل -



 را به زبان آوردم:عمرم  یبهانه  نیتر یدست دم

 ...!هیآخه بق -

 کرد: اخم

 ؟یچ هیبق -

 زنن. یحرف م -

 گفت: یعصب

مونده تو کارگاه خودم پشت  نمیکنن. هم یغلط م -

 که به خودم مربوطه حرف بزنن. ییسرم بابت کارها

 گفتم: عیسر

 .دیببخش -

 کرد: نگاهم

 زنه؟ یحرف م یک -

 

 که شروع کرده بودم گفتم: یاز مکالمه ا نادم

 کس به خدا. چیه -

قول بده منو به اسم  ایاسم طرفو به من بگو  ای -

 ...!یزن یخودم صدا م



 آخه...؟ -

 ... بگو باشه.مییهر وقت که تنها -

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 باشه. -

 ؟یباشه چ -

 وحشت زده نگاهش کردم: بایتقر

 ؟یچ -

 

 ندد:به چهره ام نخ نتوانست

 هیکه انگار  یش یجوجه م هیمثل  یوقت ادیخوشم م -

گم  یکنه شکار شده... دارم م یو فکر م دهیگربه د

 .یاسممو صدا کن که عادت کن

حواسم پرت اسمش شد که گربه و جوجه و  آنقدر

 یرفت. اسمش حسام بود؛ آن موقع نم ادمیشکار از 

 دمیمجانم فه متیاش چه بود اما بعدا با ق یدانستم معن

کشتن من و  یبود برا یبران ریمثل اسمش, شمش

پناه و آماده شکار شدن، مثل من. مثل  یب یدختران

که خودش را کشته بود و من آن موقع  یهمان دختر

 دانستم. یاسمش را هم نم یحت



 

من شکار اول نبودم، حتما شکار آخر هم  دمیفهم بعدا

چون  یوینبودم. حداقل تا چند سال آن شهر از شر د

 دمیفهم دم،یفهم زهایچ یلیحسام در امان بود. بعدها خ

 اورندیمثل من به او پناه ب یپناهان یآمد ب یخوشش م

بزنند و درست در لحظه  هیو به او اعتماد کنند و تک

 یبا تکان م،یا ستادهیاعتماد ا یقله  نیکه در بلندتر یا

 یکار نیکوه به قعر دره پرت کند و ا یما را از باال

 د که با من هم کرد.بو
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زدم و از دفترش خودم را  رونیاز اتاق معراج ب من

 یاز چه کس دی. مرا باابانیخ یپرت کردم تو



کرد؟ ماهان؟ من ماهان را سال ها  یم یخواستگار

کردم، فکرش هم  یحساب نم زادیبود داخل آدم

 مسخره بود.

که داشتم و در واقع نداشتم و بعد از  ییو عمو خاله

 دهیند گریمامان و بابا رنگشان را هم د یخاکسپار

کردم که  یدعوت م یخواستگار یبودم را برا

بزرگترم باشند؟ من بزرگتر خودم بودم، من سال ها 

 کرده بودم. تیبود که خودم را ترب

 

که  یرا برداشتم و تماس گرفتم با شماره ا لمیموبا

را آماده  یحرف رم،یتوانستم بگ یچشم بسته هم م

 ستیدانستم قرار ن یداشتم. م نانیکردم که به آن اطم

و صد بار سقوط  مدیبار لرز کیبلرزد. من  میصدا

 یداشتم و م یشتریب یبار من تجربه  نیکردم، ا

 بلرزم. دیدانستم نبا

 جانم؟ -

 

من است و  یجانم گفتنش فقط برا نیدانستم ا یم

از دلم،  یشده بود که گوشه ا یمادرش و چند بار

که  یمردانه اش و جانم یصدا یضعف کرده بودم برا



که  ینز یمادرش، برا یمن بود و برا یفقط برا

بود و او را  دهیبزرگش کرده بود و به او عشق ورز

مادرش  ی هساخته بود. من به انداز نیچن نیا یمرد

 مهم بودم. شیبرا

 .میخواستگار ایب -

 بود. نیاز اول هم برنامه هم -

 

 خونه ندارم. نیا یمن بزرگتر از خودم تو یول -

 موقعش استفاده کردم و ادامه دادم: یسکوت ب از

 یگ ی. تو میدون یمنو م یتو سر و ته زندگ -

هم  ایتا آخر دن نویگم دوستت دارم. ا یمنم م یعاشقم

 یرو دمیکه حلقه رو کوب یاون لحظه ا یگم. حت یم

 یرو غویداشتم ت یوقت یهم دوستت داشتم. حت زیم

فقط من دوستت  یدوستت داشتم؛ ول دمیکش یرگم م

قبول کن.  من طی... منو با شراگهیدارم و نه کس د

 میاز من خواستگار ،یکن میخواستگار یخوا یاگر م

 وقته تنها چراغش منم. یلیخونه خ نیکن. ا

 



هم نشد. آرام  یآرام بود، ناراحت نشد، عصبان لحنش

 گفت: نیقیاما پر از  نهیو با طمأن

و مامانم  یاریم یی... برامون چاتیخواستگار میایم -

و بابام عشق  نه کیم فیعروسش تعر ییاز عطر چا

داشته باشه و  گهیدختر د هیکه قراره  نیکنه از ا یم

 یم یزیاالن داره برنامه ر نیمهرو... مهرو از هم

که  نیو ا تونیدونفر یرفتن ها رونیب یکنه برا

خوام،  یرو حتما م و. من تنیچونیپ یمنو م یچطور

چراغ روشن و پرنور داره چه  هیکه  یچه با خونه ا

گم  یچراغش رفته. به مامان م یکه سو یبا خونه ا

 .رهیباهات تماس بگ

 

خواستم  یگرم شد. من م یلحظه ا یدلم برا ته

دانست که من هنوز هم  یم شیکنارش بگذارم و خدا

 یرفت، م یآماده بودم که کنارش بگذارم اما او نم

 شهیهم یرفت تا من را برا یجا نم چیشناختمش، ه

 یستم و هم مخوا یو من هم م ندیهمسفرش بب

 بود. ایحس دن نیزتریغم انگ نیو ا دمیترس

 افرا؟ میایب -

 ؟یریگ یاجازه م یدار -



 

خواد  یخب دلم نم یمن اجازه هامو قبال گرفتم، ول -

 .یکارگاه باش یتو تو میزن یدر خونتو م یوقت

بودم  ستادهینوک قله ا یدهانم را قورت دادم. رو آب

خراب شود.  زیتا همه چ میبگو یزیچ دمیترس یو م

 ستادهیبار معراج کنارم ا نینوک قله بودم و ا یرو

خودم  یکرد اما اگر پا یبود. او مرا به دره پرتاب نم

 شدم. یسر پا نم گریبار د نیخورد، ا یم زیل

 م؛یایخوام. ما م یکنم جواب نم یحاال که فکرشو م -

دارم  یبرت م امیخودم م یکارگاه باش یاگر تو یحت

خوام.  یم یخواستگار ییخونت و ازت چا ارمتیم

 .رمیگ یو جواب مثبت م ارمیم ینیریش

گرم بود و ته دلم هم  می. گونه هانییرا انداختم پا سرم

گرفته  شیوقت پ یلیگرم. معراج جواب مثبتش را خ

 بود.

 

و  می. چهار ماه برستمیو من اهل طول دادن ن میایم -

 میکن یش عقد م گهیو هفته د امینداره... من م میایب

شهر هم دعوتن. همه  ی. همه یو هفته بعدش عروس

 .یتو مال من شد ننیبب دیآدما با نیا ی



 

داشت. لبخند زدم  ندهیکه از آ یزدم به تصورات لبخند

 چیه یبرا ییجا چیکه من بودم و او و ه یا ندهیبه آ

 یکه راض نیوجود نداشت. لبخند زدم به ا یگریاسم د

ام فکر نکند. لبخند زدم که مرا شده بود به حس

همانگونه که بودم خواسته بود اما... اما حسام هنوز 

 .دمیترس یبود. حسام هنوز بود و من هنوز م
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 ؟یبعدش چ -

خام بود که در ذهنم شکل گرفته بود و از  یفکر

 مکث گفت: ی. معراج بعد از لحظه ادیدهانم پر



 ؟یبعد از عروس -

 گفتم. یاوهوم

تو رو  یمن. خونه  یخونه  میریم یبعد از عروس -

که هست  ینطوریهم ای میکوب یم ای میفروش یم ایهم 

 .میدار ینگهش م

 .یدیمن رو تو خر یخونه  -

 

 هیهنوز مال توئه... فرقش  یگر بخوااون خونه ا -

 امضا زدنه.

 خوامش. ینم -

نگران  ستین ازین گهیمن و تو د یخونه  میریپس م -

 .یباش یچیه

 شهر...! نیاز ا م؟یبر نجایاز ا -

 خامم را آخر به زبان آوردم. با شک گفت: فکر

 کجا؟ میبر -

 دونم... تهران؟ ینم -

 



 ینگفت. داشت افکار و حرف ها یزیچ یلحظه ا چند

 لب گفتم: ریکرد. ز ینزده اش را مزه مزه م

دونم  ی. ممیزن یحرف م شتریبعدا در موردش ب -

دونم  ی. منجایا یرو آورد تیکار و زندگ یهمه 

 م؟یسختته جا به جا شدن... بعدا حرف بزن

 .نمتیب ی. ممیبعدا حرف بزن -

 

تصور کنم.  توانستم یرا از پشت تلفن هم م لبخندش

که  یا ندهی. آدیکش یم ریرا به تصو ندمانیداشت آ

 ی. زندگیگریاسم د چیقرار بود من باشم و او و نه ه

 داشت. یگرید یبرنامه ها میاما برا

**** 

من که قرار بود هزار چرخ بخورد تا به  یزندگ بیس

خورد و من  یچرخ م ریدستان تقد انیبرسد، م نیزم

ها فقط  یلیتوانستم بکنم. من هم مثل خ ینم یکار

زدم تا  یداشتم در خالف جهت رودخانه دست و پا م

 به آبشار برسم.  رترید

 



به صورت در هم مرد مقابلم کردم، درون چشم  ینگاه

 دمید یم افتهیپرورش ن یبود؛ فکر یبیعج زیچ شیها

بهانه  دیتا شا اوردیخواست ب یکه م یو هزار بهانه ا

 ایو  شتریب یاجاره ا ای شتر،یب یپول یکند برا دایپ یا

و  دمیکش فمیک یرو ی. دستشتریب یلیخ یونیسیکم

 گفتم:

 خوام! یآپارتمان ساده م هی -

 

و  یشما مجرد نهی. بحث ایآبج یگ یم یدونم چ یم-

 دن. یقِسم آدما خونه به زن مجرد نم نیا

قالب شد. در  فمیک رهیکردم، دستم دور دستگ نگاهش

 دیماهان را لعنت کردم، بخاطر او و اشتباهاتش بادلم 

 کیزدم که از تنها بودن  یسر و کله م ییبا آدم ها

کردند. به معراج گفته بودم  یدختر هزاران برداشت م

شد  یحرف باعث م نیهم م،یبرو یبعد از عروس

خانه مقاومت کنم. اجاره کردن  کی دنیخر یجلو

که به زعم  یبود؛ راه میراه برا نیتر عیو سر نیبهتر

و  یکوتاه و گوشت یمرد کوتاه قد با انگشتان نیا

 نمود. یقواره، چندان سهل نم یطال و ب یانگشتر

 



 یپا یبند چیبروم و ه یخواست بعد از عروس یم دلم

ام را  ندهیآ دیشهر هزار رنگ گره نزد. با نیمرا به ا

شهر هر چه بود، اگر  نیکردم. ا یروشن تر تصور م

 دم،یرس یم زهایچ یلیگذاشتمش، به خ یسر مپشت 

کار را کرده بودم. همانطور که  نیهمانطور که قبال ا

بار هم  نیساختم، ا بارهها خودم را دو رانهیاز و

 کردم. یکار را م نیهم

 

 درون زونکنش گشت و گفت: یبرگه ها انیم مرد

صاحبخونه آدم  یول ستیمورد هست، آپارتمان ن هی -

 !هیخوب

 مرد ادامه داد: دم،یکش یقیعم نفس

 هاست؛ دوتا اتاق... یمیخونه قد نیاز ا -

 جا بلند شدم: از

 ن؛یمن دنبال آپارتمان اومدم. شماره من رو که دار -

 !نیبود خبر بد یاگر مورد

 

بدهد از  لمیتحو یگریبمانم تا حرف د نکهیا بدون

که  یزدم. از صبح به هر بنگاه رونیدفتر امالک ب



 یزدم و هنوز نتوانسته بودم کار یمسر  دمید یم

کنم. قرار بود خانواده معراج مرا از خودم 

مراسم قرار نبود در خانه  نیکنند اما ا یخواستگار

تا آواره  دیربود. معراج خ دهیباشد که معراج خر یا

دستان باد رها  انیبودم که در م یام نکند اما من برگ

 شدم.

 

ماهان با لحن  یگذاشت بمانم، وقت ینم غرورم

خودش معراج را دوست پسرم  زیمخصوص نفرت انگ

معراج دوست پسرم  یعنیشد بمانم. ماندن  ینم دینام

بودم  یماهان من فقط معشوقه ا دیاز د یعنیبود؛ 

دوستش داشتم و من  یمرد یبرا یتعهد چیبدون ه

 نبودند. کممثل ماهان  ییخواستم؛ و آدم ها یرا نم نیا

 

 ابانیگردنم را محکم تر کردم و خودم را به خ شال

 کی دنی. با درفتمیبه کارگاه م دیرساندم، با یاصل

زود خودم را مقابل در  یلیدست تکان دادم و خ یتاکس

انداختم و وارد  دی. بدون زنگ زدن کلدمیکارگاه د

حالل به  یکه روز ییگرم حاکم بر آدمها یشدم. فضا



سالم  دنمیرد. سلما با دک مآوردند دلم را گر یدست م

 کرد، جوابش را دادم و به اتاقم رفتم.

 

را اجرا کردم که  یشدم و برنامه ا ریجاگ زمیم پشت

کردن خانه است. سرم به  دایگفتند مخصوص پ یم

که به نظرم خوب بودند را  یگرم بود و موارد یگوش

سمسار قرار  کیغروب با  یکردم. برا یم ادداشتی

خواستم هرچه مانده بود را بفروشم.  یداشتم و م

 یزیچ چیخواست، او جز پول به ه ینم چیماهان ه

 تعلق خاطر نداشت.

نبودند که  میروزها نیبهتر ادگاریآن خانه  لوازم

داشتنشان تالش کنم. بهتر بود بفروشم  یبخواهم برا

که هربار  فتدین ییچشمم به روزها گریببخشم تا د ای

ردن و زنده شدن بود. از نو کردنشان مانند م یتداع

 یدیلوازم جد دیبا دیجد یزندگ کیکردم،  یشروع م

 کند. گرید یداشت تا مرا آدم یم
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 میکه به در خورد سر بلند کردم و چشم ها یتقه ا با

داخل شد و با  یشد. به آرام ستهینگاه شاداب شا خیم

 کایکه پشت سرش آمد ماتم برد. مل یفرد دنید

محجوبانه سالم کرد. آب دهانم را قورت دادم و به 

که خانه ها را در آن  یسالم کردم. دفتر شانیهردو

 .دمیکرده بودم با صدا به هم کوب ستیل

 

کمرنگ که به  یاز جا بلند شدم و با لبخند اریاخت یب

نگاهشان  فیشد؛ بالتکل لیتحم میبه لب ها یسخت

 یسرزده را دوست نداشتم. چشم ها دارید نیکردم. ا

را دوست  کایمل نیو نگاه آرام و مت ستهیشادان شا

به دام افتاده بودم که انگشتانش  در  ینداشتم. مجرم

 یفرار م یبرا یبهانه ا لاهم گره خورده بود و دنب



 یب ستهیشا م،یها که آرام گرفت یصندل یگشت. رو

 گفت: قیعم یمن و با لبخند یتاب یتفاوت به ب

 شده افرا! نیات سنگ هیسا -

 

مشتاقانه نگاهم کرد و  کایزدم، مل یجان یب لبخند

 :دیپرس ستهیشا

همش ورد  ؟یمن رو بکش یجار نیا یخوا یم -

 ی. از وقتیزبونش شده که تو زحمت لباسش رو بکش

 !ادیبه چشمش نم یچیه گهید دهیمدلت رو د

 

من؟ فراموشش  یشنهادیکردم، مدل پ کایبه مل ینگاه

خواستند  یبود و حاال م دهیکرده بودم، از ذهنم پر کش

 یبدوزم که دستم به سمت دوختنش نم یمن لباس

شهر دست و دلم  نیارفت. مگر فقط من بودم که در 

 یشهر که حت نیدر ا د؟یلرز یم یاطیچرخ خ دنیبا د

 یدانشگاه هم ساخته بودند پر بود از دانشجو شیبرا

 خواستم جزوشان باشم. یو دوخت و من نم یطراح

 



 نیا یشکستم. من برا یام م یرا با جواب منف دلشان

شدم اگر...  یبار تکه تکه م نیکار آماده نبودم. من ا

 یچا ینیآمدم. سلما با س یکار بر نم نیمن از عهده ا

زدم و به محض  یرنگ یلبخند ب شیوارد شد، به رو

 گفتم: ستهیرفتنش رو به شا

سرم  ختهیشلوغم، سفارش ر یلیجان خ ستهیواال شا -

 خوام قبول کنم و بدقول بشم. یفکر نکنم بشه. نم

 

 یبا مهربان کایهاج و واج نگاهم کرد، مل ستهیشا

 گفت:

لباسم رو  یشکیه خوامیافرا خانوم جز شما نم -

اون مدل  یاز وقت گهیجون راست م ستهیبدوزه. شا

 .رهیگ یچشمم رو نم یچیه گهید دمیرو د

 میمن کر شده بودند. برا یگوش ها یول گفتیم او

نبودم. ذهنم  دنشیخواند که مشتاق شن یم یقصه ا

 یواژه ها را برا نیگشت تا بهتر یکلمات م انیم

تر باشد؛ که  یکه واقع یکند. بهانه ا دایپ یبهانه تراش

خم شد و  ستهیبزند. شا شانیهردو نهیدست رد به س

 را برداشت: یچا وانیل

 



انگار چه خبره. کل  یشلوغ یگیم نیتو هم همچ -

 !شتیپ میعروس رو آورد هی ست؛یخاندان که ن

 فکر کنم؟رفتند تا بتوانم  یچرا نم کا؟یمل عروس؟

 وگرنه... رمیجون به خدا درگ ستهیشا -

 :دیحرفم پر انیم کایمل

 .نیاریتروخدا نه ن -

 

 نیکه آسمان هم به زم دندیفهم یراحت تر م کاش

برم.  یعروس نم نیا یمن دست به چرخ برا دیایب

بود و نه  دهیبه کام من نه چرخ ایتا به حال دن یول

 نیکند. شکست خورده از آخر رییتغ یزیقرار بود چ

 کردم: ستهیبه صورت شا یبهانه ام، نگاه

 

 !ستهیقول بدم شا تونمیمن نم -

نه  ایدارد  لیم یچا دیپرس کایاز مل یبه آرام ستهیشا

 گفت: کا؛یمل یجواب منف دنیو بعد از شن

. اول و آخرش ستمیمن ول کن ن یول اریتو نه ب -

 بوسه! یلباس عروس ما دست خودت رو م
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به خودم بجنبم عزم رفتن کردند. با رفتنشان نفس  تا

 نیگذشت و از ا ی. کاش زودتر روزها مدمیکش یقیعم

اج از نو با معر زیو فارغ از همه چ میرفت یشهر م

دردناکم  یها قهیشق ی. دستم را رومیکرد یشروع م

و  ستهی. با رفتن شادمیکش یقیفشردم و نفس عم

حضورشان  نیسنگ یحالم بهتر شده بود، فضا کایمل

 رفت و نفسم باال آمد. نیاز ب

 

دانستم  یکه نوشته بودم کردم، نم یستیبه ل ینگاه

 یمدت کوتاه یبرا توانمیخانه ها را م نیاز ا کیکدام 

مقابل  یاز آِن خودم کنم. در ذهنم قرار بود وقت



. دیباشم که با ییهمان افرا نم،ینش یخانواده معراج م

کند.  یم یمعراج زندگ رقیب ریبودم که ز ینم ییافرا

بودم تا  دهیدوشم کش یرا رو یتمام عمر بار زندگ

 عنوان نباشد. نیکش ا دکیاسمم 

با چشم  کهیم و در حالدست نوشته ام را برداشت برگه

زدم. بعد از سفارش  رونیاز دفتر ب گشتمیسلما م یپ

الزم دفتر را ترک کردم و خودم را به خانه  یها

 رساندم.

 

که با او تماس گرفته بودم  ینگذشت که سمسار یلیخ

زنگ زد و وارد خانه شد و از همان اول نگاه 

لوازم خانه چرخ زد. از سالم و  یاش رو دارانهیخر

 لیوسا انیو خوب که گذاشتم م میکه رد شد کیعل

 گفتم: رد؛یرا بگ مشیگشت و گذار کند تا تصم

 خب؟! -

 داد: یدرون دستش را تکان یا روزهیف حیتسب

 ها.... یبعض یهاش خوبن ول یبعض -

 

 در هم رفتند: میشد، اخم ها ساکت



 یم یاریب یخوایها رو که اما و اگر م یاون بعض -

 بگو! یرو دار دشیبخشم. هرکدوم که قصد خر

 به خود گرفت: یگریشد، نگاهش رنگ د زیت

 شما؟ یخانوم چرا کم طاقت -

 

 یخرج کردن نداشتم، زمانم هم کم بود. م یبرا یطاقت

دور کنم،  میلوازم را از مقابل چشم ها نیخواستم ا

پر کنم که  یکنم و آن را با لوازم دایپ یدیخانه جد

بدهند. سکوتم سمسار را کالفه کرده بود،  یزندگ یبو

 لوازم چرخاند: نیدوباره نگاهش را ب

بذارم  متیفردا ق سمیبنو ستیل هیشما بذار من  -

 .میروش بعد چونه بزن

 

کرد  یکه م یباال انداختم. هرکار یتفاوت شانه ا یب

 زیم یکرده را از رو خی یچا وانیمهم نبود. ل میبرا

 بیاز ج یبرداشتم و به آشپزخانه بردم. دفترچه چرک

شد  یکردن اقالم ستیو مشغول ل دیکش رونیکتش ب

 فروختن به او نشان داده بودم. تیکه به ن



کاناپه که نشستم و  یبه سرعت شب شد. رو روزم

صورتم خورد.  یتو یقتیحق دم؛یخودم کش یپتو را رو

 یده و با دعامن قرار بود ازدواج کنم. معراج با خانوا

داده اند، قرار بود مرا  تیگفت با رضا یکه م یریخ

به خانه خودش ببرد و آنجا هر چه قرار بود بشود، 

و غذا  دنید لمیمسلما به خنده و گفت و گو و ف

داشتم که  ییشد. من ترس ها یخوردن محدود نم

 یهنوز از شرشان خالص نشده بودم. من خاطرات

 نگرفته بودند. داشتم که هنوز در ذهنم آتش

 

که حسام کرد دور  یتا از کار دیها طول کش سال

که حسام از من درست کرد  یا رانهیشوم، تا از و

 نینبود و من ا یبدون کمک شدن نیو ا رمیفاصله بگ

خاکستر سر بلند کردم  ریدانستم. من از ز یرا خوب م

که گوشه اتاقم جا داشت،  یاما هنوز در خانه ام، تخت

 ن خانه بود.یا ی لهیوس نیاستفاده تر یب

 ینازک در دستم را چنگ زد. از گرما یمشتم پتو

دل کندم و از پله ها باال رفتم. در  نهیمطبوع شوم

نگاه کردم که مثل  یو به تخت ستادمیچهارچوب در ا

آن  یرو یتن گرم چیمرتب بود. سال ها بود ه شهیهم



 هیشت با روبود. سال ها بود آن بال دهیبه آرامش نرس

بار مامان محض تنوع  نیکه آخر یصورت ریحر ی

شبانه ام نشده بود.  یمهمان اشک ها د؛یخر میبرا

تخت  نیا یخواب راحت رو کیاتاق سال ها بود  نیا

 بود. دهیند

 

به دنبال خودم  نیزم یمحکم تر شد. پتو را رو مشتم

 هیهم رنگ رو یملحفه  یکشاندم و پرتش کردم رو

ارتباطشان  یب یکردم به رنگ ها یبالشت. سع ی

 زهایچ یلیراحت تر بود. من از خ میفکر کنم. برا

گذشته بودم. من خاطراتم با حسام را آتش زده بودم؛ 

بود و بعد به  هحسام آرامش گرفت دنیکه با د یقلب

انداخته  خیشده بود را به زباله دان تار دهیآتش کش

 بود. یم یزیچ دیتخت که نبا کیبودم. 

 

 یرفتم و خم شدم و ملحفه را لمس کردم. گوشه  جلو

تشک.  یتخت را گرفتم و کف دستم را گذاشتم رو

 یتداع میبرا یصحنه ا چیرا نبستم تا ه میچشم ها

نبود و من  نجایمن بود. حسام ا یتخت برا نینشود. ا

در امان بودم. من در انتظار معراج بودم. من قرار 



 یشباهت چیه دیشا که یزود، در اتاق یلیخ ،یبود روز

شوهرش. معراج  یباشم برا یاتاق نداشت، زن نیبه ا

 ارزشش را داشت.
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در  زهایچ یلیکه باز کردم از شب گذشته خ چشم

بعد  یتخت و کم یخاطرم مانده بود؛ از نشستن رو

بعدتر آرام گرفتن و به  یلیخ دیو شا دنیدراز کش

فرو رفتن. من با فکر معراج به آرامش  قیعم یخواب

از من و معراج و نه  یا ندهیبودم، با فکر آ دهیرس

 .گریکس د چیه

 یوانیدم کردم، ل یخودم چا یبلند شدم و برا میجا از

 یخوش عطر و خوش رنگ که بخار یچابزرگ از 



 یشود، رو دیشد تا در هوا ناپد یاز آن بلند م ریدلپذ

رنگارنگ  یخودم صبحانه ا یگذاشتم و برا زیم

خانه بود؛  نیآخر من در ا یروزها نیدرست کردم. ا

خودم  یبرا یحت دیگرفتم. شا یداشتم رفتنم را جشن م

 .دمیخر یهم م کیک

اپن آشپزخانه بود  یکه رو لمیموبا شینما صفحه

زنگ خانه را پر کرد. اسم معراج  یروشن شد و صدا

پررنگ زدم و جوابش را  ی. لبخنددمیرا نقش بسته د

حس  شیتعجب را در صدا یبلند دادم. کم یبا سالم

 :دیجواب سالمم را داد و پرس یکردم وقت

 .یخوشحال یلیخ ه؟یخبر -

 :دمیخند

 ناراحت باشم؟ یخوا یم -

 خنده اش آرامم کرد. یصدا

خنده ها و آرامش رو  نیکه ا نهیمن تمام تالشم ا -

 ...!ینگو خودت دار ارم؛یب تیزندگ یتو

 گم. ی... من نه نمایحاال تو ب -

 .رونیب میدنبالت با هم بر امیخوام ب یفعال م -

 نشستم: صاف



 کجا؟ -

 ینگران نیاز ا شتریصدات رو ب یتو یاون خنده  -

 یزیچ هی رونیب میخوام با هم بر یدوست دارم. م

. میچندروزه رو فراموش کن نیذره ا هی. میبخور

ذره  هیکه  نیا اقتیبه نظرم هردومون ل ه؟ینظرت چ

 .میرو دار میخوش باش

 .میخوش باش یلیکه خ نهیا اقتمونیبه نظرم ل -

 :دیخند بلند

عوض شده که  یچ میکه حرف زد یبار نیاز آخر -

 ؟یانقدر شاد و خوش شد

 گفتم: آرام

 .یشد یتو واقع -

 میدنبالت بر امیبودم افرا. بپوش م یواقع شهیمن هم -

 ...!رونیب

 :دمیکه قطع کند پرس نیاز ا قبل

 م؟یریکجا م -

 لباس گرم بپوش. هی -



 وانیخوردم و ل عیرا سر یچا یکه قطع شد باق تماس

 بای. به طرف اتاقم تقردمیکوب نکیس یتو بایرا تقر

 یبرا یا نهیکمدم را باز کردم. چندان گزو در  دمیدو

 دمیکش رونیب یکرم رنگ ینداشتم. پالتو یریگ میتصم

را شانه  شانمیپر ی. موهاستادمیا ندهیآ یو رو به رو

سرم انداختم  یکردم. شالم را رو تنزدم و پالتو را به 

 بود را تو دادم. ختهیر رونیکه ب یو با دست چند تار

و قد  ینگاه کردم. اندام ترکه ا یقد نهیخودم در آ به

درشت و قد بلند معراج تصور  کلیمتوسطم را کنار ه

را بستم تا تصورم کامل شود. ما  میکردم و چشم ها

. مطمئن بودم که معراج مرا میجا برو نیقرار بود از ا

شود. حسام  یخوب م زیبرد و همه چ یشهر م نیاز ا

 شد. یخوب م زیم و همه چیگذاشت یرا پشت سر م

 مینه چندان پررنگ به لب ها یبردم  و با رژ لب دست

شاداب تر شده  یام کم دهیرنگ دادم. صورت رنگ پر

 نیمعراج هم خبر داشتم و با ا یها تیبود. از حساس

 یآرام دلش م شهیهم یاز دلم؛ افرا یحال، گوشه ا

 کند. طنتیش یخواست کم

هل کردم. خودم را به  دمیترمز زدنش را که شن یصدا

در  دمیپنجره رساندم و پرده را که کنار زدم د



 نهیآمد و دست به س رونیرا باز کرد و ب نشیماش

شد به  دهیکه کش دمیدر. نگاهش را د یجلو ستادیا

بودم.  ستادهیکه پشت آن ا یسمت من و پنجره ا

را  فمی. کشدمدست تکان دادم و از پنجره دور  شیبرا

به سمتش  بایشه اتاق برداشتم و تقرمبل گو یاز رو

 پرواز کردم.

را که پشت سرم قفل کردم؛ به طرفش برگشتم و  در

به صورتم  یدادم، نگاه لشیتحو یپر انرژ یسالم

باال انداخت. سالمم را جواب داد،  ییکرد و ابرو

 باز کرد و گفت: میرا زد و در را برا نیماش ریدزدگ

 ن؟یبر یم فیتشر یعروس -
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 یصندل یپهن رد شدم و رو یکنارش با لبخند از

 که در را ببندد گفتم: نینشستم. قبل از ا

. کمتر از رونیرم ب یم م ندهیدارم با همسر آ -

 .ستین یعروس

که  دمیآرام تر از آن چه انتظار داشتم بسته شد. د رد

 میکردم. ن یدنبالش م ندهیآ یرا دور زد، از تو نیماش

از اندازه.  شیآمد؛ ب یرنگش به او م یمشک یپالتو

آرام  یلیگرفته بود. خ یاش را باد به باز رهیت یموها

شد  نیقدم برداشت و باالخره سوار ماش شهیتر از هم

 :دیپرس میکه دورتر شد یکمو استارت زد. 

 گن؟ ینم یزیچ گهیهات د هیهمسا -

 کردم: نگاهش

 بگن؟ دیبا یچ -

 

 .یشد بهیمرد غر هی نیسوار ماش -

مهم  یچیه گهی... دمیخواستگار نیایب نیخوا یم -

 .ستین

به صورت تازه اصالح  یزد و دست ییدندان نما لبخند

 و گفت: دیشده اش کش



 !رونیب یر یم یت دار ندهیکه با همسر آ -

زدم  هیتک یاز او بستم و به صندل دیرا به تقل کمربندم

 میصورتم لذت بردم. چشم ها یرو یبخار یو از گرما

 را بستم و گفتم:

 کجا؟ میبر میخوا یم یگ ینم -

 

... بعدش میخور یجنگل؛ آش م میر یم میدار -

ناهار و بعد رستوران طبقه آخر  میری... بعدش مایدر

 ایدونم که از در یم است؛یدر وشیکه و دیمرکز خر

 .یش ینم ریس

تصورش تمام وجودم غرق لذت شد. کاش  از

 شد. یم یسپر نطوریهرروزمان هم

سازم که هر وقت پنجره  یخونه برات م هیروز  هی -

 .ینیرو رو به روت بب ایدر یکن یرو باز م

 را باز کردم و نگاهش کردم: میها چشم

 من همونجا راحتم. یهر جا باش -

 

 .یشهر هم بر نیاز ا یخوا یم یول -



 یمعراج. من دلم م میبعدا در موردش حرف بزن ایب -

 باشه و... ایخواد آش باشه و در

به جاده  یبه من کرد و چشمش را ناراض ینگاه مین

 دوخت: شیرو به رو

 ؟یو چ -

انداختم و با انگشتان دستم خودم را  نییرا پا سرم

 تن صدا گفتم: نیمشغول کردم و با کمتر

 تو. -

پراز آرامش  یتر و صدا میمال یتمیبا ر میمال یآهنگ

که هر دو سمتش را درختان  یخواننده در جاده ا

سبزشان پر کرده بود،  شهیهم یپرتقال با برگ ها

دست  یخواست دست رو یکرد. دلم م یم مانیهمراه

 یعراج که دنده را احاطه کرده بود بگذارم اما مم

وقتش که  مدانست یرا و م شیها تیدانستم حساس

 شد. میخواه رابیبرسد، س

 

 ییآوردم شکوفه ها ادیدوختم به درخت ها و به  چشم

کنند. لبخند زدم به  نشانیقرار بود تزئ گریکه دو ماه د

 گرید یو من و معراج در شهر بهشتیو ارد ندمانیآ



شهر  نیپر از درخت پرتقال؛ فقط اگر از ا یبا خانه ا

 .میشد ی... فقط اگر از حسام دور ممیرفت یم

 

کم  یرودخانه ا یسرعت کم کرد تا از رو معراج

 یجنگل رد م انیم یعمق که درست از وسط جاده 

بسته به  یمسن با چادر یجلوتر، زن یکم م؛یشد بگذر

پخت و آش  یبود و آش م ستادهیکمر با دو پسرش ا

 فروخت.  یم

 

که  گرید نیماش نیرا جلوتر، کنار چند نیماش معراج

سرد توقف کرده بودند،  یهوا نیآش در ا یبه هوا

 نگه داشت و گفت:

 گردم. یاالن برم -

 که در را ببند بلند گفتم: نیاز ا قبل

 .زهیبر ادیبگو کشکشو ز -

از باز شدن در استفاده کرده بود و  یسرد یهوا

کم  میرا برا یلذت بخش بخار یبود تا گرما دهیخز

بغل  شتریرا بستم و خودم را ب میکند. دکمه اخر پالتو

 کردم. 



 

 یکیپالست دیسف ینگذشت که معراج با دو کاسه  ادیز

شد. در سکوت مشغول خوردن آش  نیسوار ماش

 .میشد

 :دیکرد و پرس شتریرا ب یبخار درجه

 ست؟یسردت ن -

از آش خوردم. نگاهم به  گرید یگفتم و قاشق ینچ

 و گفتم: دمیشده بود. خند یکاسه اش افتاد که خال

 گشنت بودا. -

عقب گذاشت و به طرفم  یصندل یرا رو کاسه

 برگشت:

 تمومش کردم که خوب نگاهت کنم. -

 ؟ینیب یمنو م یبارته که دار نیمگه اول -
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درجه  یرا باز کرد و کم شیپالتو یباال ی دکمه

 نییپنجره را هم پا یکه کم دمیرا کم کرد و د یبخار

 داد.

زل زدم  نهی... مامان اگر ببیخواستگار میایقراره ب -

 ذاره. یبهت زنده م نم

و بعد پر از ترس شدم. اگر  دمیتصورش اول خند از

شد  یم نیکه من فقط منم و هم دندید یآمدند و م یم

 یزیکه... آب دهانم را قورت دادم و چ یبهانه ا

 نگفتم.

 افرا؟ -

 

را حتما از  میمرد. ترس ها نیشناخت ا یخوب م مرا

 خواند که گفت: میچشم ها

. بذار بشناستت. افرا.. شناسهیمامانم تو رو خوب نم -

از من عاشقت نشه، کمتر  شتریبهش وقت بده؛ اگر ب

 از من هم نخواهد بود.



 :دمیعوض کردن بحث پرس یتکان دادم و برا سر

 هی میاما االن نه... بر میناهار بخور میخواست یم -

 ... بعدش ناهار؟ایبعدشم در م؟یجنگل بگرد یذره تو

 زد و گفت: استارت

 .یتو بگ یهر چ -

 

بود که شانه به شانه  دهینرس ازدهیساعت به  هنوز

 یو بلند ی. پستمیرفت یفاصله از هم راه م یاما با کم

رفت و موقع عبور  یجنگل را معراج جلوتر م یها

را از من نگه  شیشد با فاصله دست ها یمن که م

و چقدر  ردیخوردم بتواند مرا بگ زیداشت تا اگر ل یم

 بخورد. چیلحظه پ کی یبرا میخواست پا یدلم م

 افرا؟ یبر یخوا یتا کجا م - 

 

 شیپالتو بیو به سمتش برگشتم. دست در ج ستادمیا

 فرو کرده بود.

 تا انتهاش...! -

 جنگل نرفتم. نیمنم تا آخر ا یحت -



 ؟یبود گوشیباز یلیخ -

 خاطرات گذشته اش لبخند زد و گفت: به

 هی ییگز کردم و هر جا ادهیمن تمام شهر رو پ -

وقت  چیکه اون سالها ه بهیکردم. عج دایپ یزیچ

و بعد من رفتم و سرنوشت  نی. بعدشم که رفتدمتیند

 .ونشمیمد شهیباالخره ما رو با هم آشنا کرد. هم

 ؟یسرنوشت؟ بهش اعتقاد دار -

 

دور از هم  یلی. ما خمیشهر بود هیافرا ما اهل  -

دور افتاده  م،یاز هم دور بود یول میکرد ینم یزندگ

با هم آشنا  گهیشهر د هی ی. سرنوشت ما رو تومیبود

 ه؟یهمه اتفاق نایا یکن یکرد. فکر م

باال انداختم و برگشتم تا به درختان سر به  یا شانه

 نبود نگاه کنم. دایکه پ یو آسمان دهیفلک کش

به نظر من سرنوشت حس شوخ  ینباشه... ول دیشا -

زودتر با هم  یلیخ میتونست یداره. م یبیعج یطبع

 .نیزودتر از ا یلی... خمیآشنا بش

 



درست  یزمان درست و جا یگذاشت من تو ریتقد -

شد  یو زودتر شدنش باعث م رید دیشا نم؛یتو رو بب

 نشه...

 زدم و گفتم: یکمرنگ لبخند

 .یاعتقاد داشته باش یزیچ هیخوبه که به  -

 ؟یتو ندار -

که خودم رو  دمیاز نصف عمرم رو جنگ شتریمن ب -

 گهیکه د یوقت دن؛ید یثابت کنم که منو نم ییبه آدما

خودم رو به خودم  دیگرفتم که فقط با ادیشده بود،  رید

رو ادامه دادم که مطمئن بودم تا آخر  یثابت کنم. کار

کردم  یشدم که فکر م یعمرم ازش متنفر شدم؛ آدم

 هرگز نخواهم شد. من به خودم اعتقاد دارم معراج...

 

دور.  یلیو نه خ کینزد یلینه خ ستاد،یا میبه رو رو

 گفت: یلبخندش را حس کردم وقت یگرما

اعتقاد دارم که تو رو سر راه من  ییمن به خدا -

 یکار بود وقت یگذاشت. من مطمئنم دست خدا تو

 یدونستم که قراره باق یو همون لحظه م دمتید



از  یهم که بگ یزیکنم. هرچ یعمرم رو با تو سپر

 کشم. یاعتقادم دست نم نیا

 

 کرد و ادامه داد: مکث

تا روح سرکشت آروم  میهم سر بزن ایبه در میبر -

 رم؟یبشه و من بتونم باالخره بله رو ازت بگ

 دادم و گفتم: لشیتحو زیآم طنتیش ینگاه

 .یمنو رام کن یمونده تا بتون یلیخ -

 افرا. میمن آدم صبور -

 دونم. یم -
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 یوقتها ب یلیشه خ یتو باورت م یروز هیاما  -

 طاقتم اما تا اون روز برسه...

دوختم و  نیادامه ماند، نگاهم را به زم یکه ب حرفش

نگفتم. قدم زدن شانه به شانه معراج درست  یزیچ

 یاش م یاز عطرش دوست داشتن زینفسم لبر یوقت

 یا دیچرخ یبود که در ذهنم م یخواستن یشد به قدر

و زمان  نیوقت نشود. زم چیجنگل تمام ه نیکاش ا

تا من  بدهندبچرخد، همه کائنات دست به دست هم 

شوم. معراج به  ریدر کنار معراج راه بروم و پ شهیهم

 اشاره کرد و گفت: یشده درخت دهیتنه بر

 نفس تازه کن. هی نیبش -

 را به تنه رساندم و به محض نشستن گفتم: خودم

 یرو یرحم اره برق یب غیت یچقدر دردش گرفته وقت -

 شده. دهیوجودش کش

 زد: هیتک یگریبه درخت د معراج

درد  ادیز دیمرده، شا غهیالبد به محض لمس ت -

 .دهیشنک

 :دمیدرخت کش یرو یدست



 یدرون یها هیخوندم سن درخت ها از ال ییجا هی -

شدن  دهیبر یبرا یکی نیشه. ا یچوب مشخص م

 زود بوده. یلیمردن خ یجوون بوده. برا یلیخ

 شد و گفت: رهیبه صورتم خ معراج

شکارش  تیکه بخواد شکار کنه به ماه یکس یول -

تور  ادیندازه، ص یرو م ریت یکنه. شکارچ یفکر نم

 یب دهیچوب رو بر نیکه ا یکنه و اون کس یپرت م

 روش.  دهیکش غیدرخت؛ ت نیا یتفاوت به زندگ

 را بغل کردم و گفتم: خودم

وقت حواسشون  چیآدم ها همشون مثل همن! ه -

زنن. ما اشرف  یم بیآس یدارن چطور یبه ک ستین

 ریو اساس خلقت رو ز هیخود ماها پا یول میمخلوقات

 یخودمون زندگ یبرا میگرفت ادی ی. وقتمیسوال برد

 . میریبگ دهیرو ناد هیزدن به بق بیو آس میکن

را گفتم که به آن  یزینزد. اما من چ یحرف معراج

نابود شده بودم که  یباور داشتم. من به دست کسان

کردند. نفس  یرا گناه قلمداد نم هیزدن به بق بیآس

 و بلند شدم: دمیکش یقیعم

 !میبر -



در سکوت کنارم به راه افتاد. ناخواسته هوس  معراج

و تا به خودم  میبگو شیکردم از خاطرات مدرسه برا

را  شیگروه نما یخاطره لباس دوختن برا میایب

 یجلو یکرده بودم. معراج که به سخت فیتعر

 گرفت گفت: یرا م دنشیخند

 افتضاح خودش شاهکاره! نیتصور ا -

 نازک کردم: یچشم پشت

 ریمد ادیفکر کنم هنوز که هنوزه اسم من ب -

 یمشتر هیمدرسمون فکر کنه در همون حد بارمه. 

 خوب رو از دست دادم.

. معراج میبود دهیرس نیرا دور زده و به ماش جنگل

 را زد و گفت: نیماش موتیر

 .نیبش -

بستن  یدستش را برا کهیاز سوار شدن در حال بعد

 کمربند دراز کرده بود ادامه داد:

که  یبش ینیبه نظرم همون جسارت باعث شده ا -

 یو سع یجسارت داشت ،یترسو نبود یعنی. یهست

 نیخب ا یول یبد لیتحو یکار درست و حساب یکرد

و رو  ریرو ز یبوده که همه چ یلیخرده دال هیوسط 



 یرو رقم زده. واقعا دلم م بیشاهکار عج هیکرده و 

 .دمید یخواست بودم و م

 را بستم و جواب دادم: کمربند

وقت از فکر  چیشده که ه یخب خاطره ا یول د،یشا -

 .دمیکردن بهش خجالت نکش

 :دیپرس یمعطل یب معراج

 ؟یهست که بابتش خجالت بکش یزیچ -
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 ییزهایمن چ یرا به جاده دوختم، بود! در زندگ نگاهم

که  ییزهایکرد. چ یوجود داشت که مرا شرمنده م

 یرو یبا تصورشان عرق سرد یشدند حت یباعث م



 زارمیب زیو حالم بد شود و از همه چ ندیام بنش یشانیپ

 کند. جواب معراج را ندادم.

به جانم  بیگردش عج نیخوشحال شدم. ا ایدر دنید با

و فارغ از مشغله  میحرف بزن مینشسته بود، آمده بود

که بخاطر دلمان  یبرود حلقه ا ادمانی. میباش یکار

 یرا کف دستش گذاشتم و حاال م میبود دهیخر

. چه با خودم مینقشه بکش یخواستگار یبرا میخواست

 شهیهم یرا برا زیچخواستم همه  یکردم وقت یفکر م

 بود؟ یتمام کنم؟ معراج مگر تمام شدن

که کنار  یچرخ دنیشد. با د ادهیپ نیاز ماش معراج

 یفروخت به سمتش رفتم. دو بستن یم یبستن ایدر

را حساب کرد.  نهیبزرگ سفارش دادم و معراج هز

لرز بدم  دنی. معراج با ددیچیدر وجودم پ یسوز سرد

 گفت:

 یدنه؟ سرما بخورخور یاالن وسط سرما وقت بستن -

 چه کارت کنم؟

دوست داشت  طنتیکه ش ییباال انداختم. افرا یا شانه

 در وجودم قد علم کرد:

 و ... ایسرماست. کنار در یتو یوقت بستن -



شدم و کاغذ  رهیبه صورتش خ دم،یسمتش چرخ به

 را باز کردم: یبستن

 کنار تو! -

زدن دهانم تمام  خیزدم و با  یگاز را به بستن نیاول

حس را  نیزد، اما من دوستش داشتم، ا خیوجودم 

 اش را باز کرد و گفت: یخواستم. معراج بستن یم

 نوش جونت. -

 را از معراج گرفتم: نگاهم

رو در  یکل روز خواستگار یتالف یامروز دار -

 ؟یاریم

 ؟یچ یبرا -

 زدم و جواب دادم: یبه بستن یگرید گاز

 .یدار یچون چشم ازم برنم -

 زد: یلبخند

 یچ یبهت که گفتم آخر و عاقبت روز خواستگار -

 شه. یم



معراج ثابت  یام را تمام کردم و نگاهم رو یبستن

 دیرس یگاز کوچک زده بود و به نظر م کیماند. فقط 

 باشد. مظلومانه نگاهش کردم: دهیسرما امانش را بر

 ؟یخوریرو نم یبستن-

 زد: یزورک یلبخند

 شه؟ یزدم باورت م خیبگم  -

به جلو برداشتم و تا به  یتکان دادم، قدم یسر

 را از دستش گرفتم: یبستن دیایخودش ب

 .ادیمن از سرما خوشم م یول -

زدم  یبه بستن یگاز محکم رشیتوقع به نگاه متح یب

 یتوجه به افرا گفتن ها یدلچسب بود! ب بیو عج

 ییرا تمام کردم. با قدم ها یمتعجب معراج بستن

رفتم و از سطل زباله  ایآهسته به سمت چرخ کنار در

 یدر آوردم و رو فمیاز ک یاش استفاده کردم. دستمال

 لب گفت: ریمعراج که هنوز مات من بود ز دم،یلبم کش

 ؟یمنم خورد یبستن یجد یجد -

 زدم: یلبخند

 ادینذار به گوش مامانت برسه، اونوقت نم -

 !یخواستگار



 :دیتکان داد و پرس یسر

 م؟یبر -

 گفتم: طنتیش با

 ؟یکرد خیخوردم تو  یمن دوتا بستن -

 زد و گفت: یبرق نگاهش

 شدم. ریمن س یتو خورد -

که رو لبم مهمان شده بود و قصد رفتن  یلبخند

نداشت را دوست داشتم. دوشادوش معراج به سمت 

 رفتم و گفتم: نیماش

 نمیسر بزنم بب هیزحمت من رو برسون کارگاه.  یب -

 .کننیم کاریچ

 :دیرا روشن کرد و پرس نیماش

 کنن؟ یو خرابکار ینباش یترس یم -

 کردم و گفتم: یبه گوش ینگاه

 سر نزنم. تونمیباالخره نم ینه ول -

 با لبخند گفت: معراج

 .ادیالحق که کارفرما بودن بهت م -

 افتاد و ادامه داد: راه



 کارگاه. یفرستمت بر یامروز نم یول -
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تعجب نگاهش کردم، دوباره چشمانش رنگ  با

شد  یم یبه خود گرفتند. در خلوتمان معراج طنتیش

که دوستش داشتم و  یمرد دند،ید یم هیآنچه بق یورا

 شیبا تمام وجود برا شدیباعث م شیها یتمام مردانگ

پدال گاز  یرا رو شیرا خرج کنم. پا میها یزنانگ

 فشرد:

دارم  یروز خواستگار نهیبهت گفتم حاج خانوم بب -

 بره؟ یم خیتا ب خیکنم سرم رو ب ینگاه م رهیبهت خ



را رد کرد و ادامه  یخروج نیتکان دادم، اول یسر

 داد:

دلم  نیهم یفقط نگات کنم. برا خوامیامروز م یول -

 تو باشه! قهیبه سل یلباس روز خواستگار خوادیم

زدم و کامال رخ  هیبه در پشت سرم تک دم،یکش ینیه

 به رخ معراج نشستم:

 یشناسن، م یشهر ما رو م نیحالت خوبه؟ مردم ا -

 تو فروشگاه؟ یو ببر یریدست من رو بگ یخوا

 ییمن و تو گهیبفهمن د دیشهر با نیآره، مردم ا -

 .میو ما شد ستین

 ست؟یزود ن -

بود که در وجودم زبانه  ییاز ترس ها زیلبر سوالم

زدند  یکه درون گوشم زنگ م یی. ترس هادندیکش یم

اگر حسام بفهمد و  د،یکه زود است. اگر معراج بگو

 یپشت سرم رو یترسناک هیشود؟ سا یآن وقت چه م

به  دیپرس یکه م یمنحوس هیعقب نشست. سا یصندل

 نه؟ ای یدار نانیت اطمکار ندهیآ

خواست  یاز من م یزیدر وجودم چ یدانستم ول ینم

باورم شود او  شهیبه معراج اعتماد کنم؛ مثل هم



که  یاز خانواده ا شتریب یخواهد؛ حت یصالح مرا م

کرده بودند. او مرا  میسالها با آن ها بودم و رها

شمرد؛  یو اعتبارم را محترم م ندهیدوست داشت، آ

 یو پول را م هسک یکه فقط صدا یاز ماهان شتریب

 شناخت.

 گریبود که د یکه کنارم نشسته بود از نسل یمرد

همتا  شیها یکه مردانگ یشد؛ مرد یتکرار نم

 دنیدادم. با رس یجان م شینداشت و من حتما برا

پارک  یجا نیتر کیرا در نزد نیمقابل پاساژ ماش

الت زده شدم و خج ادهیپ یممکن نگه داشت. به آرام

با  ستاد،ی. معراج کنارم ادمیشالم کش یرو یدست

و چشمم  میحضورش دلم قرص شد. وارد پاساژ شد

شک برازنده  یشد که ب ییمحو کت و شلوارها

 معراجم بود.

 یب یاش در کت و شلوار نقاش دهیبلند و اندام ورز قد

لبم نشست، با  یرو یشد. لبخند یخداوند م لیبد

 نی. نگاهم بمیمغازه رفت نیاشاره معراج به سمت اول

. سالها دمیلباسها کش یرو یدست د،یرگال ها چرخ

داده بود جنس خوب و بد را بشناسم. با  ادمیدوختن 

 یو بفهمم وقت بزنمحرف  اطشینوازش پارچه با خ



کرده چقدر عاشق  یلباس حرکت م نیا یدستش رو

 دوختن بوده است.

کردم  یرا لمس م قهیدور  یدست یدوخت ها یم دیبا

هر کوک نهفته بود؛  ریبردم که ز یم یپ یو به عشق

 ششیکرد و من ستا یلباس را خاص م کیکه  یعشق

ثابت شده بود، لبخند  میکردم. نگاه معراج به رو یم

 زدم: ییدندان نما

 شده! یا شهیکل یلینپوش، خ دیسف یبه نظرم مشک -

 باال رفت: شیابرو کی

 واقعا؟ -

 باال انداختم: یا شانه

 .ادیخوشم نم دمید ادیچون تن ماهان ز دیشا -
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 یکت و شلوار آب کی یتکان داد، نگاهم رو یسر

به دست  ییبایکه با ز یسیانگل قهیثابت شد.  یکاربن

 یبرش خورده و دوخته شده بود. از دور داد م اطیخ

دوز و  یسفارش ست،ین یو دم دست یزد کار بازار

 منحصر به فرد بود. به سمتش رفتم و گفتم:

 !شهیمعرکه م دیسف راهنیپ هیکت و شلوار با  نیا -

 از فروشنده ها خودش را به مارساند و گفت: یکی

 اد؟یاز من بر م یکمک -

 و رو کرد: ریزد که دلم را ز یلبخند معراج

 کار رو آوردم کمک. یاما من خودم اوستا یمرس -

که چشمم را گرفته بود اشاره  یکت و شلوار به

 کردم:

 شونیا زیسا دیسف راهنیپ هیرو با  نیزحمت ا یب -

 !نیاریب

احترام در مورد  تیزد و در نها ین لبخندجوا مرد

 یبا معراج مشغول حرف زدن شد. حس خوب زیسا

همه  نیخواست. ا یمن در لباسش را م قهیداشتم، سل



 یرا به تصرف در م یبود که قلب هر زن یزیتوجه چ

خاطراتش  یکه حتما سالها بعد با تداع یزیآورد، چ

 زدم. یلبخند م

پدرشان  یاز کارها مانیبچه ها یبرا یروز دیشا

 نیا یوقت دیکردم. شا یم تیو معراج را اذ گفتمیم

کردم پسرم توپش را بغل کرده  یم فیخاطره را تعر

شک به من شباهت  یکه ب یبود و دخترم با چشمان

کرد تا باز هم  یمعراج لوس م یداشت خودش را برا

 شانیراو ازدواج را ب یروز خواستگار یماجرا

 .میکن فیتعر

 یکرد، رو تیمعراج را سمت اتاق پرو هدا هفروشند

رگالها  نیپاف کنار فروشگاه نشستم و نگاهم را ب

کار کرده بودند،  نهیچرخاندم. دورتادور فروشگاه را آ

 شتریخودت ب دنیو با د یزد یکه چرخ م یطور

. یشد یزده م جانیه یکه به تن داشت یلباس یبرا

شد دلت  یها باعث م نهیآ انیانعکاس خودت م

 یو آرزو م یرا ببر یکه تن زد یبخواهد همان لباس

 داشت. یکار نهیآ نطوریکاش خانه هم ا یا یکرد

معروف را  یمطرح که برندها یمدلها ریتصاو دنید

هر مدل  دنیبه تن داشتند سرم را گرم کرده بود. با د



در ذهنم معراج را در همان قد و قامت با همان لباس 

شد. به  یمهمان صورتم م یندکردم و لبخ یتصور م

آمدن معراج نگاه  رونیمحض باز شدن در و ب

 او نشست. یام رو دارانهیخر

. رمیتوانستم نگاهم را از او بگ ینم ستاد،یا مقابلم

مرد شده بودم. از  نیبرازنده اش بود و من عاشق ا

زدم، او  یپاف بلند شدم و مقابل معراج چرخ یرو

پروانه گرداگردش  کیبود و من همانند  ستادهیا

نگاه  یشده بود. حت یکردم. از هر نظر عال یحرکت م

کرد، معراج  یم دییمشتاق فروشنده هم ذوق مرا تا

کرد و رو به فروشنده  نهیبه خودش درون آ ینگاه

 گفت:

 بهت گفتم اوستاشو آوردم! -

به  بیکردم که عج یرنگ یمشک یبه کفش ها ینگاه

در دست  یآمد. دوست داشتم ظرف اسپند یلباسش م

چرخاندم و  یداشتم و مشت مشت اسپند دور سرش م

که قرار بود چشم هرکس  ختمیریم ییدرون ذغال ها

ام را ندارد به آتش بکشد.  یخوشبخت دنیکه توان د

 :دیبه من کرد و پرس یمعراج نگاه

 سرکار خانم؟ نیدیم دییتا -



باس به اتاق پرو ل ضیتعو یزدم و معراج برا یلبخند

 به سمتم آمد: ییرفت. فروشنده با خوشرو

 .نیدار یخوب قهیسل -

کردم ترفند حسام را  یمن حس م ای ختیر یم زبان

به  یرا باز کند؟ قدم ییبرد بلکه باب آشنا یبه کار م

فروشگاه  گریعقب برداشتم و نگاهم را به سمت د

و  کنم دیام خر یمرد زندگ یدوختم، من آمده بودم برا

 ییایدر سرش رو یگریقصد نداشتم بگذارم مرد د

زد کارتش را به  رونیاز اتاق ب یبپروراند. معراج وقت

 سمت فروشنده گرفت و رو به من گفت:

 ؟یندار دیتو خر -

با  خواستمیکه م یقرار بود لباس یعنیکردم،  نگاهش

 م؟یرا با هم انتخاب کن ستمیآن مقابل خانواده اش با

 نیداد ا یکه وجودم را قلقلک م یجانیذوق کردم، ه

 یکردن را تا خود روز خواستگار کش بدهم. حت دیخر

را که قرار بود با معراج در  یخواست خانه ا یدلم م

االن بخرم و سرم با انتخاب  نیکنم را هم یآن زندگ

 لوازم گرم شود. نیبهتر
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با  خواستمیکه م یقرار بود لباس یعنیکردم،  نگاهش

 م؟یرا با هم انتخاب کن ستمیآن مقابل خانواده اش با

 نیداد ا یکه وجودم را قلقلک م یجانیذوق کردم، ه

 یکردن را تا خود روز خواستگار کش بدهم. حت دیخر

را که قرار بود با معراج در  یخواست خانه ا یدلم م

االن بخرم و سرم با انتخاب  نیکنم را هم یآن زندگ

 لوازم گرم شود. نیبهتر

 

 یپاساژ پر بود از لباس ها نیطبقه دوم هم دانستمیم

از  دیبه خر یوقت عالقه ا چیزنانه و من ه یمجلس

وقت  چیرنگارنگشان نداشتم؛ ه یپارچه ها انیم

 خواستمیآن ها حس نکرده بودم. هر چه م به یازین

چرخ ببرم و هر  ریتوانستم پاروه اش را ز یخودم م



بار  نیبدهم. ا طرحخواست کوک بزنم و  یجور دلم م

 یگرید زیچ ایفکر را داشتم و اما معراج گو نیهم هم

 پروراند. یم یشانیپشت پ

 

معراج به  یگرفتم به مناسبت ورود رسم میتصم

گرفتم خودم  میبدهم؛ تصم ییودم کادوام به خ یزندگ

چشم  میوارد طبقه دوم شد یرا شگفت زده کنم و وقت

 دهیاز برق لباس ها پر شد. ناخودآگاه پر از ا میها

که قرار بود  ییلباس ها یو طراح ندهیآ یشدم برا

 ی هیبق یکنم برا یحطرا ایچرخ ببرم  ریبعدا خودم ز

 ها. اطیخ

و  یعروس یمجلس یلباس ها نیتا از ب دمیچرخ

معراج  یبا خانواده  ییارویمناسب رو یلباس ،ینامزد

 کنم.  دایپ

 

معراج مهم  یبرا ییزهایچه چ دانستمیکه م همانطور

 دارد. ییاست؛ مطمئن بودم مادرش چه خط قرمزها

و پارچه ها و مدل  ستادمیا ینیتریو یبه رو رو

را از نظر گذراندم. حضور پررنگ معراج را  شانیها



را که با  یچند نفر نیو نگاه سنگ کردمیکنارم حس م

 .دمید یمن خوب آشنا بودند هم م

 یبود و نه حت یو زنانه م نیسنگ یلیخ دینبا لباسم

نظرم را جلب کرد  یآسمان یآب کیدخترانه؛ تون یلیخ

 گدرنیسف یآن را با شلوار المیب ب و در خ قهیبا 

که  یآب یبا طرح ها دیسف یا یست کردم و روسر

 را. یهم کم دیرا بپوشاند؛ شا میقرار بود تمام موها

 

 به معراج کردم و با اشاره سر گفتم: ینگاه

 اون چطوره؟ -

 زد و گفت: لبخند

 .شهیچطور م نی. پروش کن ببهیرنگش عال -

 یو دست چپش را به گونه ا ستادیدر مغازه ا یجلو

 فیکرد به حرکت. ک یگرفت که انگار مرا دعوت م

ام را محکم تر گرفتم و جلوتر از معراج وارد  یدست

 شدم.

بود که  ییشناختم. از آن ها یرا دورادور م فروشنده

اما  کردیافتخار م یخارج یبه وارد کردن لباس ها



 یمن از آن لباس خوشم آمده بود. فروشنده هم مرا م

 . دمیاه پر از لبخندش فهمرا از نگ نیشناخت؛ ا

 

که  یکردم با نگاه دنبال لباس یآرام کردم و سع یسالم

 یپر از پارچه ها یرگال ها انیبودم از م دهیپسند

 رنگارنگ کنم.

 .نیسالم خانم پاکزاد... صفا آورد -

کنم؛  ریلحن جمله اش را چطور تعب دانستمینم

م در واقعا داشت از حضور ایبود  هیپر از کنا دمینفهم

 ی. لبخندکردیم یدرندشتش اظهار خرسند یمغازه 

 زدم و گفتم:

 خواستم... یرو م نیتریپشت و یآب كیاون تون  -

 

كوتاه به من و معراج انداخت و توجهش را به  ینگاه

كوتاه دلم خواست  یلحظه ا یمن معطوف كرد. برا

 خیدست معراج دستم را احاطه كند تا چشم فروشنده م

معراج.  یچهره  ینه رو مان؛یدست ها یشود رو

تعلق داشت؛ دور  یگرید یرا كه به جا میانگشت ها

 محكم كردم و ادامه دادم: فمیبند ك



 الرجش...  -

 

به معراج كردم و فروشنده كه رفت تا  ینگاه مین

دانه مانده بود تا سهم من  كیهمان  ایلباس را كه گو

لب  ریرام ز. برگشتم و آاوردیب رونیب نیتریشود از و

 گفتم:

 .هیخارج یقشنگه ول یلیخ  -

 لب جواب داد: ریز یهم به همان آرام معراج

 رو بردار. یپسند یم یفكرشو نكن. هر چ  -
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 طرفش برگشتم و با شك گفتم: به



 خرما. یخوام بخرم رو خودم م یكه م یینایا  -

كرد.  غیرا از من در شیداد و چشم ها لمیتحو یاخم

 به طرفم خم شد و گفت: یكم

 یخوا یم رونیب یایبا من م یبار آخرت باشه وقت  -

 .یكن بتیج یدست تو

 

پر شد و  یآب شد و لبخند یقلبم قند یدر انتها ییجا

 یخودش م یتمام وجودم را گرفت. عقلم برا ینیریش

همه كار پس چرا به  نیا دیخواست حكم بدهد و بگو

خواست تمام استقاللم را به رخم  یم د؛یآ یكارم نم

 یكه از عقلم م ییمنطق ها نیبكشد و دلم، با تمام ا

كه تمامش را  یاز ذوق اندخو یزد و م یساز م د؛یشن

 در بر گرفته بود. 

 

كردم از جمع شدن عضالت  یم وجودم سعتما با

 یریشكل بدهد جلوگ یخواست لبخند یصورتم كه م

رنگ را  یآب ریكنم اما نشد. دست دراز كردم تا حر

بدنم  یرو ییبایبه ز المیدر خ رشیلمس كنم. حر

 دستم انداختم و گفتم: ینشسته بود. پارچه را رو



 یو شش هم م یس زیسا دیسف یپا¬شلوار دم هی  -

 خواستم.

كه  دمید یكوتاه مات نگاهم كرد. م یلحظه ا فروشنده

خواست همه درخواست  یدر نگاهش داشت از من م

 یلحظه  نیبدم اما من ا لشیجا تحو كیرا  میها

طول بدهم و فروشنده  امتیخواستم تا ق یرا م نیریش

افتاده  ریمن و معراج گ انیاتفاق م یاز قضا چارهیب

 بود.

 

 ؟یریگ یم انتقام یدار  -

معراج  لینگاهم را تحو نیكردم معصومانه تر یسع

بدهم كه صبر كرده بود تا فروشنده برود تا سوالش را 

 .اوردیبه زبان ب

 نه به خدا...  -

 و گفت: دیخند

 منم باور كردم.  -

 ریمنو ز یشروع نشده بخوا یقرار نشد هنوز زندگ  -

مستقل و  تیشخص هی. گفته باشم. من ایسوال ببر

 راستگو هستم. اریواقع گرا و بس



 

 :دیكوتاه نبود پرس ادیكه ز یاز مكث بعد

 ؟یخورد یدیامروز صبحانه جد  -

نگاهم دنبال فروشنده گشت كه رفته بود سمت  رد

 . میقفسه شلوارها و ما هنوز كنار لباس ها مانده بود

 چطور؟  -

 .یشد گهیجور د هیكال   -

 بد شدم؟  -

 .یش یوقت بد نم چیتو ه  -

را باالخره از فروشنده گرفتم و همانطور كه به  شلوار

داشتم به سمت معراج  یپرو قدم برم یسمت اتاق ها

 برگشتم و گفتم:

 رو برام انتخاب كن. یروسر  -

 

 یحت ند؛یلباس را در تنم بب ستیدانستم قرار ن یم

رنگ  دیدر سف یرا بدهم. تا وقت شنهادشیقرار نبود پ

اتاق پرو را بستم هم نگاهش همراهم بود. حدسم 

چشمم را  دیو سف یرنگ آب نیب یدرست بود. هماهنگ



تنم نشسته بود.  یرو ییبایبه ز ریگرفته بود و حر

آخر به خودم در  بار یو برا دمیپارچه كش یرو یدست

 نشست.  میلب ها یرو ینگاه كردم. لبخند كمرنگ نهیآ

 

شد و به همان اندزاه كه  یم یداشت واقع مانیایرو

ترسناك  میآورد برا یم میلب ها یلب رو یلبخند رو

كنده  ینوجوان یایزود از دن یلیكه خ یهم بود. من

 نیفراتر از ا یزیدانستم كه ازدواج چ یشدم؛ خوب م

زود جا  یلیدانستم بدون كمك؛ خ یحرف هاست و م

مدت ها بود با او  با روانشناسم كه دیزدم. با یم

بود كه  زهایچ یلیگرفتم. خ یحرف نزده بودم تماس م

گفتم و صرفاً مشغله بهانه ام شده بود  یم شیبرا دیبا

دانستم هنوز كامال درمان نشده بودم و  یفرار. م یبرا

 حاال معراج هم اضافه شده بود.

 

بود كه ذهن مغشوش و خاكستر  ینیریموج ش معراج

دانستم به  ی. مدیه بخشدوبار یشده مرا رنگ

گرفتم او را،  میتصم یوقت یدارم حت ازیحضورش ن

. ندازمیب رونیام ب یهرچند ناجوانمردانه، از زندگ



 نیبا بزرگتر ستیبا یمعراج نرفت و من حاال م

 كردم. یدست و پنجه نرم م میزندگ یوالیه

 

 یكه به در خورد مرا به خود آورد و بعد صدا یا تقه

 :دیج به گوشم رسبم مردانه معرا

 ؟یدیپسند  -

كه از باز  دمیدر را باز كردم اما دست معراج را د یال

 كرد. لبخند زدم و گفتم: یریشدن كامل در جلوگ

 آره قشنگه...  -

رنگ را از همان  یآب یپر از طرح ها دیسف یروسر

 داد و گفت: لمیپشت در تحو

 ؟یدوستش دار نیبب  -

داشتم. هم  یبخرد دوست م میچه او قرار بود برا هر

 یبرا یتا انگشتر میكه رفت یخودش و هم من، روز

آن حلقه را  دمی. من هم فهممیدیرا فهم نیا م،یهم بخر

توانست به  ینم یوقت یبه جانش بسته بود و حت

 حتما با خودش همراه داشت. ندازد؛یانگشتش ب

 



شانه  یموها یو رو دمیرا از دستش كش یروسر

 ریمو را با دست از ز یختم. طره انخورده ام اندا

و به صورتم نگاه كردم  دمیكش رونیب یروسر شمیابر

كرده بود.  شتریرنگ جلوه اش را ب دیكه پارچه سف

سوال بود كه  میبرا شهیداشتم و هم یمعمول یچهره ا

 یلیكرد. خ ذببار اول معراج را به من ج یزیچه چ

هم  نیو ا اورمیشد به زبان ب ینم میرا رو زهایچ

 یبود كه تمام اعتماد به نفسم را به مبارزه م یزیچ

 .دیطلب

 

ام را به تن  یقبل یبرداشتم. لباس ها نهییاز آ چشم

كردم و در را باز كردم تا با معراج چشم در چشم 

ادامه  یارتباط چشم نیلحظه ا كی یشوم. فقط برا

 نییمعراج بود كه سرش را پا نیداشت و بعد ا

. همه را میشد به صندوق برون ازین یانداخت. حت

كه  دمید مرا ه یجعبه ا یپرداخت كرده بود و حت

 یها را كادو نم نیداشت از من پنهان كند. ا یسع

 بود؟ دهیجدا هم خر یزیچ میدانست كه برا
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و جنگل و  ایشب شد. در یبه چشم به هم زدن روزمان

را در  یو شام میپا گذاشته بود ریکوه و دشت را ز

عد از . بمیخورده بود ایاز در ییویبا و یرستوران

دور تند گذاشته باشند،  یام را رو یانگار زندگ دیخر

 یکه معراج از من خواست برا دمیفقط پلک زدم و د

من ناخودآگاه دست  وانتخاب کنم  ییجفتمان غذا

 غذاها و لبخند به لبش آوردم. نیگرانتر یگذاشتم رو

 یبه خودم داده بودم و وقت یاز مدت ها استراحت بعد

در خانه ترمز زد،  یو معراج جلو دیشب به انتها رس

 لیبرگشتم و نگاهش کردم و خواستم م یلحظه ا یبرا

چشم مهربانش  دنیکه با د اورمیام را به زبان ب یقلب

دانستم از  ینم گریبه ذهنم هجوم آورد. د زیهمه چ



آن همه حس، کدام را حرف کنم و به گوشش  انیم

 برسانم.

 خوش گذشت؟ -

 گذشت. یم یرنطویکاش هر روزمون هم -

 تو فقط اراده کن. -

 زدم: لبخند

 یم یمثبت بکنم وگرنه به پوچ یلیکار خ هی دیمن با -

 رسم.

 دونم.  یم -

را به سمت خودم بکشم که  رهیبردم تا دستگ دست

 زد. به طرفش برگشتم و گفتم: میصدا

 جانم؟ -

اش انگار داشت روحم را جست و جو  رهیت یها چشم

را به پشت سرش  میو چشم ها اوردمیکرد. طاقت ن یم

که آسمان شب را قاب گرفته  ییها شهیدوختم. به ش

حاال تمام آسمان من  اهش،یس یبودند و چشم ها

 بودند.

 بهم قول بده. -



 ؟یچه قول -

 .یمن یکه فقط برا -

 زدم: لب

 توام. یفقط برا -

وار نبود. از اعماق قلبم به جمله ام اعتقاد  یطوط

معتقد نبودم اما مطمئن  یادیز یزهایداشتم و من به چ

 یگرید زینخواهد زد. چه چ نیبودم معراج مرا به زم

مرد  نیبود که من را مجاب کند تا آخر کنار ا ازین

 نباشم؟

و در خانه را که پشت سرم بستم، آرزو  نیماش در

شد اما من باز تنها بودم  یکردم کاش روزمان شب نم

 نشیزم یها رو از کارتن یخانه که حاال انبوه نیو ا

 زیخودم چ لیجا خوش کرده بودند و من جز وسا

 بردم. ینم دیجد یبه خانه  یگرید

روشن  یبه صفحه  یکه زنگ خورد، نگاه لمیموبا

 شده اش انداختم و جواب دادم:

 .ستهیسالم شا -

 سالم عروس خانم. -

 باز ماند: دهانم



 ؟یچ -

به  هیهمسا یمرغا ده؟یخبرا بهم نرس یفکر کرد -

خبر رسوندن که دختر جذاب شهر  یس یب یسرعت ب

که  یو دوست داشتن زیمحتشم عز یبا آقا کمونیکوچ

 انقدر همه بهش ارادت دارن؛ رفتن ددر.

 زد: یموج م میدر صدا هشدار

 !ستهیشا -

نداره. مامان من خودش  دهیانکارش نکن که فا -

کاسه س.  هی ینامبرده تو یدستش با همون مرغا

 .هیداستان چ نمیبب رونیب زیزود بر

 االن نصف شبه. ستهیشا -

 یبذار دیرو با یریپن یداستانا نیچه بهتر. اصال ا -

 .یریجون بگ یآخر شب گوش بد

 محتشم و... یآقا -

 :دیوسط حرفم پر باز

که  ششیبه ر یبند یمحتشم م یهم آقا یجور هی -

که از در اون خونه  یکنه تو نبود یندونه فکر م یکی

اومد و چسان فسان کرده در جلو  رونیپرماجرا ب ی

 رو باز کرد و اوالال...



 .ستهیشا یکن یم یرو ادهیز یدار گهید -

افرا؟ من که انقدر خوبم... و دارم از  ادیدلت م -

 .گهیترکم... بگو د یم یفضول

رابطه  نیا گریدهانم را قورت دادم. قرار نبود د آب

در و مادرش را سر به مهر باشد. حاال که پ یراز

بفهمد و آن  ستهیداشت شا یکرده بود، چه فرق یراض

به  زیبه قول خودش، مرغ ها بفهمند تا کم کم همه چ

خواستم بروم...  یبرگردد؟ من که م یروال عاد

 کرد؟ یم یدانستن و ندانستنشان چه فرق

 کرده. یمعراج ازم خواستگار -

گوشم را پر کرد،  ستهیشا غیسکوت و بعد ج یا لحظه

کمتر در  شیصدا یزیرا از سرم دور کردم تا ت یگوش

 سرم فرو برود:

 دونستـــم... افــــرا. یم -

 یهات گناه هی. همساستهیخودتو کنترل کن شا -

 نکردن که.

دونستم  یشناسم. م یمن نگاه عاشقانه رو خوب م -

 نکرده. کیخودشو بهت نزد یمعراج خان الک نیا

 دادم: هشدار



 .یقرار شد داستان درست نکن -
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 یاالن م یرمان نوشت هیشما تو خفا  ست،یداستان ن -

 !میما بخون ید

لبم نشست، داستان عشق من و معراج  یرو یلبخند

رمان عاشقانه بود. دوست داشتم  کی ستهیدر ذهن شا

و گوش کنم. صورت  دیبگو ستهیتا خود صبح شا

زد از  یبا کت و شلوار مقابلم چرخ م یمعراج وقت

اتفاق  چیه گریکه د ییشد؛ جا یتصوراتم دور نم



 عراجخواستم تمام عمرم را با م ینبود و م یزشت

به خودم  ستهیشا یمانند امروز بگذرانم. با صدا

 آمدم:

خونه  یحوال یدار یپرنده شد چهیباز سوار قال -

  ؟یکنیمحتشم دور دور م یآقا

پرنده شده و  چهیسوار قال ستهیباز هم به قول شا پس

ها پرواز کرده بودم. نگاهمم را در  ییبایبه اوج ز

 خانه چرخاندم و گفتم:

 یذاریم ،یرو گرفت یریون و پنن یقصه ها ستهیشا -

 برم؟ 

 نوچ! -

 یزدم و مشغول در آوردن لباسم شدم. گوش یلبخند

 شانه و گوشم گذاشتم و گفتم: نیرا ب

 یاون شوهر تو آب و دون نم ؟یتو شوهر ندار -

 خواد؟

 زد: یبلند قهقهه

 ییزایخروسه بهش آب و دون بدم؟ چ یوا مگه حام -

شه. ان شاء  یم بشیخواد به وقتش نص یکه اون م

 تو کار! ادیدست خودت م یهللا به زود



 جواب دادم: عیگل انداختند و سر میها گونه

 مغزت تاب برداشته. یآخر شب سته،یبرو شا -

مبل نشستم. دروغ نبود؛  یرا قطع کردم و رو تماس

 ستهیقلقلکم داده بودند. شا یکم ستهیشا یحرفها

رابطه چقدر  نیا یراحت نشانم داده بود دورنما یلیخ

. باورم شد که کنار معراج چقدر خوب به نظر باستیز

داشت خودش را به  میچشم ها یجلو ندهیرسم. آ یم

 .دیکش یرخ م

کار  یو مشتم را فشردم. هنوز جا ستادمیتخت ا کنار

کاناپه  یتوانستم رو یداشتم. در خانه معراج نم

من و معراج بود  یکه برا یبخوابم. فکر به خانه ا

در وجودم به راه  یزیتر کرد. چ قیدم را عملبخن

انقالب بود، عقل و دلم با هم  کیافتاده بود؛ مانند 

خواستم  یکه م یتهمسو شده بودند و مرا به سم

 کردند. یم تیهدا

 یبودم؛ من از افرا دهیدو نجایتا ا یاز راه دور من

زد تا خودش  یچنگ م یزیشانزده ساله که به هر چ

بودم که سال ها  دهیرس یرا به همه ثابت کند به من

که  یبود خودم را به خودم ثابت کرده بودم. من

تخت نبود که مرا از  نیباالخره خودم را قانع کردم ا



 یم دینبا گریجدا کرد. حسام بود و حسام د یزندگ

شد،  نیسنگ میزود چشم ها یلیبود. فقط من بودم. خ

 دور کرد. یواقع یایا از دنمر ینیریخواب ش

 یحال خوب شهیچشم باز کردم، برخالف هم یوقت

 یاز صبح نگذشته بود، با خوشحال یلیداشتم. هنوز خ

 نیرا به بهتر زیخودم صبحانه درست کردم. م یبرا

هر روز  یگذشت به زود المیشکل آراستم و در خ

شوم  یکه در کنارش شاد م یکس یقرار است برا

 م.صبحانه درست کن

. عطر دیمن بگو قهیکنم و او از سل دارشیخواب ب از

گوش  مانیخنده ها ینان تازه خانه را پر کند، صدا

 یزیهرکس چ میرسم بگذار دیفلک را کر کند و شا

 مانیاست. کمدها دهیخر شیبرا یگریبپوشد که د

 یهرکس برا قهیشود که سل ییمملو از لباسها

سرکار رفتن حاضر شود و من  یجانانش است. برا

که دوستش دارم صدقه کنار بگذارم مبادا  یمرد یبرا

 حسودان چشممان کنند. 

کندم و به دهان گذاشتم.  زیم یاز نان رو یا تکه

در پس ذهنم شکل گرفته بودند،  ینیریتصورات ش

مقابلم  ینشستم. به صندل زیو پشت م ختمیر یچا



رو  یعراج صندلمردانه م بتیه یچشم دوختم، به زود

گرفتم،  یلقمه م شیکرد. برا یمرا پر م یبه رو

 شده بودم. یریپن یادیز ستهیزدم؛ به قول شا یلبخند

 دیزدم، با رونیمحض تمام شدن صبحانه از خانه ب به

گرفتم و  یدر خانه دربست یرفتم. جلو یبه کارگاه م

بودند  دهیخودم را به کارگاه رساندم. بچه ها تازه رس

و به قول خودشان هنوز لود نشده بودند. به اتاقم 

 گرد شد. میچشم ها زیم یپاکت رو دنیرفتم و با د
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 یم ییسبز گوشه سمت چپ نشان از اداره دارا مهر

 نیدادم و از سر درد ا رونیداد. نفسم را محکم ب

پرت کردم.  زیم یتوجه رو یرا ب فمیک د،یدردسر جد

برگ  دنیدر هم رفت. د میبعد از باز کردن نامه اخم ها

 . ختیصبحم را بهم ر اتیاداره مال صیتشخ

من ذکر کرده بودند  یکه به عنوان در آمد واقع یرقم

با  دیماجرا بود. طبق قانون با تیاز واقع شتریب یلیخ

مبلغ قابل  هیریاز امورات خ میها تیتوجه به حما

 نیا زیانگار مم یگرفتم ول یم تیمعاف یتوجه

 موضوع را به کل فراموش کرده بود.

که  یپرت کردم، به نظرم کس زیم ینامه را رو کالفه

وقت نگاهش به  چیبرگه را صادر کرده بود ه نیا

 خیبه تار یام نخورده بود. نگاه یاتیاظهارنامه مال

 یادیبرگه کردم، با توجه به زمان صدور مهلت ز

وقفه  نینامه با ا نیاعتراض نداشتم.  چرا ا یبرا

بلند شدم  یصندل یوبود؟ از ر دهیبه دستم رس یزمان

زدم و  رونیانداختم. از دفترم ب فمیو نامه را درون ک

 به سلما گفتم:

 ی. زود برممیدار ییمشکل با دارا هی رون،یب رمیم -

 گردم.



 گفت. ادامه دادم: یچشم سلما

 اومد بهم زنگ بزن. شیپ یمشکل -

زدم. سوار  رونیتکان داد و من از کارگاه ب یسر

او را  دیدفتر معراج را دادم. با یشدم و نشان یتاکس

 یگونه م نیا دیدادم و شا یقرار م انیهم در جر

 دهیبه دستم رس ریا تاختوانستم بفهمم چرا نامه ب

 ادهیپ یدفتر معراج از تاکس یجلو دنیاست. با رس

ساختمان شدم.  ردو وا دمیبه شالم کش یشدم. دست

کرد. جوابش را با  یسالم گرم دنمیاش با د یمنش

 :دمیدادم و پرس یلبخند

 نم؟یمحتشم رو بب یتونم آقا یم -

 !دییبله البته، بفرما-

 دنیبه در زدم و با شن یسمت اتاقش رفتم، تقه ا به

 از جا برخاست و گفت: دنمیوارد شدم. با د شیصدا

 به به، افرا خانوم! -

 یصورت بشاشش باعث شد برا دنیزدم، د یلبخند

هستم. دستم که  یفراموش کنم چرا عصبان یلحظه ا

خودش را به  دیرا لمس کرد، دردسر جد فمیپارچه ک

 :به طرفش برداشتم و گفتم یآورد. قدم ادمی



 به مشکل خوردم! -

شد  رهیبه صورتم خ د،یجوش شیدر چشم ها ینگران

 گفت: عیو سر

 شده افرا؟ ماهان....؟ یچ -

 :دمیحرفش پر انیم

 نه! -

را به  اتیبپرسد برگه مال یگریبخواهد سوال د تا

 دستش دادم:

برام  یرقم هی زیکنم. مم کاریچ نیدونم با ا ینم -

 گنجه! یمن نم لهیرقمه تو مخ چیکه ه دهیبر

 :دیبه برگه کرد و پرس ینگاه معراج

 درسته؟ ،یتو که اظهارنامه داد -

 تکان دادم و ادامه داد: دییبه نشانه تا یسر

 لطفا! نیبش -

 یمقابلش نشستم، معراج درخواست چا یصندل یرو

 کرد و گفت:

 .ارمیماجرا رو در م نیا یاالن ته و تو -

 :دمیحرفش پر انیم کالفه



 برات مشکل ساز بشه. خوامینم -

دادم. درست مانند  حیکرد که سکوت را ترج ینگاه

که با جمله مختص به خودش کاملش  یهمان نگاه

 رونیب یایبا من م یبار آخرت باشه وقت»کرده بود 

 یاالن هم م« .یكن بتیج یدست تو یخوا یم

خواست به روش خودش مشکلم را حل کند. با نگاه 

زن باشم و  دیهست با یتا وقتمردانه اش نشانم داد 

 کند.  تیبگذارم او مرا حما

 ً با هم  مانیدر زندگ یدادم زن و مرد یمهلت م حتما

دانستم اما  یمستقل م یجدا نشود. من خودم را آدم

 یم یکس دمید یم یشد وقت یاز دلم گرم م یگوشه ا

 شتریب دیراه تنها نباشم. دردسرش شا نیخواهد در ا

و باالخره  زیرفتم دنبال سرمم ینبود اگر خودم م

دادم که  یبه او م یسکه ح نیکردم. اما هم یحلش م

 یتواند کمکم کند، به خودم هم احساس سرزندگ یم

 داد. یم

شد.  ریجا گ زیم یرو یچا وانیباز شد و دو ل در

 دیرقص یها م وانیل یکه رو یعطر گل سرخ یبو

 گرفت و مشغول یمشامم را پر کرد. معراج شماره ا

از  یداشت وقت یریوصف ناپذ تیحرف زدن شد. جذاب



 یمن یکرد. برا یمن استفاده م ینفوذش برا زانیم

خواست  یمبود که  یخودم بودم و حاال کس شهیکه هم

 تماسش را قطع کرد گفت: یمن را ما کند. وقت نیا

حرف زدم،  زیکنم. با سر مم یبا من! درستش م نیا -

اعتراض رو  بیبشه و خودم ترت یبررس دیرقم با نیا

 .دمیم 

 گفتم: یلحن آرام با

به  ریکه نامه د یدیوقت ندارم معراج، د ادیز یول -

 !دهیدستم رس

 یم دیاعتماد و ام یزد که تمام وسعتش معنا یلبخند

 داد:

 راحت. التیخ -

را  وانیل کیزدم، دست دراز کردم و  یلبخند

و نگاهم  برداشتم. عطر گل سرخ رقصان مدهوشم کرد

را  وانیل یزنگ گوش یرا به خودش دوخت. با صدا

شناختم. تماسش را  یگذاشتمو شماره را نم زیم یرو

 جواب دادم:

 بله؟ -
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 زنم. یزنگ م یسالم خانوم پاکزاد، از سمسار -

. ستیشود ماجرا چ یتداع میتا برا دیطول کش یکم

 دهان باز کردم:

 .دییبله بله! بفرما -

 رو بخونم؟ ستیل نیوقت دار -

 .نیرو بگ یینها متیق خواد،یرو نم ستیل -

 مبلغ، معترض گفتم: دنیشن با



ون ارزش کردن ا یرسما ب یعنی دنیمدل خر نیا -

 ارزش دارن. شتریب هیریفروختن بدم خ یلوازم. به جا

ماند.  رهیپر از سوال به صورتم خ یبا نگاه معراج

قاطعانه  یرا از چهره اش گرفتم و با لحن میچشم ها

 گفتم:

 یچطور نمیبب دیرو برام بفرست ستیزحمت ل یب -

 .نیگذاشت متیق

 :دیقطع شد و معراج پرس تماس

 افرا؟ هیموضوع چ -

 یگوش امیپ یکه خواستم جوابش را بدهم صدا نیهم

که ارسال شده بود را باز کردم و با  یبلند شد. عکس

 یرا رو یگرد شدند. گوش میها چشم ها متیق دنید

که انگار از  یگذاشتم و مکث کردم. معراج با مکث زیم

دست برد و  ،یبرداشتن گوش یمن اجازه بخواهد برا

 :دیعکس باز شده پرس دنیبا د

 افرا؟ هیچ نیا -

 :دمیکش یپوف

 متیق نیسمسار آورده بودم لوازم خونه رو بخره. ا -

 رو داده!



 در هم رفتند: شیها اخم

 ؟یبفروش یخوایلوازم خونه رو م -

 نیخونه با ا هی تونمیتوشه. نم لهیوس یلیآره، خ -

هم  یلیاندازه اجاره کنم که همه رو بار کنم ببرم. دل

 نگه داشتنشون ندارم. یبرا

کند  انیشمرده ب کردیم یکه سع یبا کلمات معراج

 :دیپرس

اندازه اجاره کنم  نیخونه با ا هی نکهیمنظورت از ا -

 ه؟یچ

 کنم. یاثاث کش خوامیم -

 جا بلند شد: از

 ؟یکن یاثاث کش یخوایم یچ یبرا -

شد؟ منظورم را به  یشک نگاهش کردم. متوجه نم با

 زبان آوردم:

 نیایخونه خودم ب یخواد تو یدلم م نکهیا یراب -

 .یخواستگار

 زد و گفت: یبه سرخ صورتش



عوضش  یخوا یکه م ستیاون خونه مگه مال تو ن -

 ؟یکن

 ماندم: رهیجا بلند شدم و به صورتش خ از

 

کنم. اونجا خونه  یادآوریبرات  ستیاگر خاطرت ن -

با من. حاال هم  ی. بدون هماهنگشیدیتوئه، تو خر

 یقراره من رو خواستگار یخوام وقت یمن م نیهم

بشم لقلقه دهن  خوامیخونه خودم باشه. نم یکنن تو

 و... دهیافرا خونه خر یکه معراج برا هیبق

خونه من  ؟یمن یزندگ کیتو شر شهیافرا باورت نم -

 خونه ها جدا شدن؟ نیا یو تو از کجا در اومد؟ ک

ا طعنه گفت دوست پسرت که ماهان ب یاز وقت -

 خونه رو بخره. خوادیم

 گفت: یمعطل یب معراج

داداشت؟  ای یکن یم یتو واسه حرف مردم زندگ -

 دیکن یمن رو از خودم خواستگار یگ یکه م ییتو

تو  یدونیکه داداشت که قابل نم نهیا تینگران

 گه؟یم یباشه چ یخواستگار



تونم منکر وجودش بشم.  ینم یول دونمیقابل نم -

 تونم؟یتونم بگم دهنت رو ببند و حرف نزن. م ینم

خودم  ؟یخودم چ یول رمیبگ دهیتازه به فرض اونم ناد

کنم. معراج  یم یپرچم تو دارم زندگ ریز دونمیکه م

 یبارم رو شهیگرفتم هم ادیدهه گذشته رو  کیمن 

 نهیکه ازت دارم ا یانتظار نیدوش خودم باشه. اول

 یو بهم بفهمون یرام حداقل شعور رو قائل بشکه ب

باشم که  ییکسا یرایخونه تو پذ یتو تونمیچطور م

 کنن؟ یتو خواستگار یخوان من رو از من برا یم

که  دمیخر ؛یکه ازش فرار کن دمیمن خونه رو نخر -

 ادیب یو هر کس و ناکس یفتیدوره ب یکه نخوا ینر

بذاره.  متیکه دست تو بهشون خورده ق یلیوسا یرو

راحت  الشیخواستم ناموس من جاش امن باشه خ یم

 باشه. 

با  کنمیفکر م یناراحته. وقت الیخ نیمعراج، ا ستین -

 تخم لق دهن مردم بشم ناراحتم.  ذارمیکار م نیا

 نباش افرا، من... -

. من هنوزم افرا میسقف نرفت هی ریمن و تو هنوز ز -

و ازت خواهش  دهیتو ته اسمم نچسب یلیپاکزادم؛ فام

سوال نبر. تا االن خودم  ریمن رو ز تیکنم موجود یم



 ارم؛یسرا درب یتو یهمه گرگ سر نیا نیتونستم ب

که  ستین نیبر ا لیدل یکه قراره شوهرم بش نیا

. من از اون یبد امهمه کارهامو برام انج یبخوا

 .یچه نخوا یرم، چه منو بخوا یخونه م

خواست  یزدم. معراج م رونینماندم و ب یحرف منتظر

که پشت  دمید ی. مدمیفهم یرا م نیکند و ا تمیحما

وجود نداشت اما داشت از خط  یقصد بد ماتشیتصم

که من ساخته  یبلند یوارهایشد. د یرد م میقرمزها

خراب شوند صرفاً چون  یراحت نیبودم قرار نبود به ا

که لحظه به  ییبود. خط ها یمرد دوست داشتن نیا

 شدند. یرنگ تر ملحظه پر 
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زد و واژه دوست  یماهان در گوشم زنگ م یصدا

 یدانستم که م ینم یپسر را اصال برازنده معراج

مثل ماهان نبود،  یدم دست یشناختم. معراج مرد

 ییشد؛ او یزن صبح م کیکه هر شبش با  یماهان

دانست و همان زنها او را  یم لهیکه زن ها را وس

 !اریعابربانک س

نشستم و  زیرا به کارگاه رساندم، کالفه پشت م خودم

که  ییگوش سپردم به همهمه درون سالن. صداها

را در خودش داشت،  یاز زندگ یعیوس انیجر

است که  یزنان یبرا نجایداد ا ینشان م که ییصداها

تالش  یزندگ یمردانه برا شان؛یها یفارغ از زنانگ

 کنند.

گذاشتم و  زیم یبودم، سرم را رو لیم یناهار ب وقت

کرد اجازه دادم فارغ شود از  یم ینیکه سنگ یبه سر

که  ییکه دوستشان نداشتم، از دغدغه ها ییفکرها

کرده بود.  شانمیکه پر یترسناک بودند و از حال

ستود مرا  یکه مرا م یکردم معراج یفکرش را نم

نبودم  ییافرا انبرنجاند. مگر من هم میبابت فکرها



 یکه رو ییبودم؟ افرا شیکه از نظر او قابل ستا

خواست  یبودم و حاال معراج م ستادهیخودم ا یپاها

بمانم که متعلق  یاو راه بروم؟ در خانه ا یمن با پاها

او بمانم و ماهان با پوزخند  رقیب ریز به او بود؟

که دوست پسرت فالن کرده؟ نه!  دیبارها و بارها بگو

 نبودم. هلشمن ا

آخر ساعت  بایبلند کردم، تقر زیم یرا از رو سرم

گفتم و از دفتر  دیبود. به سلما خسته نباش یکار

معراج که درست مقابل  نیماش دنیزدم. با د رونیب

که به  ییاو دنیعجب کردم. دکارگاه پارک شده بود ت

نبود اما توقعش را  بیزده بود عج هیتک نیماش

 .دیایب میبحث کرده ا ینداشتم وقت

گفت.  کیسالم کردم و او سالمم را عل یآرام یصدا با

کنارم  یجلو را باز کرد و سوار شدم. وقت یدر صندل

را به حرکت در آورد و  نیماش یحرف چیه ینشست ب

 بعد گفت: یکم

 ؟یکن یاثاث کش یخوایم -

 تکان دادم و ادامه داد: یسر

 یخواستگار یاون خونه برا یتو یخوا یباشه. م -

و چوب حراج  گهید یجا هی یبر یخوا ی. ممیاین



باشه. مال و اموال خودته و  نمیبه لوازمت، ا یبزن

که تو  یسمسار نیا ی. ولیاریخودت صاحب اخت

خوب  متیبه ق ارمیرو م یکیبز خره. خودم  یآورد

کنن  دایخونه درخور پ هیلوازم رو بخره. سپردم برات 

چرا  ی. ولیسیقرارداد اجاره بنو یپسند کرد یو وقت

 اجاره؟

خونه بخرم که  نجایاز ا میقراره بر یوقت خوامینم -

 من. ینمونه برا یتعلق خاطر چیه

ساکت شد. من هم سکوت کردم، باز هم معراج  معراج

خواستم  یدوش بکشد. نمرا به  میخواست کارها یم

 نیاز ا شتریشد ب یتوانستم مخالفت کنم. نم یاما نم

توانستم  یسوال ببرم. نم ریغرور مردانه اش را ز

 یکاغذ برا یرو یخودت را کنار بکش. نسبت میبگو

بسته  یابد یعهد مانیما ثبت نشده بود اما در دل ها

 .میبود

 

 

 .یخوش رویبه خ شب

 .دینقد کن دیبذار کامنت
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سرم خراب شد؛ شب  یرو ایهمه دن شیکه فردا یشب

 یقبل. درد هفته ها یبود بر خالف شب ها یآرام

گذشته در وجودم مانده بود. خسته بودم از نق زدن 

گرفته  میماهه ماهان که تازه تصم کیکودک  یها

درد  میبگذارند. تمام سرم و چشم ها شیبودند اسم رو

 یم یسپر گاهکار دیکرد و فقط شب ها را به ام یم

پر  یخانه با کوله بار نیکه از ا یروز دیکردم، به ام

 دیرفتم. فقط با یاز تجربه و دانش دنبال کار خودم م

 گذراندم. یروزها را م نیا

 



گفته بود  یکرد. چند بار ینم غیدر زیچ چیاز ه حسام

 یم ادمیداند  یو هر چه م ردیگ یبال و پرم را م ریز

 ریتصو نیدهد تا خانم خودم باشم و من چقدر از ا

بود  دهیهمه، مرا د نیا انینفر م کیخوشحال بودم. 

خودم  یکه برا یا ندهیآمد از آ یو من هم بدم نم

که حسام قولش را به من  یا ندهیساخته بودم، از آ

 یدر خانه صحبت م میاز دردها شیبرا یداده بود وقت

 کردم.

 

 رهیخ رهیخ یو به نگاه ها دمیلباسم را پوش نیشادتر

رفتم تا در  یندادم. امروز به کارگاه م تیمامان اهم

من و  نیکه قرار بود ب میصحبت کن یمورد قرارداد

 یکرد من م یکه ذکر م یحسام بسته شود. قرارداد

که از حرف  یزیداشته باشم و طبق چ مهیتوانستم ب

 یشغل ندهیآ یداشتن برا مهیبودم، ب دهیحسام فهم یها

 بود. یمهم زیچ

کس نبود.  چیاز ه یرا که باز کردم جا خوردم. اثر در

مرتبش کرده بودم  شبیکه د یکارگاه همانطور طیمح

را  شیکس پا چیمانده بود و انگار از شب گذشته ه

فعال نگذاشته بود. در را با  شهیکارگاه هم نیدر ا



باز  یجلوتر نگذاشته، صدا یفشار پا بستم و قدم

 :دمیشنحسام را  یشدن در و بعد صدا

 افرا؟ یاومد -

 

 یبودم کارگاه بسته شده و کس دهیمرا که ترس شیصدا

 شیبه من نگفته باشد، آرام کرد اما آرامش در صدا

و با او چشم در چشم شدم و  دی. سرم چرخدمیشن ینم

 گفتم:

 ومده؟یکس ن چیه -

 را در هوا تکان داد و جواب داد: دستش

 .انیامروز گفتم ن -

 خوردم: جا

 نگفت. یزیبه من چ یکس یول -

بر زبان آورده  یینگاهم کرد که انگار ناسزا یجور

 بودم:

 

. چقدر یایخواستم امروز ب یچون من م یاومد -

 .شمیپ ایسبز دم کن ب ییچا هیاز من.  یکش یحرف م



 ،یانداختم و تا دم شدن چا ریزده سر به ز خجالت

را با  ینینکردم. س یخودم را دور و بر دفترش آفتاب

گل  یو قندان را پر کردم و با غنچه ها زیدستمال تم

قندها  انیکه قبال از خانه آورده بودم تا در م یمحمد

 یچا وانیکردم. دو ل نیرا تزئ ینیکند، س ییخودنما

به دست، به طرف اتاقش  ینیخوشرنگ برداشتم و س

اش کرده  یرفتم. معلوم نبود چه شده بود و که عصبان

 روز صرفه نظر کرده بود. کیبود که از سود کار 

دست گرفتم و همانطور که ترس  کیرا با  ینیس

در با  زد،یبر نیزم یرو اتشیداشتم تا تمام محتو

وارد  یفشار دست آزاد و بدنم باز کردم و با مکث

کنار حسام بود و خودش،  زیم یرو یوانیشدم. ل

 دنیبا شن یسرش را با دستانش احاطه کرده بود و حت

 .اوردیاجازه گرفتن من هم سرش را باال ن یصدا

از  یکی یوسط گذاشتم و رو زیم یرا رو ینیس

بود امروز را بهتر  دیها چمباتمه زدم. شا یصندل

گذاشتم. تا خواستم بلند شوم، سرش را  یم شیتنها

توانستم  یرا حاال م شیبلند و نگاهم کرد. چشم ها

بود؟  دهیرا نخواب شبیکه خون افتاده بود. د نمیبب

 یقهوه ا عیما اتشیکه محتو وانیل یرو دینگاهم چرخ

 از آن نمانده بود.  یادیز زیبود و چ یرنگ



 ؟یخور یم -

اشاره کرد و دوباره  وانینگاهش کردم. به ل سردرگم

 گفت:

 

 ؟یخور یم -

چشم چرخاندم. کالفه دست در  وانیل یشک رو با

 و گفت: دیکش شیموها

 .ستیولش کن مهم ن -

 شهیکه هم ییاز کشوها یکیبلند شد و از  شیجا از

و  دیکش رونیقفل بود، دو برگه منگنه شده به هم ب

برگه ها را  داشت،یمرا بر شیچا وانیهمانطور که ل

 به طرفم گرفت و گفت:

 الوعده وفا. -

نوشته  نمانیکه قرار بود ب یبه کل از قرارداد حواسم

گشاد شده ام دنبال  یشود پرت شده بود. چشم ها

 یکه لمسشان کرد خستگ میو دست ها دیبرگه ها دو

 رفت. ادمیحسام هم از 

. طبق قانون میکه با هم صحبت کرد هیمفادش همون -

... حاال اگر حال یش یهم م مهیب ،یریگ یحقوق م



نوشته هر دو صفحه رو امضا  یچ نیبخون بب یداشت

 و اثر انگشت بزن. خیکن؛ تار
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از دستش  بایرا که به طرفم گرفته بود تقر یخودکار

داشتم.  مانینبود بخوانم من به او ا یازین دم،یکش

سپرده  یکه مرا به دست فراموش ییتمام آدمها انیم

آدم و  نیا خواستمیو نم دید یبودند او بود که مرا م

 توجهش را از دست بدهم.  گفتم:

 .ستین یازینه ن -

که گفته بود امضا زدم هر دو برگه را همانطور  نییپا

کردم تا  یو با خودکار انگشت اشاره هم را هم جوهر



اثر انگشت را هم زده باشم. برگه ها را که به طرفش 

داد و دوباره در کشو گذاشت و  لمیتحو یگرفتم لبخند

 ام را دنبال کرد و دوباره گفت: رهیقفلش کرد. نگاه خ

 

 ؟یخوا ینم یمطمئن -

 وانیبه خون نشسته اش به ل یحرکت چشم ها با

 اشاره کرده بود. سر تکان دادم و گفتم: زشیم یرو

 .ختمیتازه دم ر ییچا -

 نشست: میزد و رو به رو یشخندین

 نه؟ هیاون چ یدون ینم -

 را نگاه کردم: وانیل دیترد با

 نه؟! -

 

 تر شد: قیعم شخندشین

 مشروبه. خود شراب نه از مشتقاتش. -

 چینفهمم مشروب چه بود اما ه بچه نبودم که آنقدر

کدام  چیبودم. مامان و بابا ه دهیند کیوقت از نزد

 زهایچ یلیبودنشان ما را از خ ینبودند اما سنت یمذهب



 میبا هم سن و سال ها سهیدور نگه داشته بود. در مقا

 زهایچ یلیبودم و خ زهیپاستور یلیبه قول دوستانم خ

بود که از  ییالکل هم از آن ها بودم؛ دهیرا به چشم ند

آن دور نگه داشته شده بودم. آب دهانم را قورت دادم 

 یسبز که انگار معصومانه گوشه ا یچا وانیو به ل

 نشسته بود نگاه کردم.

 

 ؟یخوا ینم -

 لب در مقابل اصرارش گفتم: ریز

 .ینه مرس -

باره در بر  کیتمام وجودم را  یاز ناراحت یحس

بار دلم خواست بلند شوم و به  نیاول یگرفت. برا

 یوجود قرارداد ینیریش یخانه و اتاقم پناه ببرم. حت

رفته بود.  نیباره از ب کیکه امضا کرده بودم هم به 

کردم و خواستم از جا بلند شوم که به  یمن و من

 دمیخودش را که نفهم وانیل هیشب یوانیطرفم آمد. ل

 :و از کجا برداشته بود، به طرفم آورد یک

 تعارف نکن افرا. -

 



دانم از نگاهم چه  یدوختم. نم شیدر چشم ها چشم

 خواند که گفت:

 .یکردم عقل رس شده باش ی! فکر مگهیبچه نشو د -

درونم به خروش آمد. من بزرگتر از همه هم  یزیچ

حق  یبودم. من خام بودم و سوختم. کس میسن ها

بچه ام. فکم را به هم فشردم اما  دینداشت به من بگو

 داد و گفت: رونینگفتم. نفسش را با شدت ب یزیچ

 هی زویهمه چ دیبه نظرم آدم با یول یدون یخودت م -

 یدون ینم یسراغش نر یبار امتحان کنه. تا وقت

که  ومدی. اگر خوشت نادی. ممکنه خوشت بهیچطور

مونه  یذهنت م یتا آخر عمر همش تو ی. ولیچیه

 دادم. یاش اون فرصتو از دست نمکه ک

رنگ شد. اگر  یقهوه ا عیپر از ما وانیل خیم نگاهم

 شد؟ یخوردم چه م یم

 ینم یامتحان کن. نترس کس یاگر دوست دار -

 فهمه.

 

را  وانیبود و دست من دراز شد تا ل نیآخر هم ریت

 عیحلقه شد و به ما وانیدور ل میبردارد. انگشت ها



 یلیقرار نبود بفهمد. خ یدرونش نگاه کردم. کس

از  یتل یهم رو نیرا به او گفته بودم و ا زهایچ

دفن  گرید یحرف ها ریماند و ز یما م نیب یحرفها

 توانستم به او اعتماد کنم. یشد. م یم

را به  عیگرفتم ما میدهانم را قورت دادم و تصم آب

رو به رو  یدانستم با چه مزه ا یباره بنوشم. نم کی

حسام  یعکس العملم، جلو دمیترس یشوم و م یم

لبم  یرا باال آوردم و رو وانیخجالت زده ام کند. ل

دلم به هم خورد  دیکه به مشامم رس ییگذاشتم. از بو

 .اوردمین نییرا پا وانیدر هم رفت اما ل میو اخم ها

 

 یرا تکان دادم و تمام دهانم شد پر از مزه تلخ دستم

صرانه تمام کرد اما م شتریکه حالت تهوعم را ب

 زیم یرو بایو تقر دمیرا نوش وانیل اتیمحتو

اش  یآتش گرفت، تلخ می. انگار تمام گلودمشیکوب

شک تمام وجودم را سوزانده بود.  یسوزان بود و ب

. دمیاش را با تمام توان فرو دادم و عقب کش یتلخ

 یآمده بود و به سخت میگلو خیحالت تهوع تا ب

از سمت معده ام روان شده  کردمیکه حس م ییزهایچ

 ی. حس بزرگ شدن داشتم، کارکردمیاند را مهار م



خودم و  انیم یگریرا کرده بودم. راز د دیکه نبا

. ُگر کردیمرا شگفت زده م نیحسام ساخته بودم و هم

 میسوخت و چشم ها یتلخ آتشگرفتم، تمام وجودم در 

 دو دو زدند.
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خودش را  وانیل الیخ ینشست و ب میرو به رو حسام

. ختیخودش ر یبرا گرید یکیو  دیجا نوش کی

گرفت  یکه درونم داشت شکل م یمعذب بودم و حس

 مانیو حاال پش دهیرا سرکش وانیداشت. ل یحالت بد

شد.  لیتبد اسیبودم. هوس زودگذر بزرگ بودن به 

 درمرا  دادیام م یآتش درونم که نشان از بزرگ

 !یمانیسوزاند. جهنم تلخ پش لیبد یب یجهنم



 

 خب؟ -

 :دمیکردم و پرس نگاهش

 ؟یچ -

 .میبست ی. با هم قرارداد خوبهیامروز روز خوب -

در دستش چشم  وانیلب گفتم و به ل ریز یاوهوم

 یب میخواست بخورد؟ چشم ها یم گریچقدر ددوختم. 

تا نگاهم به  دیچرخ زیو م واریدستش و د یهدف رو

فکر  یگشتم کس یساعت افتاد. اگر االن به خانه برم

 کرد زود برگشته ام؟ یم

 

 افرا؟ -

 را متمرکز صورتش کردم. میها چشم

 بله؟ -

 ؟یخور یبازم م -

تلخ در تمام عمرم  یسر تکان دادم. از مزه ها محکم

کند  یتوانست مرا راض یکس نم چیمتنفر بودم و ه

 صدادار زد: یشخندیاز آن بنوشم. ن گرید



 کنم؟ شیآب پرتقال قاط یخوا یم -

 .ستی. تشنه م نینه مرس -

و  دیچی. از خنده اش دلم در هم پدیبهانه ام بلند خند از

 گفتم:

 باشه. -

 

نداشتم او اصرار کند و من پشت هم نه  دوست

 یوانیآمد. ل یکوتاه م ییبدهم. باالخره جا لشیتحو

شده بود. در  یبار نارنج نیبزرگ به دستم داد که ا

پرتقالش غالب باشد. لبم را  یبودم مزه  دواریدلم ام

 ینگاهش را که رو دمیگذاشتم و د وانیلبه ل یرو

بستم و جرعه  ار میشده بود. چشم ها خیصورتم م

 .دمیجرعه نوش

ها و از  اطیگفت؛ از پارچه ها و خ یم یهر در از

 دمیرا داشتم. اما نفهم تیاهم نیشتریب شیکه برا یمن

 یرا به وضوح نم شیصدا گریچقدر گذشت اما د

تار  می. چشم هادمیشن یخودم را هم نم ی. صدادمیشن

بود تا سرم  ی. کاش بالشتدیچرخ یو سرم م دید یم

هم حتماً  فشارمبگذارم و استراحت کنم.  شیورا ر

 افتاده بود. چشم بستم و آب دهانم را قورت دادم.



 

 یزیکه اسمم را صدا زد و چ دمیگوشم شن ریز ییصدا

چه گفت و  دمیبود اما نفهم ی. لحنش سوالدیپرس

کتف و  ریز یدست دمیچه جواب دادم اما فهم دمینفهم

جدا شدم.  نیرفت و از زم میزانوها ریز گرید یدست

 یشدند نور در مغزم فرو م یباز که م میچشم ها

 ردند؟ک یرفت. چرا چراغ ها را خاموش نم

 

زدم سرم باشد و  یکه حدس م ییجا ریگذاشتم ز دست

را  ینیبلند شوم اما نشد. وزن سنگ میخواستم از جا

 ریکردم. چند بار پلک زدم و ز یکل بدنم حس م یرو

 لب گفتم:

 نه... تو رو خدا... نه -

 ی. تمام تنم مدیچیدر گوشم پ یچندش آور یصدا

 یخواست از جا بلند شود. دست بندازد و به هر چه م

 ریتواند چنگ بزند؛ تا فقط دور شود. همان صدا ز

بمانم؛ تا تکان نخورم؛ تا  میگوشم خواست که سر جا

 باشم. یدختر خوب

عوض  یزیفرو رفت اما چ یدر پوست کس میها ناخن

سرم محکم شدند و نور  یباال ییجا مینشد. دست ها



شد.  یشد. کاش چراغ خاموش م شتریدرون اتاق ب

 یتر م یشد. کاش قو یخاموش م ایکاش تمام دن

 بودم. یبودم. کاش دختر نم

 لب گفتم: ریز باز

 تو رو خدا... -

بودم، حسام بود اما بعداً مطمئن شدم خدا نبود.  من

 شکستم. یینبود. من به تنهاخدا آن روز همراهم 

*** 

 

 

 ��کنن تیخوان اعالم موقع یکه پست م ییاونا

 

[11.06.21 00:34] 

 

 _بس_استی#قربان

 82#پست_

  ای#آنال



  انای#آر

 

*** 

 ینقل یروز بعد که معراج زنگ زد و از دو خانه ا دو

شش ماه  یگفت که صاحب خانه ها حاضر بودند برا

قرار داد ببندد؛ حاضر بودم قسم بخورم باز هم او 

 یدست در کار داشته وگرنه کدام صاحب خانه عاقل

کند؟  یشش ماهه خانه اش را به مستأجر واگذار م

نکنم. ماجرا را دست خودش  یگرفتم اعتراض میتصم

روش  نیو ا دیایکنار ب طمیسپرده بودم تا با شرا

 کنار آمدن.  یاو بود برا بیعج

 

 یحضور واقع یکردم برا یداشتم خودم را آماده م من

گذشت و  یزود م یلیام. شش ماه خ یمعراج در زندگ

 یرفت؛ چشم که باز م یم شیخوب پ زیاگر همه چ

در خانه ام و در تخت خوابمان و در  دیکردم معراج با

از  یبود و من هنوز رد یخانمان م یاتاق و همه جا

که از سال ها  یسکردم. تر یترس در وجودم حس م

ها فقط حسام  نیمانده بود و مقصر همه ا میقبل برا

 بود.



 

که فکر  یلباس م،یساعت ده صبح قرار گذاشت یبرا

حاال که  خواستمی. مدمیدر خور باشد پوش کردمیم

باشم  یزن گذاردیم هیاز تمام نفوذش ما میمعراج برا

برازنده او  ستدیا یکنارش م یکه وقت یزن د،یبا که

 کهیمعراج در حال دنیزدم و د رونیباشد. از خانه ب

 را بازکرد.  شمیبود ن دهدا هیتک نیطبق عادتش به ماش

 زدم: یلبخند

 !ریسالم صبح بخ-

 ماهت. یسالم به رو-

او مرا ماه  نکهیماهم؟ دوست داشتم. از ا یرو

شدم و معراج  نیبردم. سوار ماش یلذت م خواندیم

 گفت:

کردم که  دایپ ی. دوتا خونه نقلادیانشاهلل خوشت م-

 تو مناسبه. یبرا

حرف از مناسب بودن  یتا بفهمم وقت دینبود بگو الزم

و  ریمحل را ز یشک شجره نامه تمام اهال یب زدیم

 گذاردیمردانه اش نم رتیغ دانستمیرو کرده بود. م

 خواستیبگذارم و قطعا معراج م یمن پا به هر خانه ا



اسم  گریباشد که فقط شش ماه د یحواسش به من

 .دمیکشیم دکیمجرد بودن را 

 

 م،یشد ادهیپ نیخانه اول از ماش یبه نشان دنیرس با

 ی. خانه نقلدیکشیدر انتظارمان را م یجلو یبنگاه

داشت. معمار خانه  یبود که نقشه خوب یمبله ا مهین

استفاده را از فضاها کرده بود و من محو  نیبهتر

 دهید نترنتیشدم که مشابه شان را در ا ییها نتیکاب

با  ینیبیرا م پشیکل یوقت هک ییبودم. از آن مدل ها

. خانه به کنمیخانه ام استفاده م یبرا ییگویخودت م

 نداشت. ینقطه پِرت چیشدت جذاب بود، ه

ات داشت. طبق یو جمع و جور یخواب نقل اتاق

معراج  یاستفاده کرده بود. وقت یواریدر کمد د یکیش

 گفتم: یآرام یبا صدا ستادیکنارم ا

خونه رو ساخته  نیکه ا یهمون معمار خوادیدلم م-

اش حرف  قهیسل یعنیخونه خودمون رو هم بسازه. 

 نداره!

 زد: یلبخند

که  نیزم نیو هر گوشه ا کنمیم داشیمطمئن باش پ-

 .لتیباب م سازهیخونه م هیبرات  یتو بخوا



 

 :دیبا ادب به اتاق آمد و پرس یبنگاه مرد

 نظرتون مثبته؟-

 به معراج کردم و جواب دادم: ینگاه

 د؟یرو هم د یدوم شهیم-

که مختص خودش بود  یگفت، معراج با لبخند یچشم

 گفت:

 ؟یحق انتخاب داشته باش یخوایپس م-

 مهیچرا ن یفرصت هاشو از دست بده. ول دیآدم نبا-

 مبله؟

 !یفتیتو خرج ن ادیخواستم ز دیشا-

 

 یبه تراس نقل یاز معراج فاصله گرفتم، نگاه یکم

 و گفتم: شدیکردم که درش در اتاق خواب باز م

 بخرم! هیزیجه دیباالخره که با یول-

 عطرش مشامم را پر کرد و گفت: ستاد،یا کنارم

 کم داشت دستور بده. یخونه هرچ ایشما ب-

 



 زدم، آب دهانم را قورت دادم و گفتم: یلبخند

 شد. یریپن یادیز ستهیبه قول شا-
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هاج و واج نگاهم کرد، نگاهم را از اون  معراج

 گرفتم:

 مخصوص خودمونه! یحرفها-

و پشت سر  میزد رونیبه شانه معراج از خانه ب شانه

. خانه میبه سمت خانه دوم رفت یمرد بنگاه نیماش

را نداشت. چشمم  یاول یها یژگینبود، اما و یبد

معمارش  قهیبود، مخصوصا که سل یدنبال خانه اول

 ...یدوم یول خوردیدر گوشه گوشه خانه به چشم م



 

 گفتیته دلم م یزی. چخواستمیرا م یهمان اول نه؛

مبله بودنش هم دنبال کنم سر کالف به معراج  مهین

در خانه  ی. گشتدادیدلم را قلقلک م نیو هم رسدیم

زدم، تراس نداشت. پنجره فقط آشپزخانه را پوشش 

 بود. کیو هال تار دادیم

 به معراج کردم: ینگاه

 !یهمون اول-

 شد: رهیزد، به صورتم خ یلبخند

 .زدی. چشمات داد میداراونو دوست  دونستمیم-

عشوه آمدم. معراج  یرا کج کردم و به قول سرم

شد.  یمشغول حرف زدن و قرار گذاشتن با مرد بنگاه

 یو قرار شد فردا برا میرفت رونیزود از خانه ب یلیخ

 رونی. به محض بمیبستن قرارداد به مغازه اش برو

 زدن از خانه معراج گفت:

 م؟یات رو بخر خونه یکم و کسر میبر هینظرت چ-

 

که  یام؟ دوستش داشتم، خانه خودم؛ خانه ا خانه

 یبه دلم م بیانتخاب کرده بود و عج میمعراج برا



به نشانه موافقت تکان دادم و به سمت  ینشست. سر

معراج چشم  دنیشک با د یکه ب میرفت ییمغازه ها

. خانه گاز دادندیم لمانیبسته دار و ندارشان را تحو

 یلوازم برا کهچند ت خواستمیداشت و م یزیرو م

 بخرم. ییرایپذ

را بفروشم، دلم  یداشتم تمام ظروف خانه پدر قصد

 یبرا زیهمه چ ندیآ یبه خانه ام م یوقت خواستیم

از  زیکه لبر یبه مغازه ا دنیخودم باشد. با رس

 ادهیپ نیزده شدم، با هم از ماش جانیظروف بود ه

 .میشد

 

 یرنگ ها د،یچرخ ینیچ یها سیسرو نیب نگاهم

. در کردیرا دوچندان م جانمیه دنشانیکه د یشاد

آل بودم تا نشان  دهیا یرنگ بیترک کیذهنم دنبال 

 سیسرو کیام به خانواده معراج باشد.  قهیدهنده سل

سرشار از  یانتخاب کردم، معراج با نگاه ینیچ

 کرد. دییتا نیتحس

 ت:کرد و گف یسمت صندوق رفتم، معراج نگاه به

 ن؟یفقط هم-

 شدم: رهیخ شیچشمها به



 

خودم حساب کنم.  خوامیحسابش سواست، م نایا-

 ..نایمخالفت نکن، ا

 افرا...-

 آرام شد: لحنم

 معراج نذار استقاللم رو از دست بدم، باشه؟-

سخت است.  شیچقدر برا دانستمیکرد و م سکوت

کارتم را به دست فروشنده دادم و قرار شد کارتن را 

که ظروفم در آن  یزود کارتن یلیکنند. خ نیشسوار ما

 یجا خوش کرده بودند در صندوق عقب نشست و برا

به  ی. نگاهمیشد یگریمغازه د یکمد راه کی دنیخر

 دراور ها کردم و گفتم:

 

 سخت شد. نجایخب ا-

هنوز نگاهش  یزد، دلخور بود ول یلبخند معراج

سر چرخاندم  ییصدا دنیداشت. با شن یرنگ مهربان

دو نفر ثابت شد.  یوحشت زده ام رو یو چشم ها

زد، شوکه شده بودم. ناخواسته  خیترس در وجودم 



شدم که  رهیخ ییکایدست معراج را گرفتم و به مل

 بود. ستادهیشانه به شانه حسام ا

 

تار  میکل صورتش را پر کرده بود، چشم ها لبخندش

 نیمنمانده نقش بر ز یزیچ کردمیشدند و حس م

عقب کردم و خودم  یخطاکار کم یشوم. مانند بچه ها

 یبا لحن شاد کایکردم. مل یمعراج مخف بتیرا پشت ه

 گفت:

 .دیخر میما هم اومد د،یخر یافرا جون اومد یوا-

 باشد گفت: ادآوردهیبه  یزیانگار که چ بعد

 

هم افرا جون  شونیهمسرم حسام. ا کنم،یم یمعرف-

 گردمیکه تو هفت آسمون دنبالشون م یلیستاره سه

 رو بدوزن! یلباس عروس
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 میکردم اما چشم ها یدست معراج را حس م یگرما

گناهکار حسام شده بود که حاال گذر  یچشم ها خیم

شده اش خط انداخته بود.  نینفر یزمان دور چشم ها

 دمش،ید یمردم، کاش نم یمن م ایمرد  یکاش م

گرفتم تا حس کند  یکاش دست گرم معراج را نم

 .ستیدرست ن یزیچ

 

به حسام و  یبه من کرد و بعد نگاه یکه نگاه دمید

زده من در  خیدست چپش را که از حصار انگشتان 

برد و  شیامان مانده بود، به طرف نامرد رو به رو

بکشم که معراج  ادیخواستم با تمام وجودم فر یمن م

سر انگشتانش را به وجود حسام آلوده نکند،  یحت

در سرم  ظهکه هر لح یترس و درد و فشار فیح

شد. هر چه خورده بودم تا  یشد مانع م یم شتریب

را  میکرد که آبرو یم دیباال آمده بود و تهد میگلو

 ببرد.



 

 محتشم هستم؛ همسر افرا. -

 همسرم؟

 چه خوب، افرا جون نگفتن ازدواج.... -

به  میدر سرم گم شد. التماس ها شانیحرف ها هیبق

که مردم و باز مردم  یآن روز یآمد، التماس ها ادمی

ودند. آمد. تمام خاطراتم به ذهنم حمله کرده ب ادمیبه 

بار اتفاق افتاد و من و  نیکه چند یتمام خاطرات

در فراموش کردنش  یسال سع زدهیکه س یحسام

فقط پا به سن گذاشته  که ثیداشتم؛ حاال با آن نگاه خب

 نده،یدست در دست عروس جوان آ میبود، رو به رو

 .دیطلب یبود و داشت صبر مرا به مبارزه م ستادهیا

 

مزمان مرا پر کرد. خشم و ترس و نفرت ه جوشش

نگاه کنم  کایتمام توانم را خرج کردم تا بتوانم به مل

. دمیشن یگفت و من نم یداشت به معراج م یزیکه چ

 :میفقط دهان باز کردم که بگو

 اومد که... ادمیجان من... من االن  کایمل -



سر هم کنم  یخودم لعنت فرستادم تا بتوانم بهانه ا به

نفرت  زشیکه حاال از همه چ یتا از آن فروشگاه

 داشتم فرار کنم:

 دارم خونه... که... یکار هی -

 خونه. تازه زنگ زدن... ارنیلوازم ب یسر هیقراره  -

 

بهانه  میشدم اگر برا یمعراج م ونیعمرم را مد تمام

آورد که فقط بتوانم فرار کنم و پشت سرم را  یم

 یکه م یباشد با کسان ندهیکه فقط نگاهم به آ نم،ینب

بمانم؛ که فقط حسام و  شانیبماند و برا میخواستم برا

بر  نیاز ا شتریحسام را ب یحضور حسام و ردپا

 .نمیام نب رانهیو

بار انگشتانم را  نیسر خورد و او بود که ا دستش

مرا از  ،یا یمحکم گرفت و با عذرخواه بایتقر

. فروشگاه نبود، قبر من بود و دیکش رونیفروشگاه ب

 شتریرا ب میشد و استخوان ها یهر لحظه تنگ تر م

 کرد. یخرد م

 



حرف  یو تمام راه را ب میشد نیسکوت سوار ماش در

بزند،  ی. منتظر بودم حرفمیبه طرف خانه برگشت

که  یاز کس دنیبکشد و مرا متهم کند به ترس یادیفر

زد  یم یا هیکنا ام، دهیبار د نیاول یکرد برا یفکر م

 نیگفت و ا ینم چیگرفتن دستش و اما معراج ه یبرا

 ترساند. یمرا م شتریسکوت ب
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خانه که ترمز زد، به طرفم برگشت و فقط  یجلو

 گفت:

 بستن قرارداد. یبرا میدنبالت بر امیم فردا -

رفته بود و  ادمیحرف زدن نداشتم. کلمات از  جرئت

معراج به فکر قرارداد و اجاره و فردا بود؟ امروز را 

 یکه قلبم برا دیبرده بود؟ مرا د ادیاز  یزود نیبه هم



و حاال حرف از  ستادیحسام ا دنیبا د یلحظه ا

 زد؟ یقرارداد م

 افرا؟ -

 

درونش  بیغر یزیشد که چ شیجمع چشم ها حواسم

فردا  نیکرد انگار هم ینگاهم م یزد. جور یموج م

قرار بود مرا به خاک بسپارد و حاال داشت با من 

 شده بود؟ بیکرد. چرا انقدر عج یوداع م

 جانم؟ -

 .دینرس شیآمد اما به چشم ها شیبه لب ها لبخند

 یبرو استراحت کن. من زن خسته و خوابالو نم -

 خوام.

چند  نیدست راستش که تا هم یسر خورد رو نگاهم

مأمن من شده بود. انگشت شستش را  ش،یپ قهیدق

 یجا دیرا، شا گرشید یانگشت ها یکه به آرام دمید

 کرد. یانگشتان مرا، نوازش م

 چقدر دوستت دارم؟ یدون یم -

 



 یلیو خ قیعم یلیباال بردم و نگاهش کردم، خ سر

رنگش را که انگار خدا  رهیت یچشم ها ؛یطوالن

توانست  یچطور م دم،یبود د دهیسرمه کش شیبرا

در نگاهش طوفان  دمید یم یانقدر آرام باشد وقت

 یهمه آرامش را از کجا م نیدر راه بود؟ ا یگرید

 آورد مرد من؟

برو خونه. درو پشت سرت قفل کن. پنجره ها رو  -

 هم قفل کن تا برم.

دست بردم تا در را باز زدم و سر تکان دادم.  لبخند

 کنم که گفت:

 شه. باشه؟ یدرست م زیهمه چ -

 

 یآوردم به نگاهش و به حرف مانیکردم و ا نگاهش

 که بعدا گفت:

 شه. یدرست م زیبه خدا همه چ -

همه افکار ترسناکم که پر شده بود از  یمن از ورا و

که هنوز  یحسام پا به سن گذاشته، حسام ریتصو

کرد، باور کردم  ینگاهم م بیجهمانطور سوزان و ع

ماند در  یشود. حسام که م یدرست م زیکه همه چ



 یرا پشت سر م زیشهر و من و معراج همه چ نیا

 شد. یدرست م زیهمه چ میگذاشت

 یو پنجره ها را قفل کردم و کنار پرده  درها

 یای. از رونمیتا رفتن معراج را بب ستادمیا یسرتاسر

با او خوش بودم؛ بودنش را از دور دوست داشتم و 

نباشم که او  یکه آن دمیترس یاز خودم م ک،یاز نزد

 خواست. یم

 

 یتا سرما دیطول نکش ادیرا روشن کردم و ز نهیشوم

سال داشت  نیداد. ا ریدلپذ ییرا به گرما شیخانه، جا

 یلیمن خ یبرا دیگرفت تا تمام شود. ع یجان مرا م

نبود و اما امسال، حضور معراج  دیوقت بود ع

 پررنگ تر از قبل بود.

انگشتان  یرا باال آوردم و به کف دستم، به جا دستم

 شیما بود و من پ نیلمس ب نیاول نیشدم. ا رهیاو، خ

اگر ندانسته،  یحت د؛یقدم شده بودم و او عقب نکش

بزرگ بود  یحسام رها نکرد، قدم یکه مرا جلو نیا

 رود. یکه بدانم او هرگز نم

بودم، همسر  دهیکه سال ها بود ند ییاما، او حسام

دوستم بود و ماه  نیبود، برادرشوهر بهتر کایمل



که نتواند  ستهیگذشته را فقط فرار کرده بودم از شا

 یکند که م یمرا مجبور به دوختن لباس عروس زن

حسام مرا خوشبخت کند.  یخواست نابودکننده زندگ

 نبود؟ کافاتدار م ایقرار بود خوشبخت شود؟ دن

 

 داریب یدار مکافات نبود آن روز که من در تخت ایدن

من نبود، که در خانه پر از تنش اما  یشدم که برا

هم  انیروز به پا یحداقل امن پدر و مادرم نبود. حت

اما من  دیدرخش یدر آسمان م دیبود. خورش دهینرس

 اهی. جز روح سدمید ینم یزیچ گرید یاهیجز س

چشم  یجلو یزیچ گریحسام و درون خرد شده ام د

 .دیرقص ینم میها

شکسته خودم را از تخت  یخسته و درون یتن با

. حسام که انگار فاتح قرن شده باشد، دمیکش رونیب

مزخرف را جرعه جرعه باال  یدنیهنوز داشت آن نوش

ود. در من جمع شده ب ایبد دن یداد. تمام حس ها یم

مشخص بود  میتمام نفرت و زجر و دردها در چشم ها

 ترکاند. یو سرم را داشت م
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زدم و ملحفه را دور خودم جمع کردم.  هیتک وارید به

اما  دیچرخ یبدن کبودم م یاش رو ینگاه وحش

هم  شیچشم ها یکه حت دید یکرد. م ینم یحرکت

و لذت  دید یکند؛ م یم قیتزر میترس را به رگ ها

 آزارم بدهد: نیاز ا شتریبرد. دهان باز کرد تا ب یم

 یتون ینم گهیبرم، د یآبروتو م یبگ یاگر به کس -

 کس... چیه شیپ ،یسر بلند کن

 

بار کشت؟  کیاز  شترینفر را ب کیشد  یم چطور

 یتوانست با هر کلمه ش مرا به قتلگاه یچطور م

 ببرد؟ دیجد

بدتر  یکیکنن. تو  ینگاهتم نم گهیپدر و مادرت د -

 .یش یاز برادرت م



 مردم؟ یانقدر کم شده بود؟ چرا نم یهوا ک ژنیاکس

سر کارت...  یگردیخونه و فردا برم یر یم -

 یفرار کن یتون یوقت نم چیمن. ه شیپ نجایهم

 افرا...

. دمیچسب واریاز قبل به د شتریطرفم آمد و من ب به

توانست با فشار بدنم بشکند و مرا  یم دیشا وارید

که  یشده و اتاقک نیکارگاه نفر نیبدهد از ا یفرار

کشتن  یاستراحت حسام باشد، نه برا یقرار بود برا

خبر از همه جا مثل من. مگر قرار  یب یروح دخترک

 شتریباشد؟ پس چرا ب انهراه فرار من از خ نینبود ا

 از باتالق فرو رفتم؟

 

 میپاها یانگشت ها یگردنم را گرفت و من رو دستش

بلندتر بود و خم شده بود تا   یلیبلند شدم. از من خ

 گوشم زمزمه کند: ریز

 یپخش م لمتویف ،یبگ یاگر به کس ،یاگر برنگرد -

 یبرم. م یکه برات مونده م ییذره آبرو هیکنم و 

 ؟یفهم

را ببند اما  دنمیبه گردنم آمد تا راه نفس کش یفشار

 نبود که درجا مرا بکشد. ادیآنقدر ز



 ؟یفهم یبا توام! م -

 

 یبزرگش و سع یچنگ شد به دست ها میها انگشت

نکرد. من  یکردم تا از گردنم دورشان کنم اما فرق

گرم سر  ینامرد. اشک نیا ینبودم برا یقدر فیحر

 میصدا یاز چشمم و آرام، که خودم هم به سختخورد 

 گفتم: دم،یرا شن

 ...تو رو... خدا...!دمیفهم -

همه سال هم مطمئن بودم آن روز خدا با  نیاز ا بعد

 یکرد من آنطور نم یمن نبود. اگر مرا رها نم

به  ینداشتم و تاوان دادم، تاوان یشکستم. من گناه

و از دست  زیاز همه چ یاندازه سال ها عقب افتادگ

توانستم زودتر داشته  یکه م ییزهایچ یلیدادن خ

 باشم.

 یدانستم، چه حاال که م یحسام را االن مقصر م من

از او کوچکتر  ادیز یلیو زنش خ ردیبگ یخواست زن

که مطمئن شدم مقصر آن  نیبود، چه سال ها بعد از ا

تا  دیطول کش یلیحادثه تلخ و سوزان، من نبودم و خ

 یاشتباه انیبرسم، که من نبودم که آن م جهینت نیبه ا

 مرتکب شدم.



 

فکر به صفحه روشن  یرا روشن کردم و ب ونیزیتلو

کاناپه جمع کردم و فکر  یشدم. خودم را رو رهیخ

 یبود و م یکه تازه اول راه زندگ ییکایکردم به مل

سال  ستیاز ب شتریب دیخواست همسر حسام شود. نبا

را  یبا او همان کار داشت، نکند حسام هم یسن م

آن همه ذوق  وکرده که با من؛ اما آن نگاه بشاش 

شکسته و  یآدم یتوانست برا ینم یعروس یبرا

 یکه به او تجاوز شده بود، نم یخرد شده باشد؛ آدم

با  وندیپ یتوانست انقدر خوشحال باشد برا

 متجاوزش.

او،  یدوختم برا یم یدانست و من اگر لباس ینم دیشا

 یکمک کردن به شروع زندگ یداشتم برا یبرم یقدم

هم نداشت.  دنینفس کش اقتیکه ل یبا مرد کایمل

کرد من از  یکه فکر م یبا مرد کایمل یشروع زندگ

بود و معراج را  دهیشهر رفته ام و حاال مرا د نیا

 یشدم اگر معراج م سبود و من دوباره پر از تر دهید

 کرد. یم یوانگیو د دیفهم

 

 



 

 ️☺م؟یبخواب
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 میتوانستم به رو یکه نم ییترس ها انیام در م خانه

خانه موقتم را با  یضرور لیانتخاب شد. وسا اورمیب

زودتر از آن  یلیو خ دمیمعراج خر یحضور و همراه

 یکردم، خودم را در تک اتاق خانه  یچه که فکر م

تک نفره گوشه اش  یکردم که تخت دایاما دنج پ ینقل

 جا خوش کرده بود.

سه طبقه، زود  یخانه ام در طبقه اول آپارتمان به

جا  نیکه دنبال خودم تا ا یعادت کردم. چند دست لباس



و در اتاق  کردم زانیآو یواریبودم را در کمد د دهیکش

. با اصرار معراج، ستادمیا نهیآ یزدم و جلو یچرخ

دانستم  ینم چیدو کشو که ه نشییکه پا یقد یا نهیآ

 .میبود دهیخر گذارم،چه در آن ها ب دیبا

ام نگاه  دهیجلو رفتم و به صورت رنگ پر کنجکاو

افتاده بود.  میشانه ها یحالت رو یب میکردم. موها

کوتاه  یدانستم معراج مو ینم چیفکر کردم که ه

خواست همسرش  یبلند، دلش م ایدوست دارد 

 ایپرپشت و بلند و خوش حالت داشته باشد  یموها

نداشت را  یلخت بود و چندان حجم میکه موها یمن

توانست دوست داشته باشد؟ اگر کوتاهشان  یهم م

 کردم چه؟ یم

 

و دهشتناک  فیکث یکه دست ها یآمد آن روز ادمی

نگه  میچنگ زد تا مرا در جا میموها انیم حسام در

 یکه م ییرا تا جا میموها یچیبا ق یآمد وقت ادمیدارد. 

 یشکل چیکه تا مدت ها ه ییشد، کوتاه کردم. موها

برسد  میتا به شانه ها دمیبا خودم جنگ یلینداشتند و خ

رها  میکتف ها یخودش را رو او راهش را باز کند ت

 توان نداشت. گرید از آن انگار شتریکند و ب



مرده گذشته من، با نشاط  یشد خاطرات زندگ یم

با معراج بودن عوض شوند؟ تصور بوسه  یروزها

توانست  یکه م یو پر آرامش یدوست داشتن یها

داشت تا تمام  تیام بنشاند، قابل یشانیپ یرو یروز

ام را به زباله  ینوجوان یخاطرات زجرآور سال ها

 نیچن یبسپارد. من خودم را سال ها برا خیدان تار

 داده بودم. نیتمر یلحظه ا

 

در اتاقم در کارگاه نشسته  یآمد وقت یم یسرد سوز

 کیکه نزد یدیکردم. ع یبودم و به آخر سال فکر م

کردم؛  یوقت تلف م شتریبود و من روز به روز ب

دادم تا عروس  یرا نم ستهیمکرر شا یجواب تلفن ها

ت از سرم بردارد اما انگار که بخت برگشته دس

 سته،یو شا وردبه در خ یخوانده باشند، تقه ا یطلسم

کمرنگ آمد و رو  یآرام و با لبخند شه،یبر خالف هم

 نشست. میبه رو

را نداشتم که به چشمانش نگاه کنم و او، که  شیرو

داشت. آب  یباشد، چشم از صورتم برنم دهیانگار فهم

 دهانم را قورت دادم و گفتم:

 



 سرده...! رونیب ارن؟یب ییبگم برات چا -

 افرا؟ -

و نگاهش پر از گله بود. من هم پر از گله  شیصدا

دانست برادر  یبودم اما او که مقصر نبود، او که نم

به  یشباهت چیو حسام ه ی. حامستییشوهرش چه بال

 هم نداشتند.

 کردم؟ تتیمن اذ -

 

کرده بود؟ چه کرده  تمیخودش؟ اذ یگفت برا یم چه

باز  یلب ها انیکرد؟ از م یم یفکر نیبودم که چن

 یدعوت نم میکه خودش را به گلو ییشده ام و هوا

 کرد گفتم:

 ؟یچ -

 

کنم تو  یم یکار هیکنه من دارم  یفکر م کایمل -

 .یماه کمتر مونده تا عروس هی. یلباسشو ندوز

باال و  شیگلو بیکه س دمیدهانش را قورت داد و د آب

را  یمن اشتباهاً قطره اشک ایشد. بغض داشت  نییپا

 د؟یکه از چشمش چک دمید



 من به خدا...! -

 

 یگرفتند و جمله نم یدر ذهنم شکل نم میها حرف

 .میدانستم چه بگو ی. نمندیایشدند تا به زبانم ب

کنم باهاش افرا.  یم یکنه من دارم دشمن یفکر م -

 داره...! یکنه من ازت خواستم...! مادر حام یفکر م

 

 

 

 ��حاال؟ میدلمون بذار یرو کجا ستهیشا
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اد و من د یم لمیتحو مهیرا نصفه و ن شیها حرف

گفتم  یگفتم؟ م یکردم. چه م یفقط درمانده نگاهش م

هر چه آمال و آرزو داشتم از من  شیداماد سال ها پ

 یخوشبخت دیسف راهنیخواستم پ یگرفت و نم

شد؟ گفتنش چه  یعروسش را من بدوزم؟ باورش م

 رهداشت؟ جز آن که قرار بود قطره قط یا دهیفا

اگر  زد؟یخودم جمع کرده بودم بر یکه برا ییآبرو

 شکستم. یکردم معراج را هم م یدهان باز م

 باشه. -

 

سال ها بود حرف  ییرا خودم نشناختم؛ گو میصدا

سال  زدهیام، تا س ینزده بودم. انگار از شانزده سالگ

که  یحرف نیبعد الل بودم و تازه به صدا آمدم و اول

تن  نیکرد ا یم یبود که سع یبه رگ دنیکش غیزدم، ت

 یم یطراح دیرا با یخسته را نگه دارد. من لباس

زدم که از آن  یم یچیق دیرا با یکردم و پارچه ا

قرار بود بشود؟ شروع  یچه لباس نیمتنفر بودم؛ ا

 گونه بود؟ نیا ایپر از رو یدخترک یخوشبخت



اندازه زدن، اگر  یبرا ادیبهش بگو امروز عصر ب -

 .ارهیهم مد نظرشه عکسشو ب یمدل

 

 قهیرفت و چند دق یچطور خوشحال شد و ک دمینفهم

که  دمیمرا بغل کرد و چقدر تشکر کرد. فقط فهم

فکر کردن به  یکه حت یدر دست، شماره ا لیموبا

کرد، گرفته  یصاحبش هم مرا پر از حس خوب م

 به خودم آمدم. دمیرا که شن شیبودم، صدا

 .ندهیسالم همسر آ -

 پررنگ کش آمدند: یبه لبخند میها لب

 محتشم. یسالم آقا -

 

محتشم؟ بابا دست خوش. منو بگو که  یآقا -

تا خبر خوش رو ازم  یخوشحال شدم خودت زنگ زد

 ؟یبشنو

 ازیبد و بدتر، ن یهمه فشار و خبرها نیا انیدر م من

من خبر  نده،یداشتم دل خوش کننده به آ یبه کالم

 .دمیطلب یخوش را با تمام وجود م

 ج؟معرا -



 

 که گفت: دمیو شن دمیرا شن قشیعم نفس

 با من...؟ یکن یکار م یچ -

 یرا ندادم. خودش داشت مرا به آتش م جوابش

نداشتم؟ من فقط آرام و با  یمن که با او کار د؟یکش

دارد و  تیکردم تا مطمئن شوم واقع شیصدا نهیطمأن

 .ستین ایحضورش رو

 گفتم...! یداشتم م -

پر رعشه به  ییبا صدا مهیرا که نصفه و ن یا جمله

مردانه و بمش  یزبان آورده بود را جمع کرد، صدا

 را صاف کرد و ادامه داد:

 

 خوام خانم پاک زاد. یمشتلق م -

. انگشتانم را دمینرس یا جهیچه فکر کردم به نت هر

بود را پر از  میباطله که جلو یبند خودکار و برگه ا

 رنگ کردم. یآب یخط ها

 منتظرما افرا خانم. -

 



 گفتم: مظلومانه

 دونم که. یآخه... نم -

...! یکن یرو آماده م میدیکه با هم خر یلباس قشنگ -

برات  ییو اون تابلو یکن یخونه ت رو جمع و جور م

گوشه  هی یذار یرو م ینزد واریو هنوز به د دمیخر

 فردا وصلش کنم. امیتا ب

 :دیجان به لبم کرد تا بگو مکثش

 

 خواد بهت زنگ بزنه. یمامان م -

 

 

 ��پر از پرتقال  یهمگ شب

 تاپ خاموش شد :( لپ
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خواست به من زنگ بزند و افکار من پر  یم مادرش

عروس حسام  یبرا دیکه با ییشده بود از اندازه ها

مادر  یبرا دیرنگ که با یآب یگرفتم و لباس یم

پسرش بپسندد. مرا که  یتا مرا برا دمیپوش یمعراج م

همه کشدار شدن ماجرا  نیبود، ا دهیپسرش پسند

 یلباس یبرا کایلسر دواندن م یبود برا یانگار تاوان

 یکردن من بود برا یماه بود دنبال راض کیکه 

 دوختش.

 افرا؟ -

 گفتم: عیخودم آمدم و سر به

 جانم معراج؟ -

 

 گفتم؟ یچ یدیشن -

 خواد زنگ بزنه. یآره... مادرت م -



 خب؟ -

 شد؟ یکه راض یبهش گفت یچ -

 مهمه؟ -

 دم؟یپرس یمهم نبود م اگر

 از من داره. یخواد بدونم االن چه تصور یدلم م -

خانم خودساخته ست  هیدونه که عروسش  یاالن م -

 دونه پسرش برده. هیکه دل از 

 گفتم: مردد

 مامانت قبال مخالف بود. -

 ینم شیگذشته ها گذشته افرا. مامان من ده سال پ -

قدم  ستیکه کال ب یگذاشت مهرو با دوستاش تا پاساژ

 داشیخونه پ یبا خونه فاصله داره بره. االن مهرو تو

 هیبهش  یواخ یره. نم یم رونیشه انقدر ب ینم

 ؟یفرصت بد

شد مادرش را هم  یم دیرا دوست داشتم، شا معراج

 تیترب یپسر نیکه چن یدوست داشته باشم؛ مادر

 شد دوست نداشت؟ یکرده بود را م

 زنگ بزنه افرا؟ یبگم ک -



 فردا خوبه. -

 

با  دیبه زبانم آوردم. با دیکه به ذهنم رس یخیتار نیاول

 یزد و م یشدم. زنگ م یترسم هم رو به رو م نیا

آمد  یهم م دیآمد، شا یاز من خوشش نم دیآمد و شا

 یلیکرد و اگر خ یو آن وقت معراج به قولش عمل م

توانستم در  یم یهفته ا کیبودم؛  یم نیخوش ب

 رمیرا بگ شیاوج آسمان، بدون عذاب وجدان دست ها

 و در آغوشش آرام شوم.

عوض شده؟ مامانت قبال از من  ی...! االن چیول -

 .ومدیخوشش نم

 

که  یبه ذهنم آمدند. فکر به کلمات ندیناخوشا یخاطرات

از قبل  شیبودم هر بار ب دهیاز دهان مادرش شن

 یبار خودش را مشتر نیکرد. مادرش اول یناراحتم م

بدوزم و  شیبرا ینشان داد و از من خواست لباس

از من  م؛یآمد و تنها شد شیبعد، فرصتش که پ

آرزو  ارانتنها پسرش که هز یخواست تا از زندگ

دانست من هزار  یبروم. نم رونیداشت ب شیبرا



خواستم به آن ها با  یدارم که م افتهیتحقق ن یآرزو

 معراج، جامه عمل بپوشانم.

گفتم که آن روزها چه بر من گذشت و  شیبرا بعدها

. به مادرش حق دیبه مادرش نگو چیقسمش دادم تا ه

دادم. اکثر مردم شهرمان، خانواده ما را بعد از  یم

شناختند و از  ینم ینام کیازدواج ماهان، چندان به ن

شهر  کیکه ما و خانواده محتشم، اصالتا از  ییآن جا

مسلم  زیهمه چ شانیبرا تاهکو قیتحق کیبا  م؛یبود

مادرش آمد تا مرا از پسرش دور کند،  یشد و وقت

از گذشته من  چیکه ه نیبا ا یه او دادم، حتحق را ب

 دانست. ینم

 

 معراج مرا به خودم آورد: یصدا

. اخالق آدما هر شش یدیبازم که همون سوالو پرس -

 هی شیسال پ هیشه. مامان  یبار عوض م هیماه 

در موردت کرد. االن اگر همون نظرو داشت  یاشتباه

 بهت زنگ بزنه. ومدیکه نم

که او  نطوریبودم که هم دواریبودم. واقعا ام دواریام

آماده از دست دادن  گریبار د نیباشد؛ من ا دیگو یم

 مرد نبودم. نیا



 

 کنم. یحل م زوینگران نباش افرا. من همه چ -

داشتم که او به  مانیزدم. من به او آنقدر ا یلبخند

 .شیخدا

گن افرا. من برم نماز بخونم بعد خبر خوب  یاذان م -

 به مامان بدم.رو 
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**** 

پارچه ها  یگفتند و دست من رو یمغرب را م اذان

کرد. تمام  یپرواز م ییمانده بود و فکرم به هر جا

را  دمیشن یهر چه متمرکزم را از دست داده بودم و 



کردم تا از خاطرم  یخودم تکرار م یچند بار برا دیبا

 دادم. یانجام م دیکه با یینرود کارها

 

. کار و بارش به دیرس یاما، خوشحال به نظر م حسام

بار  شیراه بود و فروشش باال و پشت سر هم برا

شدن تمام کار،  کیآمد. به محض نزد یپارچه و نخ م

کردم تا به خانه  یجمع و جور م عیرا سر زیهمه چ

که مامان، با تعجب  دمیرس یبروم و آنقدر زود م

قرار  دیکه شا بودکرد. با خودش فکر کرده  ینگاهم م

و من چقدرآرزو  ندازندیب رونیاست مرا از کارگاه ب

 داشت. قتیکردم کاش نرفتنم به آن جهنم حق یم

 یخواست شغل یخودش بود و م یکارها ریدرگ ماهان

خودش دست و پا کند و به کمک بابا و  یابت براث

بود و من در  شهیداشت. خانه آرام تر از هم ازیپول ن

آن  یرفتم. تنها خروشم فقط فردا یفرو م شتریخودم ب

 نیاتاقم را به زم یقد نهیروز نحس اتفاق افتاد که آ

 قسم خوردم که خودش افتاد. دند،یپرس یو وقت دمیکوب

 

را  زی. همه چدمیو از جا پر به ساعت کردم ینگاه

 خی. نگاهم ممیرا بشو میمرتب کردم و رفتم تا دست ها



 ینم زیشده بود که صابون آن ها را تم میدست ها

 نهیگرفته بودم تا خودم را در آ نییکرد. سرم را پا

که  یشستم، کثافت یرا م میو هر چه دست ها نمینب

 رفت. ینم نیاز ب دمید یآن ها م یرو

 اتاقم. ایکارت تموم شد ب -

 یصدا دنیبا شن دیام کوب نهیخودش را به س قلبم

در تنم فرو کند؟ آن  یخواست خنجر ینحس او. باز م

کرد  یبود؟ فکر م دهیرا ند میمچ ها یشل رو یباندها

کردنم گذشته بود،  یکرده ام؟ از سن باز یباز غیبا ت

بزرگترها پرتاب شدم، در  یایباره به دن کیمن به 

 کس مرا دعوت نکرده بود. چیکه ه یحال

 صدامو؟ یدیشن -

 

 چه گفتم. دمیآنقدر آرام بود که خودم هم نشن میصدا

 با تو ام...! -

که آرام اما محکم نثارم کرد رنگ از رخسارم  ییناسزا

تا صورت برافروخته اش را در  ستادمیبرد. صاف ا

 .نمیپشت سرم بب نهیآ

 .امیم -



 

 شکل گرفت: شیلب ها یرو یشخندین

در رو  ،یکن یصبر م قهیکه رفتن ده دق هیخوبه. بق -

هست که  یازیاتاقم. ن یایم ،یکن یپشت سرت قفل م

 یم یچ ؛یگم نکن یکه م یبرات تکرار کنم اگر کار

 شه؟

 .امینه. م -

 

عطر تهوع آورش را پشت سرم جا  یو بو رفت

آمد. از  یبود بدم مگذاشت. از هر چه به او مربوط 

دانست متنفر بودم. از  یتنم که خودش را صاحبش م

 زاریام را تمام کنم؛ ب یتوانستم زندگ یخودم که نم

 بودم.
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روح حسام شده  یاهیهوا به س دمیخانه که رس به

 یرا رو میبود. در حمام را باز کردم و تمام لباس ها

کرد و تمام صورتم  یسرد پرت کردم. تنم درد م یکاش

 میحسام، چشم ها یها یلیسوخت. نه فقط از س یم

که دوش را باز کردم تا  نیبود و هم دنیمنتظر بار

شود؛ بغضم  مبارش، گ نیا ریام ز هیگر یصدا

 .شکست

 

همه ضربه  نیهمه درد نبودم. من آماده ا نیا قیال من

دانست که من هر  یو شکست و فشار نبودم. خدا م

 شتریب دمید ینامرد را م نیا دهیدر یبار که چشم ها

کردم. خدا شاهد بود که من آماده مرگ  یسقوط م

 یمگر م د،ید یرا م نیبودم. حالم خوب نبود و خدا ا

 ند؟یتوانست نب

 ند؟یخودم نب دنیمرا از د زیتوانست گر یم مگر

داغ شده بود که با  یمن جهنم یتابستان برا یگرما

گرفت. من  یآتش درونم آرام نم ،یحمام چیه یسرما



 نیکس قرار نبود ا چیسوختم و ه یاز درون م

 کند. یو کار ندیشکست مرا بب

 

 ریز یزده  خی یها یسرد و کاش واریرا به د خودم

نشستم. مرگ چطور  نیزم یو رو دمیفشار آب کوب

مرده  دیشا د؟یایسراغ من ب یبود؟ مرگ قرار بود ک

دانستم؟ روحم و جسمم خسته بود و تمام  یبودم و نم

 کرد. یدلشوره ها داشت مرا از درون تکه تکه م نیا

شدم. رو به  رهیخ واریرا بغل زدم و به د میزانوها

بن بست بود و اطرافم پر از حسام و فکر حسام  میرو

ترس از  نیکرد. ا یحسام لعنت شده مرا رها نم نیو ا

 یکه در اتاق خودم بود مرا رها نم یلمس تخت خواب

 کرد. یمرا رها نم دنیوحشت از خواب یکرد. حت

 

را برداشتم و صابون و شروع کردم شستن مچ  فیل

مانده بود و بعد  شیرو غیکمرنگ از ت یکه رد یدست

 یدست خون نیشد. از ا یکه پاک نم گرمیدست د

دست  نیدست تاوان نداده بود. ا نیبود. ا امدهین

 یکه تازگ یامضا کردن قرارداد ینشکسته بود برا

 قرارداد مرگ من بود. دمیفهم



 تیکرده بودم؛ از رضا شیکه نخوانده امضا یقرارداد

اده بودم که د تیرابطه نوشته بود. من رضا یمن برا

 ییها و عکس ها لمیبفروشم. ف طانیروحم را به ش

توانست  یگفت از من گرفته م یم طانیش نیکه هم

مرا به آن  یقلم شده  یرا نابود کند؛ پا زیهمه چ

 بشکنم. شتریروز ب هرکشاند تا  یشده م نیکارگاه نفر

 

 یکه از آن قطره خون یمچ نیشد. ا یپاک نم نه،

حسام.  یشد از نجاست دست ها یبود پاک نم امدهین

شد مگر با خون و من هنوز آنقدر  یتن پاک نم نیا

اگر خودم را بکشم، باز هم  دمیترس یبزدل بودم که م

مادر و پدرم را ببرد و من  یآبرو، آبرو یحسام ب نیا

 کشتم. یم همنه تنها خودم، که آن ها را 

 یبستم، مچ میوا رفته را دوباره دور مچ ها یباندها

بود که نتوانسته بود مرا  ییآبرو یب غیت یه زخمک

 یآن م یدست حسام را رو یکه جا یتمام کند و مچ

و فقط  فتدیو آنقدر شسته بودم تا به خون ب دمید

 نیتر از ا حیتن گر گرفته من وق نیملتهب شده بود. ا

 .دیایبه فغان ب زهایچ نیحرف ها بود که با ا

 



روز مرگ من و حاال که  نیگذشت از اول یهفته م کی

 یافتاده بود عروسک ادشیحسام، بعد از هفت روز 

 ریافتاده، دوباره مرا ز شیتکه و پاره در دست ها

 ریتوانم ز یم یدانستم تا ک یله کرد و من نم شیپاها

همه  نیدانستم ا ینم اورم،یبار طاقت ب نیا ینیسنگ

روحم  یدارد وقت یده ایچه فا یزندگ یبرا دنیجنگ

 ه بود.مرد
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 کیکه  یآن سال آمد و رفت و من امتحانات وریشهر

نمره،  نیبا کمتر یبار افتاده بودم، را نتوانستم حت

 یکه حاال نم یپشت سر بگذارم و تمام توجهات

سرم هوار شدند. مهر ماه شد و  یخواستمشان، رو



بار، تمام تالشم را کردم تا در مدرسه بمانم و در  نیا

 یکردم تا کس شرکتهر چه کالس فوق العاده بود، 

 من نتواند ببرد. یرا جلو یاطیاسم کارگاه خ

 

گرفت و سه بار به دامش افتادم؛  یمرا م یپ حسام

ه اش تن بدهم و فقط روز را مجبور شدم به خواست

شب کنم تا بتوانم به گوشه اتاقم پناه ببرم و دو 

از شبانه روز را چشم برهم بگذارم. بابا از  یساعت

بچه  یدست ماهان خسته شده بود و از نق زدن ها

که از او گذشته  ینچند ماهه اش به فغان آمده بود. س

که مادرش  یکودک یبرا یگذاشت حوصله کاف یبود نم

کرد داشته باشد و من شدم آماج  یآرامش م دیبا

 .انشیپا یب یها حتیحرف ها و نص

پرت  رونیکه از کارگاه خودم را به ب یآخر روز

پا  گریبود که به خودم قول دادم هرگز د یکردم، روز

بود خودم را  ازیاگر ن یبه آن خراب شده نگذارم، حت

 یمهم نبود. من میبرا چیه گریهم د ندازمیب ایدر یتو

که حرف ها  یدانستم، من یرا مأمن آرامشم م ایکه در

 نیبا بهتر گرید ا،یدر نیهم ارکن ستهیشا یداشتم برا

 نداشتم. یدوستم هم حرف



 

 افرا؟ -

 را سوزانده بودند؟ شیمو

 .سایافرا با توام وا -

سمت  نیوحشت زده به در کارگاه کردم که از ا ینگاه

شخص بود و حاضر بودم م یدرش به خوب ابان،یخ

 یکه لحظه ا دمیقسم بخورم پرده اتاق حسام را د

تا  دمیرا گرفتم و کش ستهیتکان خورد. دست شا

 .میو از آنجا فقط دور شو میچهارراه را رد کن

 

انگشتان قفل  انیزد اما دستش را از م یم میصدا آرام

حسام دور  دیکه از د نی. همدیکش ینم رونیشده ام ب

را  میخم شدم و دست ها ستادم،ینفس زنان ا میشد

سه ماه،  نیگذاشتم و به اندازه تمام ا میزانوها یرو

فرو  میها هیخنک آبان ماه را به ر یهوا ژنیتمام اکس

 دادم.

زنم  یزنگ م یچرا هر چ ؟ییمعلوم هست تو کجا -

 چونه؟یپ یمنو م یکیخونتون 



شکند. من  یغم چطور دارد مرا م نیدانست ا یم چه

حالم بوده. در آن خانه هر  ریگیدانستم او پ ینم یحت

 ندهیبود حول درس خواندن و آ حتینص دمیشن یچه م

 شک داشتم به وجودش. یکه حت یا

 ...!یبا من دوست نباش یخوا یاگر م -

 .ستهیحرف مفت نزن شا -

 کرد: نگاهم

 

بشنوم که...  دیبچه ها با هیپس چته؟ چرا من از بق -

 ...!؟یتنتونس

 میمجلس شده بودم و خبر نداشتم؟ از نمره ها نقل

 یدماغشان مرد ریدانستند ز یخبر داشتند و نم

و  نییپا ینمره ها نیکند که صاحب هم یم یزندگ

خون به چهره  ده؟یتهوع آور را به خاک و خون کش

 :دیام دو

 هیبق یدونستم گوشت بدهکار چرت و پرتا ینم -

 ست.

 نگاهم کرد: مات

 افرا؟ -



 

 میو چشم ها میدر صورتم شد بغض در گلو خون

 یکه داشت خفه ام م یسوختند از درد فشار حجم

 کرد.

اونوقت تو برات مهمه  رمیم یجهنم م یمن دارم تو -

من چند شدن؟ که سال سوم رو افتادم؟ که  ینمره ها

 هم به دردم نخورد؟  وریشهر

 :دمیکش داد

 به جهنم که به دردم نخورد. -

 شده؟ یافرا چ -

 اشاره ام را به طرفش گرفتم: انگشت

 

دنبالم.  ایهم ن گهینگو... د یچیبا من حرف نزن. ه -

بدون اطالع من  هیبق گهیخونه هم زنگ نزن چون د

 یم یجور هیکنن. خودم جوابتو  یدست به سرت نم

 ؟یدیسراغم. فهم یاین گهیدم که د

و آسمان گرفته را  لیطو ابانیمبهوت و خ ستهیشا

 اهمیبه اندازه بخت س میپشت سرم گذاشتم. قدم ها

که داشت  یاز فشار نیخشمگ میکوتاه بود اما پاها



 نیشکست، محکم به زم یرا م میتمام استخوان ها

 گر،ید یخورد و من مطمئن شده بودم اگر بار یم

را تمام  زیچمجبور شوم پا به آن جهنم بگذارم، همه 

 خواهم کرد.

 

 

 

پر  یپستا پر از درده... باالخره زندگ نیشرمنده ا آقا

 ️☹نبوده.  یزندگ گهیافرا هم که د یاز درده و زندگ

 ��خوش  شبتون
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 *** 

 یحالم از خودم بهم م دم،یجلوتر کش یام را کم مقنعه

رام  یجمله حسام مانند بره ا کیبا  نکهیخورد؛ از ا

 یکج م یشده راهم را بعد از مدرسه به سمت کارگاه

که چند  ییحکم قتلگاه را داشت. از خدا میکردم که برا

شده  دیکردم، ناام یبود تنها به نبودش فکر م یوقت

و تنها دور من  ندیب یهمه را م کردمیبودم، فکر م

 نگاهش نباشم. رسیتا در ت دهیکش یحفاظ بلند

 

 یو نداند بنده خطاکار ندیرو گردانده بود تا مرا نب خدا

 یشدم؛ روز یمردم و زنده م یبودم که هر روز م

کردم و هربار که به  یمرگ م یهزاران بار آرزو

که  یبلکه نجاست دمیساب یرفتم تمام تنم را م یحمام م

شد، هربار  ی. شسته نممیوده کرده را بشوروحم را آل

گناه  نیگرفت، اما ا یم تششد و آ یپوستم سرخ م

 شد. یپاک نم

دستم عرق کرده بود، هنوز هوا سرده نشده بود  کف

سوختم، تب تلخ گناه، تب تلخ عذاب  یاما من در تب م

گذاشت. عذاب از  ینم میرها یکه لحظه ا یوجدان

 دواریکه با خودم قرار بود تا آخر عمرم که ام یراز



 یدر گوشم م ییبودم کوتاه باشد، به گور ببرم. صدا

 «.و خدا لعنتت کرده یفنتو نماد تع ،یفیتو کث»گفت 

شده بودم، مورد لعن خدا بودم. گناهم  نیحتما نفر من

نخوانده آن برگه ها را امضا کردم و  یبود، وقت ادیز

حسام کردم؛ به او  چهیرا باز رمیبه دست خودم تقد

دستانش  انیعروسک م کیسپردم تا مرا مانند 

 یکردم من؛ من یبرقصاند و چقدر خام بودم که فکر م

 زیبه چشم حسام، عز ستندخوا یکه خانواده ام مرا نم

 یآمده ام. چقدر احمقانه باورم شده بود که حسام م

سوخت از  یم میگلو رد،یبال و پرم را بگ ریخواهد ز

 کرد. ینم میکه چند ماه بود رها یبغض یداغ

 

کارگاه ماتم برد، چشم  یجلو دنیتند کردم و با رس پا

که  ییآدم ها یماند. رو رهیدر خ یرو رانمیح یها

و  یشمیبودند، لباس سبز  ستادهیدر ا یجلو

آمده بود و  سیشناختم. پل یرا م شانیها یسردوش

گرفتم و  دیکه به ذهنم رس یزود جواب سوال یلیخ

بود،  داختهان ریکه سر به ز ی. حسامدمیحسام را د

 یدستبند دنیو با د دیاندام منفورش چرخ ینگاهم رو

 قالب شده بود جا خوردم. شیکه دور مچ ها



همان مچ ها را گرفته و التماس کرده بودم  بارها

شده بود  نیزم خیکه م یکند. به همان نگاه میرها

 یکند. صدا میبودم رهاشده بودم و تمنا کرده  رهیخ

گفتند در مغزم  یکه م یزیو چ دمیشن یپچ پچ ها را م

کالغ و  کیکه پاس نشده  ییرفت؛ از چک ها یفرو م

جلبش  یکه برا یکردند و از حکم یچهل کالغ م

 یطوالن ییکه صفرها شیها یگرفته بودند و از بده

 داشت.

 خیدادم، هنوز نگاهم م رونیحبس شده ام را ب نفس

از همان  یکیشد،  نیحسام بود. به زور سوار ماش

بودند را  ستادهیکه به تماشا ا یسبزپوش ها مردم

که  یدر چسباندند و کس یبرگه رو کیمتفرق کرد. 

 یکیرو به  یبلند یسامسونت به دست داشت با صدا

 از مامورها گفت:

 پلمپه! تیوضع نییتا زمان تع -

 

گار در سخت واژه پلمپ شد، درست ان ریدرگ ذهنم

زود  یلیشرکت کرده بودم. خ اتیامتحان ادب نیتر

که با  یمردم متفرق شدند، مردم رفتند و من ماندم. من



کارگاه آمده بودم، آمدم و در  نیو آرزو به ا دیهزار ام

 شده بود. اهیکارگاه روزگارم س نیهم

 یدیشده بودم، حاال روزنه ام زاریکه از خودم ب یمن

. حسام را بردند و یتباه دیو شا دیام دیشا دم؛ید

که  یکارگاه را بستند و من ماندم با فکر قرارداد

که داشتم،  یبینخوانده امضا کرده بودم. با حال عج

ناراحت؟! من قطعا  ایخوشحال باشم  دیبا دمیفهم ینم

نامرد را قرار نبود  نیا یطوالن یچند صباح یبرا

 جشن داشت. یواقعا جا دی. شانمیبب

 

 دیچسب بزرگ سف یه جلو برداشتم، نگاهم روب یقدم

که  یداد و متن یبود که خبر از پلمپ کارگاه م یرنگ

توانست  یاما ذهنم نم دیلغز یآن م یچشمم رو

 سیرئ یکند و بعد مهر و امضا یرا حالج شانیمعن

پرونده  یراحت نیبه هم یعنیشهرمان.  یدادگستر

 یبه احد دینبا گریحسام را بستند، او را بردند و من د

 دادم؟ یباج م
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که امروزم قرار نبود با او  نیزدم، هم یکوتاه لبخند

 یبرا یداشتم، حت یبود. حال بهتر یسر شود کاف

توانستم با فراغ بال به  یکه م نیکوتاه؛ هم یلحظه ا

اگر پرستو تمام وقت  یخانه برگردم خوب بود. حت

 بودم. یو مامان ناله کند هم راض زدیاشک بر

دروغ  کیرا سمت خانه کج کردم، در ذهنم  راهم

 دنیو حاضر کردم به محض رس دمیچیمامان پ یبرا

 یرا م یقبل ستیبا یکه م دیجد یدهم. دروغ لشیتحو

در مدرسه بمانم و  شتریکه قرار بود ب یشست، دروغ

 حسام شوم. میقرار بود تسل شیبه جا

 

حسام نبود، مقابل چشمانم او را  گریبار د نیا اما

پر از  یو حس یو خوشحال رتیبرده بودند. ح

را با هم تجربه کردم و به سمت خانه رفتم،  یسردرگم



 ینم یزیچ چیام را ه یرا در قفل چرخاندم. شاد دیکل

 شوم. خیاگر قرار بود توب یتوانست خراب کند، حت

منتظر بود تا بپرسد چرا زودتر برگشتم و من  مامان

جوابش را دادم که معلممان نماند.  دیترد یلحظه ا یب

تکان داد و در آخر  یبه حال نظام آموزش یسر تاسف

 گفت:

 رو بده پرستو! شهیش نیبهتر، برو ا -

که مامان  یریش هشیگذاشتم و ش یرا گوشه ا فمیک

اش را حتماً تست کرده بود برداشتم.  یسرد و گرم

وقت حوصله پرستو را نداشتم اما االن سر و کله  چیه

تر از هر چه قرار بود  نیریزدن با او به مراتب ش

 فرمیونیدانستم. با همان  یاز خانه باشد م رونیب

کردن  یبا بدقلق کهیمدرسه بغلش کردم و در حال

پس  یرا به او دادم؛ گاه شهیآمدم ش یکنار م شیها

 کرد. یناله م یزد و گاه یم

 

 یبه اتفاقات کم شیاو نبود، به جا شیذهن من پ اما

شد عمق  یکه مهار نم یبود. لبخند دهیقبل سرک کش

کرد و من مشغول تکان دادن پرستو در  دایپ یشتریب



که  یمادر زاده شد، مادر یکه ب یآغوشم شدم. دختر

 ماهان رفت. یزندگ زود از یلیخ

از  یمدت به همه جا سر زد و نشان نیدر تمام ا ماهان

. بارها از سمت خانواده همسرش افتیهمسرش ن

 ایسر لع ییکردند ماهان بال ی. فکر ممیشد دیتهد

 دنیدانستند ماهان عرضه باال کش یآورده است اما نم

کردن  یشلوارش را هم ندارد؛ چه برسد به عمل

در ذهنش  قهیپنج دق یط بلد بود براکه فق ییدهایتهد

 قهیو کمتر از ده دق اوردینگه دارد و بعد به زبان ب

 شیب یکه از دهانش درآمده حرف مفت یبفهمد جمالت

 .ستین

 

از  ایکرد، لع دایتماس خاتمه پ کیبا  زیچ همه

شده  ریبا ماهان س یناکجاآباد زنگ زد و گفت از زندگ

باشد  یعمرش را به دور از ماهان یخواهد مابق یو م

نبرده است و درخواست  یاز مردانگ ییبو چیکه ه

 طالق داد.
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که  یدختر ند،یرا بب شیخواست پرستو یدلش نم یحت

نمانده بود تا  یاو را حامله شده بود، که حتناخواسته 

نخواسته بود اسمش را  یاسمش را انتخاب کند، حت

دست ماهان و او هم  یبشنود. بچه مانده بود رو

که  یکودکش را وبال گردن مامان کرده بود. بچه ا

بود.  انسالمانیم دربه او خارج از توان ما یدگیرس

اقوام را به  یرفته بود متلک ها ایلع یمامان از وقت

بچه  دیها، با نیو حاال عالوه بر ا دیخر یجان م

 کرد. یماهان را تر و خشک م

 

خوردن،  ریداد بعد از ش تیباالخره رضا پرستو

لباسم را شکوفه باران  نکهی. با ارمیآروغش را بگ

تختش  ی. او را روامدیبه صورتم ن یکرد هم اخم

فه در خواباندم و لباسم را عوض کردم. مامان کال



 یزد، دلم نم یلب غر م ریرفت و ز یآشپزخانه راه م

 یذره شاد نیخواست دل به دل غر زدنش بدهم. هم

کنم. امروز بعد از مدت  غیخواستم از خودم در یرا نم

 ها قرار بود روز من باشد.

 یکجاست. از وقت میدانست ینبود و ماهان هم نم بابا

ان غصه شد، مام یکس مانعش نم چیرفته بود ه ایلع

 یبابا پشتش را م یخورد و جلو یدردانه اش را م

چشم همشان پنهان  یگرفت و من هم خودم را از جلو

 تیحضور من اهم شانیبرا یلیکه خ نیکردم؛ نه ا یم

 داشته باشد.

 

همان  یچطور دمینفهم دم،یغذا کش یخودم کم یبرا

که  یچهار قاشق را خوردم و به اتاقم برگشتم؛ اتاق

بود  یکه مدت یشده بودم. تخت کیحاال با پرستو شر

بودم را جمع کرده بودم، بهانه پرستو را  زاریاز آن ب

 آوردم و خودم را خالص کردم.

کرده است که تخت  یبداند حسام کار ینبود کس الزم

که کابوس شبانه ام تقال کردن  یمرا بترساند، طور

فن را باشد که حکم قبرم را داشت. تل یتخت یرو

حاال که حال  دیزنگ بزنم، شا ستهیبرداشتم تا به شا



چند روز گذشته را  یتوانستم دلخور یداشتم م یبهتر

 سر و سامان بدهم.  نمانیرا ب زیببرم و همه چ نیاز ب

که  میزد یپشت تلفن حرف م یمانند قبل به قدر دیشا

بابا که بارها  یشد، حت یغر زدن مامان بلند م یصدا

را  نیزد و من هم یپشت خط مانده بود به من تشر م

 یکنم؛ همان باتالق یمثل قبل زندگ یخواستم که کم یم

خواستم،  یکه از آن به حسام فرار کرده بودم را م

بود  یاز ضجه زدن در قبر بهترکه به مراتب  یباتالق

که حسام به دست خودش مرا در آنجا مدفون کرده 

 بود.

 

 نیا دمیفهم ستیگفت خانه ن ستهیمادر شا یوقت

که  یحرفهاست، به قدر نیاز ا شتریعمقش ب یدلخور

تلفن از  کیحرف زدن پشت  یتوانستم با کم ینم

و مقابله به مثل  یتالف ی. نبودنش بواورمیدلش در ب

 داد. یم

تخته  یرا رو دیگذاشتم، کاغذ سف نیرا زم یگوش

شدم که  یطرح دنیگذاشتم و مشغول کش یشاس

که بعد از حذف شدن حسام  ییدوستش داشتم. مانتو

 یکرده بود، دلم نم ریام، ذهنم را درگ یاز زندگ



 کسالیآورد  یم ادمیبروم که  ییخواست سراغ کتابها

 باختم. یرا به راحت

 دمیباز شدن در برگه را کنار انداختم و نفهم یصدا با

نشاندم. مامان به  میپا یرا رو اتیکتاب ادب یچطور

به بچه  یسر زدن به پرستو آمده بود، نگاه یهوا

 و گفت: دید یکرد که خواب هفت پادشاه را م

دوزار درس بخون  ،یحاال که بهونه پرستو رو ندار -

 !یفتین گهید

 

در جانم،  شدیم یشین شیزد و حرفها یحرف م او

مگر خودم خواستم دوباره سال آخر را بخوانم؟ خودم 

 نیدر دانشگاه باشند و من هنوز هم هیاستم بقخو یم

روزم را بگذرانم که  ییرا بپوشم و با بچه ها فرمیونی

 تر از من بودند؟ نییکالس پا کی شیسال پ

 یباورش نم یخواستم و کس یکدام را نم چیه من

هراس داشتم.  طانیمن از ش دیفهمیکس نم چیشد. ه

کردند، من  ینبودم که فکر م یآن دختر معصوم گرید

داد.  یگند تعفن م یروحم نابود شده بود و جسمم بو

 کیحسام همه وجودم را مجروح کرده بود. تنم مانند 

تکه  نیتوانست ا یکس نم چیپازل تکه تکه بود که ه



 یخون م یکه بو ییها را کنار هم بگذارد. تکه ها

 یدرمان چیکردند و ه یکه درد م ییدادند، تکه ها

 نداشتند. 

 

مانند  یکردم. حت یکه پنهانش م یودم و دردب من

درد را با مادرم  نیتوانستم ا یروز اول بلوغ نبود؛ نم

که  یدرد وحشتناک بود، درد نیبگذارم. ا انیدر م

از همه کس  دیدلم و با یرو یننگ بود. داغ بزرگ

 کردم. یاش م یمخف

*** 
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 کیآمد  یکه بابا م نیشناختم، هم یمامان را م عادت

مخصوص  وانیرا در ل ی. چاگرفتیبه دست م ینیس

گذاشت و  یو کنارش چند خرما م ختیر یخودش م

کوچک داشت تا  ییآهنربا رشیکه ز یا شهیآن گل ش

 نیرا مز ینیس یبدهد. گاه ینقره ا ینیبه س یرنگ

. بابا مشپر از توت خشک و کش یکرد به کاسه ا یم

 یمبل م ریگوله شده را ز یآن وقت ها جوراب ها

حرف  ینشستند تا با هم از هر در یفرستاد و م

 بزنند. 

 

به  یچا ینیبابا آمد، مامان هم با س شهیهم مثل

 یریدستگ یاستقبالش رفت و من، غوطه ور در شاد

 شیبار جوراب ها نی، مسئول پرستو بودم. بابا احسام

گره خورده اش با استشمام  یو اخم ها اوردیرا در ن

 باز نشد. یعطر چا

را به وضوح متوجه شد.  دمیکه من د ینیهم ا مامان

 ینزد. بابا به پشت یرا کنار بابا گذاشت و حرف ینیس

 دمید یم شیاز چشم ها کهیزد و در حال هیمبل تک

ذهن آشفته اش همه افکارش را مغشوش کرده بود، 

زد  ینگاهش را به مامان دوخت. پرستو را که نق م



رفتم و  وهیم رفدادم، به سمت ظ یدر آغوشم تکان

 به دستش دادم. بابا رو به مامان گفت: اریخ کی

 دادن! یبهم انتقال م،یبر دیبا -

 

 :دیهل داد و پرس رونینفسش را با صدا به ب مامان

 کجا؟ -

از دست پرستو افتاد، خم شدم و آن را برداشتم.  اریخ

شده بودند به آشپزخانه  زیت میگوش ها کهیدر حال

مامان و بابا آرام شد. از دست پرستو  یبرگشتم. صدا

گذاشت درست بفهمم  ینم شیحرص خوردم، با کارها

 م؟یماجرا از چه قرار است. قرار بود کجا برو

 

 یرا آب زدم و دوباره به دست پرستو دادم، وقت اریخ 

 یشتریمامان و بابا عمق ب یبه هال برگشتم حرفها

نبود و  شیپا گریبابا د یکرده بودند. جورابها دایپ

 یرا زده بود. مامان لحظه ا دیکه نبا ییانگار حرفها

را  دیچرخ یکه در ذهن من م یساکت شد و بعد سوال

 :دیپرس

 م؟یکن کاریبچه رو چ نیا شه؟یم یمدرسه افرا چ -



 را برداشت: شیچا وانیل بابا

 

نداره.  یمشکل م،ید یمدرسه افرا رو انتقال م -

 یوقت یول گه،یم یماهان چ دید دیپرستو رو هم با

 .خوادیم یدگیبچه رس نیا ستیزنش ن

 گفت: یبا لحن نگران مامان

 .ستیماهان در توانش ن -

تکان  یماهان، سر یها یخسته از بحث ناتوان بابا

 :دمیو پرس دمیو هوا قاپ نیزم نیرا ب اریداد، خ

 م؟یریم ییجا -

بابا جواب  یبلند شد و به جا شیکالفه از جا مامان

 داد:

 

 آمل! میبر دیگرفته. با یبابات انتقال -

 ،یخالص را بعد از خفگ ژنیشدم. انگار اکس خوشحال

را  گرید یا ندهیبرگردانده باشند؛ انگار آ میها هیبه ر

قرمز،  یبالشتک یرو یلحظه به من دو دست نیهم

 دهیکرده باشند؛ انگار بعد از مدتها خدا مرا د میتقد

 ینابخشودن یکرده باشد که ظلم یبه من یباشد، نگاه



 یشده بود اما مامان ب حقمدر  یو فراموش ناشدن

آشکار من، کالفه بود. پرستو را از  یتوجه به شاد

 بغلم گرفت و گفت:

 نده! اریکنه بهش خ یم شیبچه سرد -

 

 نیقرار بود از ا یگرفتم، وقت دهیمامان را نشن تشر

از حسام نشنوم اگر مامان  یاسم گریو د میشهر برو

نبود. مدرسه  المیخ نیزد هم ع یتا خود صبح تشر م

بازنده  کیمرا به چشم  یکس گریشد، د یهم عوض م

که  ییهامجبور نبودم به دختر گریکرد. د ینگاه نم

نتر بودند نگاه کنم، ییکالس از من پا کیسال قبل 

 گرفت. یمرا به سخره نم یکس گرید

 *** 

 

 

 

 ریشما به خ شب

 ��شما هم دوباره مبارک  دیع
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 *** 

ام  یو موقعت دیگاز را کم کردم، به خانه جد ریز

 ادیکه هر لوازمش مرا  یوابسته شده بودم. به خانه ا

نشاند.  یلبم م یرو یانداخت و لبخند یمعراج م

 یآشپز تیبه وضع یگرفته بودم سر و سامان میتصم

دو نفر غذا درست  یبرا یبه زود نکهیام بدهم. فکر ا

 یعطر غذا فضا یبو نکهیکنم جذاب بود، فکر ا یم

 .دیایخانه را پر کند و معراج ب

 

 یشربت به استقبالش م ای یچا ینیآمد با س یم یوقت

 یم ینیریرا با ش مانیو چا میزد یرفتم. لبخند م

 ینیریش ادیز» میتوانستم به او بگو یم ی. حتمیدینوش



از فکرم «. بخندد میو او به رو یشوینخور چاق م

که شکم را  ستین ییگذشت نه؛ معراج از آن مردها

 ییداشت، از آنها مردانه یبتیبداند. ه ینشانه مردانگ

و  ینبود، زن باش یگرفت. شدن دهیشد ناد یکه نم

 .دیایمعراج به چشمت ن اتیبا خصوص یمرد

 

را برداشتم،  ونیزیمبل نشستم و کنترل تلو یرو

بودند و مرا به  نیریم؛ شرا دوست داشت میفکرها

 یم دواریتوانستم داشته باشم ام یکه م یا ندهیآ

کردم با حسام  یکه فکر م یا ندهیآ هیکردند، نه شب

توانم داشته باشم. معراج هزاران فرسنگ باالتر  یم

 از حسام بود. 

کنترل را رها کردم، شماره  یزنگ گوش یصدا با

 یرو دنشیداشتم و با د رهیمعراج را ذخ یخانه پدر

. آب دهانم ستادیقلبم ا یلحظه ا یبرا ،یصفحه گوش

 یرا صاف کردم و دستم را رو میرا قورت دادم، صدا

 لغزاندم: یسبز گوش کونیآ

 بله؟ -

 

 .ریسالم دخترم، عصر بخ -



به  یو کالم نیریمادر معراج بود، لحن ش یصدا

انگشت  نیرا ب میتر. دسته از موها نیریمراتب ش

 و گفتم: چاندمیپ میها

 .ریسالم خانم محتشم، عصر شما هم بخ -

 دخترم؟ برادرت خوبه؟ یخوب -

باال رفت، گفته بودم ماهان را آدم حساب  میابروها

. دیپرس یکنم و مادرش در کمال ادب حالش را م ینم

زن شکل  نیمشخص بود وجنات معراج در آغوش ا

زن  نیبوده که ا یخام ریگرفته است، معراج خم

 مرد از او پرورانده بود. کیو  ورَزش داده

 رسونن! یسالم م ن،یسالمت باش -

 

 یماهان؟! ماهان م ؟یرساند؟ چه کس یم سالم

 آمد. ی. از دروغ گفتن خوشم نمردیتوانست برود و بم

 دیعموما با ر،یامر خ یبرا رمیمعراج گفته تماس بگ -

 هیطور طیمتأسفانه شرا یبا مادر شما صحبت کنم، ول

 امرزهی. خدا برمیکه مجبور شدم با خودتون تماس بگ

 مادر و پدر شما رو.

 خودم را نباختم: یچند لحظه؛ ول یشدم، برا ساکت



. نی. بله، لطف کردامرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب -

مورد صحبت کرده  نیمحتشم در ا یراستش با آقا

 بودم.

 یبرا دیهستم. اگه موافق باش انیبله دخترم، در جر -

 !میآخر هفته خدمت برس

 

که در وجودم  یصورت یتوانستم شکوفه ها ینم

 یکیتمیقلبم تپش ر رم؟یبگ دهیزدند را ناد یجوانه م

 یبا من سر سازگار ایداشت، انگار باالخره تمام دن

 داشتند.

 .نیاریب فیبله حتما، تشر -

 دیهست که با یرسوم نایلطفا. ا دینیتدارک نب ادیز -

 گهید ،یدختر خودم نیانجام بشه وگرنه شما ع

 !ییعروس ما
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که  ییبایز نیبه هم ؟یقشنگ نیبودم؟ به هم عروسش

واژه رفت؟ من دخترش بودم؟  نیا یاو گفت و دلم برا

 ندیمعراج و مادرش قصد جانم را کرده بودند؟ تا بگو

 غرق شوم؟ یو من لحظه به لحظه در خوش

که هر لحظه  یمن یبود برا کینزد یلیهفته خ آخر

ها  نیآمد و ا یم ادمیگذشته ام به  یروزها و سال ها

 حسام بود.  ریباز هم تقص

 

خواست؟ من که داشتم در سکوت  یجانم چه م از

نگفتم.  چیوقت ه چیکردم. من که ه یام را م یزندگ

که  یکه آنقدر ساده دل بودم که باور کردم برگه ا یمن

رابطه  یبرا ینامه ا تیناخوانده امضا کردم، رضا

وجود نداشت. من  یزیچ نیچن ایدن یجا چیبوده و ه

 که بچه سال بودم، او چه؟

 



را خودش  شیروع کرد که انتهارا ش یا یباز حسام

نداشت؛ من آن برگه ها  یفرق شیدانست. برا یهم نم

را  یکه همان قرارداد کار دمیفهم یخواندم و م یرا م

 ی... در هر صورت راهدمیفهم ینم ایامضا کرده ام 

 دایپ شهیهم یکردن من و بستن دهانم برا دیتهد یبرا

 .دمیترس یکرد. من از نگاه مردم م

 ختهیر رهیدا یمعراج رو یرا برا زیکه همه چ حاال

نداشت جز آن که  یفرق یزیچ میبرا گریبودم، د

 تیهرگر رضا د؛یفهم یمادرش بفهمد. مادرش اگر م

بعد از لحظه  گر،یداد و من بار د یوصلت نم نیبه ا

 دادم. یاز دستش م ،یلمس خوشبخت یا

 

 دیکه به دستم رس یزیچ نیاول دم،یکارگاه که رس به

 روزیبود. د ندهیعروس آ یتن ترکه ا یاندازه ها

 دنش،یاندازه زدن آمده بود و من قبل از رس یبرا

فرار کرده بودم و به همه سپرده بودم تا کارش را 

 انجام بدهند. عیسر

 خواست رو فرستاد؟ یکه م یمدل -



انگار از سال ها حرف نزدن گرفته بود. جواب  میصدا

خودم  یمدل را برا کایکه قرار شده بود مل دمیشن

 بر خودم فرستادم و آرام گفتم: یبفرستد. لعنت

 بفرست اتاق من. ییچا هی -

 

زنگ خورد.  لمیرا چک کردم، موبا امشیکه پ نیهم

سبز رنگ فشردم  رهیدا یخودش بود. انگشتم را رو

 مجال نداد حرف بزنم: یرا گوشم گذاشتم. حت یو گوش

 ن؟یسالم افرا خانم خوب -

که  یکامل بود. عکس تیا سنش در سنخب جانشیه

و درخشان در تن  دیسف یفرستاده بود، لباس میبرا

کرد؛  یم یدلبر یخودش، از هر دختر کلیهم ه یمدل

بار خودم  نیاول یمدل را برا نیتازه به خاطر آوردم ا

که بفهمم داماد...  نیداده بودم، قبل از ا شنهادیبه او پ

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست

 سالم خانِم... -

 



که  ییشد همه اسم ها یچه بود؟ کاش م لشیفام نام

ام پاک  یشد را از ذهنم و زندگ یمربوط به حسام م

 و گفت: دیام خند یکنم. به سردرگم

شما منو  یول ،ی... البته قراره بشم عبدلیمیسل -

 .نیصدا بزن کایمل

 

کاش  د؛یکه نبا یخورد از فکر یذهنم جرقه ا در

 یحسام نم وقی ریشد. کاش هرگز ز ینم یهرگز عبدل

 نیشد و ا یم یرفت، روحش متالش یرفت که اگر م

از من شانزده ساله هم  یخندان حت شهیدخترک هم

 شکننده تر بود.
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 دادم و گفتم: رونیرا با صدا ب نفسم

جان، من االن خاطرم اومد  کایمل نیخانم... بب دینیبب -

داده بودم، اندازه هاتم  شنهادیکه مدل رو خودم بهت پ

 ندهی. انشاءهللا اواخر هفته آیکرد یاوک روزیکه د

 .هیپرو اول یبرا رمیگ یباهات تماس م

 واقعا؟ -

 

خواستم تمام تمرکزم را  یگفتم که م یبه او م اگر

ام  یلباسش بگذارم که فقط فکرش از زندگ یرو

برود، دروغ نگفته بودم. من قرار بود آخر  رونیب

 نیهفته با مادر معراج رو به رو شوم. حقم ا نیهم

 نینبود که حسام در ذهنم مانده باشد، حق معراج هم ا

 .ودنب نیهم ا کایحق مل دینبود. شا

به خودم  یکه من لحظه ا آن یب دیهفته رس آخر

بود که  ییاستراحت داده باشم. ذهنم دنبال حرف ها

تنها  ریقرار بود با مادر معراج بزنم و جسمم درگ

از آن نفرت داشتم. چه  ایکه در تمام دن یپارچه ا

که با نفرت  یقرار بود بشود با لباس یا یعروس



دانست با  ید میبا کایواقعا مل دیشد؟ شا یدوخته م

 سقف مشترک داشته باشد. کیقرار بود  ییوالیچه ه

 

کرده  یبودم. معراج خودش را همسر من معرف نگران

زدم که  یحدس م ده،یبود و من نگاه حسام را ند

 رشیکه دستگ یدر فکرش باشد. آن روز یزیچ

 دیمن بود و حاال که او شا یکردند و بردند روز آزاد

بودم تا کرد از گذشته اش رها شده، من آمده  یفکر م

 ی. اگر دنبالم ممانیشوم به صورت هردو یا یلیس

 آمد چه؟

شانه زده ام را  ی. موهادمیرنگم را پوش یآب لباس

کردم؟  یم شانیرها یروسر ریدانستم چه کنم. ز ینم

 یرا بافتم. روسر میکم حجم را برداشتم و موها یکش

نگاه کردم.  نهیآ یسرم گذاشتم و به خودم تو یرا رو

 رنگ بد نبود. یکم دیشا

 

کمرنگ، انگار که آنجا نباشد، پشت چشم  یلیخ یخط

 میکمرنگ تر از رنگ لب ها یو رژ لب دمیکش میها

مرتب بود و  دمیصورتم را باز کرد. تمام خانه جد یکم

. میاز مهمان ها ییرایشده و آماده پذ دهیچ زیم یرو



پدر و  ای دیایدانستم مادرش قرار بود تنها ب ینم

 گذاشتند. یمخواهرش هم پا به خانه ام 

نگاه  ییرایو به پذ ستادمیچهارچوب در اتاق ا یتو

که معراج در نبودم آمده و به  ییکردم و به تابلو

که قرار بود شر چشم زخم را  یا هیزده بود؛ آ وارید

 یاز من دور کند. طرحش را خودش داده بود برا

داده بود تا با ساختن، خطش را خودش نوشته بود و 

 یتا خودش را رو ندرا خط بزن هیچوب سرو و افرا آ

 از گردو نشان بدهد.  یا نهیچوب زم

 

شرح داده و چشم  میبرا اتیها را با جزئ نیا همه

برق زده بود. به نگاهش « افرا»موقع گفتن  شیها

 ینبود برا یکاف میبودم و مطمئن بودم تشکرها دهیخند

 یرایلخت پذ واریتابلو، به د کیهمه توجه. همان  نیا

بود که شک داشتم هرگز  دهیبخش یام چنان رنگ

 کنم. شیبخواهم از خودم جدا

 چی. هستادیا یلحظه ا یدر که زده شد، قلبم برا زنگ

 لحظه آماده نکرده بودم.  نیا یوقت خودم را برا

 



ام،  یو نه سال زندگ ستیبود که در ب یبار نیاول

با  یزد. تا وقت یرا مزنگ خانه ام  یخواستگار

 یم واریمامان و بابا بودم، خودم را به هزار در و د

را قبول نکنند و بعد هم که آن تصادف  یزدم تا کس

 نیآمد و حاال هم که معراج... معراج ا شیپ ییکذا

 طلسم را شکسته بود.

اش  یزنگ زده بودم تا دوست ستهیقبلش به شا روز

 یبود که هفته ا ییارا در حقم تمام کند. از آن دختره

نبود،  نشانیاگر بهتر یخواستگار داشتند و حام کی

 یکاف نیدوستش داشت و هم ستهیبود که شا یحتما آن

 دهان باز کردم و گفتم: دم،یرا که شن شیبود. صدا

 هی نیهم یبگم... برا یچطور نویدونم ا یمن نم -

 .نجایا ادیگمش، مامان معراج قراره فردا ب یسره م

 

زد که  ییگوشم را پر کرد و حرف ها غشیج یصدا

بود. آرام که شد  غیو باز هم ج کیاحتماال پر از تبر

 گفتم:

 چکار کنم. دیدونم با یمن نم -

مثل همه  ؟یچکار کن دیبا یدون ینم یچ یعنی -

 ...!گهید یخواستگارا



 نیا میخواستم بگو یدهانم را قورت دادم. نم آب

 نفر من است. نینفر، همان اول نیآخر

 افرا؟ -

 آرام جواب دادم: ییصدا با

 .ستمیخب بلد ن -

 کنم. ینداره. من کمکت م یبیواقعا...؟ خب ع -

 

کردن ها و  دیخر یدانست را گفت و برا یهر چه م و

مرتب کردن ها به کمکم آمد و بعد از تمام شدن، 

کرد. من  یخوشبخت یآرزو میو برا دیصورتم را بوس

زنگ را بشنوم و فکر کنم که  نیا یداتنها ماندم تا ص

 .ستمین زیچ چیآماده ه
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هر  یبرسد. در را برا یزنگ اول، به دوم نگذاشتم

شدم که  یزن که منتظرم بود، باز کردم. چشم در چشم

قد بلند، نه به  یبودم. زن دهیبارها عکسش را د

نافذ به اندازه تنها پسرش  یمعراج، با چشمان یبلندا

آرام کردم اما او با قدرت  ی. سالمستادیا میرو به رو

 .دادرسا جوابم را  ییو صدا

 

کردم تا داخل شود. از کنارم که گذشت، با  تعارفش

کردم.  زانیچادر تا شده اش را گرفتم و آو یتعارف

نشست و لبخند به  یوقت یبود؛ حت نیسنگ میفضا برا

اما از نگاه  رمیدانستم کجا را نشانه بگ یزد. نم میرو

 می. به گوش هادمیترس یم شیکردن به چشم ها

صدا زد. هنوز هم  شمرا عروس یاعتماد نداشتم وقت

 نبود. ریباور پذ میحضورش برا

 ؟یگ یخترم از خودت برام مخب د -

در چشم نگاهش کردم. فرصت فکر کردن به من  چشم

 نداد و گفت:

خوام از زبون خودت  یمعراج حرفاشو زده، م -

 بشنوم.



 

 یام را خوب داد. من را م دهیسوال نپرس جواب

شد؟ دهان  یخواست بشناسد؟ در چند جمله؟ مگر م

دعوتش  دنینوش یخشک شده ام را باز و به چا

زد و همانطور که انگشتان بلندش دور  یدم. لبخندکر

 چیشد، منتظرم ماند.  ه یاستکان حلقه م کیکمر بار

 کنم. ارسوال ها فر نیبار ا ریشد از ز یجوره نم

 دونم از کجا بگم. یمن... نم -

 از خودت، از خانواده ت... از کارت! -

 خواست چه کند؟ یو کارم را م خودم

 من افرا پاکزادم! -

 

مانده بود و از خانواده ام؛  لمیخودم اسم و فام از

 .چیه

کنه، با  یم یبرادر دارم، ماهان... تهران زندگ هی -

تصادف پارسال عمرشونو  یدخترش. مادر و پدرم تو

 دادن به شما!

 نیمانده بود و اول ادمیبه  زهایچ یلیآن تصادف خ از

بعد از  ییخالص بود. تنها ییکه داشتم تنها یحس



که اسمشان هنوز در شناسنامه ام  یسانرفتن ک

دوستشان  دیکه با یکرد. پدر و مادر یم ییخودنما

که از آن  یراه عمر نیداشتم و نداشتم؛ مرا در ب یم

صدا  ی. مرا که بردندلگدمال ک شانیپاها ریها رفت، ز

 .دندیخواستم ند یکمک م

 

پدر و  نیحسام بود اما جرقه اول را هم یمقصر اصل 

ها را  نینداشت مادر معراج ا ی؛ اما لزوممادر زدند

 بداند.

طالق داده... من  شیسال پ یلیماهان زنشو خ -

 بودم. یرستانیدب

 یدادن به آن زندگ انیپا یکالم برا نیساده تر طالق

 یوقت دیند یکه از شوهرش مردانگ یبود؛ زن بیعج

خواست، نگه دارد و  یکه نم یمجبورش کرد فرزند

و هر  دیبخش شیرا به لقا یمادر یبعد خودش عطا

نداشت، ظلم  یگناه چیکه ه یدو دانسته به دختر

 کردند.

 پارچه و لباس... یطراح سانسیفوق ل -

 



گفتم. من بعد از فرار از آن شهر، همه  یرا م خودم

دوست  شهیکه هم یکار یام را گذاشتم برا یزندگ

که حسام لذت داشتنش را از من  یداشتم و کار

همان لحظه که چند سال عقب افتادم تا گرفت؛ نه 

 چیکه ه یباالخره پا در دانشگاه گذاشتم، دانشگاه

 ی. فقط مداشتبابا هم ن ینداشت، برا میبرا یافتخار

 رفتم که وقتم را پر کنم.

 میرفت شیچند سال پ ی... ولمیشهر نیاصالتا اهل هم -

 آمل... بعدش تهران، بعدش نور و بعدشم...

 

شغل بابا سرگردانمان کرده  م؛یگشت و گذار نبود اهل

که سال  یمن نشستم در کالس م،یبود. آمل که رفت

 کیحواسم نبود اما  چیقبلش هم نشسته بودم و ه

 یروانشناس ی. مشاور مدرسه که دکترادینفر، مرا د

آمد و من باالخره  یو بعد از آن مددکار دیداشت مرا د

و هر چه مرا سوزانده  دمبعد از ماه ها دهان باز کر

 بود گفتم.

حال هر جمله  نیگذشته بود از آن سال ها و با ا ادیز

 یگفتم، تمام گذشته ام از جلو یمادر م نیا یکه برا

 شد. یرد م میچشم ها



 

که هر ماه  دمید یخودم را م ،یداریب نیا یایدر رو 

زدم تا باالخره با کمک،  یو هر روز دست و پا م

 خودم بردارم.  یبرا یتوانستم قدم

 هیسال  هی یگرفتم... اونجا برا پلمیآمل فوق د -

 مزون کار کردم.

 ریجاگ میکه خواست نیبود اما هم یخوب یجا آمل

 اهیکه بخت مرا س یسرنوشت یدست لعنت نیا م،یشو

 شهر بزرگ تهران کرد. یبافته بود، ما را راه

رو تهران گرفتم. اونجا هم  سانسمیو فوق ل سانسیل -

 نور... بعدشم که... میمزون بودم تا رفت هی یتو

 

دانستم چه  ینم گریسکوت منتظر شد اما من د در

کردم  یم میترس شیبرا دیام را با ی. همه زندگمیبگو

خواهد؟ من هم  یتا مطمئن شود پسرش واقعا مرا م

دهان  د؟یپرس یاز من نم یخواستم، چرا کس یاو را م

 باز کردم و گفتم:

 هیوام تونستم  هیبا کمک بابا و  مینور که بود -

 نجایا م،یبرگرد میکارگاه راه بندازم و بعدش که خواست



کارو کردم... االن هر دو تا کارگاه دائم کار  نیهم هم

 کنن. یم
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دارد، ما را که  یآمد دختر ادشیماهان باالخره  یوقت

 یشهر به آن شهر م نیپرستو را با خودمان از ا

 دایشده بود، پ یو او هم مثل من پر از سرگردان میبرد

برد. سه نفر که  رانیکرد و دخترش را با خودش از ا

 دیماند، بابا باالخره مرا د دهیخانواده از هم پاش نیاز ا

که کم کم داشت در شهر  یرا و اسم میهاالش و تمام ت

به دنبال  گریبار من د نیشد، اما ا ینور شناخته م

 پر افتخارش نبودم. ینگاه ها



که دختر دوستش قرار بود ازدواج کند  دیمرا د یوقت

آمده بود؛ آن روز بود که پدرم  انیو اسم من به م

به پا کرده. همان  یدخترش واقعا اسم و رسم دیفهم

گذاشتم  یا یکه با اصرار خانواده پا به عروس یوقت

و دوختش را  یکه لباس عروسش را خودم طراح

بود که هرگز بابتش پدر  یانجام داده بودم و تنها کار

 کردم. یو مادرم را سرزنش نم

بلند قد در کت و  یبود که من و مرد یآن عروس در

او دوخته شده  یکه انگار فقط برا یمشک یشلوار

. هم او نگاهش را به سرعت میبود چشم در چشم شد

بار اول، در آن  یو هم من. معراج را برا دیدزد

 .دمید یعروس

 من بودم... نیا -

بودن « افرا» یداشت رو یمثل معراج، وقت نگاهش

کرد پر از برق شد. چشم  یم دیچوب خط تابلو تأک

 .دیصورتش چرخ یرو دیبا ترد میها

اسم  اره،یاسم تورو به زبون ب نکهیتا قبل ا معراج -

اسم تو ورد  ی. وقتاوردهیرو به زبون ن یدختر چیه

. پسر من خوادیزبونش شده حتم دارم خاطرت رو م

سر سفره پدر و مادر بزرگ شده، نون حالل به دست 



 یگرفته مرد باشه. صاف و صادقه و م ادیگرفته و 

ه و پشت من و پسرم ها. تنیدونیرو بهتر م نایدونم ا

همراه داشته  هیخوام  یپدرش به بودنش گرمه. م

که معراج بشه محرم دلش و اون بشه  یکیباشه؛ 

 همه کس معراجم.

و از  دیچند چروک کنار چشمش چرخ یرو چشمم

 هیشب یذهنم گذشت که معراج نه تنها از لحاظ اخالق

مادرش بود، که صورتش هم نسخه مردانه مادرش 

بود، همان لب ها و همان چشم ها و همان نفوذ نگاه. 

 میتوانستم بگو یم م؟یخواست چه بگو یاز من م

 همراه معراج نخواهم بود؟

جلسه بعد با پدر  یبرا یافرا جان اگر موافق باش -

 لیفام یاز بزرگتر ها یتعداد هیمعراج و خواهرش و 

 و انگشتر... میکن نیرو مع هیکه مهر میایم

شده بودم و « افراجان»در گوشم گم شد.  شیصدا

 یم یداشت جد زیقرار بود انگشتر دستم کنند. همه چ

 جانیترسناک بودن، مرا پر از ه نیدر ع نیشد و ا

طول  ادیخورد و ز یرا با شکالت شیکرد. چا یم

 تا رفت و من ماندم و فکر مادر معراج که از دینکش



کنم و من به  بردارم، خ یمن خواسته بود اگر بزرگتر

 توانستم فکر کنم. یکس نم چیه

 *** 

دست به کار نشده بودم، پارچه  ینطوریبود ا مدتها

برش پهن کردم. تمام شب  زیم یساتن مات را رو

بودم که بتوانم با آن  ییالگو دنیکش ریگذشته را درگ

بود،  یرا برش بزنم. ساتن خوب کایلباس عروس مل

پارچه  یخنک یخواست رو یکه دلت م ییاز آنها

و درشت  زیر یو دلت ماالمال از آرزوها یدست بکش

از آن آرزوها مال خودت نباشد،  یلیاگر خ یشود؛ حت

 یبود برا یازدواج سند نیباشد که ا یعروس یبرا

زدم تا پارچه  رهیرا گ زیم یبدبخت کردنش. گوشه ها

 ثابت بماند. زیم یرو

که به شکل الگو برش زده  یرنگ یآجر یاکاغذه

 تیهنوز عادتم بود نها دم،یچ زیم یبودم را رو

 زاریپارچه ب زیاستفاده را از پارچه ببرم. از دور ر

ماند. با توجه به  یپازل م دنیبودم، درست مثل چ

پارچه چرخاندم  یکه داشتم الگوها را رو ییاندازه ها

. دمیخواست رس یکه دلم م یزیو چرخاندم تا به چ

موقع برش زدن بسم  شهیبرش را برداشتم، هم یچیق



 د،یچرخیشد. اما االن زبانم نم یم یلبم جار یهللا رو

 د،یکه با یو رغبت لیکار را با م نیدانستم ا یم دیشا

 دهم. یانجام نم

الگو  یزود باال تنه کار را برش زدم، ِچرت ها یلیخ

 یاز رو برش خورده را یرا مشخص کردم و تکه ها

جمع کردم. برش زدن دامن کار سخت نبود، بعد  زیم

باالتنه کار شود را  یکه قرار بود رو ییپورهایاز آن گ

و با دقت نگاهم  ستادهیا یبرش زدم. سلما گوشه ا

سفارش لباس عروس  مدآ یم شیکم پ یلیکرد. خ یم

 به سلما گفتم: زیقبول کنم. بعد از جمع کردن م

کرده  زیرو تم زیدرد نکنه م کارم تموم شد، دستت -

 !یبود

 زد: یلبخند

لباس  نیخوا یم نیگفت ه،یچه حرف نیخانوم پاکزاد ا -

 باشه.  فیکث شدینم دیعروس برش بزن

چرک  یلباس عروس به قدر کاف نیزدم، ا یلبخند

نبود، حسام بود که سرتاسر  فیکث کایبود. مل

داد. منفور تر از او  یتعفن و گند م یوجودش بو

 یهم م ستهیشا یبرا یشناختم و دلم حت یرا نم یکس



 یدارد، نم یچه برادرشوهر دانستیسوخت. نم

 شوم. یم وانهید دیآ یاسمش م یدانست وقت
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 یلیچرخ نشستم، سوزنش را عوض کردم. خ پشت

 یرو میموتور چرخ گوشم را پر کرد، پا یزود صدا

با زل زدن به  یشد و حرصم حت نییپدال باال و پا

زدند هم کم  یبه جان پارچه م شهیکه ت ییسوزن ها

 کردمینشد. حواسم به ساعت نبود، با خودم فکر م

. میایب نارلباس در کارگاهم ک نیبا حضور ا دیچطور با

باشد، حسام که اهل  کایلباس قرار بود کفن مل نیا

 اصالح شدن نبود.



شد  یرفت، پاک نم ینم نیاز ب فینداشتم ذات کث شک

 لیاز حسام شده بود که اوا ییعاشق رو کایو مل

بار در مغزم  نیداد و ا یشکار از خودش نشان م

توانست به  یسوال شده بود که چرا ازدواج؟ نم

بخت برگشته استفاده کند و مثل  یکایاز مل یراحت

 یندازد؟ برایاستفاده شده، دور ب یمن، مانند دستمال

 که سخت نبود. طانیش نیا

و  یعروس در ذهنم معما شد؛ پاک دیلباس سف فلسفه

داماد چه؟  فیخواست نشان بدهد؟ تکل ینجابت را م

داماد پاک است،  نیا دیخواست بگو یم یزیچه چ

داشت؟ متنفر  مانیا دیو به نجابتش با ستیهرز ن

چون حسام تمام  ینامرد یکه مردها نیبودم از ا

و به  ادندد یرا به مرد بودنشان نسبت م شانیکارها

 پاسخگو نبودند.  یبشر چیه

و  خواستمشیکه من م یاما مرد بود، مرد معراج

بودم که نامم را به  یمادرش گفت که تنها دختر

چقدر اسم به زبان حسام  دانمیکرده. نم یزبانش جار

کرده و دلش  اهیدامنش را س نیآمده است، چقدر نفر

 گورستان بود.  هیچقدر شب



چون من استفاده  یساده و احمق یاز دخترها حسام

گفت، خودم را دور  وریکه ز یکرد، اگر آن روز یم

شدم.  ینم دیحسام تبع نهیکردم به گورستان س یم

 نیهم نیکه ب ینوجوان یزدم، به حال افرا یپوزخند

کرد. ساده لوحانه باورش شده بود  یچرخ ها کار م

 به او دارد. یحسام گوشه چشم

شده  نیکه سنگ یپدال برداشتم و سر یرا از رو میپا

خط  خیم میلرزانم گرفتم. چشم ها یدستها انیبود را م

شده محبوس  نیدوخت بود اما ذهنم در همان اتاق نفر

و مست  نیسنگ بتیبودم و ه مانده بود. دوباره من

کردم و او باز هم از من  یحسام؛ باز من تقال م

 گرفت.  یخواست م یهرآنچه م

 یگرفت و من آب م یناتمامش را م یخواسته ها او

 یم کترینزد یسوختم و قدم به قدم به نابود یشدم. م

باشد، من هم  ستادهیکه لبه پرتگاه ا یشدم؛ مثل کس

و منتظر افتادن بودم.  ادهستیام ا یزندگ تیدر نها

قدر پاره شدن تار مو با مرگ فاصله داشتم  یوقت

که مرا هم  یو حسام را برد؛ دست دیرس بیاز غ یدست

باز کرد که مرا  یرا به دفتر مددکار میپا د،یباال کش

 . دیو فهم دید



نگاهم را خواند؛  د،یرا شن میشد که حرفها دایپ یآدم

هم نشدم و همان  خیتوب ینه ترحم کرد و نه جدل؛ حت

 یلی! ختیداشتم، حما ازیرا به من داد که ن یزیچ

برگشتم،  یبه زندگ شیاما کم کم با حرفها دیطول کش

 که مدتها فراموشش کرده بودم.  یزیچ

تمام پارچه ها را جمع و با  دم،یکش یقیعم نفس

 سلما را صدا کردم: یبلند یصدا

 فیکاور کث یرو بذار تو نایزحمت ا یسلما جان ب -

 نشه!

گفت. به سمت اتاقم رفتم، پشت  یزد و چشم یلبخند

 رهیزدند، خ یدودو م یکم مینشستم. چشم ها زمیم

 کیکرده بود. سلما با  تمیاذ دیمانده به پارچه سف

 گذاشت: زمیم ینسکافه برگشت و رو وانیل

 .شهیخانوم پاکزاد، حالتون بهتر م نیبخور -

کردم و سلما که قفل زبانش باز شده بود  یتشکر

 ادامه داد:

شم چشمام درد  یم رهیخ دیبه پارچه سف ادیمنم ز -

 سوزه! یُمخ چشام م کنمی. حس مرهیگ یم

 نسکافه را برداشتم: وانیزدم و ل یلبخند



 چشم مگه ُمخ داره؟ -

 پا انداخت: ینشست، پا رو مقابلم

داد  یم یقتگفت. و یدونم واال، مادربزرگم م ینم -

 یمادر ُمخ چشام م»گفت  یبراش سوزن نخ کنم م

 «.سوزه

 :دمیباال دادم و پرس ییابرو

 ؟یدست به سوزن بود یپس از بچگ -

 :دیخند

خواستم واسه عروسکم لباس  یبار م هیچه جورم!  -

 هیپارچه و  کهیت یبدوزم، رفتم سر کمد مامان به هوا

لباس  نکهی. غافل از ادمیو ازش بر دمیخوشگل د زیچ

 بپوشه. یخواست تو عروس یبود که م یینو یمجلس

زدم. من هم دسته  یقهقهه اش بلند شد، لبخند یصدا

به رو  میحمله ها تینها یبه آب داده بودم ول ییگل ها

 یو برا دمیبر یکهنه ام بود که م یها یبالش

دانستم  یدوختم. نم یلباس عروس م میعروسک ها

 یشود، نم یمن م یگلباس کابوس زند نیهم یروز

شوم که دارم لباس  یم زاریاز خودم ب یدانستم روز



دوزم که قرار بود وصله ناجور  یرا م یدختر یبدبخت

 وصله کند. شیاش را به زندگ یزندگ
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بلند شد و از اتاق  شیمهتاب، سلما از جا یصدا با

از نسکافه خوردم و با لرزش  یزد. جرعه ا رونیب

 یماند که رو یشماره ناشناس ینگاهم رو یگوش

جواب دادن و  نینقش بسته بود. ب یصفحه گوش

 رونیندادن مردد بودم. تماس قطع شد و نفسم را ب

را  کافهنس انویزنگ خورد. ل یدادم، اما دوباره گوش

 یصفحه گوش یگذاشتم و دستم را رو زیم یرو

 گوشم گذاشتم و رسا گفتم: یآن را رو دم،یکش

 بله؟ -



 به به افرا خانوم! -

شد آن لحن  یشناختم. مگر م یرا م شیصدا

شد حالم بد نشود از  یمنزجرکننده را نشناسم؟ مگر م

آمد؟ دستم شروع  یکه از دهانش در م یکلمات دنیشن

 خیرفت. ترس تا ب یاهیس میکرد و چشم ها دنیزبه لر

منجر شد. در ذهنم  میدر گلو یآمد و به بغض میگلو

مانده بود  میها یکه از نوجوان یدردناک ریتمام تصاو

مرا به قعر جهنم فرستاد. باز در  شیجان گرفت، صدا

 یکه مرا م یتخت انیکه درش را قفل کرده بود م یاتاق

 شدم. ریسوزاند اس

الو الو گفتن  یانداختم، صدا زیم یرا رو یگوش

 کونیآ یو با همان دست لرزان رو دمیرا شن شیها

 کیآمد، مانند  یقرمز رنگ فشار دادم. نفسم باال نم

ماند، با تک  یگوش خیترسناک شده بود. نگاهم م لمیف

 را برداشتم: یگوش امیبوق پ

 ییبال ادیچه خبره، صدات در ب یدیکه فهم دونمیم»

 «بره! ادتیکه اسم و رسمت  ارمیت مبه سر

چفت شدند، بارها جمله اش  یدور قابل گوش میدستها

 میرا خواندم و هربار صورتش در مقابل چشم ها



زنگ خورد، تماسش را  یمجسم شد. دوباره گوش

 گوشم را پر کرد: شیجواب دادم و صدا

 !اممویپ یگرفت -

 :دمیکش غیج ناخواسته

 !ی. برو گمشو آشغال عوضیگمشو، کثافت روان -

لرز به جانم نشسته  کهیرا قطع کردم و در حال تماس

 یقرار دادم. گوش ستیبود، شماره حسام را در بلک ل

 یانداختم و خودم را بغل کردم. تمام تلخ زیم یرا رو

شدم که  ییبه جانم رخنه کرده بود، دوباره همان افرا

ودش خ هیکه از سا ییحسام نابودش کرده بود. افرا

 .دمیترسیهم هراس داشت و حاال من م

که قرار  یاز لباس عروس دم،یترس یم شتریخودم ب از

 یاز همه از معراج شتریو ب دمیترس یبود بدوزم هم م

از حسام بشنود.  یخواستم کالم یکه نم دمیترس یم

روحم را کشته بود و  یدانست کس یکه م یمعراج

باشد که هزار تکه شده  یخواست درمان دل یحاال م

 بود.

کرد  ینم میکه رها یرا برداشتم و با خشم و ترس فمیک

 یساعت کار انیبه پا یزیزدم. چ رونیاز کارگاه ب

 ینمانده بود، از سلما خواسته بودم امشب کس



 یم یبود ول دیع کینزد نکهینماند. با ا یشبکار

برسند،  شانیخدا هم به زندگ یبنده ها نیخواستم ا

را  یشد کس یداده م لیسفارش ها تحو رتریز ددورو

 .کشتینم

با  یگرفتم و به خانه رفتم، وقت یدربست ابانیخ سر

حسام را خواندم. بارها و  امیخودم تنها شدم دوباره پ

 شتریکه ب ی. ترسدمیترس شتریبارها خواندم و هربار ب

گرفتند.  یکه در ذهنم جان م یشد و خاطرات یم

  کا؟یشماره مرا از کجا آورده بود؟ مل

به  دم،یدراز کش نیزم یرا عوض کردم و رو لباسم

شدم و به گذشته فکر کردم.  رهیلوستر خاموش خ

 رونیکردم حسام را از ذهنم ب یسع یلحظه ا یبرا

خوابم برد،  یک دمیچند لحظه! نفهم یکنم، فقط برا

با  دم،یرا دخواب که نه؛ در کابوس غرق شدم. حسام 

 یبود، مشت ستادهیبه خون نشسته مقابلم ا ییچشم ها

. ختیر یسرم م یپول در دست داشت و آنها را رو

تن  یدوخته بودم رو کایمل یکه برا یلباس عروس

به محض  کردیکه حسام شاباش م ییخودم بود، پولها

شدند از گذشته مان.  یم یریتصاو نیزم یافتادن رو

شد،  یخارج نم میاز گلو ییصدا یول دمیکش یم غیج

 تکان بخورم. میاز جا کردند ینم یاری میپاها یحت



آمد، اما مرا  یکه جلو م دمیمعراج را د بتیدور ه از

حلقه شده بود که من  ی. دستش دور کمر زندید ینم

. دمیو از خواب پر دمیکش غیج یبلند ینبودم. با صدا

سوخت. از  یم میزدم و چشم ها ینفس نفس م

 کرده ام. یقراریدر خواب ب دمیفهم سمیصورت خ

توجه به  یرا برداشتم، ب یدراز کردم و گوش دست

 یو ترس نم ییساعت شماره معراج را گرفتم. تنها

 یصدا دنیگذاشت درست فکر کنم. به محض شن

 :گفتیخواب آلودش که م

 جانم افرا؟ -

 :دمیشدند و نال یجار می. اشک هادیترک بغضم

 ... من...ترسمیعراج من.... من مم -

 هنوز گرفته بود: شیشده بود، صدا اریهش انگار

 شده؟ یچ -

 و من به هق هق افتادم: دیترس

 !دمیکابوس د -

که از سر  ینفس یکرد. صدا رییشد، لحنش تغ نرم

 :دمیرا شن دیکش یآسودگ

 ؟یدید یچه خواب ؟یدیترس -



کنم. از سکوتم استفاده  فینداشتم خوابم را تعر جرئت

 کرد و گفت:

 یچی. به هختهیذهنت بهم ر یاسترس دار زمیعز -

 فکر نکن، چراغ رو روشن کن بذار ذهنت آروم بشه. 

خواست  یکه م یمرد یرا گفت و دلم رفت برا زمیعز

 دمیکش یقیشود. نفس عم کیرا با من شر شیشبها

 اما آرام نشدم. معراج گفت:

آب به  هیبکش، اصال پاشو  گهید قینفس عم هی -

 دست و صورتت بزن.

 گفتم و گفت: یلب چشم ریز

 زنم. یبهت زنگ م گهیکم د هی -

 

 �� گهید دهیع هیچ مگه

 ️☺ دیباش شاد
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رساندم و  سیقطع کردم، خودم را به سرورا  تماس

 سمی. به صورت خدمیبه صورتم پاش خیآب  یمشت

 یم دیشدم، من افرا بودم و نبا رهیخ نهیدرون آ

تکان خوردند و  می. من معراج را داشتم، لبهادمیترس

 :دندینال

 معراج...-

 یبه اتاق برگشتم، رو یزنگ گوش یصدا دنیشن با

 را در شکمم جمع کردم: میمبل نشستم و پاها

 ؟یبهتر -

نگرانم شده بود. بهتر بودم،  دم،یشن یرا م شیصدا

حسام را  ایخدا یخواستم بهتر بمانم. وا یبودم و م

 کردم؟ یچه م

 گم؟ یم یچ یشنو یافرا جان؟ م -



اما کم بود، کم  دمیخفه شده اتاق را بلع ژنیاکس تمام

شده  حسام ریکه ذهنم پر از تصو یمن یآمد برا یم

 بود که به من...!

 اونجا. امیشم م یپا م یافرا جواب ند -

 خوبم. -

از  یآنقدر گرفته بود که انگار سال ها حرف میصدا

 بود. امدهیدهانم در ن

 .شتیپ ادیزنگ بزن دوستت ب یشد داریصبح که ب -

 ستهیشا سته؟یفرش. شا یماند به گل ها رهیخ چشمم

حال  نیکرد. من با ا یکه سکته م دید یم نطوریمرا ا

 یداشتم مطمئن م گریلعنت شده د امیو با خواندن آن پ

نشان از من گرفته بود تا سهواً  یشدم که خوشبخت

زد، معراج  یم ی. اگر حسام به معراج حرفدیاین نجایا

بار که انقدر  نیدانستم ا یکشت و من نم یاو را م

را لمس کرده بودم، بتوانم بدون او  یخوشبخت کینزد

 مرد. یادامه بدهم. کاش حسام م گرید

 افرا؟ -

و به  نمیتلفن بنش نیا یتوانستم پا یتا شب م کاش

او گوش بدهم که مرا به  یآرام و موزون صدا ینوا



رفت و فقط  یم ادمی زیخواند. کاهش همه چ یخود م

که  یخواستم، نه آن یشدم که خودم م یم ییافرا

قرار نبود مرا از  زیچ چیداشت هولناک و ه یگذشته ا

 گذشته ام جدا کند.

 خوبم معراج جان... -

 چی. جان معراج را به همیرا بگو نیدرآمد تا ا جانم

کردم خوب  یم یگفتم. سع یگرفته بودم و دروغ م

خواست بهتر شوم اما خوب نبودم. اگر  یباشم، دلم م

 یشد. اگر اسمش برا یمرد حالم خوب م یحسام م

 یبهتر م دیشد، شا یک مسرد ح یسنگ یرو شهیهم

چه که آرزو  آنبودم خالف  دهیشدم؛ اما حاال که فهم

زندان نمانده،  یها لهیپشت م شهیهم یکردم، برا یم

 یم ییخودنما شتریب میگلو یرو شیدست ها یجا

 کرد.

 یکه از معراج خداحافظ یسه شب بود وقت ساعت

برداشتم،  نهیشوم یرا از رو میچشم ها یکردم اما وقت

بودم و  دهینشن ییصدا چیروشن شده بود. ه هوا

نبود. حسام با خودش چه فکر  زیچ چیحواسم به ه

 زدهیس د؟یجد ییکرد به بال دیمرا تهد یکرد وقت یم

من خفه شده بود. االن  یصدا در گلو نیسال بود ا



 یشتریزدم؟ حاال که بهانه ب یحرف م دیچه با یبرا

توانستم با  یاز دست دادن، داشتم. حاال که م یبرا

 دیچه با یحرف زدن؛ معراج را از دست بدهم، برا

 کردم؟ یدهان باز م

 یسر لباس عروس یکارگاه به خودم آمدم و باال در

بود، خون من و امثال من  نیلباس خون نی. ادیسف

اش حسام  یشده بود و باعث و بان دهیآن پاش یرو

دوختم،  یکه من داشتم به هم م ییپارچه ها نیبود. ا

 نیاز ا شتریتن من بود و من ب ،یر آن کابوس لعنتد

 یکس نم چیدر حق ه ار انتیخ نیتوان ندداشتم. من ا

حسام را انتخاب کرده  کا،یاگر خود مل یکردم، حت

 بود.

که دست پاک معراج دور  دمیلباس تن من بود و د نیا

 دیو با هم از من دور شدند. با دیچرخ گرید یبدن زن

درخشش  گریتوانستم د یشد. نم یاز من دور م

نترسم.  ندهیو از آ فتمیگذشته ن ادیو به  نمیپارچه را بب

 از دست دادن داشتم. یارزشمند برا یزیبار چ نیمن ا

 یخاک نیزم یبه پارچه چنگ زدند و رو میها انگشت

 شتر،یب میسوخت و چشم ها یم میپرتش کردم. گلو



 کمینزد یکس بتیه یو وقت دمید یرا محو م زیهمه چ

 شد که حدس زدم سلما باشد، بلند داد زدم:

 برو سر کارت. -

 که به طرفم خم شد بلندتر گفتم: رهیت بتیه

 ستم؟یمگه با تو ن -
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. دیکش ریام ت نهیوسط قفسه س ییشد و جاتا  کمرم

به  دیمعراج، با یدر حضور بزرگترها گریپنج روز د

شد به  یباز م یدر گریگفتم. پنج روز د یاو بله م

و من داشتم لباس  یاز خوشبخت یریسمت تصو



بود  یدرمان یدوختم. چه درد ب یرا م یدختر یبدبخت

 خواست مرا رها کند؟ یکه نم

 شیرا برداشتم و برا لمیو موبا حواس دست بردم یب

به کارگاه بزند. دستم را  ینوشتم که اگر توانست سر

بلند شدم. به سلما که هنوز  میگرفتم و از جا زیبه م

کرد  یبود و با شک مرا نگاه م ستادهیا یگوشه ا

 گفتم:

 لباسو جمع کن فعال بذارش کنار تا بهت بگم. نیا -

ها خودم را  یاز صندل یکی یاتاقم برگشتم و رو به

کند،  رانیام را و یخواست زندگ یجمع کردم. حسام م

 چیکردم که ه یرا بنا م شیها هیپا یپس من جور

 نیاو هم نتواند ا یکنندگ رانیبه و یحت ،یزلزله ا

 سرم خراب کند. یسقف را رو

به در خورد و مرا از افکارم رها کرد. سرم را  یا تقه

 گفتم: اوردهیباال ن

 تو! ایب -

بلند معراج در چهارچوب در  بتیو ه دیچرخ رهیدستگ

بلند شدم و سالم کردم.  میاز جا اریاخت یشد. ب انینما

گرم جوابم  یمکث کرد و بعد با لبخند یلحظه ا یبرا



 زیآو یرا داد. در را باز گذاشت و کتش را رو

 انداخت.

 ؟یکارم داشت -

تا  دمیدهانم را قورت دادم و فکرم را پشت هم چ آب

 بدهم. شانیدر قالب کلمات جا

هفته هماهنگ کردن که  نیآخر ا یمامانت برا -

 ...!انیب

خوش  یشد که آخر هفته ها خبرها یعادت م داشت

هر که به او مربوط  ایمادرش  ای دیایمعراج ب د،یایب

 بود.

انتظارو به سرانجام  نیدونم. قراره ا یآره م -

 .میبرسون

ستم چقدر از آن گذشته دان ینم گریکه د یانتظار

آخرها داشت جان مرا  نیو ا دیرس یداشت به آخر م

 یا هیصورتش، سا یگرفت. چشم چرخاندم رو یم

صورتش اصالح نشده اش افتاده و خط  یرو رهیت

خواستم و او  یفکش را محو کرده بود. من او را م

 بود. دهیفا یب گریهمه وقت تلف کردن د نیهم مرا، ا



آمد و معراج را به  یجلو م ریدست شکسته تقد اگر

بار تلف  نیا ریکرد، من ز یاز من دور م یهر بهانه ا

 یمرد نم نیکار را با خودم و با ا نیشدم. من ا یم

 یحت م،یبود زیچ کیکردم. حاال که هر دو خواهان 

خواستم بر زبان برانم  یکه م یاگر هم من با جمله ا

حرفم را  دیشدم، باز هم با یم ایآدم دن نیمنطق تر یب

 یمانع گریخواست، پس د یزدم؛ او هم مرا م یم

 نبود.

 عقدم کن. -

بودم  دهیکه در ذهنم چ یماتم شد. تمام داستان نگاهش

رفته بود و فقط  ادمیدو کلمه برسم همه از  نیتا به ا

بزند  یدادم. دهان باز کرد تا حرف لشیهمان ها را تحو

 تر گفتم: عیاما من سر

 فقط... فقط حرفمو بشنو. -

را در هم گره زد.  شینشست و انگشت ها میبه رو رو

بود که  ییزهایقرارتر است اما چ یدانستم او ب یم

و شکستنشان زمان  ییانداخت از جدا یم یخط نمانیب

دانستم اما حاال که معراج با  یها را م نیبرد، ا یم

خواست  یهمه آنچه بر من رفته بود، باز هم م دنیشن

 یآمد. من به حسام اعتماد یم دیبماند، پس زودتر با



ها را  ینیریش نینداشتم. حسام زنگ زده بود و همه ا

رابطه  نیهر چه زودتر ا دیزهر کرده بود، من با میبرا

 کردم. یم یرا دائم

و خانوادت هم  میخوا یرو م گهیما که... ما که همد -

نه عقد، خوام و  یم یدونن... و منم نه عروس یم

 خوام که...! یفقط م

 . شک کرده بود؟ختینگاهش، دلم ر دنید با

وصلت سر  نیخواد ا یکس به اندازه من نم چیه -

 هیتو. اما... مامان به  یتو افرا... حت یحت ره،یبگ

و اگر من االن بهش بگم به  بندهیپا یلیخ زایچ یسر

 عاقد خبر کنه... دیبله برون، با هی یجا

عقد و بعدش  یهفته ا هی یتو خودت به من نگفت-

  ؟یعروس

حرف ها را خودش به من  نیرفته بود؟ همه ا ادشی

زده بود و مگر از خاطر برده بود که دل مرا گرم 

او هم همان  م؟یکه با هم داشت یا ندهیکرده بود به آ

داشت؟  اجیخواستم، به من احت یطور که من او را م

ترس داشت مرا از درون  نیچه بود؟ ا یپس شک برا

که داشت  دید ینمخورد. مرگ را در چشمان من  یم

 زد؟ یم زیهمه چ ریز



 من گفتم افرا و هنوزم سر حرفم هستم. -

 ه؟یچ یبرا دتیپس ترد -

 را به هم فشردم: میها دندان

 یخوام شرع یبله برون، م یبهت گفتم به جا یوقت -

 بهت بله رو بگم.

 بلند شد و دست به کمر زد: شیجا از

عقدت کرده  شیسال پ کیاگر به من بود همون  -

. خودت یبودم، باهات راه اومدم چون خودت نخواست

 یو من همرو راض انیخانوادت با دلشون ب یگفت

 هیذره شب هیخواد حداقل  یکردم. حاال هم که مامان م

 رسم و رسوم عمل کنه...!

و  لهیل به رسم قبتو اهل عم یرسم و رسوم؟ از ک -

 معراج؟ یشد فهیطا

 کنه؟ یم یو زودتر چه فرق رتریهفته د کی -

 ،ییبود که هفته بعد از آن بله برون کذا نیا فرقش

خواستم قبل از آن  یکرد و من م یحسام ازدواج م

محکم شده باشد. قبل از  یزندگ نیدر ا میپا ؛یعروس

رام معراج، در ناآ دیایبه زبانم ب یکه فکر بعد نیا

 ماه ها، گفت: نیحالت ا نیتر



دم. به من باشه  ینم تیاهم یرسم چیمن به ه -

 هیمن  یکنم، ول یبرم و عقدت م یاالن م نیهم

حداقل احترام رو بهشون قائل  دیخانواده دارم که با

درومد رو  لیکه از فام یبشم تا بعداً هزارتا حرف

 که تو درکش... یزیبتونن جواب بدن. چ
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نه آنقدر زود که من نفهمم  یرا خورد ول حرفش

گرد شده نگاهم کرد و  یمنظورش چه بود. با چشم ها

از  یکرد حرف یآرزو م دیکه شا دمیدر نگاهش د

. دمیشن دیمن هر چه با یباشد. ول امدهیدهانش در ن

 زدم و گفتم: شخندین

. یچ یعنیکنم خانواده داشتن  یآره من درک نم -

 .یکرد یادآوریکه بهم  یمرس



 بلند شدم و به در اشاره کردم: میجا از

 .رونیبرو ب -

 را آرام باال آورد: شیها دست

 نداشتم. یافرا من منظور -

که در قفسه  یشد و درد یداشت منقطع م میها نفس

 .دتریبود شد دهیچیام پ نهیس

 ینم رونیمعراج. برو ب یمنظورتو واضح رسوند -

 .نمتیخوام بب

 نیدر ا گرید شیدر رفتم تا به او بفهمانم جا سمت

اما زودتر از من خودش را به چهارچوب  ستیاتاق ن

بلند پشت سرش بست. با  ییرساند و در را با صدا

 م:گرد شده نگاهش کرد ییچشم ها

 ؟یعقلتو از دست داد -

به سمتم برداشت و من ناخودآگاه عقب رفتم تا  یقدم

داشت دوباره  زیپشت سرم بخورم. همه چ واریبه د

معراج از  یبود وقت روزید نیشد. انگار هم یخراب م

برود و بعد مرا به در  رونیمن خواست از اتاقش ب

که چرا راستش را  میو از من خواست بگو دیکوب

 چیکه ه نیاتوجه به  یکه ب ینگفتم. همان روز



کرده  خیگونه  یرو ینبود، بوسه ا نمانیب یتیمحرم

 اش کاشتم و از او فرار کردم.

 یدروغ گریرا گفته بودم، حاال که د زیکه همه چ حاال

نبود جز اسم منحوس حسام، چرا دوباره من  نمانیب

گذاشت از او  ینم پشت سرم که یواریبودم و او و د

دانستم  یشود. نم یدانستم چه م یفرار کنم؟ نم

فاصله  نیا ایکند  یپشت سرم ناآرامم م وارید یسرد

 بشود. نیاز ا ترخواست کم یکه دلم نم نمانیب

 نهیخورد. قفسه س یمنقطع در صورتم م شیها نفس

رفت و سر خم کرده بود تا بتواند  یم نییاش باال و پا

 زل بزند. میخوب در چشم ها

... یتا خوب فکر کن رون،یدر ب نیرم از ا یمن م -

گذره، چون نصف  یمغزت م یتو یدونم چ ینم

. فکر یگ یو فقط تهشونو به من م یخور یحرفاتو م

 یکنار اومدم م زتیکه با همه چ یمن ه؟یباز نایا یکرد

. یمال خودم ،یایب نییپا یباال بر ؟یذارم خرابش کن

اما  میکن یرسم زویچتا همه  میایهفته م نیما آخر ا

 گم؟ یم یچ یشنو ی... افرا میبرا فتهیم شیشرع

 د،یرس یکوتاه م یلیکه به نظرم خ یلحظه ا یبرا

که  دیافتاد و انگار آنقدر طول کش شینگاهم به لب ها



به  یحواسش جمع حواس پرت شده من شد. لعنت

 نگاه کردم: شیخودم فرستادم و به چشم ها

 آره. -

 تکان نخورد. شیخوردم تا عقب بکشد اما از جا تکان

که در مورد خانواده زدم ازت معذرت  یبابت حرف -

که تو رو  نینه، بابت ا شیخوام اما بابت بق یم

 یینه، چون تو ادیتوش درن یخوام که حرف یم یطور

 یو من مجبورم وقت ینگران حرف مردم شهیکه هم

 خودمو کنترل کنم که... یزن یداد م یدار

 و ادامه داد: دیرا به دندان کش لبش

 .ری. باهام تماس بگرونیدر ب نیرم از ا یمن م -

ام را به  نهیکه س یرفت و من ماندم با درد معراج

 دم،یام کوب نهیقفسه س ی. دستم را رودیکش یآتش م

آمد تا دردم را  یغلط که فقط از من بر م یمهار

جمع  میها هیکه در ر ینفس یدهم. به سخت نیتسک

که زمان  یدادم، درست مانند کس رونیشده بود را ب

 یاندک یآب گرفته باشند و برا ریسرش را ز یادیز

 تازه تقال کند. یهوا



به دستش  یباز شد و سلما به داخل آمد، نگاه در

آورده بود و حتم  میکه برا یدمنوش وانیکردم. به ل

دمنوش و معراج وجود داشت.  انیم یربط کیداشتم 

در خشمش هم  یآورد معراج حت ادمیو  دیکش ریتقلبم 

که از شدت  یبرد؛ در لحظه ا ینم ادیمرا از 

 یم اشت،شدن ند وانهیبا د یفاصله ا تیعصبان

سفارش  شینداشت و برا یدختر حال خوب نیدانست ا

 داد. یدمنوش م

 یوانیگذاشت، ل زمیم یرا رو وانیدر سکوت ل سلما

سوزاند.  یسرخ درونش مرا م اتیکه محتو یا شهیش

باعث شد  نیگل گاوزبان مشامم را پر کرد و هم یبو

نتوانم در حبس  گریمهار نشوند؛ د گرید میاشک ها

 چشمانم نگهشان دارم.

سرخش  اتیو محتو وانیل خیرفت و نگاه من م سلما

را برداشتم.  وانیدست دراز کردم و ل یشد. به سخت

از  یاشت جرعه اگذ ینم میبغض چمبره زده در گلو

را در دست  وانیخواستم ل یم یبرود ول نییپا میگلو

که  یوندیاندک پ میکه داشت ییدعوا نیو با ا رمیبگ

با معراج داشته باشم را حفظ  المیتوانستم در خ یم

چقدر گذشت که از جا بلند شدم. سلما  دمیکنم. نفهم

 به در زد و وارد شد: یتقه ا



خانوم پاکزاد اون لباس عروس رو چک کردم  -

 ...فیکث

 :دیاخم نگاهش کردم و سلما نال با

 نشده! فیکث-

آن لباس چرک بود، با  ش،یها یدیبا تمام سپ ف؟یکث

اش زشت و مشمئز کننده بود و من چقدر  ییبایتمام ز

آورد کابوسم را  ادمیسلما به  یبودم. صدا زاریاز آن ب

دلم گرفته است و چقدر معراج آورد چقدر  ادمیو به 

باختم. حس  یرا مفت در جدالم با حسام داشتم م

گناه را  نیکه بدتر یکسبازنده بودن داشتم، حس 

تنم نشسته  یلباس رو نیشد. در خوابم ا یمرتکب م

 دی. بشود آنچه نبافتدیب یاتفاق دمیترس یبود و حاال م

 معراج را نداشته باشم. گریو من د
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شود، دست  ریشکل تعب نیخوابم به بدتر دمیترس یم

حلقه شود و من بمانم با  یگریمعراج دور کمر زن د

که از آن نفرت داشتم. هنوز خشم در وجودم  یلباس

توانستم  یبودم و نم یهنوز عصب د،یکش یزبانه م

که  یزدم و لباس رونیخودم را کنترل کنم از اتاق ب

 رونیبود را ب ذاشتهگ یبزرگ سهیسلما با دقت درون ک

 که داشتم  پاره اش کردم. یو با تمام زور دمیکش

آورد  یم ادمیشده بودند، مشامم به  یجار میها اشک

 میبرا یدمنوش وانیکه معراج نگرانم بوده و ل

. پارچه تکه شده را برداشتم و دوباره تکه فرستاده

و چقدر  دیکش ریحسام؛ قلبم ت یصدا دنیکردم. شن

منفورش را بعد از سالها  یصدا یحالم بد شد وقت

 .دمیشن

دوخته بودم پاره کردم، هرچه ساخته بودم  هرچه

شانزده ساله  یمن، من نبودم. افرا نیکردم. ا رانیو

قصه پناه برده  اهیس ویبه د ییبود که از شدت تنها یا

گذاشتند.  یباشم و نم یخواستم آدم خوب یبود. من م

خودم و معراج  یبرا ایگوشه دن کیخواستم  یم

خانه را پر کند و  میاعطر غذ یداشته باشم، بو یسقف

 معراج...



کرد و با خودم فکر کردم  یم وانهیهم مرا د اسمش

 یو معراج بفهمد و ترکم کند، چه کس دیایاگر حسام ب

قرار است معراج مرا به نام بلندش صدا کند؟ چه 

شود؟ مادرش گفت جز من اسم  یمحرمش م یکس

خواست  یو من دلم نم امدهیبه زبان معراج ن یدختر

 یگرید اسمخوردند و  یتکان م شی. اگر لبهادیایب

 شدم. یشد من نابود م یِورد زبانش م

کردم که قرار بود لباس  ییبه تکه پارچه ها ینگاه

کارگاه بهت زده  یباشند. تمام اهال کایروس ملع

خون  یلباس بو نیدانستند ا یکردند، نم ینگاهم م

 یلباس م نیکه به ا یدهد و من بابت هر دوخت یم

 کردم. یرا به قلبم مهمان م یزدم چقدر تلخ

 رونیرا برداشتم و از کارگاه ب فمیاتاقم برگشتم، ک به

کارگاه را با بهتشان تنها گذاشتم و  یزدم. تمام اهال

سوخت که  یم ییافرا یزدم و چقدر دلم برا رونیب

رفتم،  ادهیرا پ ریکرده بود. تمام مس انیطغ نطوریا

با  دیگرفتمش. با یم دهیبود و ناد میاشک در چشم ها

من  نینداشت. ا دیمعراج ترد دم،بو یخودم تنها م

 کردم. یحس م غیبودم که خودم را لبه ت



 یرود، من م یبام راه م غیکه لبه ت یمانند کس درست

بکشد. همان  نییاز سمت حسام مرا پا یدست دمیترس

زودتر  یلیبود و من دوست داشتم خ یاهیسمت دره س

دست حسام به من برسد معراج مرا از  لبه  نکهیاز ا

 بام نجات دهد. نیا

. مادر معراج در کمال دیرا قطع کردم و دلم لرز تلفن

تا انگشتر  میادب خواسته بود فردا با او و مهرو برو

دلم از  یلحظه ا یخودم بخرند. برا قهینشان را به سل

 یدور شد و به سمت روشن اهمیس یحسام و فکرها

 نیبه ساعت کردم و دلم خواست زودتر ا یرفت. نگاه

معراج به  یزندگ یزن ها زشب صبح شود. با دوتا ا

باشد که نشان  یر بروم و تنها دغدغه ام انگشتربازا

 یداد نام من و معراج را بهم گره زده اند. رو یم

را نابود کرده بودم و  کاینشستم، لباس مل نیزم

 وانی. لاورندیپارچه ب میدوباره سفارش دادم برا

گفت  یکه م یوانیبود، ل زمیدمنوش هنوز هم گوشه م

 ندارد. دیترد اجمعر

هنوز هم تخت نفسم را بند  دم،یراز کشکاناپه د یرو

شدم و بعد پا پس  یم کینزد یآورد. هربار قدم یم

که  نیتخت بخوابم، هم یرو دمیترس ی. مدمیکش یم



و دلم  دیشد از آنچه نبا ینشستم ذهنم پر م یم شیرو

 گرفت. یم

خانه گرم بود و هالوژن  دم،یگلو باال کش ریرا تا ز پتو

بود  کیتار ادینه زvداد یم یآشپزخانه نور خوب یها

که بترسم و نه روشن که نتوانم چشم بر هم 

بود و  داریرا بستم، مغزم هنوز ب میبگذارم.چشم ها

 یخاموشش م دیکرد. با یدستگاه کار م کیمانند 

ذهنم را  دیکردم با کردادم و ف رونیکردم، نفسم را ب

 آزاد کنم.

، به زشت را پس زدم و ذهنم را بردم به کارگاه افکار

بود و دوستش  زیم یکه هنوز رو یوانیاتاقم و ل

توانستم  یم یحت رم،یتوانستم آرام بگ یداشتم. حاال م

گل گاو زبان را حس کنم  یپتو بو یپرز ها یاز البال

 ینم یمعراج پشتم را خال نکهی. فکر ارمیو آرامش بگ

 بس بود. میبرا نیمکرد دوست داشتم و ه

که وعده  یدر مراسم مانیدلخور یول میبود دلخور

که  ینداشت. کم کم خوابم برد، خواب یریتاث میداشت

نبود چه  ادمی چیشدم ه داریترسناک نبود. صبح که ب

 نیکرد. بهتر یم تیکه کابوس نبود کفا نیهم دم،ید

جلوتر  یام را کم یروسر دم،یرا که داشتم پوش یلباس



محتشم ها بودم،  وس. من عردمیاز حد معمول کش

داند و من  یفت. گفت مرا عروس خود ممادرش گ

 یاسم معراج بود رفتار م ستهیآنطور که شا دیبا

 کردم.

دوست  یلیخ»داده بود و نوشته بود یامیپ معراج

اومد،  شیپ یمهم یلیکار خ هیداشتم باشم اما 

 نایبار رو تنهات بذارم. با مامان ا هی نیمجبورم ا

بودم اما به او  دنشیناراحت از ند« خوش بگذره

 اعتماد داشتم.

در پارک  یمهرو جلو نیزدم، ماش رونیخانه ب از

که مهرو پشت  یدیو شش سف ستیشده بود. دو

فرمانش جا خوش کرده بود، به رسم ادب سالم کردم 

شدم. مادر معراج به طرفم  ریعقب جاگ یصندل یو رو

 و گفت: دیچرخ

 پشتم به شماست دیببخش -

 !نیزدم: راحت باش یلبخند

 شیکردم، چشم ها ینگاه م نهیرا از داخل آ مهرو

را روشن کرد  نیکه دوست داشتم. ماش زدندیم یبرق

 و گفت:

 زن داداش! دیخر میبر -
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 کردم: یلب من و من ریز

 ...میبر -

انداخت. به همان اندازه،  یم ستهیشا ادیمرا  اخالقش

را  یهمه زندگ دیو شا دیرس یبه نظر م ایدن الیخ یب

دانستم من، تا  یدانست، اما م یبزرگ م یشوخ کی

 یآدم رو نیتر یکردم، جد یآرزو را لمس نم نیا

 بودم. نیزم

. مهرو با میستادیا یا یطالفروش نیتریو یجلو

داد و نظرم را  یتک را نشان م ینشاط، انگشترها

زد و من  یم یحرف یمادرش گاه د،یپرس یم



مهم نبود  میدادم. برا یم لشانیلب تحو ریز ییزهایچ

دهد؛ چه  وندیخواست پ یمرا به معراج م یزیچه چ

 شتدر ینیو چه نگ زیر یها انیپراز برل یانگشتر

که شک نداشتم روز اول تمام لباس  یوسط انگشتر

 را نخ کش خواهد کرد. میها

نگاهم  دمیبه افکارم زدم و تا به خودم آمدم، د یلبخند

. مهرو شیمانده و لبخندم هم سرجا یانگشتر یرو

 به همان انگشتر و گفت: دیرد نگاهم را گرفت و رس

 خوشگله... نه مامان؟ یلیخ -

شد و بعد  رهیبه انگشتر خ یهم چند لحظه ا مادرش

 گفت:

متنوع تر  یمدال دی... شاهیچطور مینیتو بب میبر -

 داخل مغازه باشه.

 اریاخت یکه چشمم را ب یبعد، انگشتر قهیدق چند

انگشتم بود و طالفروش، داد سخن  یگرفته بود، رو

 داد که: یم

کار شده،  دیسف یها انیحلقه جواهر برل نیا یرو -

 ده. یچقدر به دست جلوه م نینیرو شما بب نیشا



دستم  یکوتاه، نگاهش را رو یلیخ یلحظه ا یبرا

و فقط دلم خواست عقب بکشم اما مغازه دار که  دمید

 به مادر معراج نگاه کرد و گفت: د،یمعذب شدنم را د

 انتخابه. نینشون بهتر یبرا -

داشت،  یرا هم م تیفیک نیاگر بدتر یبودم حت مطمئن

بود تا جنسش را بفروشد. برق  نیباز به نظر او بهتر

ماند و  «ایرکونیز»تک تخمه به قول فروشنده  یرو

 لب گفتم: ریز

 کنه که...؟ ینم ریبه لباس گ نیا -

 دیمواظب هم باش دیاما خب با دینه نگران نباش -

 گهیطرح د هیبراتون مهمه،  یلی...! اما اگر خگهید

 ی... ماریهم دارم که االن... پسر برو اون فالور رو ب

 .نیکه امتحان کن ارنیگم براتون ب

بود، هم قد مهرو که تک و توک  یپسر بچه ا «پسر»

 یصورتش تازه سبز شده بود. نم یرو ییموها

خواستم  یکه نم میبهشان بگو یدانستم به چه زبان

باال برود اما، دهان باز نکرده، حلقه  ادیکار ز نهیهز

 میچشم هاگذاشته شد و  شهیش یرو میرو به رو یا

مرد  قولها ماند. همان به  نیمبهوت برق نگ

بود و  ریپوست گندم گون من چشم گ یرو, «نیشا»



 یکی نینشست. ا شمیلب ها یرو تیاز رضا یلبخند

 را نخ کش کند. یلباس چیتوانست  ه ینم گرید

 افرا جان؟ یدیپسند -

و به مادر معراج نگاه کردم. دوستش داشتم  برگشتم

 اما...

 ش... نهیخواستم که... هز یقشنگه اما... نم یلیخ -

 خشکاند: میحرفم را در گلو لبخندش

 قابلتو نداره.  -

ما بود  میبعد رو به مرد فروشنده که منتظر تصم و

 گفت:

 .نیمحبت کن نویهم -

 مبارک باشه. -

در جعبه قرمز رنگ رفت و شناسنامه دار شد  انگشتر

و  دمیشک یقیشد. نفس عم لیو امضا خورد و تحو

از مغازه کنم که مهرو  رونیبه ب یخواستم اشاره ا

 گفت:

 ن؟یعروس هم دار سیآقا سرو -



روزه هرچه  کیخواست  ینگاهش کردم. م درمانده

بودم،  دهید شیدر آن کارت، که اسم معراج را رو

بودم  دهی،که حاال فهم یمشاجره ا روزیکند؟ ما د یخال

 یامیو من داشتم به پ میچقدر مسخره بود، کرده بود

کردم. تمام  یمعراج رفته بود فکر م لیکه به موبا

 شجاعتم را جمع کردم و گفتم:

االن که زمانش  یمهرو جان دستت درد نکنه ول -

 ...ستین

مهربان  ییاما چشم ها بیغر یمعراج با نگاه مادر

 زد، نگاهم کرد و گفت: یکه مثل دخترش لبخند م

 بعدا. شاالیا -
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و  ندازمیب رونیخواست خودم را از آن مغازه ب یم دلم

 یلباس عروس یرفتم تا رو یم دیبه کارگاه بروم. شا

کردم.  یرا تکه پاره نم یکی نیا دیکار کنم. شا کایمل

تر از شرش  عیبه خودم قول دادم تا هر چه سر

نزنم،  یخواست که من حرف یخالص شوم. حسام م

از  یداشتم برا زهایچ یلیزدم. من خ ینم یمن حرف

طعم  یخواستم حاال که لحظه ا یدست دادن و نم

را از دست  زیبودن معراج را حس کرده بودم؛ همه چ

 بدهم.

و من مودبانه  میکردند که ناهار را با هم بخور یتعارف

مهرو به  یبه بهانه کارگاه ردش کردم. لب ها

کارگاه  ینگفت. رو به رو یزیکچ شد اما چ یتینارضا

 یکه نم یا ندهیام کردند و من ماندم و فکر آ ادهیپ

 مونیاز وجود نام یبه زود ایدانستم روشن است 

 خواهد شد. دهیحسام به آتش کش

که به  یامیپ نیرنداشتم. آخ یروز از معراج خبر تمام

کرده بود  یبود که عذرخواه یمن داده بود، همان

نبودنش، تا آخر روز طول  نیبابت نبودنش اما هم

 ونیزیتلو یشد و من خودم را جلو کی. هوا تاردیکش



صفحه  یکه چشمم رو یکردم, در حال دایخاموش پ

شود. با خودم  اجاز معر یمانده بود که خبر لیموبا

و سه بار هم با او تماس گرفته بودم اما  دهیجنگ

 نداده بود. یجواب

بود  یدانستم از نگران یو نم دیچیپ یام به هم م معده

به غذا  لیم چیدانستم که ه یاما م ،یگرسنگ ای

را  لیاسمش ضربه زدم و موبا ینداشتم. دوباره رو

شدم. باز هم  یم دیداشتم ناام گریکنار گوشم گرفتم. د

را  میکاناپه انداختم و پاها یرا رو لیموبانداد.  یجواب

دانستم  یآمد و من نم یباران م رونیبغل کردم. ب

 معراج کجاست.

با مادر معراج  دمیترس یمهرو را نداشتم و م شماره

و مطمئن نبودم  میدانستم چه بگو ی. نمرمیتماس بگ

 یما بود. نم نیکه ب یدانست از رابطه ا یچه م

 یب یتماس گرفتن ها نیبود ا بار شده نیدانستم چندم

چشم باز کردم، هوا روشن شده بود و  یجواب اما وقت

 ی. کسیجواب چیه بدوندر آغوشم بود، باز  لیموبا

خواستم هر  یزد و من م یداشت به معده ام چنگ م

 نخورده بودم را برگردانم. روزیآنچه از د



به تن  دیکه دستم رس یلباس نیجا بلند شدم؛ اول از

 یکردم و آژانس خبر کردم تا دفتر معراج. رو به رو

نبود.  لیخدا را شکر کردم که تعط دم،یدر که رس

از  یمعراج افتاد. نفس نیو چشمم به ماش دمیچرخ

و  دیمرا د یو وارد دفتر که شدم، منش دمیکش یراحت

ام را باز کردم و  دهبلند شد. دهان خشک ش شیاز جا

 :دمیام را پرس یگسوال زند نیترسناک تر

 محتشم هستن؟ یآقا -

نزد،  یجواب دادنش، مطمئن بودم قلبم ضربه ا تا

معطل ماندند تا بشنوم و  میها هیساکت ماند و ر ینبض

 بعد نفس بکشم.

 بله داخلن... -

ً یها تقر یاز صندل یکی یرا رو خودم پرت کردم و  با

جواب زنگ  شبیدستانم گرفتم. تمام د یسرم را تو

 را نداده بود. کجا مانده بود؟ شمارمیب یها

 آب قند...؟ هیحالتون خوبه خانم پاکزاد؟  -

آورد.  یآنقدر بلند بود که گوشم را درد م شیصدا

افتادم؛ معراج کجا  ینگران من بود؟ من داشتم پس م

 آشنا به گوشم خورد: ییباز شد و صدا یبود؟ در



 شده خانِم...؟ یچ -

که  یچشم شدم با معراجرا باال بردم و چشم در  سرم

زشت  یاش زخم یشانیپ یصورتش در هم بود و رو

ماندم و  رهیباز به او خ یکرد. با دهان یم ییخودنما

او، معذب از هر چه که بود، چه نگاه من و چه 

 نیخاطرم نبود، ا گریاش که اسمش د یحضور منش

 پا و آن پا کرد و گفت:

 یلطف م یچاداخل خانم پاکزاد...! دو تا  دیایشما ب -

 د؟یکن

باشد.  یزدم که جمله آخرش خطاب به منش حدس

 یمن متمرکز بود وقت یرو نیزم یانگار تمام انرژ

 دمیترس یکه م دیچرخ یبلند شدم و سرم آنقدر م

 زی. دستم را به مفتمیب نیزم یبردارم تا رو یقدم

 گرفتم و گفتم: یمنش

 .امیخوبم... خوبم خودم م -

 یکه قدم یبه معراج ایگفتم  یدانم به منش ینم

چشمش ورم کرده  ری. زدیایبرداشته بود تا به طرفم ب

 یاش داشت به من پوزخند م یشانیپ یبود و زخم رو

در  رونیسالم ب نشیزد. دعوا کرده بود؟ تصادف؟ ماش

 پارک شده بود. چه شده بود که...؟



شد و من دست به  دیچشمم ناپد یاز جلو یمنش

تا وارد اتاق معراج شوم. کاغذ چهارچوب در گرفتم 

 یخشم معراج وقت یهنوز پاره بود از جا یوارید

نشستم و سرم را به  یصندل یرا پرت کرد. رو هیکاز

 عقب بردم.

 ؟یافرا خوب -

ام مسخره و  یبه اندازه حضور او در زندگ سوالش

 ی. نگاهش کردم و به سختدیرس یبه نظر م یمعن یب

 لب زدم:

 ؟یدعوا کرد -

که درد به چشمانش آمد. خنده  دمیزد اما د لبخند

 .دیگرمش به نگاهش نرس

 ؟یزنگ زدم جواب نداد یچرا هر چ -

 ینشست و دست رو میقدم برداشت و رو به رو آرام

 گذاشت: شیزانوها

 بخرم. گهید یکیخراب شد، وقت نکردم برم  میگوش -

زخمه؟ چرا چشمت  تیشونیچرا خراب شد؟ چرا پ -

 .یاهل دعوا نبود باد کرده؟ تو که



سرم خراب شد. با که دعوا کرده  یرو ایبعد تمام دن و

من  یزندگ رانگریبود حسام و دهیبود؟ حسام؟ فهم

ساقط کند؟  یبوده و رفته بود تا آن ملعون را از زندگ

 معراج اهل دعوا نبود اما...

 

 

 

 ��شده؟ یچ یعنی

 :( یپرتقال یعال شب
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 شد. ینطوریبزنه ا مویاومد گوش یکی -

 شتریب ایبکشم  یاز سر راحت یدانستم نفس ینم

 نگران شوم:

 درمونگاه؟ یرفت -

کردم  یدانستم چرا اما فکر م ی. نمدیهم خند باز

را در جمله  دی. ترددیگو یهست که به من نم یزیچ

 کردم. یحس م شیها

 یزخمه خودش خوب م هی. هینه بابا درمونگاه چ -

 شه.

به  شتریگفت؛ من ب یزخم نبود و هر چه م کی فقط

پشت  ،یدزد کیاز  شتریب یزیافتادم که چ یشک م

 یانگشتر دیخر یکه من برا یماجراست. روز نیا

آرام و  شهیافتاده بود که معراج هم یرفته بودم؛ اتفاق

دانستم  یروز انداخته بود و نم نیصلح جو را به ا

 .اورمیچطور او را به حرف ب

نگاه نگرانم در سکوت به  یباز شد و با آمدن منش در

 مین میدر جا یمعراج دوخته شد. به محض رفتن منش

 :دمیشدم و پرس زیخ

 شده؟ یمعراج چ -



که در  یترس بود. ترس یاز رو ینبود، ناله ا سوال

کرده بود و تمام وجودم از شدت  یمخف یبغض میگلو

از حسام  یکردم اسم یسوخت. فقط دعا م یهراس م

شد  یم ینشود، که اگر جار یمعراج جار یلبها یرو

نداشتم. معراج دستش را  یزندگ یبرا یلیدل گرید

در هم  یاخم ها دنیزخمش گذاشت و قلبم با د یرو

 یم یکه سع یاما با لبخند دیکش ریرفته اش از درد، ت

 کرد مرا به آرامش دعوت کند گفت:

 یم ای نه،یها. مرد جماعت هم یکنیافرا بزرگش م -

 خوره. یم ایزنه 

 ماندم: رهیصورتش خ به

نه زدن نه خوردن. تو هم اهل  دمیکه من د ییمردها -

 یتو چشماته که وقت یمعراج. چ یزد و خورد نبود

 ییهر جا خینگاهت م یمنو دست به سر کن یخوا یم

 شه؟ یجز صورت من م

 تر شد، به صورتم زل زد و گفت: قیعم لبخندش

دزد خوردم با افتخار زل  هیاز  یوقت یتوقع دار -

 کنم؟ فیبزنم به چشات و تعر

 بود گفتم: دیکه از من بع یاعتراض یلحن با



 که نبرده. تویگوش یول -

عمرم  میکه حاضر بودم ن ییاز همان خنده ها د،یخند

 را بدهم و از لبش دور نشود:

 شده؟ یبه اون در. حاال بگو چ نیزده، ا یول -

بودم مبادا دستش به حسام  دهیترس« شده؟ یچ»

 یچ» دیپرس یم یباشد و او با سرخوش دهیرس

لحظه هزاران  نیتا هم نکهیجز ا یزیچه چ« شده؟

به آنها  یوقت یدر ذهنم جوانه زده بود؟ حت یفکر منف

 شهیشدند که ر یتنومند م ییدادم درختها یپر و بال م

شد احساس یو باعث م دیچیپ یم میدور گلو شانیها

بلند  شیبود. از جا الیخ یکنم. نگاهش کردم، ب یخفگ

 شد و درست مقابلم نشست:

 .یا قهیخوش سل یلیخ دم،یانگشترت رو د -

 یزدم، کوتاه و محو. معراج به پشت یکوتاه لبخند

 زد: هیتک یصندل

 ؟یبه مهمونات فکر کرد -

 یبدانم در شب قیرا داشتم که ال یمن چه کس مهمان؟

خواستند مرا به نام او گره بزنند کنارم باشد؟  یکه م

ضرب  یماهان؟ خودم به خودم پوزخند زدم، هنوز جا



دنبال گرفتن  یکرد وقت یسرم درد م یشستش رو

از  ریکردم. غ یم یبود که من درونش زندگ یخانه ا

خاک  ریکه ز یمادراو قرار بود که باشد؟ پدر و 

وقت دوستشان نداشتم؟  چیکه ه ییآدم ها ایبودند 

 تکان دادم: یسر

 .ستهیشا اد،یفقط دوستم م -

 زد و گفت: لبخند

 ؟یالزم ندار یزیچ -

 یگرید زیدش چبه نشانه نه تکان دادم، جز خو یسر

 ییجا و سنت ها یب یها تعارف نیخواستم. همه ا ینم

خواستم درکشان کنم. دوباره نگاهم به  یبود که نم

 میبگو یزیاش افتاد و خواستم چ یشانیپ یزخم رو

 که معراج قندان را به سمتم گرفت:

 شلوغش نکن. باشه؟ ادیز -

 یتکان دادم، معراج م یو باز هم سر دمیکش یآه

 نیپرت کند که از ا یزیخواست حواسم را از چه چ

بلند  میاز جا یرفت؟ به سخت یشاخه به آن شاخه م

را  میدر بدرقه ام کرد. چا یشدم، معراج تا جلو

که از قندان برداشته بودم درون  ینخورده بودم و قند

 . دیچرخ یدستم م



زدم.  رونیکردم و از دفترش ب یمعراج خداحافظ از

را  شبینشان دادند، د یر وجودم خودد میها یخستگ

خواب داشت.  یبودم و حاال تمام وجودم تمنا دهینخواب

اش  یشانیپ یرو یسالم بود اما زخم دم،یمعراج را د

قطعا  دیفهم یداشت. اگر موضوع حسام را م ادگاریبه 

اگر  دیگذاشت. شا یمن نم بااالن وعده بله بران را 

به  یدر کالنتر دیبود االن با دهیدستش به حسام رس

 رفتم. یدنبالش م

دست تکان دادم  نیماش نیاول یرا گاز گرفتم، جلو لبم

 دم،یخواب یم دیسوارش شدم. با« دربست»و با گفتن 

خودم ساخته بودم  یکه برا یبه ذهن آشفته ا دیبا

دادم. روز بعد خودم را غرق کار کردم  یاستراحت م

 یزیچ نیکه چشم باز کردم اول نیو روز بعدترش، هم

 یکه م یروز یبود برا ودنمآماده نب دیکه به ذهنم رس

 یخواستند به نام معراج انگشتر به دستم کنند. ب

دادم و کمک خواستم و  ستهیبه شا یامیدرنگ پ

بلند شدم و  می. از جادمیرا به جان خر شیناسزاها

کوچک و  یهمانیم یام را که فقط برا ییرایتمام پذ

 واریده بود مرتب کردم. دقابل استفا یجمع و جور

خانه تازه رنگ خورده بود و  نیمن به ا مدنقبل از آ



بود که از  یتنها کار دنیو دستمال کش دنیجارو کش

 آمد. یدست من برم
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 ینبود را م «کادیو ان » یکه رو یگرد و خاک داشتم

 نییپا اطیمبل با احت یگرفتم که زنگ در خورد. از رو

دستم را کنار گذاشتم. در را که  یآمدم و دستمال تو

پر وارد خانه شد و  سهیک نیبا چند ستهیباز کردم، شا

 به محض بسته شدن در گفت:

نود  هقی. دختر خوب دقمتهیعروس مثل تو غن یعنی-

 .یهم نکرد یکار چیبله برونمه؟ ه ایب یگیم

 کرد: یاخم ستهیزدم، شا یکوتاه لبخند



سرمون لبخند ژوکوند  ختهیکار ر ی. کلشتویببند ن -

 من. یزنه برا یم

 به خانه کرد و ادامه داد: یاجمال ینگاه

 ؟یتو چندتا مهمون دار ان؟یچند نفر م نیبب-

 دادم: رونیرا ب نفسم

 !ییمهمون من تو یول دونمیاونا رو نم -

 :دیمبل ولو شد و پرس یرفت، رو وا

 ؟یتو بزرگتر ندار -

 کرد: شتریکه حرصش را ب یتکان دادم، کار یسر

 ییعمو یشه؟ خاله ا یم تیرسم و رسوم حال -

 دیبعدشم اون داداش نره غولت با انیب دیبا یزیچ

 باشه!

 شدم: رهیخ شیچشم ها به

باشه. من بزرگتر  دیاتفاقا داداش نره غول من نبا -

 یمنو از خودم خواستگار نجایخودمم، مادرش اومد ا

و همه  هیقرار مهر انیمبل. االنم م نیهم یکرد رو

 چیمبل! ماهان ه نیهم یذارن با خودم رو یرو م یچ

مراسم بله برون  یکه االن برا ستیمن ن یزندگ یجا

 من قد علم کنه.



 ریینگاهم کرد، لحنم را تغ یتر قیبا اخم عم ستهیشا

 نیاز ا شیکنم تا ب یکردم چرب زبان یدادم و سع

 نکند: یپافشار

 یکه م یو هرکس قمیاالنم تو خواهرم، دوستم، رف -

 .یکه کنارم باش یهست یاسمشو بذار یخوا

مبل انداخت  یبلند شد، پالتو و شالش را رو شیجا از

 و گفت:

 بغلم نذار. ریخبه خبه، هندونه ز-

 میبرا یزدم. پشت چشم یگرفتن نقشه ام، لبخند از

 نازک کرد و گفت:

. فردا میخونه روح مرده تو برس نیکم به ا هی دیبا -

کم قبل اومدن  هی ان،یکه سفارش دادم م ییصبح گلها

بادکنک  یکه شاداب بمونن. االنم کل انیمهمونات ب

نشستم دوتا قلب تو هم  یکه خبر داد شبید دم،یخر

 یبادکنک ها نیمقوا برش زدم بعد ا یرفته رو رو

سر شما.  یباال میذاریمبهشون  میچسبونیرو م یفسقل

 نگاه کردم. نترنتیا یشه؛ تو یقشنگ م

 :دمیعقب کش یکم

 خوام شلوغش کنم! ینم ستهیشا -



 ریخ یمشخصه؛ ول یفقط منو دعوت کرد نکهیاز ا -

تو ذوق دونت کپک  ؟یرسرت ذوق عروس شدن ندا

پسر دلشونو  نیا یننه بابا ؟یزده اون محتشم خان چ

دونه عروس قراره داشته  هیتو خوش کنن؟  یبه چ

 باشن اونم که...

 وقفه ادامه داد: یب ستهیو شا دمیخند یبلند یصدا با

 تانیهاتو چ وهیو م میذاریهم گل م زیم نیهم یرو -

 نیکه بگن بعله عروس ما همچ مینیچ یشده م تانیپ

 یخوا یم یبلده. عقل مردم به چشمشونه ک ییزایچ

 نشونت بدم. سایهم وا ینیریش ؟یبفهم نویا

 شیپالتو بیاش را از ج یگوش میایبه خودم ب تا

 و گفت: دیکش رونیب

 ینیریرو چشمم گرفته ش نایها، ا سید نیا نیبب -

که  میرو سفارش بد نایهم آشناست از االن ا شیفروش

 فردا دستمون باشه. یبرا

 گفتم: یآرام یصدا با

و  شیها، باشه پس ر یهست یپا سور و سات چ هی -

 دست خودت. یچیق



پر از  سهیبعد دو ک یرفت، کم شیها سهیسمت ک به

 و سرخ به دستم داد: دیسف یبادکنک ها

قدر هندونه  نیباد کن. بب یتلنبه دست نیرو با ا نایا -

هوا درشت تر از پرتقال بشه بسه.  هیها،  یکنباد ن

 .فتهیترکن بچه ت م یم یباد کن شتریب

گفتم تا دست از سرم بردارد.  یو چشم دمیخند کوتاه

 یشد که برا ییمشغول سر هم کردن مقوا ستهیشا

بادکنک ها برش زده بود. سرمان گرم شد،  ریز

به من  یحت د،یتمام خانه را ساب یبا مهربان ستهیشا

ندارد هم  یبه اتاق خواب من کار یداشتم کس دیکه تأک

عوض کرد و  را لهیچند تکه وس یتوجه نکرد. جا

ناهار هم  ی. برادیبه ظاهر خانه ام بخش یگریرنگ د

ظرف کتلت را داخل  یخودش کتلت آورده بود. وقت

 گذاشت تا گرم شود گفت: ویکرویما

زدم  یم چرخ نترنتیا یکه تو شبید مته،یوقت غن -

 هیتو هم  یبرا ی. راستمیرو پختم گشنه نمون نایا

 در نظر دارما! یدرست حساب شیآرا

ندارد.  یتیاهم شیهم برا اورمیدانستم هر چه نه ب یم

کردن با او بحث نکنم.  شیگرفتم در مورد آرا میتصم

 ینم یبه نظر من وقع چیکرد و ه یکار خودش را م



را  مشیتوانست تصم یخدا فقط م دیگذاشت. شا

 کاره نبودم. نیعوض کند، من ا
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ها را  وهیو قرمزش آراست. م دیسف یرا با تورها زیم

را  شانیرو اطیمحض احت د،یو مرتب چ دیدستمال کش

گذاشت. سفارش  خچالیبا سلفون پوشاند و در 

ها را هم انجام داد و من هم مبلغ را به  ینیریش

قلب  یکردم. وقت زیوار یفروش ینیریحساب ش

 یندلسر دو ص یدرست باال وارید یرا رو یبادکنک

که مخصوص من و معراج گذاشته بود وصل کرد دلم 

 شد. یطور کی



 لویقند را ک ستهیکه به قول شا ییهمان مدل ها از

اش خوب بود. خانه  قهیکرد. سل یدر دلت آب م لویک

 یکرده بود و خدا م دایدر خور جشن پ یام چهره ا

 نیا ندیایو سرخش ب دیسف یرزها یدانست فردا وقت

غروب بود که عزم  کیشود. نزد یم یخانه چه شکل

 شدیدور نم بشل یکه از رو یرفتن کرد، با لبخند

 گفت:

که دادم رو بعد اون  یاب، اون کرمسر شب بخو -

کن. فردا پوستت خوب باشه  لکسیماسک بزن و ر

 .نهیبه صورت بش شیآرا

خانه  ستهیگفتم و بدرقه اش کردم. با رفتن شا یچشم

 وندمانیپ یکه برا یام را دوباره نگاه کردم، خانه ا

خانه ام را  دم،یکش یقیبسته بودم. نفس عم نیآذ

معراج لبخندم بزرگتر شد  امیپ دنیدوست داشتم. با د

 صورتم خانه کرد. یرو ریوصف ناپذ ییو با پهنا

 «؟یافرا خانوم، چطور سالم»

 شینشستم، درست مقابل تخت و برا نیزم یرو

 نوشتم:

 «؟یخوبم خوب سالم»



 Meraj»با عبارت  امیدوم پ کیمحض خوردن ت به

is typing» ما  نکهیقبل از ا یذوق کردم، درست کم

 یی. از آن حرفهامیزد یهم بخوانند حرف م را به نام

 رفت. یم شیکه دلم برا

 خواد زودتر فردا بشه! یمن که خوبم، دلم م -

خواست فردا شود و  یخواست، دلم م یهم دلم م من

ترس از دست دادن معراج را فراموش  نیزودتر ا

از  گریمن که د م؟یکرد یشد اگر عقد م یکنم. چه م

معراج گفته  یم. اگر وقتخواست ینم یزیچ چیخدا ه

خانواده اش را شرط  تیخواهد رضا یبود مرا م

 م،یشتبچه دا کیشد؟  االن قطعا  یچه م کردمینم

 یوقت نم چیه دیاسترس مراسم را نداشتم و شا گرید

 قرار است عروس حسام شود.  کایمل دمیفهم

قول و قرارم با  ادینگاهم به ساعت افتاد  یوقت

گذاشته بود را باز  میکه برا یافتادم، ماسک ستهیشا

را پخش  یآرام کیصورتم گذاشتم. موز یکردم و رو

را بستم و  میچشم ها دم،یدراز کش نیزم یکردم و رو

ماسک از  یگذاشتم ذهنم با استشمام عطر آووکادو

صورتم  یساعت رو میدور شود. گفته بود ن زیهمه چ

ه بگذارم پوستم ب م،یبماند و بعد با آب صورتم را بشو



حالت ممکن خشک شود و سپس کرم  نیتر یعیطب

ها چقدر سخت بود.  دنیبه خود رس نیشب را بزنم. ا

پتو بخزم و بخوابم تا  ریآسوده ز یالیقرار بود با خ

 ام شود. یروز زندگ نیفردا بهتر

کوتاه و  ییزنگ در چشم باز کردم، با قدم ها یصدا با

 دنی. ددمیخواب بودم به در رس جیهنوز گ کهیدر حال

 باعث شد بخندم: ستهیصورت بشاش شا

 !یمتعال یسالم عروس خانوم صبح عال -

 را پشت سرش بستم: در

 ؟یکله سحر اومد ؟یتو خواب ندار -

 ؟یدیتخت خواب یگرفت یدختر تو وقت دار -

لوازم  ستهیشستن دست و صورتم رفتم و شا یبرا

زد  یغر م کهیاش را در اتاقم گذاشت. در حال یشخص

را  یکتر ریرا جمع کرد و داخل کمد گذاشت. ز میپتو

 روشن کرد و گفت:

 یگل ها م گهیکم د هی میصبحونه آوردم بخور ایب -

 .میکار دار یرسه و بعدش کل

زود کارها  یلیبود که خ نیدر ا ستهیبودن شا یخوب

 کیپ یداد، اصال متوجه نشدم ک یرا سر و سامان م



را  زیم ییگل آرا ستهیشا یو ک دیرس یفروش ینیریش

نشستم تا به قول  ش،یدر پ یپ یتمام کرد. با اصرارها

که  میبه صورتم بدهد. رو به رو یخودش رنگ

 نشست، در کرم پودرش را باز کرد و گفت:

 چشماتو ببند. -

 بلندتر گفت: ینگاهش کردم. کم دیترد با

 خوام بکشمت که. یبابا ببند نم -

در  روزیکه از د یپلک بر هم گذاشتم اما حرف ناچار

 ذهنم بود زدم:

 ... معراج دوست نداره.ایپررنگ نکن ادیز -
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 یکه در دستش بود از صورتم جدا شد، صدا یبراش

 دمیچشم باز کردم و د دیچیخنده اش که در گوشم پ

افتاده و دست به شکمش زده و از ته دل  نیزم یرو

 اریاخت یمن هم ب یها شیخندد. از خنده اش، ن یم

 باز شدند.

 چت شد؟ -

 یدوست داشتن و نداشتن ها میخندد به من که برا یم

 نیخندد و من خوشحالم از ا یدارد. م تیمعراج اهم

 یب را که برموجود معراج مهم است. رژ ل میکه برا

 :میگو یروم و م یدارد عقب م

 .غهیج یلیخ -

 کند: یم فیظر یاخم

زنم  یم نویمن که ا ،یقشنگ نیبرو بابا... به ا -

 ده. یعنان از کف م یحام

سرم گذاشتم تا از  یرا بستم و دست رو میها چشم

 میخواست برا یم ستهیآزاردهنده که شا یریشر تصو

 کند، رها شوم و گفتم: میترس

 نگو... ستهیشا -

 :دیام خند یقرار یب به



 که تو... ییلب ها نیدما... ا یالبته به معراج حق م -

به  دیرا با ضرب باز کردم و انگشت تهد میها چشم

 سمتش گرفتم:

 حرفتو ادامه بده تا بکشمت. -

لب را در مشتش پنهان کرد و مظلومانه در  رژ

 خودش رفت و آرام گفت:

 شه. یم یوحش هویخب حاال  -

 چپ نگاهش کردم: چپ

 .اریادا در ن یالک ادیبهت نم -

برداشت  گرید یباز شد و صاف نشست. رژ لب ششین

 و گفت:

 خوبه؟ نیا -

تکان دادم. منتظر  یبه رنگش کردم و سر ینگاه

اما او که به  اوردیبودم تا سر و ته کارش را هم ب

 هم طاقت نداشت سکوت را شکست: قهیدق کیاندازه 

و خواهرانه حرف منو گوش کن. درسته  ایب یول -

باالخره  ی... ولیهرچ ای نیش یامشب با هم محرم نم

کنار  نینیبش ستیقراره شوهرت بشه، همش قرار ن



 یخواست یزیچ یوقت هی. اگر نیندبه بخون یهم دعا

 از خودم بپرس... یبدون

 ادامه داد: طنتیبا ش و

 .ستیکارا ن نیا یبرا یخوب یاصال جا نترنتیا -

صورتش گذاشت و با چشم  یغلوکنان دستش را رو و

 گشاد شده گفت: ییها

 مرورگرت... یستوریه یبره تو هویروز  هیاگه  -

 سرش زدم و گفتم: یتو اریاخت یب

 .لتیقوه تخ نیتو با ا یرینم -

زنگ مرا از جا  یکه صدا دیبگو یزیچ خواست

 زد: یقیلبخند عم ستهیپراند، شا

 عروس مثل تو نوبره! -

 دنیدر را باز کرد. با د ستهیو شا میرفت رونیاتاق ب از

بودم  دهیزدم، مادرش را د یپدر و مادر معراج لبخند

 یکه به شدت دوست داشتن یپدرش را نه. مرد یول

پدر  کی یمن نمود واقع یو برا دیرس یبه نظر م

 گفته بود. میکه معراج از او برا ییزهایبود، با آن چ

بود به داخل آمد و به  پردستش  کهیمهرو در حال

 محض ورودش گفت:



 سالم زن داداش. -

شد، مهرو  یدلم ماالمال از شاد میبگو ستین دروغ

دوست  میتوانست یبود که م یطونیش یقطعا ته تغار

 یماند که ب ییجعبه ها ی. نگاهم رومیباش یخوب یها

که  یینشسته بود، کادوها شانیمهرو رو قهیشک سل

 بزنند. یبرق ستهیشا یباعث شدند چشم ها

زود کادوها را  یلیبه مهرو کمک کرد و خ ستهیشا

. پدربزرگ دیکرده بود چ ییکه گل آرا یزیم یرو

معراج به نظرم نمونه مسن تر از پدرش بود، 

و به رنگ برف داشت.  یدوست داشتن یمحاسن

 ند،یمبل بنش نیتر کینزد یمعراج کمکش کرد رو

 یکه به زود ییخانه ام پر شد از آدم ها زود یلیخ

مهم  شانیتوانستند وصله جانم باشند و برا ید میشا

 باشم.

به معراج کردم، هنوز صورتش  ینگاه یچشم ریز

 ینیبا س یشد، وقت ییرایمشغول پذ ستهیکبود بود. شا

 لب گفت: ریز دیرس کمینزد یچا

 ؟یزهر چشم گرفت دهینرس -

 

 



 :( هویدلم رئوف شد  امروز

 ��به شما جذابان میپست تقد نیا

 بایخوش و ز یهمگ شب
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چشم  یدانستم به کبود یرا بستم، م شمین یسخت به

 یلیخ هستیزند. جوابش را ندادم. شا یمعراج طعنه م

به  یرسم ییزود کنارم نشست و مجلس رنگ و بو

پدر بزرگ معراج بود،  خیخودش گرفت. نگاهم م

 کرد. یکس و کار بودن من فکر م یبه ب دیشا

معراج با اجازه از پدرش که بزرگ مجلس  پدر

شد رشته کالم را به دست گرفت و  یمحسوب م

 یزد که حدس زدم از زبان تمام بزرگترها ییحرفها



شد. از سنت ازدواج  یم دهیشن ییمجلس ها نیچن

 یآن و من اما با خودم فکر م یایبه مزا دیگفت و رس

عقل را  یتوانستم ماهان ب یمجلس م نیا یکردم کجا

کرد.  یمرا شرمنده م شتریبودنش ب یدهم؛ وقت یجا

که  نیو ذهنم رفت سمت ا دیچرخ ستهیشا ینگاهم رو

 یم تیریمجلس را مد نیا یفضا ستهیچقدر خوب شا

 کرد.

 د،یکش رونیب فشیاز ک یلبخند زنان دفتر مهرو

 نییتز دیسف یها دیجلدش با مروار یکه رو یدفتر

 شده بود و گفت:

 شه؟یدفتر مگه م یبله برون ب -

از پدرش گرفت  یمعراج اجازه ا یزدم، عمو یلبخند

 و مشغول نوشتن شد.

 عروس خانوم با اجازه! م،یبسم هللا الرحمن الرح -

 گفت: ییبا خوشرو ستهیزدم و شا یلبخند

 اجازه ما هم دست شماست. -

 میچشم در چشم شد یمعراج نگاهم کرد، وقت مادر

زدم و با خودم فکر کردم معراج حق داشت  یلبخند

 یرا در م میشوم مادرم چشم ها رهیبه تو خ» دیبگو



چشم  که در یا یاز مادرش، با همه مهربان«. آورد

 کردم. یاز ابهت حس م یزد، موج یموج م شیها

از  شیشروع شد و من سرم را ب هیبحث سر مهر 

حرف ها را  نیخواست ا یبردم. دلم نم نییقبل پا

 یآورد از نبود مادر یبه دلم م یغم هیبشنوم. مهر

 یزد و پدر یرا با مادر معراج م شیحرف ها دیکه با

 دید یم یزد وقت یکه اشک در چشمانش حلقه م

. داشتمکدام را ن چیاست و من ه کیازدواج من نزد

 نیدر ع ییتنها نیمن خودم را داشتم و معراج و ا

 پر از غم بود. ،ییبایز

پشت قباله  هیبود صد و ده سکه مهر کیکه نزد نیهم

ام باشد، صاف نشستم و به خودم جرئت دادم که 

قبل تر با  یلیکنم که خ یتیمجلس را متوجه قصد و ن

هم اگر قرار  یا هیکرده بودم. مهر یمعراج آن را ط

بودم و من  یبود که من به آن راض یبود باشد، همان

 گفتم:

 ...ادهیصد و ده سکه ز -

باز مرا نگاه  مهین یبا دهان یلحظه ا یمعراج برا پدر

انداخت.  ریکرد و بعد معراج را و معراج سر به ز

 وختم و گفتم:را به مادر معراج د میچشم ها



 ما... نیکه شد... ب ییصحبت ها یط -

چهار کالم حرف زدن. نفس  یکندم برا یجان م داشتم

 را منتظر نگذاشتم: رهیخ یگرفتم و نگاه ها

 .هیچهارده تا سکه کاف -

مهر  یخواستم چه کنم وقت یو ده سکه را م صد

خودش را بارها به  یمعراج به دلم نشسته بود، وقت

بود و خواسته بود تا به او اعتماد کنم من ثابت کرده 

حرف ها معنا نداشت.  نیا گریو من اعتماد کردم؛ د

را در دستش  حشیزد و تسب یپدر معراج لبخند

زمزمه کرد.  لب ریز یی«تو دیبه ام یاله»چرخاند و 

 بار مادر معراج به حرف آمد: نیا

من و پدر معراج  هیسفر حج و کربال هم هد کی -

 جان به عروسمونه.

پس دادنش نداشته باشم.  یبرا یبود تا من حرف هیهد

من هر  یرفتم، مکه  یهر کجا معراج بود من با او م

که او قرار بود در آن باشد و کعبه من خود  یشهر

که احتماالً از  یتیبا نارضا ستهیوجود او بود. شا

 یچشم که حقم بود، پشت یا هیانتخاب من از مهر

 نازک کرد و گفت: میبرا



شه.  ینم دایجا پ چیالبته عروس انقدر قانع واقعا ه -

 کردن...! دایگل تک پ هیآقا معراج واقعا 

به قول خودش مدافع منافع من بود، مهرو  ستهیشا

 :گفتیو م دیخند

 هواتو داره زن داداش. یدوستت حساب -

و چهره معراج رنگ عوض  دیمرا زن داداش نام او

به  ینازک کرد و تاب یباز پشت چشم ستهید. شاکر

 گردنش داد و گفت:

از حد  ادهیدونه از افرا جون اگر بخوام ز یخدا م -

شهر  نیکنم، دختر مثل افرا انقدر هنرمند تو ا فیتعر

و حسادت هم که  یمن. اهل چشم و هم چشم دمیند

 . خود ساخته س...ستین

 کوتاه و موقرانه لبخند زد و گفت: یلیمعراج خ مادر

وقته عروسمون رو  یلیما که خ نطوره،یبله هم -

 ...میدیپسند

کنارم نشست، مادرش از جا بلند شد و  معراج

 دیبودند را شا دهیخودم خر قهیکه طبق سل یانگشتر

کف زدن  یاز پسرش، به دستم کرد. صدا ابتیبه ن

لحظه  ی. براختیدر هم آم ستهیشا دنیمهرو و کل کش



در هم گره خورند و بعد معراج  مانیکوتاه نگاه ها یا

 را از من گرفت. شیچشم ها

من و من  ی. او برامیاما مرهم بود م،یمحرم نبود ما

نبود که دلم را  نیباالتر از ا یزیچ چیاو، ه یبرا

 ستیبرود اسم حسام در ل ادمیکه  یخوش کند. طور

ام جا خوش کرده است و لباس تازه  یگوش اهیس

 عروسش را پاره کرده ام.

 میکه برا یریصورتم زد و زنج یرو یبوسه ا مهرو

 ییبایکادو گرفته بود را به گردنم انداخت. با فونت ز

باال رفت  اریاخت یکلمه معراج را نوشته بودند. دستم ب

و دور پالک چفت شد و لمسش کردم. مهرو با لبخند 

 گفت:

 .یاستفاده کن یهلل به خوشانشا -

 

 

طور  یل یل یل یجذاب و ل یکه پر از روزا نمیب یم

 میهست

 ��قبل از طوفان مثال؟ آرامش
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همانطور بود  دم،یجا بلند شدم و صورتش را بوس از

و کم سن و  طنتیخواهر پر از ش کیخواستم.  یکه م

 یآنقدر با هم دوست م یکه روز ییسال، از همان ها

و داد معراج  میکن طنتیبا هم ش میتوانست یکه م میشد

دختر پر از شر و شور و  نیا دی. شامیاوریرا در ب

 شهیدرون مرا که هم کتوانستند دختر یبرادرش، م

نشسته بود و دوست داشت  یبه اجبار آرام گوشه ا

 .اورندیکند، به وجد ب یکودک

 یکیکه بابا  یآمد روز ادمیبه معراج کردم و  ینگاه

کرد و بعد دختر آن  یاز دوستانش را به من معرف

تا بفهمم حکمت  دینکش شتریب قهیدوستش را و چند دق

فتاد ا یاتفاق م یبود که به زود یازدواج ،ییآشنا نیا



کرده  یو و پدر من، دخترش را، مرا با افتخار معرف

عروس مشکل پسند که هر  نیکردن ا یراض یبود برا

 کرد. یرد م دید یم یلباس

 ادمی یبود و من حاال حت یخودش کاره ا یبرا پدرش

داشت. عروس را  یچه شغل یآمد در کدام ارگان ینم

کردند در  یراض یکردم و خودم را به سخت یراض

بود که  ادمیخواستم.  یشرکت کنم که نم یا یهمانیم

 ریرا ز میو تمام موها دمیو بلند پوش یمشک یراهنیپ

و زرد  یقرمز و نارنج یبا گل ها یمشک یا یروسر

 یتیچپ چپ مامان اهم یپنهان کردم و به نگاه ها

 ندادم. 

 یچرخ برده بودم. آن روز جلو ریرا خودم ز لباس

دارم نگاه کردم و  یلیکلوش پو به دامن  ستادمیا نهیآ

دامن پر بود از  نییمات لبخند زدم. پا یبه پارچه مشک

مدل  نیو من چقدر از ا یروسر یرو یهمان گل ها

از گل  یکینازک که همرنگ  یآمد. کمربند یخوشم م

دور کمرم بستم و آماده  ل،بود را ش ییکهربا زیر یها

 شدم تا شبم را تمام کنم.

هست که عروس و داماد به طرفمان آمدند و  ادمی

 یعروس که تمام شب، انگار از لبخند زدن نم



فشرد و داماد،  یخواست خسته شود، دستم را به گرم

از  یتشکر کرد و من باالخره لبخند میاز هنر دست ها

که  یلبخند دم،یپدر و مادرم د یلب ها یرو تیرضا

 به دنبالش نبودم. گریسال ها بود د

که  یعذر خواستم و خودم را به بالکن عمارت یوقت

 یبود رساندم تا نفس یدر آن مجلس در حال برگزار

 شیکه گلو ییبه من مهلت نداد؛ صدا ییتازه کنم، صدا

را صاف کرد و عذر خواست بابت مصدع اوقاتم شدن 

که  یو من برگشتم و آماده دفاع شدم در برابر حمله ا

 یلیرتر از من، خدو که دمیرا د ی. مردامدیهرگز ن

به من  شیزد تا صدا یدورتر، آنقدر که بلند حرف م

 بود. ستادهیبرسد، صاف ا

 خوام اگر ترسوندمتون. یعذر م -

تا دم سکته نرفته ام. فقط نگاهش  میتوانستم بگو ینم

 پا و آن پا کرد و گفت: نیکردم که ا

من... معراج محتشم هستم. از دوستان داماد... که  -

کنن  یاز شما م فیهست که تعر یخانمشون چند وقت

 و کار شما.

 ریموقع شب، ز نیآمد که ا یمن به چه کار او م کار

 یاز من داشت استنطاق م یکیتار نیبه ا یآسمان



کوچکم را چنگ زد  یدست فیکرد؟ انگشتانم محکم ک

 نارش رد شوم که گفت:و آماده شدم تا از ک

که  نطوریهستم و ا یگذار محل هیسرما هیمن  -

داره  هیسرما هیبه  ازیشما ن دیکارگاه جد دم،یفهم

 ست؟ین نطوری. ایراه انداز یبرا

 یها را از کجا م نیمعراج محتشم که بود و ا نیا

 دانست؟ 

 خانم پاکزاد...؟ -

 نه! -

و از کنارش رد  دمیصورتش کوب یکلمه ام را تو تک

 یبه سمت پدر و مادرم م بایشدم. همانطور که تقر

کردم. او از  یخودم حس م ینگاهش را رو دم،یدو

که  یدور طور یلیشناخت؟ دور شدم، خ یکجا مرا م

 دهیدور خودم تن لهی. سالها پفتدیچشمم به ظاهرش ن

را.  دنشیگرفتم تن ادیبعد از حسام  یکه ا لهیبودم، پ

مرد  نیو ا شناختمیکه نم یتمام مردان یحفاظ برا کی

 .شناختمیرا هم نم

اجازه  یکه ب فتدیب یچشمم به مرد خواستینم دلم

اگر  یام را بهم بزند، حت یآمده بود تا خلوت شبانگاه



اگر موقر باشد و او  یگذار باشد، حت هیسرما

 .زارمیکه من از تمام مردها ب دانستینم

اعتماد کردم و حاال سالها بود که از  یبه کس کباری

 یجرئت نشستن رو ی. حتدمیهراس یتخت اتاقم م

که از خدا  یتمام لحظات دنشیتخت را نداشتم، با د

 ی. تا وقتشدیچشمانم زنده م یجلو کردمیطلب مرگ م

 بکنند، جان کندم. یپدر و مادرم دل از مهمان

ام را بارها گره زدم و باز کردم و  یروسر گوشه

بال در آوردم. مرد جوان از  «میبر» بابا گفت  یوقت

ذهنم رفت، رفت و درست چند روز بعد درون کارگاهم 

که نگاهش طور  ی. مردستادیا میمقابل چشم ها

 شراکت آمده بود. تیبود، جذبه داشت و به ن یگرید

ز ا یکینشست،  یمبل چرم یرو میزود روبرو یلیخ

گذاشت و او پس  یکارگاه مقابلش فنجان چا یدخترها

راست سراغ اصل مطلب رفت.  کیاز تشکر کردن 

را  ییکه هر کارفرما ییحرف از شراکت زد، حرفها

سرپا شده  یخواستم. از وقت یاما من نم دادیقلقلک م

واژه  بودم، دهیعبارت را خط قرمز کش کیبودم دور 

تا  دمید ینم یمرد معنا بود، در واقع یب میمرد برا

 را به او نسبت دهم. یمردانگ



*** 
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سلما پشت سرم  دم،یساتن لباس کش یرو یدست

ام  یوانگیدوباره رگ د دیترسیم دیبود و شا ستادهیا

کنم. لباس را با  رانیلباس را هم و نیباال بزند و ا

پشت سرم را  نکهیدقت داخل کاور گذاشتم و بدون ا

 نگاه کنم گفتم:

 .ادیب ییپرو نها یزنگ بزن برا-

 



گفت، لباس را به دستش دادم و به اتاقم  یچشم سلما

نشستم و با خودم فکر کردم چطور  زمیرفتم. پشت م

که از  یرا بدوزم، لباس کایوس ملتوانستم لباس عر

که قبل از رفتن به  ی. کفنمانستیکفن م هیچشمم شب

 .کردندیم کایگورستان تن مل

 

 یاسم معراج لبخند دنیو د یزنگ گوش یصدا با

 زدم، تماس را جواب دادم:

 ؟یسالم خوب-

 ام را به در کرد: یذوق داشت، خستگ شیصدا

 !تیبه خوب یسالم، مرس-

 

نامه  شگاهیآزما یمحضر و برا میبر دیافرا با-

 ؟یوقت دار م،یریبگ

 یزود نیبه ا زیهمه چ یعنی شگاه؟یآزما محضر؟

 یکرد و رو دایلبخندم کش آمد، وسعت پ شد؟یانجام م

وقت داشتم، اگر  شهیمعراج هم یصورتم نشست. برا

 . گذاشتمیآمد او را پشت در م یمرگ هم م

 



زده بود را  رونیشال ب ریرا که از ز میاز موها طره

 :دمیچیدور انگشتم پ

 م؟یبر یباشه، ک-

مد نظرت  یمحضر خاص ؟یساعت پنج وقت دار-

 هست؟

 نه، مگه مهمه؟-

 :دیخند

سفره عقدشون  گهیدوتا محضر که م یکیمهرو -

 کرده! یقشنگه رو معرف

 

که فکر  زهایخواهرش به چه چ دم،یهم خند من

که  دمیفهمیفاغل بودم. تازه م ایو من از دن کردینم

ذوق دونت کپک »  گفتیبا خنده م ستهیچرا شا

دخترانه به دور بودم. با  یها ی، واقعا از خوش«زده

 که به در خورد به معراج گفتم: یتقه ا یصدا

 .نمتیبیپس م-

 !شمیباشه مزاحمت نم-

 



با  یچطور دمیو حسام اصال نفهم کایمل دنید با

ام  یشانیپ یرو یکردم. عرق سرد یمعراج خداحافظ

 یرا رو یگوش یزدند. به سخت خی مینشست و دستها

 یشده بود سع یدلم خال کهیگذاشتم و در حال زیم

 جلوه دهم. یخودم را عاد کردمیم

شد و  رینشست، حسام کنارش جا گ میروبرو کایمل

بود و حرف  رهیبا ذوق به صورتم خ کهیدر حال کایمل

 حسام حلقه کرد.  یدستش را دور بازو زدیم

 

نفس حبس  یآمد، به سخت میگلو خیتا ب یخفگ حس

 دادم: رونیشده ام را ب

 ؟یخوب-

نگاهم را از دو  خواستمیم م،یرا داشتم بگو نیهم فقط

 میکه برا یا دهیدر ی. چشم هارمیحسام بگ ثیچشم خب

ام بود. من در چشم  ینوجوان یها یمظهر تمام سخت

و تمام  میبغض ها دم،یرا د میحسام ضجه ها یها

 .میالتماس ها

 



از ترس بودم، سلما  زیداشت و من لبر جانیه کایمل

 یرا صدا کردم و از او خواستم عروس خانم را برا

 کند. حاال من مانده بودم و حسام! ییراهنما ییپرو نها

از عرق  سیکمرم خ غهیبودم، ت دهیام چسب یصندل به

 . دیلرز یآشکارا م میشده بود و دستها

 

 زدهیس یافرا گریبود، من د ماریگاهش بهم ن هنوز

 شیبود. گلو سیسال قبل نبودم اما او هنوز همان ابل

 را بشنوم. شیصدا خواستیرا صاف کرد، دلم نم

 ؟یازدواج کرد-
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 رهیخ شیشدم، به جا صورتش به کفش ها ساکت

و لحظات  سوختینداشتم، ته حلقم م یماندم. حرف

ساعت بتن  یعقربه ها یکشدار شده بودند. به پا

 . شدندیلحظات تمام نم نیبسته بودند و ا

 

زد، به سمت پنجره  رونیاز اتاق ب کایمل یصدا با

 رفتم و بازش کردم.

گرفتم تا خون خشک شده در رگ  قیدم عم نیچند

حالم خوب بشود  یداشتم کم ازیشوند، ن یجار میها

 زدهیداشتم از حسام دور باشم و حاال بعد از س ازین

 ام نشسته بود. یسال با فاصله چند متر

 

غرق  کهیدر حال کایزدم، مل رونیسلما ب یصدا با

 زد: یبود با لباسش چرخ یشاد

 !یگل کاشتافراجون دستت درد نکنه  یوا-

جلو  یینها یریاندازه گ یبرا کردندینم یاری میپاها

 بروم، رو به سلما گفتم:

 زحمت چک کن تنگ نباشه! یب-

 



با  کایرفت، مل کایگفت و به سمت مل یچشم سلما

 ذوق رو به حسام گفت:

 چطوره؟ زمیعز-

 !یمحشر شد-

را  شیرا گفت و دلم بهم خورد. حرفها نیا

حرفها شدم و بعد  نیروز خام هم کیمن  خواستم،ینم

 کایمل یدلم برا بیمرا به قتلگاه برده بود و عج

 . سوختیم

 

به شدت ذوق  کایرا چک کرد، مل زیهمه چ سلما

 بود. یداشت و از لباسش راض

 لیلباس آن را تحو یکار رو یداد برا حیتوض سلما

. دیپر نییبا ذوق باال و پا کایو مل میدهیسنگدوز م

خام بود،  یادیحسام ز دی، عروسک جدزدم یپوزخند

را تمام و کمال  ایدن دیو شا کردیفکر م ییایرو یادیز

 . دید یم یصورت

 

 رو به حسام گفت: کایمل

 برم لباسم رو عوض کنم! ام،یمن االن م-



هستند، از  ضیکه مر ییزد، از آنها یلبخند حسام

 لیشکل متما نیبه بدتر شانیکه لبها ییهمان ها

 .دایو برق هوس در چشمشان هو شوندیم

 کمکت! امیم-

و من در آستانه عق زدن بودم از  دیخند زیر کایمل

 همه وقاحت. نیا
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نماند به سلما  ادمیانداختم.  رونیرا از آن اتاق ب خودم

سنگ  یبه او سپردم که لباس را برا دیچه گفتم. شا

خواستم در دل به  یکه م ییهم ناسزاها دیو شا یدوز



حسام بدهم را بلند به زبان آوردم، هرچه بود از 

 خاطرم رفت.

. به خودم که آمدم، میرفت شگاهیصبح، به آزما اول

 ینشسته بودم و منتظر معراج که جلو یمکتین یرو

 یو ذهن من م شیآزما یبود برا ستادهیا یباجه ا

 یشد. گاه یم بیآمد و پر از افکار عج یرفت و م

 یها خواب باشد و گاه نیکه تمام ا نیاز ا دمیترس یم

تر  کینزد نیدار باشم. ایکه واقعاً ب نیاز ا دمیترس یم

 ضیضد و نق یپر از حس ها میشدن به معراج برا

 بود.

که روز  یبود را از دفترخانه ا ازیو هر چه ن نامه

و  میآورده بود، گرفت میقبل، سفره اش لبخند به لب ها

که  یاجبار ییو کالس ها میکه بده یشیمانده بود آزما

 مکتین یکه انجام شد، دوباره رو شی. آزمامیبگذران

گرفته  میکه معراج برا ییرکاکائویو ش کینشستم و ک

 .ردمبود آرام آرام خو

 بود؟ یچ شیماآز یدون یم -

 خبر نگاهش کردم: یب

 نه. -

 نه. ای میخوان بدونن معتاد یم -



لحظه  یبه خنده باز شد. برا میکردم و لب ها نگاهش

 نگاهم کرد و گفت: یا

 حاال؟ یخند یم ی. به چدنیباالخره خانم خند -

 و فکرم را به زبان آوردم: دمیخن باز

نفر  هیشهر هم معتاد بشن تو  نیاگه همه مردم ا -

 حرفا. نیا یبرا یمثبت یادی... زیتون ینم

و  دیمرتبش را دست کش قهیباال انداخت و  ییابرو

 صاف کرد و گفت: شیگلو

 حاج خانم؟ امیبخار به نظر م یانقدر ب -

 ستادهیبه چند زن و مرد که دو به دو کنار هم ا ینگاه

زدند کردم و  یبودند و مثل من و معراج آرام حرف م

 :لب گفتم ریز

 .یایخوب به نظر م یلیخ -

نگفت. در  چیفقط نگاهم کرد و ه یلحظه ا یبرا

را به  یخواست فکر یخواندم که انگار م ینگاهش م

شد. خواستم دهان باز  یم مانیو بعد پش اوردیزبان ب

که  یآمد و ما را خواند به کالس یکنم و بپرسم که کس

ه باال کوتاه ک ی. از پله هامیگذراند یجدا از هم م دیبا

هم قفل شده دو سه زوج را  در یانگشت ها میرفت یم



و دستم را مشت کردم. من و معراج هم به آنجا  دمید

 کردم. یصبر م دیفقط با م؛یدیرس یم

از  یکه مرا لحظه ا یبه عقب انداختم و معراج ینگاه

مردها  هیکه از چهارچوب در، کنار بق دمینظر گذراند د

دخترها و زن  هینفر، پشت بق نیداخل شد و من آخر

نشستم.  یصندل نیدورتر یها وارد کالس شدم و رو

و چشمم را دوختم به  دمیکش رونیب فمیرا از ک لمیموبا

 یزیمکالمه ام با معراج و خواستم چ یصفحه 

بلند شد و حواسم را به خودش  یزن یکه صدا سمیبنو

 جلب کرد.

شد و  یگفت منقبض تر م یکه م یبا هر جمله ا فکم

که خواست با شکل، منظورش را بهتر  نیبعد از ا

گرد شده ام را دوختم به کف  یکند چشم ها انیب

و دهانم  دیلرز یلحظه تمام بدنم م کیدستم. در 

دهانم تا  یرو دمیخشک شده بود. کف دستم را کوب

 یا قهیدق چند نیو فقط بتوانم ا دیایاز من درن ییصدا

 گذشت را بگذرانم. میسال برا کیکه مثل 

 یکه به ما نشان م ییزهایچ نیهم داشت هم معراج

تمام  د؟یشن یحرف ها را م نیهم د؟ید یدادند م

 م،یاز در کالس خارج شد یصورتم گر گرفت و وقت



خجالت زده  یکم یتمام تالشم را کردم تا به چشم ها

قدم به سمتش  اریاخت یمعراج نگاه نکنم. ب ی

واقعا دلم خواست که دست  یالحظه  یبرداشتم و برا

را در کف دستم فرو کردم  می. ناخن هارمیرا بگ شیها

که باز همان زن مزاحمم شد.  میبگو یزیو خواستم چ

گذاشت دنبال کارمان  یکرد و م یم مانیکاش رها

 .میبرو

دانستم چه بود تمام شد و ما را  یکه نم یواکسن زدن

 یصندل یکردند. رو تیبزرگ هدا یبه اتاق کنفرانس

و به  دمیکوب زیم یرا رو فمیک بایکه جا گرفتم، تقر

 کرد گفتم: یمعذب نگاهم م یمعراج که کم

 .یاز گرسنگ رمیم یدارم م گهید -

که  ییزهایآن چ ینکردم که به جا دایپ یبهتر بهانه

معراج  لیبودم، تحو دهید یدر آن کالس زهرمار

 زد و گفت: ییبدهم. لبخند دندان نما

 هیبرمت  یم یبذار گریدندون سر ج ساعت مین -

پلو با  ی. دو تا باقالیاریاز عزا درب یدل هیرستوران 

تو عمرت نخورده  م،ید یسفارش م یگردن حساب

 .یباش



و  دمیزد خند یکه برق م شیو چشم ها فیتوص به

 به ساعتم کردم و گفتم: ینگاه

 شه؟ ینم رتید -

 گفت: آرام

 کردم. یتو خال یامروزم رو برا -

 

 

 است ختنیفرو ر میتو هر لحظه مرا ب یب

 گسل زلزله هاست یکه به رو یشهر مثل
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قطع شد. خودش را  انسالیم یبا آمدن مرد حرفمان

اس است و از ما خواست کرد و گفت روانشن یمعرف

شغلمان را  میو اگر خواست میکن یخودمان را معرف

معراج به گفتن اسمش بسنده  د؛ی. به ما که رسمییبگو

هستم  اطیرا صاف کردم و گفتم که خ میکرد و من گلو

 زد. بخندکه معراج ل دمیو از گوشه چشم د

از سوال  یکیافتاد که در جواب  یبه مرد و زن نگاهم

روانشناس، گفتند بار دومشان است که ازدواج  یها

کامل جمعشان شد که  یکنند و بعد حواسم وقت یم

بار  کیکردند.  یگفتند دوباره داشتند با هم ازدواج م

توانند  یبودند نم دهیاز هم طالق گرفته بودند و د

هم را شناخته اند و  ندکنند. گفت یبدون هم زندگ

گفتند  یه اند. مرا پشت سر گذاشت شانیاختالف ها

است و اختالف در  شانیهایاز بد شتریب شانیها یخوب

 .دیآ یم شیپ یزندگ

 نیاحترام مهم تر یدر زندگ شیگفت برا گرید یزن

گفت اعتماد و من داشتم به معراج  یهست و مرد زیچ

دوخته اش انگار پر  زیبه م یکردم. چشم ها ینگاه م

. رد اوردیتوانست به زبان ب یکه نم ییزهایبود از چ

رفت و من  یم نیچشمش داشت از ب ریز یکبود



 یشانیپ یدزد، پشت زخم رو کیاز  شتریب یداستان

 خواندم. یاش م

افکار مشوش من تمام شد و  نیمرد در ب یها حرف

 شنهادیمن مشغول تر از آن بودم که در جواب پ

و معراج، سکوت مرا  میبگو یزیرستوران رفتن، چ

تا به  میراه رفت یا قهیدق کرد. چند ریبه رضا تعب

با کت  یدرش مرد یکه جلو میدیبزرگ رس یرستوران

 شیکمر برا ات یهر مشتر دنیبود و با د ستادهیقرمز ا

 شد.  یخم م

بود.  دهیچیاذان هم در فضا پ یناهار بود و صدا وقت

معراج  یقدم ها دنیبود و من با د کمانینزد یمسجد

 زدم و گفتم: یکرد لبخند یکه داشت تعلل م

 مسجد. میبر -

 را به سمت در رستوران گرفت و گفت: دستش

 یفتیپس م ینطوریبعد... ا میبخور یزیچ هینه اول  -

 بدم. یدونم چ یمن جواب دوستتو نم

. رمیحرکتش را بگ یدستم را باال آوردم تا جلو کف

به دست من کرد و بعد به  یو نگاه ستادیا شیسر جا

 :دیصورتم و پرس



 ؟یستیگرسنه ن مگه -

با آن  یفاصله ا ادیبه گنبد مسجد کردم که ز ینگاه

باال  میدانستم دلش کجاست. گوشه لب ها ی. ممینداشت

 :دیرس میدانم که لبخندم به چشم ها یرفت و م

 مسجد. میبر -

سنگ فرش شده را تا مسجد  ابانیهم قدم زنان خ کنار

تا در  دیطول نکش شتریب یا قهی. چند دقمیرفت ادهیپ

با اکراه از او جدا شوم و از پله ها باال بروم.  اطیح

را که درآوردم و وارد شبستان زنانه شدم،  میکفش ها

که  ییها وارهید یکوتاه رو یها شهینگاهم افتاد به ش

در طبقه دوم، از قسمت مردانه در  راشبستان زنانه 

 کرد. یطبقه اول جدا م

که بلند  میانگشت ها یکوتاهم تند شد و رو یها قدم

که داشتند صف  نمیرا بب یشدم، توانستم چندنفر

امام جماعت و  یدادند و نگاهم افتاد رو یم لیتشک

که در صف اول  یو مرد دمیآشنا را د یراهنیبعد پ

بلند شد.  شیرا تا کنار گوشها شیو دست ها ستادیا

فرش خشن نشستم و  یمکبر که بلند شد، رو یصدا

 را بستم. میدادم و چشم ها هیتکسرد  وارهیبه د



زد که با  یرا لب م یاتیآ یرا تصور کردم وقت معراج

بودم. معراج را تصور کردم  گانهیآن ها سال ها بود ب

 ایدر دن یبرد و به زمزمه حسنه ا یدست باال م یوقت

 یدانستم که او را م یخواست که من بودم، من م یم

دانست. خدا  یدانست؛ خدا هم م یخواهم و او هم م

خبر هم  یاز من ب یده بود، حتیکه از همه زودتر فهم

دانست که معراج از همان بار اول اسم مرا  یزودتر م

 مادرش برده بود.  شیپ

بار دوم سالم دادند و همه بلند  ینشستم تا برا همانجا

نشسته بودم و  شمیشدند تا بروند. من اما سر جا

دانستم منتظر چه  یرا بغل کرده بودم و نم میزانوها

هستم. سرم را به سنگ سرد پشت سرم چسباندم و به 

لب و در ذهنم فقط خواهش  ریسقف نگاه کردم و ز

 کردم.

 شتریبار من تنها نمانم. من ب نیکردم تا ا خواهش

کردم. من خودم را  یام را تنها در ذهنم زندگ یزندگ

ام شناختم و  ییتنها ساختم. من معراج را در تنها

را شکستم تا او را راه بدهم،  میدفاع یوارهاید یوقت

فکر، مرا که به  نیبه رفتنش هم فکر کردم و هم

 یدر هم م شتحضورش عادت کرده بودم؛ دا

که  ییکردم به افرا یشکست. من داشتم عادت م



که معراج را دوست  ییمعراج دوستش داشت، به افرا

 داشت.

سقف نگاه کردم و آسمان را تصور کردم و از  به

تر  کیکه قرار بود از رگ گردن به من نزد ییخدا

را از  دیام کی نیمعراج، خواستم ا یباشد، از خدا

را از دست داده بودم و  زهایچ یلی. من خردیمن نگ

معراج را خودم به دست آورده بودم، معراج مرا به 

و  میرا گم کن گریدست آورده بود و انصاف نبود همد

 از نبودش. دمیترس یمن در ذهنم هر لحظه م

نشستم و با خدا اتمام حجت کردم، که اگر همه  همانجا

دل داغدار من، تا  یباشد برا یها قرار بود توهم نیا

را خودش تمام کند که اگر نکند،  زینشده همه چ رید

از دست  شهیهم یبشود و دل من واقعا برا ریاگر د

 نیا شهیدارم و به ر یبرم شهیت برود، من خودم

درد  نیاز ا شیتا ب مکوب یآنقدر م وبیچرخه مع

 نکشم.

 

 برانم شیچشم بپوش از من  و از خو ای

 رمیکه بم رمیتنگ در آغوش بگ ای
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در  گرید یدادم که جشن یآخر هفته ا دیخودم نو به

شهر  نیاز ا یبه زود دیکار بود و من و معراج و شا

 م،یشهر که رفت نی. به خودم قول دادم از امیرفت یم

شد  یفقط اگر م رم؛یدوباره با روانشناسم ارتباط بگ

 یحسام را هرگز نم اهیس یکه من مطمئن شوم رو

 یپر کرده بود و نم ستر نیرا ا . تمام ذهنمنمیب

 توانستم از فکرش فرار کنم.

توانستم  یشد. نم یبه سرعت سپر یروز بعد چند

مناسب  یراهنیدوختن پ یفکرم را متمرکز کنم برا

که من  یزمان کم و حجم اضطراب نیمجلس عقد و ا

 ستهیرا خراب کند. شا یتوانست هرپارجه ا یداشتم م

از  یمختلف یدر انواع و اقسام مزون ها دنبال مدل ها



 یهمانیم نیا بتوانست مناس یها و هرچه م راهنیپ

 کردم. یم یگشت و من فقط خودخور یباشد، م

ام را از کشو برداشتم و دوباره خودم را  یبانک کارت

 شهیتر از هم دهینگاه کردم. صورتم رنگ پر نهیآ یتو

به خودم فکر کنم.  یحتفرصت نداشتم  چیبود و من ه

 ینم ادمی یبودم و حاال حت دهیچند روز را فقط دو نیا

 آمد چند روز قبل چطور گذشت.

اسم معراج  دنیبلند شد. با د لمیزنگ موبا یصدا

 زدم: یلبخند

 جانم؟ -

و دهانم باز شد به  رمیخودم را بگ ینتوانستم جلو باز

 یا مکالم باالخره مر کی نی. ایکلمه دوست داشتن نیا

 کشت.

 منتظرتونم. نییسالم افرا خانم. پا -

 خشک شد: میلب ها یرو خنده

 ان؟یخواستن ب ینم نایمامانت ا -

 مورد رو سپرد دست خودمون. هی نیا -

 آخه... -

 :دیکلمم پر انیم



 منتظرتم. نییپا ایب -

آن ها  قهیکه مطابق سل دمیپسند یم یزیمن چ اگر

بود که در نظر  یشد؟ اگر گران تر از آن ینبود چه م

بهتر بود حلقه نشان تراش انتخاب  دیداشتند چه؟ شا

 نیسنگ یادیمن ز یدست ها یکردم. جواهر رو یم

 آمد. یبه نظر م

به انگشت  یبیعج یرا باال بردم و با کنجکاو دستم

 نجایدست ها بودند که مرا تا ا نینگاه کردم. ا میها

کرد  یسع یدست ها که رو نیرسانده بودند. هم

مرا به  یو موفق نشد، روز ردیحسام را بگ یجلو

 برتر استان به مردم شناساند.  نیعنوان کارآفر

خواستند. من به هر ساده  ینم انیدست ها برل نیا

که خودم به  ییها نیها قانع بودم، ساده تر نیتر

 یپرارزش تر از هر جواهر میدستشان آورده بودم برا

. من سال ها زدیبر میتوانست به پا یبود که معراج م

مرا همانطور  دیبودم، با ستادهیخودم ا یپا یبود رو

را هم  نیا دی. بادندیپسند یشناختند و م یکه بودم م

 فهماندم. یبه معراج م

 

 



 گل و بلبل بگذره یپست ها نیتا ا دیایب شیما پ با

پست  ازمون ��در راه بود  یگریکه طوفان د بعدا

 نیخوا یگل و بلبل م یها

 گفتم یک نینیبب
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من  لیبه خواست و م زیهمه چ خواستیم معراج

مغازه  نیکه دوستش داشتم. به اول یباشد، احترام

که بعد از  ییزودتر از معراج وارد شدم و او م،یرفت

حلقه ازدواج  میخواهیمن آمد با ورودش گفت م

 یها ینیمقابلم پر از س ی. در چشم بهم زدنمیبخر



ست  نیساده تر یپ چرخندیم میست حلقه و چشم ها

 ممکن.

 شمیلب ها یرو قیعم یست لبخند کی دنید با

هر حلقه دو خط  یساده که رو نگینشست. دو ر

براق بود؛  یانیمات و خط م نییو پا ییداشت، خط باال

وقت  چیکه ه یزیچ ،یو تجمالت نیگونه نگ چیبدون ه

آنها گذاشتم،  یآمد. انگشتم را رو یاز دست ما در نم

 شیاما پ دیبگو یزیکه لب باز کرد تا چ دمیمعراج را د

 گفتم: یآرام یکردم و با صدا یدست

 هم باشه. نیع م،یبذار ست بخر -

 نگاهم را به فروشنده دوختم: بعد

 ن؟یبد نیشه حلقه مردونه رو پالت یم -

معراج را بلد بودم که  یتعلل کرد، به قدر یکم مرد

دور خودش  یکند. مرد کم یبدانم طال به دست نم

مردانه همان  نیآورد که ع یو سپس حلقه ا دیچرخ

. معراج حلقه مردانه را نیاز جنس پالت یست بود ول

نگه داشتم.  شیداد. خوشم آمد و آن را برابه دستم 

انگشتر معراج  رد،دستش را داخل حلقه ک یبه آرام

کردند.  یکوچک م یکم دیمن را با یاندازه بود و برا

 :دیفروشنده حلقه را اندازه زد و پرس



 داخلش هک بشه؟ یزیچ نیخوا یم- 

مثل خودم  دمیبه معراج کردم و از نگاهش فهم ینگاه

. لبخند زدم و میها نبود یباز نیکند. ما اهل ا یفکر م

معراج تکان دادم که منتظر بود از دهان  یبرا یسر

توانستم بفهمم او به چه  ی. من مدیایمن حرف در ب

مرد کنار من اما انگار اهل خواندن  نیکند، ا یفکر م

 فکر نبود. 

کوچک کردن چقدر طول  نینه، ممنون فقط ا -

 کشه؟یم

 و گفت: دیت ساعت چرخفروشنده سم سر

 تمومه. دیچرخ تو بازار بزن هی گه،یساعت د مین -

کرد. خواستم عقب بکشم و که حرف  یتشکر معراج

 کرد. خکوبیمرا م میمعراج سر جا

 !نیاریزحمت ست هاتون رو هم ب یب -

 لب گفت: ریگرد شد و معراج ز میها چشم

 شه؟ یعروس مگه م سیسرو یعقد ب- 

 معراج؟ -

بدم؟ بلد نبودم دو  یخونه جواب مادرمو چ دمیرس -

 زنم بخرم؟ یطال برا کهیت



انگشتر را به دست همکارش داد، به سمت  مرد

 نی. اگر همدیکش رونیست را ب نیرفت و چند نیتریو

گذاشتم ادامه بدهد، رشته کارها از دستم در  یطور م

 :دمیرفت. رو به معراج کردم و پرس یم

 ست باشه؟ مین شهیم -

 کالم گفت: کیو  دیست را جلو کش کی جمعرا

 شه. ینم -

 ایچرخاندم و به همه ست ها نگاه کردم. همه  چشم

بودند و برقشان  نیسنگ ایجواهر و  ایداشتند،  نینگ

به  رونیزد. به سمت در رفتم و از ب یدلم را م

ست ساده  کی دنیشدم. با د رهیمغازه خ نیتریو

باز شد. به خاطر  شمیرزگلد که تماما تراش بود ن

 شیتراش ها مامت نیتریدرون و یتاللوء نور المپ ها

 .دندیدرخش یم نینگ کیمانند 

اش را دادم، فروشنده تا کمر  یداخل رفتم و نشان به

 زیم یخم شد و باالخره آن را رو نیتریدرون و

گذاشت. دست دراز کردم و گردنبندش را برداشتم. 

ار قانع نشده بود چشمم را گرفته بود، معراج که انگ

 گفت: یتیلب با نارضا ریز

 ست؟یسبک ن ست؟یساده ن -



 :دمیسمتش چرخ به

 شمیظاهر م ییجا یلوستر؟ قراره وقت ایمن زنم  -

رو به لطف برق  طیمح نکهیا ایزنگوله بدم  یصدا

 جواهراتم منور کنم؟

تکان داد. گردنبند  یخنده اش را خورد و سر معراج

 گذاشتم و فروشنده گفت: شیرا سر جا

 بدم. حیبراتون توض نیمدل فرق داره بذار نیقفل ا -

مرد و از  یدست ها نیب یرا دوختم به طال میها چشم

که عالوه بر من، معراج هم نگاهش  دمیکنار چشم، د

مهمان مقابل  کی یبرا یروز نکهیکرد و من با فکر ا

گردنم  یگردنبند را رو نیو اون ا نمیمعراج بنش

 یتصورات را م نیهمان کند ُگر گرفتم. تمام ام

از  ستیبا یو م شتمرا دوست دا اهایرو نیخواستم، ا

شدند. معراج کارتش را به دست فروشنده  یآِن من م

 :دیداد و سپس پرس

 نداره؟ یمشکل میایب گهیساعت د مین -

 به سمت دستگاه کارتخوان رفت: مرد

 .کنم یهم خوبه براتون حاضر م یلینه، خ -



 یزدم و منتظر معراج شدم. با مرد کم رونیمغازه ب از

تکان داد. مرد  شیسرش را برا یحرف زد و با لبخند

معراج خم کرد.  یزد و گردنش را برا نهیدست به س

 نشد که معراج کنارم آمد و گفت: قهیدو دق

 م؟یقدم بزن -

 کردم: نگاهش

 تو بازار؟ -

 داد: رونیرا ب نفسش

 یپا به پا رنیبگ ادی دیگن مردها بعد ازدواج با یم -

من و تو  یروز هی دیکنن. شا یخانومشون بازار گرد

. تو با دخترمون نجایا میایقد ب میو سه تا بچه قد و ن

ساک دستمه دنبال  یکل نکهیو من با ا یطال بخر یبر

 نیپسرها برم سمت اونور بازار و براشون ماش

 بخرم. قیو قا یکنترل

 نیبود که ا دهیقصه رس یتا بچه؟ معراج به کجا سه

که  ییایرا در ذهنش ساخته بود. رو نیریش یایرو

 دوستش داشتم.

  ق؟یسه تا بچه؟ قا -

 طرفم برگشت و گفت: به



 نشیدو تا مورد مهم تر نیاز تمام حرف من هم -

 بود؟

 

 

 �� ریشب به خ پس
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 یدو کالم چندان هم ب نیندادم. ا یو جواب دمیخند

نبود. معراج به راه افتاد و من هم کنارش  تیاهم

راسته  انیم یبه آرام کهیشدم. معراج در حال یراه

 گفت: زدیطال فروشان قدم م



رستوران و من از دست  میبر دیعد از خرب دیشا -

داشته  میرژ خوانیکه م رمیمادر و دختر سرسام بگ

 باشند.

 دونه دختر؟ هیچرا  -

دل باباش، چشم و چراغ  زیباشه عز یکی دیدختر با-

 خودش باشه. یفقط و فقط برا یخونه و همه چ

 .یکن تیدختر لوس و ننر ترب هیتو قراره  -

 کنم. یم تشیدختر منه هر جور دلم بخواد ترب -

 یحرفها یخوب م،یزدم، راسته را دور زد یلبخند

بود که مرا از حسام و هرچه به او مربوط  نیمعراج ا

و بعد  میقدم زد یساعت میکرد. ن یشد دور م یم

به مغازه رفت. مرا به  مانیگرفتن طالها یمعراج برا

 یباشم. جمله اخانه رساند و گفت که مواظب خودم 

 دارم بود. دوستتتر از هزاران  یواقع شیکه معنا

*** 

بودم و منتظرش  ستادهیا ستهیاتاق شا یقد نهیآ یجلو

ام را خودم سرم  یروسر یگذاشت حت ی. نمدیایکه ب

به کار  «یعجله ا»و  «قهیسل یب» هیشب یکنم، کلمات

آزاد و  ییبرده بود و بعد از اتاق فرار کرده بود. مانتو



در دست،  یبودم و روسر دهیرنگ پوش یسرمه ا

امروزم  یبرا شیبودم تا از برنامه ها ستهیمنتظر شا

 میکه او را مسئول کارها نیشدم از ا مانی. پشدیبگو

خواست همه  یم شهیتر از هم یکرده بودم و او، جد

ً یهمگان برگزار کند تا اح قهیرا طبق سل زیچ بهانه  انا

 گرفتند. رادیا یندهد برا یدست کس

صبر کرده  یرا بستم. اگر کم میو چشم ها دمیکش یآه

را به راه  یمعن یب یبودم و با معراج آن دعوا

بد از قبل از عقدمان در  یبودم، االن خاطره ا ناختهین

ماند. سر تکان دادم تا افکار  ینم یذهن هر دومان باق

کنم. امروز قرار بود به عقد  رونیرا از ذهنم ب یمنف

 یتوانستم دستش را ب یم امروز. میایمعراج در ب

 شیلمس، برا نیا نمیبب شیو در چشم ها رمیترس بگ

را لمس کردم و چشم  میدارد. کف دست ها یچه حس

 یرا بستم تا تصور کنم صورت معراج را وقت میها

 .دید یم دیباالخره مرا آن جور که با

 .رونیب ایب الیعروس از خواب و خ -

 ستادیکه پشت سرم ا دمیرا د ستهیباز کردم و شا چشم

 و گفت:



شه بعدا که  یم شونیپر یروسر ریموهات ز نیا -

 گرخه. یکنه، م ییدوماد خواست ازت رونما

 حوصله گفتم: یب

 کنه. یفکر نم زایچ نیباور کن معراج به ا ستهیشا -

 را درآورد: میرا جمع کرد و ادا صورتش

 یکنه... تو غلط کرد یفکر نم زایچ نیمعراج به ا -

 هیهمه منتظر خانم شده  نیکنه. ا یکه اون فکر نم

کنه.  یفکر م زایچ نیمعلومه که به ا رهیبله ازش بگ

کنه، فقط بذار برات  یهم فکر م گهید یزایچ یلیبه خ

 بگم که...

 انیباال آوردم و م زیآم دیاشاره ام را تهد انگشت

 :دمیحرفش پر

 رفتو ادامه بده.ح نیا یجرئت دار -

 نیرا در هم فرو برد و زم شیو انگشت ها دیبرچ لب

 را نگاه کرد:

 .دیخب ببخش -

که به خودش گرفته بود و  یحالت معصومانه ا به

. از خنده من صورتش باز دمیآمد خند یبه او نم چیه

 کرد: میشد و دوباره دست در موها



شه و من خودمو  یموهات خراب م یروسر ریز -

 یکه م شگاهمیآرا میدونم... االن که بر یمسئول م

 رنگ نکنه. یبهش بگ یخوا

کردم. معراج مرا اول همانگونه که بودم  ینم رنگشان

محو از  یخواست هاله ا یو بعدا اگر دلم م دید یم

داشت  یگذاشتم. چه فرق یم شانیروشن رو یرنگ

 یپشت چشم ؟یگریبا هر رنگ د یبا قهوه ا یمشک

 گفت:نازک کرد و  میبرا

 ادیم گهیساعت د مین یحسامه ول شیاالن پ یحام -

بخور  ییچا هی می. بلند شو برشگاهیآرا میدنبالمون بر

 .یبخور یزیچ هی یبتون یتا ک ستیمعلوم ن

حسام بود؟  شیپ یآمدم. حسام؟ حام رونیخلسه ب از

حسام؟ برگشتم و نگاهش  ؟یحام گر؟یساعت د مین

 کردم که گفت:

سر  یفکر نکن بذارم هر جور دلت خواست بر -

و قراره از اون  یبار قراره شوهر کن هیسفره عقدت. 

... مگه قصد داشته رنیبگ لمیعکس و ف یبار کل هی

که در هر صورت  یبار شوهر کن هیاز  شتریب یباش

تا بله  ینیو بش یبر یزادیآدم افهیهر بار با ق دیبا

 .یبگ



 شیاالن پ ی. اگر حامرا اشتباه خوانده بود فکرم

ممکن بود حسام بداند امروز چه  یعنیبرادرش بود 

نبود.  یبه وجود حام یازیهم ن دیخبر است. شا

شهر بود و از  نیا یها نیمعراج از بانفوذتر

. حسام را دیچیپ یم عیو خبر ازدواجش سر شیرهایخ

را به  زیآمد و همه چ یگذاشتم؟ اگر م یدلم م یکجا

 زد چه؟  یهم م

خشکم را تر کنم اما  یدهانم را قورت دادم تا گلو آب

 یتعارف ییمبل که نشستم، چا ینداشت. رو یریتاث

گذشت  ی. هر لحظه که مدمیرا هم سر کش ستهیشا

 یستیشد. حسام عقل نداشت، ساد یم شتریاضطرابم ب

برد،  یو آزار من لذت م گرانیبود که از آزار د

 شیو مرا ب ندداشت به من زنگ بز یوگرنه چه لزوم

 از قبل بترساند؟ 

گذاشتم و خواستم بلند شوم که  زیم یرا رو وانیل

مبل فرود آمد،  یرفت. بدنم که رو یاهیس میچشم ها

را بستم و انگشتانم را در هم قفل کردم.  میچشم ها

توانستم  یشد. م یکابوس زودتر تمام م نیکاش ا

شهر  نیکنم بعد از عقد فقط از ا یمعراج را راض

 ینم یروساش کنم ع یتوانستم راض ی. ممیبرو

 شد...! یخواهم، فقط اگر م



 افرا؟ ؟یتو؟ خوب یشد یچ یه یه یه -
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. داد فکر کنم یامان نم ستهیشا یو حرف ها صدا

دانست امروز  یآمد. پس حسام م یداشت م یحام

قرار است دست من در دست معراج گره بخورد؟ 

 کند؟ دمیزد تا تهد یدوباره زنگ م

 افرا جواب بده! -

پر از آب  وانیل کی یخشک شده بود. کاش کس دهانم

 داد.  یبه دستم م خی

 ...!یدما.... افرا چ یمن جواب شوهرتو نم یریبم -



چند  میبرا نیگم شد در گوشم. انگار جاذبه زم شیصدا

 یبه خودش م شهیاز هم شتریبرابر شده بود و مرا ب

 ینرم فرود آمدم و سرم را رو یسطح ی. رودیکش

 یم ادیکم و ز ستهیشا ینرم تر گذاشتم. صدا یجسم

توانستم  یگفت. کاش م یچه م دمیفهم یشد اما نم

 بخوابم.

 ...!سر رهیدهنتو باز کن دختره خ -

کرد.  یداشت فک قفل شده ام را به زور باز م دستش

وارد  نیریش ایشور  ایترش بود  دمیکه نفهم یعیما

 ییروشنا نیبا شدت باز. از ب میحلقم شد و جشم ها

 ینارنج اتیپر از محتو یوانیکه ل دمیچراغ، د دیشد

خواست دوباره، هر چه که  یرنگ دستش بود و م

شوم که مانعم  لندبود را به خوردم بدهد. خواستم ب

 شد:

 شگاهیآرا یدراز بکش تا زنگ نزدم شوهرت به جا -

 ببرتت قبرستون. ادیب

 را دوباره بستم و گفتم: میها چشم

بشه.  یکه چ شگاهیببرتمون آرا ادیخواد ب یم یحام -

 گه؟یخودمون د میر یم



بدم؟ تو عقل  رونیب نیپول ماش هست من یتا حام -

 منه! یمنم ندارم؟ از خداشم باشه راننده شخص یندار

را باز کردم و  میو دوباره چشم ها دمیکش قیعم ینفس

 شدم. رهیبه سقف خ

 !ستهیخوب شدم شا -

 ام گذاشت: یشانیپ یرو یسرم آمد و دست یباال

 ؟یمطمئن -

 را کنار زدم و گفتم: دستش

 لحظه فشارم افتاد. هیر! تب ندارم خانم دکت -

ام  یشانیپ یرو نرفت و دوباره دستش را رو از

 گذاشت:

 !یکرد خی یول -

 رفتم و جواب دادم: یغره ا چشم

 یختیتو اون معجونت ر یچون فشارم افتاده...! چ -

 داد؟ یم یکه مزه همه چ

بودم  دهی. نفهمدیرا کنار تخت کش ششیآرا زیم پاف

تخت خوابانده بود. نگاهش پر از  یمرا رو یکِ 

 نگاه کرد و گفت: میبه چشم ها یبود وقت ینگران



 کنه. یآب پرتقال با نمک و شکر... معجزه م -

 یکردم بلند شوم و وقت یو سع دمیکش یقیعم نفس

 گفتم: ردیرا بگ میخواست جلو

دنبالمون؟ برو آماده شو  ادیم یحام یگ یمگه نم -

 رون؟یب یایب یخوا یم ینطوریا گه؟ید

 آرام به صورتش زد: یخودش نگاه کرد و چنگ به

رو بعدا  یحام یشه ول یم یبا تاپ شلوارک؟ عال -

 دونم چکارش کنم. ینم

 هلش دادم: یشانه اش گذاشتم و کم یرو یدست

 پس برو انقدر بحث نکن. -

دانستم چرا هر  یکرد. نم یم تمیحسام داشت اذ فکر

. در ذهنم هزار دمیسر یکردم باز هم به او م یچه م

من و او  گریبماند د ادمیبار نام معراج را گفتم تا 

. هزار بار گفتم افرا گریکس د چیبود و نه ه میخواه

که  ،یگریاسم د چیو معراج و معراج و افرا و نه ه

ما در  یشگیبه حضور هم دصد در صد شو نانمیاطم

 .گریهمد یزندگ

اما ده  ستهیماند. شا نیآمد و منتظر ما در ماش یحام

طول داد تا کامال آماده شود. لباس  شتریب قهیدق



تمام  یحام یشد و تا وقت یدر کاور محافظت م مانیها

صندوق عقب بگذارد، مطمئن بودم  یرا تو لمانیوسا

 ستهیتمام صورتم از خجالت سرخ شده بود. شا

کرد و من  رتپ یکنار حام یصندل یخودش را رو

 که گفت: دمیدر را بستم، شن یوقت

 باش... شگاهیآرا دیبا گهیدو ساعت د -
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لب به  ریز یزینگاه کردم که آرام با لبخند چ یحام به

و حسام نبود و چقدر با ا هیگفت. چقدر شب ستهیشا

کرد کوتاه و  یکه به من م ییفرق داشت. نگاه ها

دانست  یموقرانه جواب سالمم را داده بود. م

توانست  یدانست م یاگر م ست؟یبرادرش چه جانور

من نگاه کند و سالمم را پاسخ دهد؟ اگر  یدر چشم ها



توانستند مثل  یچه؟ کدامشان م دیفهم یم ستهیشا

 یآدم عاد کیمن نگاه کنند؟ مثل  یگذشته در چشم ها

 ...یقربان کیو نه 

موها و بعد  یرو شگریآرا یکه دست ها یمدت تمام

امروز بود و  ریکرد، ذهن من درگ یصورتم کار م

را  میکردم. چشم ها یدر قلبم حس م جانیاز ه یانیغل

کردم تا بتوانم آرام  قیرا عم میدوباره بستم و نفس ها

ت انگشتر نشانم را لمس شوم. با انگشت شست، پش

آمد امروز  ادمیرا حس کردم. به  شیها نینگ یو زبر

 در دست چپم جا خوش کند. گرید یقرار بود حلقه ا

که از  یو بافتند تا روسر دندیرا سشوار کش میموها

نشوم. صورتم سرخ شده بود از  شانیسرم افتاد، پر

معراج از سرم  شیقرار بود پ یکه روسر نیفکر به ا

شرح داده بود و از  میبرا ستهی. تمام ماجرا را شادفتیب

کرده  فیجشن عقد توص یسر تا ته افکارش را برا

 نیخواستم در زم یم شتریگفت، ب یبود و هر چه م

 فرو بروم.

را به تن کرده بودم  دیسف نیبدون آست یسارافون ریز

 دمیو شلوار هم رنگش را هم پوش یریکت ش یو وقت

 یمرا بلندتر از قبل نشان م یرا که کم میو کفش ها



زل  شگاهیبزرگ آرا نهیداد، به پا کردم، به خودم در آ

شده بود و لب  دهیکش اهیس یخط میزدم. پشت پلک ها

 میتوانستم بگو ینمود اما م یدرشت تر از قبل م میها

به حرفم که قرار بود صورتم را پررنگ  شگریآرا

 نداده بود. یتینکند، چندان اهم

بود کار  ینگاه کردم که مدت ستهیو به شا دمیکش یآه

صورتش تمام شده بود و نشسته بود و زل زده بود 

 ام خنده اش گرفت و گفت: یبه من. از درماندگ

 مای. دستت درد نکنه سیهم قشنگ شد یلیخ -

 جون...

 یجون، تشکر کرد و پر از آرزو مایس شگر،یآرا

. نهیکه باز زل زدم به خودم در آ یمن یخوب شد برا

 یریبلند شد و دسته گل رز ش شیاز جا ستهیشا

دور مچم بسته شوند  شیکه قرار بود روبان ها یرنگ

 بردم و گفتم: شیدستم را پ ع،یرا جلو آورد. مط

 !ستهیشا یمرس -

 نگاهم کرد و گفت: یلحظه ا یبرا

تو نکنم  یبرا ،یقربونت برم من! تو خواهر من -

 پس...؟ یک یبرا



 و گفت:تأمل کرد  یا لحظه

 !نمیبغلم بب ایب -

 ی. سعزمیکردم اشک نر یآغوشش فرو رفتم و سع در

 یکه م یکسان یفکر نکنم که از تمام نیکردم به ا

بود و  ستهیشا کیجشن باشند، فقط  نیتوانستند در ا

بود اما پدر  یمن کاف یتمام روزها یبرا ستهیبس. شا

شدند؟ پدرم کجا بود که دامادش  یو مادرم پس چه م

و  ندیمادرم نبود که بنش د؟ییکند و تأ قیو تحق ندیرا بب

از  میو برا یهمسر یها تیاز مسئول دیبگو میبرا

شک داشتم که اگر بودند هم  ی. حتدیخاطراتش بگو

ندانستن  نینه و ا ایحضورشان را دوست داشتم 

 کشت. یداشت مرا م

خواستم  یکدامشان را نم چیکه سال ها ه نیفکر ا مرا

 نیبودم، ا یشاک هاشانیو هنوز هم بابت تمام نامهربان

نبودند و مهرشان را  میبرا یپدر و مادر چیکه مثل ه

شکست. من از نبود  یمرا از درون م دم،یبه چشم ند

 نیپناه برده بودم و تمام ا یمحبت به حسام شکارچ

که از سر  یبود، اشتباه هماشتبا یسال ها، جزا

 !یهمزبان یاتفاق افتاد؛ از سر نداشتن ب ینادان



 ییخودنما شیزنگ خورد و اسم معراج رو لمیموبا

 ستهیمسخره شا یکرد. لبخند زدم و در مقابل خنده ها

 جواب دادم:

 جانم؟ -

 شه؟ یتموم م یسالم خانم. کارتون ک -

 فرستادم و گفتم: یام لعنت یحواس پرت به

 شه...! یفکر کنم داره تموم م هگیسالم. د دیببخش -

جانش صحبت کند و من ماندم  مایرفت تا با س ستهیشا

 مانده بود. شگاهیکه احتماال پشت در آرا یو معراج

 ؟یخوب -

 نشستم و گفتم: یصندل یرو

 شنوم خوبم. یصداتو که م -
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 و گفت: دیخند

 .یکن یپرواز م یالبد از خوش ینیاگر منو بب -

 من بود...! الوگید یکه گفت ینیا -

 نمت؟یبب رونیب یایچرا نم -

 معراج. یصبر کن دیبا -

 یساعت آخر داره به اندازه صد سال برام م هی نیا -

 آخه؟ یکن ریدل منو اس ینطوریا یتونست یگذره. تو ک

و  یو ماالمال از خوش نیریش یپر شد از حس قلبم

 ینم ادمیماندگار بودند اما من هم  میکه برا یخاطرات

. او را دوست دیتپ شیکه دلم برا یبار نیآمد اول

گران  ییکادو ایبود  دهیگل خر مینداشتم چون برا

 امیشد، پ یدوستش داشتم چون صبح که م مت،یق

 یبه دستم م یگرید امیزودتر از هر پ رشیصبح به خ

 .دیرس

که از او بخواهم،  نیرا دوست داشتم چون بدون ا او

 یبرا خت،یر یم یخوش رنگ ییخودش که چا یبرا

دوست داشتم چون  یلیآورد. او را خ یم یکیمن هم 



که  نیخواست. ا یخواستمش، م یمرا آن گونه که م

 یا حاال مماجراها شروع شد خاطرم نبود ام نیا یک

سال ها در  واستمخ یبود که م یمرد، همان نیدانستم ا

 کنم. یکنارش زندگ

را رها کردم. قدم  لیباالخره باز شد و من موبا در

و دو تا شد و از پله ها باال رفتم  یکی اریاخت یب میها

 لمبرداریبا ف ستهیو از در دوم هم خارج شدم. شا

 میهماهنگ بود و تمام عمل ها و عکس العمل ها

رنگ دسته  یریش یشدند. نگاهم به گل ها یضبط م

بلندش داشت  یها انبا روب میگلم بود و انگشت ها

آزاد و سرد به صورتم  یهوا یکرد وقت یم یباز

خورد. سرم را باال آوردم و چشم در چشم معراج 

 ماندم.

 یراهنیپ و یاطلس یبه رنگ آب یکت و شلوار در

اش در آفتاب برق  یبود و ساعت مچ ستادهیا دیسف

براقش باال رفت و به  یاز کفش ها میزد. چشم ها یم

 شیصورتش قفل شد. موها یو رو دیاش رس قهیجل

 یم شهیاز هم شتریب شیباال رفته بود و چشم ها

 . ستادیا مانیهر دو یو زمان برا دندیدرخش



س کنم. دستش برداشتم تا بروم و وجودش را ح قدم

آورد و دکمه کت را باز کرد و  نییرا از لبه کتش پا

کرد اما  یبردار اعتراض لمیانداخت. ف ریسرش را به ز

چه گفت، پشت سر من مهم نبود، پشت  دمیمن نشن

من،  ی ندهیبود که از آن آمده بودم و آ یسر من راه

قرار بود از تمام گذشته  ندهیآ نیمعراج بود و من و ا

 ام پررنگ تر باشد.

گل  نیبرداشتم به سمتش و معراج که کنار ماش قدم

که دور  یهم رنگ گل ییبود، گل ها ستادهیزده اش ا

باز  میکردند، در را برا یم ییمچ دست من خودنما

 دم،یآرام که فقط من شن یلیگفت خ یکرد و سالم

 . دمیشن یم دیکه فقط من با یسالم

طول  یکه شدم، در بسته شد و چند لحظه ا ریگ جا

 ینم چی. ساکت بود و هندیتا معراج کنارم بنش دیکش

که  دمیگشت. د یم ستهیمن دنبال شا یگفت و چشم ها

 لمیشد و ف نشیرا گرفت و سوار ماش یدست حام

 یچشم ریافتاد. ز یبردار هم؛ اما معراج به راه نم

 نگاهش کردم و گفتم:

 م؟ینر -



خورد و پا  یشده باشد، تکان داریب یاز خلسه ا انگار

از جا کنده شد و من دستم  نیگاز گذاشت. ماش یرو

 گفتم: دیکمربند. با ترد یرفت رو

 ؟یخوب -

 مقدمه زمزمه کرد: یب

نسبت عشق به من نسبت جان است به تن؛ تو بگو  -

 تو به من؟ ایترم  من به تو مشتاق

 یم شتریکرد او مرا ب ینگاهش کردم. فکر م فقط

 خواهد؟ لبخند زدم و گفتم:

 صبر کردم. یلیتو خ یمن برا یول -

 ادامه دادم: دیبگو یزیخواست چ تا

 لحظه بودم. نیمن تمام عمرم رو منتظر ا -

نگاهم کرد و دوباره چشم دوخت به جاده.  یا هیثان

 گفتم:

 یمن دست به دست تو نگرفتم؛ نه چون خودم نم -

منو  میمحرم شد یوقت یخواست یتو مخواستم، چون 

که تو  یکه اون ستمی! من از تو عاشق تر نیلمس کن

... از یخواستم که تو شد یکردم؟ من اون یخواست

 بود. نبود؟ یاونجا خود عاشق
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 یفکر م میدانستم دارد به حرف ها یکه م یسکوت در

رو به  نیتا ماش دینکش ادیو ز میکند، راه را ادامه داد

 ریدر را باز کرد؛ ز میدر محضر توقف کرد. برا یرو

 لمیکردم ف یم یشدم. سع ادهیکردم و پ یلب تشکر

 یو هر چه م رمیبگ دهیبردار و حضورش را ناد

 یبدهم. پله ها انجامغلظت کمتر  یخواست را با کم

به در  ی. معراج از کنارم تقه امیطبقه اول را باال رفت

ها  دنیزد و در که باز شد با دست زدن ها و کل کش

 . میرو به رو شد

 کی یآشنا و چشم ها یگشت دنبال چهره ا میها چشم

 یم غیزد و ج یکه دست م دمیمهرو را د یخط شده 



بر سر و صورتمان. سرم  دیپاش یو ِکل و نقل م دیکش

. ختمیانداختم و از نگاه مادر و پدر معراج گر نییرا پا

 ستهیخسته شد، با شا دنیمهرو که از کل کش

و پر برق را دور  لوغکرد تا سفره عقد ش مانییراهنما

 .مینیکنار هم بنش ،یصندل یو رو میبزن

و به خودم  میرو به رو نهیبه معراج دوختم در آ چشم

 یم یسع یلیبود و خ مانیدر دست ها یمدم، قرآنکه آ

چند  یبرا دیتا دستمان به هم برخورد نکند، شا میکرد

 یاز ما م دم،یپدر معراج را شن ی. صداگرید ی قهیدق

 یو عشق یگفت و از خود گذشتگ یگفت و از سنت م

آمد و من، مدت ها  یم وجودعقد به  یکه با خطبه ا

 مرد شده بودم.  نیبود عاشق ا

 محترمه مکرمه...! زهیدوش -

من از  ی افتهی امیاسم روح من بود. روح الت زهیدوش

بود که به  یام، چند وقت یزخم حضور حسام در زندگ

 بودن معراج چشم دوخته بود.

 خانم افرا پاکزاد! -

مدت ها بود که  یقربان کیمن به عنوان  یها سال

 نیچند یتر شدم؛ وقتبر نیکارآفر یتمام شده بود. وقت

دختر  نیزن سرپرست خانوار را سرکار بردم، چند



.... نه سال ها دمیرا اعتماد به نفس بخش دهید بیآس

آمد که من آن حادثه ادامه دار دل  ادمی یقبل تر وقت

 نبودم. یانقرب گریخراش نبودم، من د

 دیده یبه بنده وکالت م ایپرسم آ یبار سوم م یبرا -

معراج  یآقا یشگیدائم و هم تیشما را به عقد و زوج

 محتشم...؟

 یادامه داشت، من میهنوز برا یزندگ دمیکه فهم یمن

احترام قائل  میو او آنقدر برا دمیمعراج را د یکه روز

که در  یدختر یرو یخراش دیترس یم یبود که حت

آن که  یب ندازدینگاه اول از او خوشش آمده بود ب

 دیمن جد نیها در هم شکسته بودم، ابداند من بار

دانستم چه بر من  یم نحسام نبود. م تیجنا یقربان

بارها بلند شدم و  ع،یگذشته و از خاکستر همان وقا

 بس بود. یقربان گریصعود کردم. د

 با اجازه بزرگترها بله. -

 یهللا اکبر اذان پخش شد، از مسجد، از گوش یصدا

لحظه ناب،  نیا یابر دیجمع و دلم پر کش انیم یکس

. دمیهللا اکبر شن یکه عهد بستم و صدا یزمان یبرا

 یمعراج. صدا یبرا یشک معجزه بود، معجزه ا یب

امان قلبم  یب یها دنیکوب یگوشم و صدا هیبق یشاد



معراج،  عدیگفتم و  لوجودم را پر کرد. بله را من او

مهم  شانیبرا مانیکه خوشحال ییمقابل چشم آدم ها

مرد  نیبود و من در دل عهد بستم تا ابد جز دستان ا

 ندانم.  میرا مرهم زخم ها یدست

 دیکه شا ییمقابلم گذاشتند و با دستها یبزرگ دفتر

مشغول امضا زدن شدم  شدیم دنشانیباعث لرز جانیه

ماهان آه  دنیسر بلند کردم و با د ییصدا دنیاما با شن

که  ینده خانواده ا. ماهان آمده بود تا ته مادمیکش

ثابت ماند.  شینداشتم را به رخ بکشد؟ نگاهم به رو

بزند.  یو لب باز کرد حرف دمعروفش را ز شخندین

از کنارم بلند شد و به سمتش رفت و  یمعراج به آرام

 ترس مشت شد. انیقلب شادابم م

را ببندد و  شیخواست برادر نادانم چشم ها ینم دلم

 یکه م ییاز حرفها دمیترس یدهانش را باز کند و م

او باشد. دستم  ضیتوانست فقط و فقط زاده ذهن مر

دور  میرفت، انگشت ها ینم شیپ یبعد یامضا یبرا

ماهان  یخودکار درون دستم چفت شدند و نگاهم رو

ده که رد نگاهم را یرا از گوشه چشم د ستهیماند. شا

لب زمزمه کرد اما هر  ریز یزیچه چ دمیگرفت، نفهم

آرام و با  یینبود. معراج با قدم ها تیود از رضاچه ب



خوش به سمت ماهان رفت. ماهان با لحن  ییرو

 گفت: یزشت

که  یخبر! مرس یچه ب که،یکوچ یمبارک باشه آبج -

 .یدعوتم نکرد

. دیکش یبه او که نگاه ها را داشت به خودش م لعنت

ماند که دستش را سمت  رهیمعراج خ یرو میچشم ها

 کرد و گفت:ماهان دراز 

 ییرایازتون پذ دینیبش دییبفرما ن،یسالم خوش اومد -

 بشه!

ماند و  رهیترسناک به معراج خ یبا نگاه ماهان

که ساکت  دیمعراج د یدر چشم ها یزیچه چ دمینفهم

بزند؛ مانند  یزشت یحرفها دمیترس یکه م یشد. کس

 ینشست و نگاهم کرد. خدا م یمهمان گوشه ا کی

دانست چقدر ممنون حضور مردانه معراج شدم که 

مشغول  یو دوباره قلبم با شاد دیمرا از ترس رهان

 شد. دنیکوب

بود که  ادیو ز یطوالن یتمام شد، به قدر امضاها

ندارند. به  یشباهت چیه میامضاها گریکردم د یحس م

دفتر را سمت معراج فرستادم و مشغول امضا  یآرام

 یبه ماهان م ینگاه یر از گاهکردن عقدنامه شدم. ه



آمد.  یدر نم شینشسته بود و صدا یکردم، گوشه ا

 گوشم گفت: ریز ستهیشا

فِس ماهانو  یطور هیبرم من،  تونویابهت حاج-

 !یدنیخوابوند د
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 بازش را جمع کرد: شیچپ نگاهش کردم، ن چپ

 روز عقدت آدم باش! ه؟یچ -

. باالخره تمام شد و نفس میداد لیرا تحو دفترها

 تیریخواهرانه مراسم را مد ستهی. شادمیکش یراحت

گرفت  لیچطور کادوها را تحو دمیکه نفهم یکرد طور

محضر  دیکادوها را کنار دستم گذاشت. با سهیک یو ک



که بعد از ما وقت  یگریتا عقد د میکرد یم یرا خال

بلند شدم  میکه از جا نیگرفته بودند برگزار شود. هم

 داد و گفت: رونینفسش را ب ستاد،یماهان مقابلم ا

 مبارک باشه! -

خواست رابطه مان  یدانستم دلش م یکردم، م تشکر

معراج  یاز وقت» دیصورتم بکوبد و بگو یرا تو

 نیا یزیچ کیدانستم  یم دیخر تیمحتشم خانه را برا

پاک بودن  یخواست کس یو من دلم نم« وسط است

از همه، دلم  شتریسوال ببرد و ب ریرا ز میمرِد زندگ

از دهان  اجدر مورد معر یحرف نامربوط خواستینم

 ماهان خارج شود. 

 نیربط تر یب ،یرابطه خون کیداشتن  نیدر ع ماهان

ام به دغدغه  ینوجوان یبود. اگر روزها میندگفرد ز

من االن.... نه!  دیشا گذشتیاو نم یپوچ زندگ یها

 یو ماهان برا دمیخواستم رس یمن خودم به هرچه م

و  میخواست بگو یکه دلم م یبود. تنها جواب چیمن ه

 زد و گفت: یندبود. معراج لبخ نیبشنوم هم

 !میناهار در خدمت باش یبرا -

 چیدانست ماهان در ه یمعراج هم م به،یغر نقدریهم

 یکه برا یندارد، همان روز ییمن جا یگوشه زندگ



فروش خانه دستش را بلند کرد به معراج و به من 

که بتواند برادرم باشد. ماهان  ستین ینشان داد مرد

 تکان داد: یسر

 !گهیوقت د هیانشاهلل  -

 یکه م یکرد، طور یلبخندش را طوالن معراج

شود. با  ینم بتینص نیاز ا شتریبفهماند ب خواست

رفتن ماهان شانه به شانه معراج از محضر خارج 

مهرو داده  یها طنتیکه دل به دل ش ستهیشا م،یشد

و مهرو انگار که  دیسرمان پاش ینقل رو یبود مشت

لم یلحظات عکس و ف نیخواست از تمام ا یدلش م

 داشته باشد.

را باز کرد و سوار شدم و خودش  نیمعراج در ماش

 یدست هیبق یرا دور زد و کنارم نشست. برا نیماش

 یسرم را به پشت نیتکان دادم و با دور شدن ماش

مرد کنار دستم محرمم  گریچسباندم. حاال د یصندل

هم راز دل من شد، محرم  یبود، هرچند معراج از وقت

 بود. معراج راهنما زد و گفت:

 ان!رستور میبر دیبا -

 :دیخند طنتیبا ش دم،یسمتش چرخ به

 م؟یمهمونهامون رو گرسنه بذار یخواست ینکنه م -



 یکه حوال یمقابل رستوران دنیزدم، با رس لبخند

 د،یوز یشدم. باد سرد ادهیپ نیمحضر بود از ماش

 یمعراج رو یزود پالتو یلیخودم را بغل کردم و خ

سوار شد. عطرش مشامم را پر کرد و  میشانه ها

 دور من ساخت. یحصار امن شیدستها

 مانیبه سمت رستوران رفتم، مهرو برا یآرام به

معراج  دنی. با ددیپر یم نییو باال و پا زدیدست م

که معراج سرش  نیخودش را جمع کرد اما هم یکم

اوج گرفتند. خنده ام  شیها طنتیرا چرخاند دوباره ش

بود که برادرش را  ییگرفت، از آن مدل دخترها

کرد. به  یداد و در آخر کار خودش را م یحرص م

کودک  کیمعراج انگار که  م،یازپله ها باال رفت یآرام

 یزینوپا باشم، حواسش به من بود. به سمت چند م

کنارم نشست و  ستهیکه رزرو شده بود، شا میرفت

 گفت:

ترسه  یمحتشم خان، م نیولت نکنه ا وقت هی -

 م؟یدرسته قورتت بد

 کردم: زانیآو یمعراج را پشت صندل یپالتو

 اد؟یمشکل به وجود م یتو حرف نزن -

 :دیخند



پسره  نیکال دل و د یکه بله رو گفت نیهم ینه ول -

ناهار حناقمون  نیرفت. جان خودم ا یرو به باد داد

و بعدش  میکنه بخور یاز بس چشم چشم م شه،یم

 تورو برداره و بره!

 تو کال فکرت خرابه ها! -

 را در ساالد مقابلمان فرو کرد: چنگالش

شب  یمن همه از دم خراب، ول یباشه فکر ها -

 معراج اوفم کردها! یبگ یزنگ نزن

همه  یرو دیکش یاهیشدم، اسم شب چادر س ساکت

قرارمان  م،یداشته باش یتصوراتم. قرار نبود عروس

 یم یبود و حاال شب چه اتفاق یمحضرفقط عقد 

 میخواست تنها یافتاد؟ شب من بودم و معراج، م

که باز با  یشد؟ من یبماند؟ بعدش چه م ایبگذارد 

 کنم؟خواستم چکار  یتخت اتاقم قهر کرده بودم م

کنار دستم را پر از آب کردم و الجرعه  وانیل

کردم، حال  یفکرش را م دیرس ی. شب که مدمیسرکش

کبابها مشامم  زیشد. عطر دل انگ یخراب م دیم نبااالن

 زد: یتکان داد و چشمک یسر ستهیرا پر کرد، شا

 غذا خوردن داره! نیا -



شدن معراج در کنارم نگاهش کردم، بشقابم  ریجا گ با

 یم دیغذا شد. من با دنیرا برداشت و مشغول کش

به من  ینگاه ستهیشد. شا شقدمیچرا او پ دم،یکش

را پر از نوشابه کرد. آن را مقابلم  وانمیانداخت و ل

 هل داد و گفت:

 !دهیبخور رنگت پر -

بشقاب را مقابلم گذاشت، نگاهم را به برق  معراج

انگشتر درون دستش دوختم. همسرم شده بود، 

مشغول غذا  یبود. به آرام میمحرمم و حاال مرد زندگ

مهمانان،  هیبق نیسنگ ینگاه ها ریخوردن شدم، ز

 شدند. یکه در وجودم خاموش نم ییها ترس ریز
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کردند و  یخوشبخت یآرزو مانیمعراج برا یها مهمان

شد و قبل از  شقدمیو پدرش، پ دیرا بوس میمادرش رو

نشان بدهم، در آغوشم  یبتوانم عکس العمل آن که

را بستم و دستم را باال آوردم تا به  می. چشم هادیکش

 برسد.  شیشانه ها

 

زد. قرار  یم رونیکه کرد، از صورتم حرارت ب میرها

بود فردا به شهر خودشان برگردند و من که اصرار 

صورت  یپر معنا رو یلبخند ند،یایکردم به خانه ام ب

را دورم  شیروشن مادر معراج نشست و دست ها

 لب گفت: ریحلقه کرد و ز

رو داره که  ییخوش شانسه که تو یلیپسر من خ -

 .یدوستش دار

مکث کردم و در مقابل، در آغوش  یا لحظه

که من از مادر  یزن با لفظ نیا دی. شادمشیکش

زن قد بلند که  نیفرق داشت. ا یلیشناخته بودم خ

با قاب  ینکیبودمش و ع دهید یمشک یبا چادر شتریب

 دهیآمد که فهم ادمیبزرگ داشت.  یبزرگ، انگار قلب

 دهپسرش مخالفت کر یبودم با حضور من در زندگ

 بود. 



 

حرف  نیکدام از ا چیآمد که دلم شکست. حاال ه ادمی

ها مهم نبود. مادرش مرا شناخته بود و معراج را 

 دانست. یخوش شانس م

مرا بهانه کردند و من ماندم و معراج و  یخستگ

دانستم. معراج در را  یکه مقصدش را نم ینیماش

صدا، سوار شدم. دستم گل  یباز کرد و من ب میبرا

 یلیتوانستم خ یدور مچم را گرفته بود و م یمصنوع

 جانش را تکه تکه کنم.  یب یراحت گلبرگ ها

 خونه؟ میبر -

 تکرار کردم:لب  رینگاه کردم و ز شیچشم ها به

 خونه. میبر -

 

انگشت  یسبز رو قیعق یقفل شد رو میها چشم

دست راستش. دنده را که عوض کرد، انگار دستش 

از هم باز شدند و بسته  شیهدف ماند. انگشت ها یب

 انیم یابد یدست بردم تا حلقه ا اریاخت یو من ب

 یکنم. دستش گرم بود و سرما جادیا مانیدست ها



 دمیشنرا بستم و  میکرد. چشم ها یوجود مرا آرام م

 که گفت:

 .رمیگ یدنده اتومات م نیرم ماش یفردا م -

 

را از هم باز کردم  میام را فرو خوردم و پلک ها خنده

جور  می. انگار از خطبه به بعد، برانمشیتا خوب بب

را  میدست ها م،یشده بود. بله را که گفته بود یگرید

خودمان را  ه،یبق یکردم تا جلو یخودم پنهان م شیپ

کس  مانیجا که جز من و او و خدا نیمعذب نکنم اما ا

 نبود.  یگرید

 

از دنده کند که دست  ازین یرا ب نشیخواست ماش یم

 :دیگو یلب م ریکنند. ز دایاو را پ شهیهم میها

خواستم همه  یم شیخدا شاهده سه ساعت پ -

 مراسمو جمع کنم که...

خواست چه کار  یم ساکت شد. دیرا که د میها چشم

شد؟ صورتم که باز حرارت  یکند که در مراسم نم

 :دیانداختم خند نییگرفت و سرم را پا

 افرا. یدور بمون یتون یاز من نم گهید -



 گفتم: آرام

 خواست دور بمونه حاال؟ یک -

 

با  ی. گفته بود صداهادیگفتم که نشنود اما شن آرام

 شهیشنود. گفته بود هم یرا هم م نییطول موج پا

 کی یبار باورم شد وقت نیشنود و من ا یرا م میصدا

دست چپ  گرش،یو دست د دیدستش فرمان را چسب

پوستم  یپرحرارت رو یمرا باال آورد تا بوسه ا

کرد و  حاطهبنشاند. دوباره انگشتانش، دستم را ا

 گفت:

 .میبکن یکار هیبدنت  یسرد یبه نظرم وقتشه برا -

 

 ییخواهد کرد. چه حرف ها وانهیمرد د نیا امر امشب

. دیایکردم از دهان معراج درب یکه هرگز فکر نم

صورتم بگذارم و از  یرا رو میخواستم دست ها

که دست چپم را رها نکرد. قلبم به  رمیخجالت بم

بردم  نیی. چانه ام را آنقدر پادیکوب یام م نهیقفسه س

 حال گفتم: همانام بخورد و بعد در  نهیکه به س

 ؟یآهنگ بذار هی یخوا یم -



 

خواننده ها رو  یصدا یول کن یخوا یمنو م یصدا -

 چیبرام ه»و « من عاشقتم تا ابد»من رو به  ؟یبشنو

 یم «ییآشوبم آرامشم تو»و  «ستیتو ن هیشب یحس

 افرا خانم؟ یفروش

سبز رنگ چشم نواز و  قیچشم دوختم به عق باز

 گفتم:

 ...ستیمناسب ن یخوانندگ یکه صدات برا نیبا ا -

 ست؟ین -
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 بود یبه سحر که نگران قربان میتقد



 

😍😍😍 

 

 ندادم و گفتم: یتیاهم دیحرفم پر انیکه م نیا به

 تو رو بشنوم. یخوام صدا یمن فقط م یول -

من ترمز کرد و من آرزو کردم  یخانه اجاره ا یجلو

 میتوانست یشهر بزرگتر از آن بود که م نیکاش ا

 یاما تا ک میها چرخ بزن ابانیها در خ نیاز ا شتریب

 دیترس دور کنم؟ با نیتوانستم خودم را از او و ا یم

داشتم  یا برمقدم اول ر دیشد. با یبرداشته م یقدم

 .گرید

 

شدم و  ادهیمعراج نماندم. در را باز کردم و پ منتظر

در آن نمانده  ادیکه ز یماندم. خانه ا رهیبه در خانه خ

 یلیبود. از قراردادم خ دهیبودم. به شش ماه نرس

 یمعراج فکر م یبه رفتن به خانه  یمانده بود و وقت

خانه تنگ  نیا یچندان هم دلم برا دمید یکردم، م

بود که دل من و معراج در آن  یی. خانه من جاشدینم

 .گرید یجا و چه هر جا نیخورد، چه ا یم وندیپ



 

خانه را معراج پشت سرش بست و کتش را  در

 درنگیسف کیسرم ماند و تون یکرد. شال رو زانیآو

 خیآب  یرا باز کردم و نصف بطر خچالیدر تنم. در 

ماند که به من  و عطشم اما دمیجا نوش کیرا 

را  ونیزیمبل نشسته و تلو یرو یکند مرد یادآوری

 روشن کرده.

و نگاه کردم به شبکه ورزش  ستادمیبه دست ا وانیل

پا انداخته بود و دست  یکه پا رو یو فوتبال و معراج

باز مانده بودند. منتظر بود انگار تا دست  شیها

 یو سرد را رو یخال وانیشوند. ل ریگ ییجا شیها

راه  مهیگذاشتم و به طرف اتاقم رفتم و ن نتیکاب

 . قرار بود چه کنم؟ستادمیا

 شده؟ یزیافرا چ -

 

 کنانیمتوجه صفحه و باز گریطرفش برگشتم. د به

پوش نبود. صاف نشسته بود و مرا نگاه  یقرمز و آب

 یدانستم در ذهنش چه م یو من نم یکرد با نگران یم

گشت و من  یاشت مد زیگذرد. در فکر من اما هزار چ

کدام تمرکز کنم. پر شالم را گرفتم و  یدانستم رو ینم



زدم و  یم یحرف دیبا کردم، یم یکار دی. بادمیکش یآه

 .دمیرهان یشک م نیجفتمان را از ا

 

نشستم.  شیمبل رو به رو یتر شدم و رو کینزد

. میرا خاموش کرد و زل زد به چشم ها ونیزیتلو

 یشده بود و چشم ها شیچشم ها کینزد شیابروها

دانست قرار  یو نم شهیرنگش تنگ تر از هم رهیت

 است چه بشنود. آب دهانم را قورت دادم و گفتم:

که افتاده... معراج من بچه  یمن... من بابت اتفاقات -

 اما... فتهیب یدونم قراره چه اتفاقات یم ستمین

 

انگار نتوانست سکوتش را حفظ کند و از  معراج

 :دیمن استفاده کرد تا بگو یمکث لحظه ا

بدون اجازه  فتهیقراره ب یکن یکه فکر م یهر اتفاق -

 .ستمین یافرا. من وحش ستیتو ن

 نیبود که در تمام ا یمرد نینبود، آرام تر یوحش

بود که در همه  یانسان نیبودم. آرام تر دهیسال ها د

توانستم به او  یام شناخته بودم. نم یزندگ یروزها



 نیا یمشکل او نبود و من بودم. همه بفهمانم که 

 من. یمشکل ها من بودم و ترس ها

 ...نجایا نیبش ایب -

 

مبل گذاشت و نگاهش و  یدستش را کنارش رو کف

 یشوم. نفس کیمرا دعوت کرد که نزد شیحرف ها

بلند شدم و کنارش  اطیبا احت میو از جا دمیکش قیعم

که نشستم انگار قلبم آرام گرفت. صورتمان فاصله 

آرام و با  شینداشت و اما فقط دست ها یچندان

 . ردیخاص باال آمد تا صورتم را قاب بگ یا نهیطمأن

کل بدنم را گرفت اما  یانگار جرقه ا یلحظه ا یبرا

 یشد بر رو یآب دم،یصورت معراج را که واضح تر د

امروز به او  نیاو بله داده بودم، من همآتش. من به 

باال آمد تا  اریاخت یب میاجازه داده بودم. دست ها

 نیرا لمس کند، تا مطمئن شوم همه ا شیانگشت ها

را نوازش  میش گونه های. شصت دست هاستیها واقع

 کرد و من مات صورتش شدم.  یم

 

 یبود که بعد از سال ها ناآرام یعاشقانه آرام نیا

 کردم.  یشکر م دین شده بود. خدا را بام بینص



که  یهست یاتفاق نیمن تو قشنگ تر یکل زندگ یتو -

دم افرا.  یکه دستم دادن آزار نم یگل نیافتاده و من ا

 ؟یبه من اعتماد دار

مرد که تا بله  نیشد نه گفت. به ا یچشم ها نم نیا به

شد گفت  یبه من دست هم نزد، نم یرا به او ندادم حت

 یچطور م گریاعتماد ندارم. او جواب بله اش را د

 خواست از من بشنود؟

 دارم. -

 

 یفقط کم ،یاز من جدا شد و کم یتیبا نارضا دستش

 :دیعقب رفت. آنقدر که بگو

 پس با من حرف بزن. -

 

🥳🥳🥳 

 

 دل التماس دعا زانیعز

 

[11.06.21 00:46] 



 

 _بس_است ی#قربان

 129#پست_

  انای#آر

  ای#آنال

 

 یآب یباز خشک شده بود و تمام وجودم از ب دهانم

را بستم تا  میخورد. چشم ها یانگار داشت ترک م

 کیتار میبرا ایدن یمجبور نباشم به او نگاه کنم. وقت

 شد حرف زدن راحت تر بود. یم

 

 یسع شیترسم... چند وقت پ یمن از تخت خواب م -

کردم درستش کنم اما نشد هرکار کردم نشد. دوباره 

نتونم  یوقت هیترسم که  ی. من از... من مدمیترس

دستت رو  یکه وقت ،یکن یلمسم م یمعراج... که وقت

که نتونم حسمو  نیکنم و نتونم که... من از ا یحس م

 نیدارم از ا وحشتترسم.  یم یلیبهت نشون بدم خ

دست  نای. استیحالم با وجودت خوب ن یفکر کن که

 ...ستشیخودم ن



 

و از همان  یدوباره تنگ شدند از نگران شیها چشم

و  دمیدیم شیبود در چشم ها یکه چند روز یحرف

 یم دمیفهم ی. ماوردیبه زبان ب دیترس یانگار م

را  شیحرف ها شهیو بعد هم دیبگو یزیخواست چ

 شیداد و باز همان حرف را پشت چشم ها یم رییتغ

 . دمید یم

 

به او اعتماد داشتم، او چه؟ لب باز کردم اما  من

 ساکتم کرد: شیحرف ها

که  ادیب یراه من کنارتم و قراره روز نیقدم به قدم ا -

 یاز لحظه به لحظه در کنار هم بودنمون لذت ببر

 ؟یکن یمن. باور م یافرا

کردم. من  یهم من باور ماگر قرار بود بکند  معجزه

را خودم به هم چسباندم  میکه تکه ها ییشدم افرا یم

تکه کامل کند،  کی گریو معراج آمد که مرا بار د

. من پاداشم یا یشانیپر چیبدون ه ،یترک چیبدون ه

کنم و  یگرفتم با او زندگ یم ادی دیرا گرفته بودم و با

نازک را چطور لمس  شهیش نیاگرفت  یم ادیاو هم 

 کند تا دوباره ترک برندارد.



 

ام  یشانیپ یرا رو شیلب ها یبستم و گرما چشم

صورتم  یتو شینفس ها یحس کردم. هرم گرما

 انیبدنم در م یخورد و مرا در خود محو کرد. سرما

دل  یرا به حرارت شیستبرش جا نهیبازوانش و س

 میاشانه اش و پلک ه یداد و سرم سر خورد رو ریپذ

هم فشردم و باالخره در  یرو شیاز پ شیرا ب

 ذوب شدم. وششآغ

 افرا؟ یخسته ا -

 

دست  ریام بود. از صبح ز قهیدق کی یشدن برا هالک

 یبودن تمام انرژ هینگاه بق ریبودن و بعد ز شگریآرا

بود که  ییاز خصلت ها ییام را گرفته بود. درونگرا

ته از گرفت و مرا شب، خس یتمام حس و حالم را م

 نیبار ا نیو ا دیکش یبه خلسه خواب م ز،یهمه چ

 قیبه وجودم تزر راآرامش  زیاز همه چ شیآغوش ب

 کرد.  یم

 



بسته ام فشار  یرا ندادم و به چشم ها جوابش

آوردم. سکوت مهمانمان بود و من بودم و  یشتریب

 شد. یکه داشت آب م یخیمعراج و 

که  دادندیدر سرم جوالن م ییبودم، اما فکرها خسته

در آغوش معراج  ی. حصار امنرمیآرام بگ گذاشتندینم

 چیبه ه خواستمیو نم لیبد یب تیامن کیداشتم، 

را از دست بدهم. خودم را عقب  تیامن نیا یمتیق

زده ام حس  خیدست  یدستش رو یاما گرما دم،یکش

 . شدیم

 

 :دیکرد و پرس نگاهم

 ؟یکاناپه دراز بکش نیهم یرو یخوایم-

زدم، سالها بود با کاناپه خو گرفته  یپلک یآرام به

در  ینتیشئ ز کیبودم. سالها بود تخت خواب فقط 

کاناپه دراز  یو رو دمی. چرخشدیاتاقم محسوب م

معراج جا  یپا یسرم رو میایو تا به خودم ب دمیکش

 گرفت. 

 



 یرا بستم. نوازش ها میو چشم ها دمیپهلو خواب به

 دادیم یتم، حس خوبرا دوست داش میموها نیمعراج ب

 .خواستمیحس را با تمام وجود م نیو من ا

 ست،یحواسش بهم ن یشکیه کردمیفکر م شهیهم-

 ،یماهان بود و دردسرهاش. اما االن تو هست شهیهم

دوست دارم  یول دونمیمعجزه نم ای یپاداش هیتو 

 .یباش

 

را دسته دسته نوازش  میموها سرانگشتانش

گوشم را پر کرده  دنشینفس کش یصدا کردند،یم

 بود:

 یاصال چطور فته،یاتفاق م یشب ما ک نیاول دونمینم-

اتفاق  دونمیکه م یلیاما... اما تنها دل فتهیاتفاق م

 .ییتو فتهیم

 

نفس  یفقط به آرام کرد،یبود، فقط گوش م ساکت

 و فقط بود! کردیرا نوازش م میفقط موها د،یکشیم

بود تا دلم قرص شود به  رم،یتا من آرام بگ بود

. کم رمیبودنش، به داشتنش، به حضورش و آرام بگ



ها به  یشدند، انگار تمام خستگ نیسنگ میکم چشم ها

را به  ایدن یشد، تمام آرامبخش ها رهیوجودم چ

 کرده بودند.  قیوجودم تزر

 

 یکابوس چیه یبار ب نیاول یبرا دم،یخواب یآرام به

 چشم بر هم گذاشتم.

بود و معراج را  دهیکش میرو ییشدم پتو داریب یوقت

را پس  شیخوابش برده بود. پتو نیزم یکه رو دمید

 شیبلند شدم و هردو پتو را رو یزده بود، به آرام

جا خوش کرده بود،  یگریمبل د ی. کتش رودمیکش

 گرفتم.  یقیعطرش دم عم یآن را برداشتم و از بو

 

به  یمکردم. به آرا زانیآو یرا به چوب رخت کت

را روشن کردم. دست و  یکتر ریآشپزخانه رفتم و ز

نگاه کردم،  نهیصورتم را شستم و به چهره خودم در آ

 بود. یگرید یزن افرا نیشک ا یب
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 میزود آرزوها یلیخ کردم،یصبحانه درست م دیبا

 داریمحقق شدند. معراج قرار بود در خانه کنار من ب

 یو قرار بود من زن خوردیشود. کنار من صبحانه م

از  روز،ی. از دکردیم داریباشم که او را از خواب ب

کنار هم بودن  نیا میکه امضا کرد یلحظه عقد، از وقت

 داشتم. یبهتر حالاست  یو ابد یو شرع یرسم

 

نان تازه ممکن  یسفره صبحانه ب دم،یپوش لباس

 یاز خانه خارج شدم، در را طور ینبود. به آرام

زود با دست پر  یلینکند. خ داریبستم که معراجم را ب

داشت. حلقه معراج  یگریرنگ د میبرگشتم، شهر برا

 دواریام یدر دستم جا خوش کرده و مرا به زندگ

 .کردیم

 



. به کردیکه عطرش مست م یتازه گرفتم، نان نان

دم کردم،  یجوش آمده بود. چا یخانه برگشتم، کتر

افتاد، دو گل را داخل  یگل محمد یبطر ینگاهم رو

. در آشپزخانه ردیعطر گل بگ میانداختم تا چا یقور

شکل  نیاپن را به بهتر یرو دم،یدور خودم چرخ ینقل

 .دمیچ

 

طرف کانتر گذاشتم  مخصوص اپن را دو یها یصندل

 شیبرا ستیبا یم دیشا م،ینیتا رخ به رخ هم بنش

فکر به وجودم  نیکه ا ی. از حس خوبگرفتمیلقمه م

شرورانه  یلبم را گاز گرفتم. حرفها دیبخش یم

 باز شد. شمیدر پس ذهنم شکل گرفتند و ن ستهیشا

 گفتم: یآرام یسمت معراج رفتم و با صدا به

 معراج... معراج جان!-

 یرا دوست داشتم، به جان خودم هم خوش م جان

 ی. دستم را رومیجان من باشد و نگو شدیآمد. مگر م

 نشاندم: شیبازو

 معراج... بلند شو!-



شد. چشم  اریخوردند و کم کم هش یتکان شیها پلک

 گفت: دنمیباز کرد و با د

 ؟یشد داریب یتو ک-

 

 تکان دادم: یزدم، سر یلبخند

 !میبلند شو صبحونه بخور ست،یوقت ن یلیخ-

 نشست: شیگرد شد، سرجا نگاهش

صبحونه درست  یکه وقت کرد یشد داریب یتو ک-

 ؟یکن

 که کنار زده بود را برداشتم و تا کردم: ییپتو

مگه صبحونه درست  ست،یوقت ن یلیگفتم که خ-

 ؟یپرسیم یکه ه برهیکردن چقدر زمان م

 

رفت.  مشغول  سیبلند شد و به سمت سرو شیجا از

برگشت سفره ام حاضر بود.  یشدم، وقت یچا ختنیر

 نان برداشت: یتکه ا

 افرا خانوم چه کرده؟-



ظرف شکر را کنار ظرف نبات  د،یرا به دندان کش نان

 گذاشتم:

 .یکن نیریش یبا چ یدوست دار دونمینم-

 زد: یلبخند

 .کنمیم نیری. با نبات شیدیبه به نون تازه خر-

 

گذاشت و  وانشینبات داخل ل کیم، تکان داد یسر

 گفت:

 رم؟یبرات بگ ای یریلقمه بگ یبلد-

 باز شد: شمین

 معراج...-

 

 خورد: یاپن تکان یصندل یرو د،یخند

 خب پس بذار خودم برات افتتاحش کنم.-

گذاشت و تکانش  وانمینبات داخل ل کیکردم،  نگاهش

 داد:

 بهتره! ینبات بخور دمید یول دمینپرس-
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 زدم: یپلک

 دستت درد نکنه.-

 گرفت و به دستم داد: یکوچک لقمه

 یوقت یول میریگیبزرگ م یما مردا اصوال لقمه ها-

شما خانوما کال  دمیبه غذا خوردن مهرو نگاه کردم د

انگار  نیریگیلقمه م یطور هی. نیخوریمثل فنچ غذا م

 !نیشیم ریس نیبخور نویهم

 

 :دمیخند

 !خورهیخب هرکس مدل خودش م-



. یکل دهنتو پر کنه که مزه غذا رو حس کن دیلقمه با-

 کنار! نیریم دیزنینوک م هی هیچ

صبحانه  ی. وقترفتمیم سهیو من از خنده ر گفتیم او

رفت و  یبلند شد، به سمت گوش شیرا خورد از جا

 من هم مشغول جمع کردن شدم. 

 

گذاشتم، اسکاچ را برداشتم  نکیها را داخل س ظرف

را  شیبدهم که صدا یتا ظرف ها را سر و سامان

 :دمیشن

 برو کنار!-

 :دمیسمت معراج چرخ به

 یبدون دیبا یول برنیدرسته کل شهر ازم حساب م-

شمام. االن هم  اریخونه کت بسته در اخت امیب یوقت

 نوبت منه که ظرف بشورم.

 

 کردم: نگاهش

 معراج!-

خونه.  یخونه گرگ باشه و بره تو رونیب دیمرد با-

خونه فکر نکنه خانومش از صبح  دیرس یوقت دیبا



 دیو سف اهیپا انداخته و دست به س ینشسته پا رو

 دیو منم با ینون تازه گرفت ینزده. شما لطف کرد

 ظرف بشورم.

 

 د،یخودم را جمع و جور کنم اسکاچ را از دستم کش تا

پدر مرا به سمت  کیشده بود. مثل  یکف دستم کف

 و دستم را شست: دیکش نکیس

 ه؟یناهار برنامه ات چ یبرا ن،یآفر-

 زدم: هیکانتر تک به

 برم کارگاه. چطور؟ یرفت یوقت خوامیم-

  رم؟یگفته من م یاوال ک-

 

 :دیکردم، خند نگاهش

ناهار  نیدنبالت اول امیظهر م یبرم ول دیآره با-

 .میرو با هم باش یمتاهل

 چشم!-

خونه رو  یفکر کنم تا وقت ؟یبمون نجایقراره ا یتا ک-

 .نجایبذارم ا ارمیچند دست لباس ب دیبا میکن یاوک



 چروکش کردم: راهنیبه پ ینگاه

 بده اتو کنم!-

 

 ظرفها شد: دنیآب کش مشغول

 گفتم! ی. کلرمیدوش بگ دینه، با-

نگاهم را از  ستاد،یظرفها را تمام کرد مقابلم ا یوقت

. دیرا بوس میگرفتم. خم شد و دوباره موها شیچشم ها

 نوازششان کرد و گفت:

 نره! ادتیپس ظهر -

 

زمزمه کردم و از من فاصله گرفت.  یچشم یآرام به

 :دیهنوز مات حضورش بودم که پرس

 کت من کو؟ یاستر-

 :دمیطرفش چرخ به

 کردم. زونیاتاق آو یتو-
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در بدرقه اش  یزود حاضر شد برود، تا جلو یلیخ

رگاه حاضر رفتن به کا یکردم و بعد از رفتنش برا

به کارگاه  دهیگرفتم و نرس ینیماش ابانیشدم. سر خ

کارگاه  کینزد یفروش ینیریش نیشدم. به بهتر ادهیپ

 ینیریانواع ش انی. با حوصله مدمیخر ینیریرفتم و ش

 دادم. ارشها چرخ زدم و از هر نوعش سف

 

زدم دو جعبه بزرگ  رونیب یفروش ینیریاز ش یوقت 

 در دست داشتم.

کوتاه و با حوصله خودم را به کارگاه  ییقدم ها با

زود در باز شد. به محض  یلیرساندم، زنگ زدم و خ

کارگاه بلند شد،  یاهال غیدست و ج یورودم صدا

ها را  ینیری. شدیسلما به سمتم آمد و صورتم را بوس

 گفت.  کیگرفت و تبر



 

از  یکیگفتند،  کیکارگاه به من تبر یزنها همه

 یبادکنک یگریو د ختیر یبرف شاد میدخترها رو

 یرا پر از کاغذها میسرم ترکاند که سر تا پا یباال

 کرد. یرنگ

از  یکیبرش گذاشت و  زیم یرا رو ینیریش سلما

برگشت. به سمت اتاقم رفتم،  یچا ینیزنها با س

را از لباسم  یرنگ یکاغذها کردمیم یسع کهیدرحال

وارد  ینیسنشستم سلما با  زمیپشت م یجدا کنم. وقت

 آورده بود. میبرا یچا وانیل کیو  ینیریشد، چند ش

 

گذاشت و رفت.  زمیم یرا رو ینیکردم، س یتشکر

مشغول نگاه کردن آمار سفارشات بودم که زنگ 

دخترها بلند شد، از اتاقم  غیج یزود صدا یلیزدند، خ

 گفت: دنمیاز زن ها با د یکیزدم.  رونیب

 سور دادن! یمحتشم، حساب یماشاهلل به آقا-

 



ماند که از  ینیریو ش وهیم یجعبه ها یرو چشمم

باز  شیطرف معراج فرستاده شده بودند. سلما با ن

 گفت:

 یرو آورده گفته ناهار مهمون آقا نایکه ا یتازه کس-

 !میمحتشم هست

تکان دادم،  یکردند. سر یو شاد دندیکش غیج یهمگ

به  .دادیاش کل شهر را سور م یداماد منیمعراج به 

که بچه  ییو کارها یافتیاتاقم برگشتم و سفارشات در

که  یدیخر ستیها حاضر کرده بودند را چک کردم. ل

کردم و به بازار سفارش  دییسلما نوشته بود را تا

 دادم.

 

 را جواب دادم: یزنگ تلفن گوش یصدا با

 بله؟-

 دوباره گفتم: امد،ین ییصدا اول

 بله؟ الو!-

 گوشم را پر کرد: یزن مسن یصدا

 یبا افراخانوم حرف بزنم، خانوم آقا تونمیسالم، م-

 محتشم!



 دادم: رونیرا ب نفسم

 !دییخودم هستم، بفرما-

 

 عوض شد: لحنش

 دمیمبارکت باشه مادر. شن ؟یسالم دخترم، خوب-

 ی. انشاهلل سالهایبه مبارک ،یبه خوش نیازدواج کرد

پسرم  نی. عیمحتشم باش یکنار آقا یسال با خوش

 آقاست. یلیخ مونه،یم

 زدم: یلبخند

 شناسمتون؟یم ن؟یممنون، لطف دار-

 !نیهستم مادر، مادر نازن یمراد-

بود  یمراد نیکردم، در ذهنم دنبال هرچه نازن مکث

 :دمیگشتم و در آخر پرس

 ن؟ینازن د؟یببخش-

 

محتشم رو. اومد  یبده آقا ریخدا خ ومد؟ین ادتی-

رو گرفته خدا  نیصحبت کرد. دنبال پرونده نازن نجایا

اون خدا نشناس رو  خوادیبهش عمر با عزت بده. م



ماه  کهیت هیادب کنه. دختر من به خدا جوون بود، 

اون  یخودشو کشت وقت یخاک شد. وقت ریبود که اس

 عفتش کرد... یشرف ب یب
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 یشده بود. از کدام ب یهق هق افتاد، مغزم خال به

را به  یمعراج چه پرونده ا زدند،یشرف حرف م

نفسم را  گفت؟یرا م یعفت یانداخته بود. کدام ب انیجر

 دادم: رونیب

 ن؟یگیکدوم پرونده رو م-

 

 :دمیا شنر شیصدا یسخت به



... گهیآبرو، همون نامسلمون. حسام د یهمون ب-

 !یعبدل

 ریت کردمیزدم. فکرش را نم خیاز دستم افتاد،  یگوش

 دهیمعراج سمت حسام نشانه رفته باشد. چطور فهم

بود، چطور توانسته بود به حسام برسد. مگر نگفت 

ماجرا شده؟ مگر نگفت از آن اتفاق گذشته  الیخیب

 است. 

 

 یالبافیهمه آن خ یعنیشد،  یدر ذهنم تداع شبید تمام

 معراج... یعنیها پوچ بود؟ 

در جواب آن خانم چه  دمیرا برداشتم و نفهم یگوش

 می. دستهادمیشن ییزدم و چه حرفها ییحرفها

سر حسام  ییمعراج بخواهد بال نکهیفکر ا دندیلرزیم

از دستش بدهم،  خواستمی. نمکردیام م وانهید اوردیب

 چیه نیهم یبرا میشرط کردم برو نیهم یبرا

 .دمیترسیم نیهم ینخواستم برا یمراسم

 

سرد شده  یچا وانیبه شماره افتاده بود، ل میها نفس

خشک شده ام را تر کنم. چشم  یتا گلو دمیرا سر کش

 یگرفتم، حرفها زیرا بستم و دستم را به لبه م میها



حسام را  هیو بعد صورت کر دیچرخیزن در گوشم م

 یدختر کی.. گفته بودند نینازن ن،ی. نازندمید یم

گفت  وریز ی... وقتیوقتخودش را کشته، گفته بودند 

 ...ینباش وقت یدم پر عبدل

 

 نیرا برداشتم و شماره معراج را گرفتم، با دوم یگوش

 :دمیرا شن شیبوق صدا

 به به خانوم خانوما. زود به زود...-

 :دمیحرفش پر انیم

بهم  نکهیبدون ا یهان؟ دار ؟یکنیم کاریچ یدار-

 ؟یکنیم کاریچ یبگ

 کرد، انگار جا خورده بود: سکوت

 افرا؟ یگیم یحالت خوبه؟ چ-

 

 بلندتر شد: میصدا

ازش  یمعراج. تو گفت ستمیخوب ن ستم،ینه خوب ن-

 یگفت یشد الیخیب یگفت ستیبرات مهم ن یگفت یگذشت

 گهیکار د هیو پشت سرم  یزنیم یحرف هینه؟ بهم  ای

شروع  یدیقصه جد یتموم شد ول یگیبهم م ؟یکنیم



رو بزرگ و  نهیک یگذشتم ول یگیبهم م ؟یکنیم

 ؟یکنیبزرگ تر م

 افرا...-

 

 گفتم: تیو با عصبان دیاسمم را نال د،ینال

زنگ بزنه و بهم بگه  یزن هی دیچرا با ن؟یافرا؟ هم-

کف دست باهام  نیع کنمیکه فکر م یکه شوهرم، کس

 دیهان؟ چرا با گردهیم یصادقه دنبال اون عوض

 یخوایچرا م ؟یرو کن رویرو ز یمراد نیپرونده نازن

 ؟یها رو هم بزن یلیگذشته متعفن من و خ

 امیاالن م میبدم افرا... بذار حرف بزن حیبذار توض-

 دنبالت.

 

 :دمیکش داد

و برام حرف  یایب خوامیمعراج، نم یایب خوامینم-

رو ول کن  یگذشته کوفت نی. معراج ولش کن ایبزن

بهم تجاوز  یداره که حسام عبدل یبه تو چه ربط

 کرده!



و  کاینگاه بهت زده مل خیم میبلند کردم و چشم ها سر

 ماند! ستهیشا

 

😅😅😅 

 

 ن؟؟یدااااار دوستم

 چندتااااا؟؟

مجوز داد بذارم و ماچ به  زمیرو همکار عز نایا همه

 شسر

 

 فعالااا

 در کامنت آزاده فحش
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و  کاینگاه بهت زده مل خیم میبلند کردم و چشم ها سر

شد و  میدو زن رو به رو رهیماند! نگاهم خ ستهیشا

خراب شد. همه  زی. همه چستادیا شیساعت سر جا

بود که  یچه آوار نیسرم خراب شد. ا یباز رو ایدن

بر سرم نازل شد؟  یلمس خوشبخت یبعد از لحظه ا

انقدر وابسته شدم  یمعراج که دروغ گو نبود... من ک

 ریز نطوریا ،یاز ناراست یمرا کالم یوابستگ نیکه ا

 یکه نم یپا له کرد و شکست و من ماندم و آوار

 آن بلند کنم. ریتوانستم کمرم را ز

 یلحظه  نیکردم که بدتر یرا چه م کایو مل ستهیشا

 فیتلخ و کث قتیو حق ستادندیا میعمرم رو به رو

 دیمن چه با دند؟یمرا باالخره از زبان خودم شن یزندگ

مرد مرا  نیا ؟یکردم؟ معراج تو با من چه کرد یم

نداخت و من ا نییباال برد و از همان اوج پا یباال

چشم در چشم  یوقتشکستم. شکستم  شیاز پ شیب

 نی. من پس از ادهیچه شن دیفهم یشدم که نم کایمل

که مهر  یچه بر من گذشت؛ من دمیهمه سال نفهم



 ینکردم از رنج یگله ا چیزدم و ه میسکوت به لب ها

 که بر من رفته بود.

 یبودند با فکر مرد یباز بود و سه زن در اتاق یدر

 ینفرشان را کشته بود و حاال نم کی شیکه سال ها پ

که  یا وانهیمردک د ایکردند  یدانستم مرا باور م

 ستهیساخته بود. شا شانیبرا یسیاز خودش قد دیشا

دانم اما من حداقل  یکرد نم ینم ایکرد  یمرا باور م

 یگفتم نم یاعتماد کند وقت منبودم معراج به  دواریام

همه تنها ماندم  نیگند را بر هم بزند. من ا نیخواهم ا

 .دیاین یروز نیتا چن

 من برم که... -

طوفان  نیدر ا میشکست. من شکستم و باورها میصدا

 یبرا اورمیب یدانستم چه بهانه ا یشکست و نم یذهن

هر سه مان  یبرا ندیجمع ناخوشا نیکه از ا یچه کار

 شهیهم یابار بر نیرفتم و ا یم دیبا دیفرار کنم. شا

 معراج را...!

 افرا؟ -

 نیباشد که مرا ا ستهیباشد؛ شا ستهیداشتم شا انتظار

بود که  کایگونه ناباورانه به اسم صدا بزند اما مل

باز بود و چشم  مهیسکوتش را شکسته بود. دهانش ن



اما نگاهش فرق داشت.  ستهیپر از شوک و شا شیها

. من یاورپر از ناب کا،یشوک او پر از باور بود و مل

ها باشم. جلو  نیسقف با ا کی ریز گریتوانستم د ینم

 یرد شوم و فرار کنم که صدا نشانیرفتم تا از ب

 در جا متوقفم کرد: ستهیشا

 افرا. سایسرجات وا -

آمد. تا  یاز من بر نم یگرینگاهش کردم. کار د فقط

 ریبار اول مرا ز یحسام برا یوقت یبه حال، حت

خرد کرد، انقدر احساس شکست نکرده بودم.  شیپاها

 یو از چه م ستادمیا یم دیکردم؟ با یم دیمن چه با

 ایکه دن یگفتم؟ از روز یم میاز دردها شان؟یگفتم برا

که کرده بود،  یاز فتح حالو حسام، خوش ستادیا میبرا

 یبود؟ مگر باور م ستادهیمن ا یزندگ یها رانهیبر و

 ند؟کردند؟ که بود که باور ک

 کار کرده؟ یحسام چ -

افتاد. نگاهم تار شد  هیبه گر کایو مل دیپرس ستهیشا

از  ایخودم است  یدانستم برا یکه نم ییاز اشک ها

 یبخورم و رو زمی. عقب عقب رفتم تا به مکایدرد مل

افتاد  نیزم یهم مثل من شد، رو کای. ملنمیبنش نیزم

از او  دمیشن ینم ییو سرش را در دستش گرفت. صدا



شد؟  یشود. باور م یتا م شتریکه دارد ب دمید یاما م

 امکان داشت؟

من و  نیکه ب ستهیشا یرو دیام چرخ یابر نگاه

هم  دیهم نه... شا یجار دیاش مانده بود. شا یجار

قلبم  دیفکر کنم. شا دیدانستم چطور با ینم گریمن د

فکر نمانده بود.  یبرا ییجا گریآنقدر گرفته بود که د

را  میاز توانم بود. چشم ها ادتریمن ز یدرد برا نیا

 :دمیبستم و نال اتیواقع نیبر ا

 .دیبرو. تو رو خدا بر ستهیشا -

 برم کجا؟ -

باره باز شد تا  کی می. چشم هادمیکه زد پر یداد از

و به من زل زد تا  میکه زانو زد رو به رو نمشیبب

 دم.که من آماده گفتنش نبو یقتیرا بشوند، حق قتیحق

 کار کرده افرا؟ یحسام چ -
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 تیخواست بشنود حکا یخواست بشنود؟ م یم چه

 کیمرا؟ که چطور  یچارگیو ب یدرماندگ یروزها

که سال ها  نیشبه روحم نابود شد؟ که چه بشود؟ نازن

 گریمرده بود، من که سال ها بود مرده بودم. د شیپ

 نگفتن؟ ایداشت گفتن  یچه فرق

 حرف بزن...! -

نبود.  ستهیآمد. شا میاز رو به رو یخسته ا یصدا

حال نشسته بود و نا نداشت حرف  یبود که ب کایمل

و مرا دعوت کند به هم  دیبزند اما آنقدر توانست بگو

 گنداب. نیزدن ا

 بگم؟ یچ -

که داشتم به  یهمه فشار نیسوخت از ا یم میگلو

 هینشوند، که گر یباران میآوردم تا چشم ها یخودم م

از توان  شیب زیکردم همه چ یم هینکنم، که اگر گر

 شد. یم یمن واقع

 شونزده سالم بود؟ یکار کرد وقت یبگم حسام چ -



دانم اما  یافتاد؛ نم اینشست،  نیزم یرو ستهیشا

که من  یو از سن دیکه شن یقتیدهانش باز ماند از حق

را بغل زدم و  میبار اول مردم. زانوها یدر آن برا

دردها با هم آمده بود.  نیانداختم. همه ا نییسرم را پا

همه  نیکه ا یدردها، درد نبود اعتماد به مرد نیهمه ا

از زخم  شیکنم، ب هیبه او تک دممدت توانسته بو

 شکست. یحسام داشت مرا م

 بود که...؟ نیهم یپس برا -

 :کایبلند مل یتمام ماند از صدا مهین ستهیشا حرف

 سته؟یحرفشو شا یتو باور کرد -

که انگار داشتند  میدو زن رو به رو نیب دیچرخ نگاهم

 قت،یحق دنیفهم یبرا دندیطلب یهم را به مبارزه م

 . قتیحق دییتأ یبرا

شوهرت  ؟یگ یرو م نایا یچرا افرا؟ چرا االن دار -

 یکه... آبرو یبه شوهرت هم گفت ده؟یرو شن نایهم ا

چرا االن؟  ؟یشوهرت برد یجلو نیا یحسام رو برا

 اگر شونزده سالت بوده چرا همون موقع...؟

شد از  دهیمن آتش گرفتم. تمام وجودم به آتش کش و

 تهمت. نیحرف و از ا نیا



من دوست داشتم که  یکن یفکر م ؟یفهم یم یتو چ -

تختش و مجبورم کنه به  ی... منو بندازه توریبرم ز

فکر کردن بهش هم حالم رو به  یکه حت یهزار کار

 دمید یخوشحال شدم وقت یکن یزنه؟ تو فکر م یهم م

 یکس دمیمن و من د شیپ یدستش اومد یدست تو

 خواست یم منو له کرد و حاال شیرو که سال  ها پ

 زیکه من داشتم همه چ یموقع قایخوشبخت شه؟ دق

 یبسازم؟ از من م ندهیآ هیکردم تا  یرو فراموش م

نزدم؟ من  یشونزده ساله بودم حرف یچرا وقت یپرس

 یچرا وقت ؛یزن عاقل و بالغم قبول ندار هی یرو وقت

 کردن؟ یباورم م دیشونزده سالم بود با

بلند شدم.  میرا به هم فشردم و از جا میها دندان

که هنوز در بهت بود را کنار زدم و رو به  ستهیشا

بود، رخ به رخ شدم و  ستادهیکه حاال ا کایمل یرو

 گفتم:

 یخوا یم یبرو باهاش ازدواج کن. برو هر کار -

 یکه تو یدیشاهزاده سوار بر اسب سف نیبکن اما ا

 . ستیحسام ن ،یازش ساخت تیخام نوجوون االتیخ

 :دمیز پشت سرم شنرا ا ستهیشا یصدا

 بود. یحالت چطور ادمهیکه تو...  ادمهیمن  -



 یخواست بخوابم. دلم م یکرد. دلم م یدرد م سرم

دردها تلخ تر از آن  نیخواست از همشان دور شوم. ا

 تحملشان کنم. نیاز ا شیبودند که بتوانم ب

 .تونیسر زندگ دیبس کن... بس کن فقط. بر ستهیشا -
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را  میکدام جلو چیبار ه نیاز کنارشان رد شدم و ا 

 نیکه ا ییو همه آن ها اطهایخ ینگرفتند. همه 

 نیروزها و بدتر نیآرام را در بهتر شهیکارگاه هم

را  یمن ندیبودند تا بب ستادهیبودند، ا دهید شیروزها

صدا دو زن را پشت سر گذاشتم و در را  یکه آرام و ب

 پشت سرم بستم. 

 رشیگیپ گریدروغ گفته بود. گفته بود د معراج

که قطره قطره  ییآبرو نینخواهد بود. قرار نبود ا



پا لگدمال  ریز نطوریخودم جمع کرده بودم را ا یبرا

کند. قرار بود او با حسام فرق داشته باشد. پس چرا 

سرم خراب  یمن رو یشد؟ پس چرا خوشبخت نگونهیا

 شد؟ چرا مرد من راستش را نگفت؟

. تمام دمیکردم به خانه رس یاز آن چه فکر م زودتر

آمده بودم. تمام راه راه فکر کرده ود  ادهیراه را پ

و جسمم به فغان بودم و از درد روح  ختهیاشک ر

اشک ها  نیدرست نشده بود. ا زیچ چیآمده بودم اما ه

 دمیرا حل نکرده بودند. در را پشت سرم کوب زیچ چیه

 یبا لبخند شیرو شبینشستم که د یکاناپه ا یو رو

چقدر زود صبح شد و  شبیبودم. د دهیخواب نیریش

 .کیتار میصبح چقدر زود برا

. ستیدانستم ک یتا زنگ در خورد. م دینکش یطول

خواهد از خودش دفاع  یدانستم معراج آمده و م یم

نبودم. من آماده بودم  زیچ چیه دنیکند و من آماده شن

 یاما م رمیکه داد و شکست را از او بگ یتا تاوان قول

نبود  ییخلوت جا نیدانستم فرصت نخواهد داد. در ا

بکوبم تا هر چه در دلم  میابار حرف ه ریکه او را ز

 .زمیبر رونیاشته بود بانب



 وارینشستم و چشم به د میزانوها یرو ن،یزم یرو

 میدر قفل هم از جا دیکل دنیبا چرخ یدوختم و حت

دادم.  یخانه را به او نم نیا دیتکان نخوردم. کاش کل

بود که به او اعتماد داشتم،  یکس یخانه برا نیا دیکل

داد  یکه قول م یگفت؛ کس یکه به من دروغ نم یکس

که  یمرد نیمعراج؛ نه ا نهزد،  یآن نم ریو بعدا ز

 به او اعتماد کرده بودم. یمن زمان

 یصدا ش،یگام ها ریو ز دمیرا شن شیقدم ها یصدا

خودم را، چه کرده بود با من؟  یشکستن استخوان ها

اجازه آمد و  یکه ب یشد از رد اشک سیگونه ام خ

 یرا م شیپا یاما صدا میکه تار شد رو به رو یوارید

معراج به  دمیفهم ی. کاش کور و کر بودم و نمدمیشن

 .ردک انتیبه او خ نانمیمن و اطم

 سالم. -

 نیسالم واجب نبود، جواب ا نیندادم. جواب ا جواب

که فرود  یو دست دیبود که بلند شد و چرخ یکالم، من

 رهیکه به من خ ریمتح یو نگاه یگونه ا یآمد رو

 ماند.

و خودت  یایمن ذره ذره آبرو جمع نکردم که تو ب -

اصال به تو مربوط نبود. من  یزیبه چ یرو وارد کن



 نیا یتو یمون یم یگفتم و تو گفت ازشویتا پ ریس

. من به ی... من به تو اعتماد کردم لعنتیکوفت یزندگ

 یمن رو م یو تمام زندگ یر یتو اعتماد کردم و تو م

 دیفهم ستهیبفهمن؟ شا تا ملت ابونیخ یتو یزیر

 . دنیفهم کایو مل ستهیمعراج. شا

که با  دیفهم ی. اگر ممیگو یچه م دیفهم ینم معراج

 کرد. یکار را نم نیمن ا

که چه کردن با تو دارم  نیافرا من از تصور ا -

کس نبود اونجا تا سر  چیکه ه نیشم؛ ا یداغون م

ش داره منو  نهیس یاون حروم لقمه رو بذاره رو

زنه. من نتونستم خودمو بکشم کنار. من  یم شیآت

 شویداره زندگ دمید ینخواستم خودمو بکشم کنار وقت

داد  حیترج هک یکنه و به تو و اون دختر بدبخت یم

 دمید یده، وقت ینم یتیاهم چیخودشو بکشه، ه

و من تو چشمات ترسو  دیو رنگت پر ینگاهش کرد

هش تونستم و ب یبه خدا آرزو کردم کاش م دمید

من بهتره  یدادم. مرگ برا ینشون م یضرب شست

. یترس یم زیهمه چ یتو هنوز از اون کثافت ب یوقت

عروس  اسلب یکنم افرا؟ تو نشست یمن چه غلط

و برم  یکه به من بگ نیا یزنش به جا یبرا یدوخت



رو تحمل  ایچ یکه مجبور شد رمیکفنشو ببرم؟  من بم

 افرا. یکن
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 ینشد. فقط درد ختهیر ی. اشکامدیاز من درن ییصدا

نبود اما  شیبرا یدرمان چیدر قلبم نشسته بود که ه

 حالت یب یی. فقط چشم هادید یها را نم نیمعراج ا

 نداشت. یفرق شانیبرا یزیچ گریکه د دید یم

 

 یم یافرا من رفتم که بکشمش. برام مهم نبود چ -

 یاون حس ترسو تو گهیخواستم د یشه؛ فقط م

 نداشت. یتیاهم چیش ه هیبق گهید نم،یچشمات نب



 

 باز کردم و فقط گفتم: دهان

 من بهت اعتماد کردم. -

به طرف در رفتم و بازش کردم و به معراج که  و

 کرد گفتم: یدرمانده نگاهم م

 .رونیبرو ب -

 افرا؟ -

 

شده  یکرد. تمام بدنم پر از فشار و درد یدرد م سرم

دانستم از کجا سر باز کرده بود. کاهش  یبود که نم

ضجه بزنم. حضور  ییتوانستم در تنها یرفت تا م یم

از  شتریکرد ب یاضافه م یزجرها داشت بار نیاو به ا

 توان من. 

 

 یرا برا یبه او اعتماد کردم و او رفت تا مشکل من

پشت سر گذاشته  شیمن حل کند که من سال ها پ

کنم.  رشیخواستم او را درگ یکه نم یبودم؛ مشکل

 د؟یفهم یرا نم نیچرا ا

 



نبردم...  شتریخودمو ب یمعراج تا آبرو رونیبرو ب -

نداشت. حرف من  یتیآبرو اهم نیذره برات ا هیتو که 

اسمشم  یکه حت یکی. مادر ابونیشد حرف کوچه و خ

خوام  یکه نم یتیدونستم زنگ زده بابت شکا ینم

کنه. من فقط  یبکنم ازم تشکر م یاون عوض هیعل

بکنم. برو  مویدردسر زندگ یخواستم آروم و ب یم

 .نمتیخوام بب ینم رونیب

 

 

شد که  کیو آنقدر نزد ستادیدر ا یکنار من، جلو آمد

سرم را  دیخواستم چشم به چشمانش بدوزم با یاگر م

 ییمانده بود به جا رهیگرفتم اما نگاهم خ یباال م یلیخ

که داشت مغزم را له  یلباسش و فکر یدکمه ها انیم

 کرد.  یم

 

 یزود تمام شد. او که م یلیمن خ یفصل زندگ نیا

 یکنم، او که م یدانست من چقدر سخت اعتماد م

 اورده؛یبه دست ن یاعتماد مرا به راحت نیدانست ا

 پس چرا انقدر آسان از دستش داد؟

 ... منو نگاه کن.یدر ول نیاز ا رونیرم ب یمن م -



 

اما انگار  رمیخودم زحمت ندادم سرم را باال بگ به

چانه ام و  رینداشت. دستش آمد ز یتیاهم شیبرا

 . نمیرا بب شیمجبورم کرد چشم ها

 

 شمرده گفت: شمرده

 یرم ول یکه شروع کردم و تا آخرش م هیراه نیا -

 نیشم از ا یرم چون دارم خفه م یفکر نکن م

رو  یریبگ یخوا یکه تو نم یرم حق یفشار... دارم م

من  یبجنگ یخوا یاگر خودت نم یحت رم،یبرات بگ

و باهام  یایجنگم تا خودت کنارم ب یانقدر جات م

بال رو  نیاون ا ین اگر تو حرف نزن. چویادامه بد

 ...ارهیهم م گهید یکیسر 

 

 

 یرا خودش پشت سرش بست و من ماندم و افکار در

به در زدم و  هیکه به ذهنم هجوم آوردند. همانجا تک

 نقدریهم یزندگ نیسرد نشستم. عمر ا نیزم یرو

 یایکه انقدر به دن یبودم؟ من دهیکوتاه بود و من نفهم



 نیکردم، به هم یکه ساخته بودم افتخار م یمحکم

 سرم خراب شد؟ یرو ایدن نیهم یراحت

 

گرفتم به او، به معراج  میکه تصم یرفت به روز ذهنم

خواستم قرض بابا را  یکه م یاعتماد کنم. به روز

 یداشتم کارگاه میکه تصم یپس بدهم و به همان روز

دوستش  یآمدم و روز ایکه در آن به دن یدر شهر

 اشتم بزنم. د

 

 یطراح یدر شهر نور گرفته بود. لباس عروس کارم

کرده و دوخته بودم که زبان زد مجالس شده بود و 

گزارم  هیخواست سرما یکه م یمعراج محتشم نام

 باشد.
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تمام شده  تشیبار آخر اعالم کرد مأمور یکه برا بابا

به فکر  م،یو قرار شد به شهر خودمان برگرد

 یدر شهر خودمان برا ینو افتادم. کارگاه یکارگاه

نداشتند و خودشان پناه بودند، مثل  یکه پناه یزنان

زنان همه جا بودند و  نیشهر و مثل هم نیهم

که  ودب یمخصوصا در شهر خودم، پر از زنان

 وجود داشت.  یسرپرست خانشان بودند؛ اما مشکل

 

 نیهم یبار از بابا کمک گرفته بودم برا کی من

بار  یخواهم برا یدانستم که م ینم یکارگاه اول و حت

معراج  ادینه... و بعد از آن به  ایبخواهم  یدوم کمک

 محتشم افتادم.

انجام دادم. هر چه بود  دیکه به ذهنم رس یکار نیاول

تا با  دیایبابا گفتم و از او خواستم تا با من ب یرا برا

. رابطه من و بابا پر از میکن یداریمعراج محتشم د

هست آن روز که رو به  ادمیبود اما  بیفراز و نش

ن لحظه معراج، کنار بابا نشستم و توانستم بدو یرو

 نیو حرف بشنوم و بفهمم که ا مترس حرف بزن یا



 یگزار هیجز سرما یقصد م،یمرد جوان رو به رو

 کردم. یطور فکر م نیحداقل ا ایندارد، 

 

**** 

آشنا و  کی یعروس انیمرد بود م کیمحتشم  معراج

 هیحرفه من سرما یرو خواستیشد که م یبعد کس

 شیرا پ یگذار هیکند. بار اول که بحث سرما یگذار

 داندیاست که نم یمیفکر کردم، منبع پول عظ دیکش

 را خرج کند.  شیچطور پولها

 

بودم.  دهیو من اسمش را نشن میشهر بود کی اهل

اهل آن شهر  گریاسم و رسم دار شد ما د یوقت دیشا

 .مینبود

در کارگاه  شود،یاول که مقابلم نشست فراموشم نم بار

در اتاقم چهارطاق باز بود  یمقابلم نشست، آن هم وقت

 هیبق دینداشت که بخواهد ما را از د یحصار چیو ه

 کند و از خودش گفت.  یمخف

 

 



 نکهیرا دوست دارد، از ا یگذار هیسرما نکهیا از

شود. قاطعانه  کیمن شر ریعمل خ نیدر ا خواهدیم

 خواهدیو کارش چه م یاز زندگ دانستیم زد،یحرف م

 بود.کردن  سکیو به نظر اهل ر

شربت  وانیزدم، دستم را دور ل یلبخند شیرو به

 قالب کردم و گفتم:

 یگذار هیسرما نیخوایکه مشخصه م نطوریخب ا-

با شهر خودتون  نجایا ستیبراتون مهم ن یول دیکن

 فاصله داره؟

 

 

 یرا رو شیداد، آرنج ها هیتک یصندل یپشت به

در  شیها ثابت کرد و بعد از گره انگشت ها رهیدستگ

 هم گفت:

به آب زدن  گداریمن اهل ب یول هیبحث مهم نیا-

 گرفتم دودوتا رو به چهار برسونم! ادیمن  ستم،ین

 کردم: نگاهش

 با منطق خودتون؟-

 



 را باز کرد: شیانگشت ها گره

دانشگاه  یبا منطق تجارت! من قانون تجارت رو تو-

و از  نجایا امینگرفتم که بخوام ب ادیصفحات  نیاز ب

 یحرف بزنم، من قانون تجارت رو تو یگذار هیاسرم

 ییگرفتم. همونا ادیبازار و سر و کله زدن با کسبه 

 بلدن! شتریکه از صد تا دکتر و مهندس ب

 

 رهیزدم، معراج محتشم به صورتم خ یکوتاه لبخند

 شد:

منم  نیباعث بش دیتونیشما عالوه بر کسب در آمد م-

 ایدسرپرست خو یاستخدام زن ها یکه تو یدر ثواب

 بشم! کیشر دیکنیبدسرپرست م

 تکان دادم: یسر

 و دو نشون؟ ریت هیپس -

 

 

زد، مدل خودش، مردانه و با وقار؛ از همان  یلبخند

بلد نبودند. معراج محتشم بلد بود  انمیکه اطراف ییها

عرضه  یاش را نشان بدهد، مثل ماهان ب یمردانگ



نبود، مثل  پدرم سفت و سخت نبود. درست خودش 

 بود، معراج محتشم!
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ما نوشته  نیقرار داد ب هی دیخوبه، به نظرم با یلیخ-

نه  ایشراکت شما مضاربه است  نیا دونمیبشه. نم

 میبشه تا بتونم درست تصم تیوضع نییتع دیبا یول

 .رمیبگ

 

 



با  یمشکل د،یعمل کن نیراحت تر یشما هرطور-

 خوامیم یندارم ول یگذار هیسرما نیمضاربه بودن ا

باشم.  کیضرر هم شر یهم وارد شد تو یاگه ضرر

در مورد  یندارم ول یدخالت چیه یدر مورد روند کار

 یحت ای یقانون ای یبا مشکالت حقوق نیبخوا نکهیا

شدت با تک  به دیبرخورد کن یناکرده ضرر مال ییخدا

 مشکل دارم! یرو

 

 

 چیماندم. ه رهیبه جلو خم شدم، به صورتش خ یکم

را در  شینداشت، انگار صفر تا صد حرفها یدیترد

 گفت،یکه با فکر م ییکرده بود. حرفها یذهنش حالج

 سنگر گرفته بود. یهمه جمالتش تجربه کار پشت

وسوسه  شنهادشیجز موافقت نداشتم، پ یا چاره

 نبود، خوب و درست بود. زیانگ

 

مناسب نشسته  یکه همه در جا یمثل قطعات پازل 

ممکن گذاشته و  یجا نیباشند، همه را در بهتر

رفتارم باعث شد  دیداده بود. لبخندم و شا لمیتحو



بلند  شیباشد، از جا یمعراج محتشم جواب مثبت یبرا

 .دهدیقرارداد را م بیشد و گفت ترت

 

 

داشتم.  یرفتنش به فکر فرو رفتم، حس خوب با

دلم  اینبود که بخواهم در کنارش بترسم  یمحتشم مرد

را  یکه بلد بود مردانگ یبخواهد فرار کنم. مرد

زن مقابلش نکند. رفتارش حساب شده  هیعل یچماق

اش را به رخم  یبرتر خواهدید، حس نکردم مبو

 کی رحال حس کردم مرا با خودش د نیبکشد و در ع

 .ندیبیسطح م

 

 

 *** 

 میبابا گفت قرار است به شهر خودمان برگرد یوقت

کارگاه  یکه دنبال واگذار یعوض شد، وقت زیهمه چ

. کردمیمعلقم را روشن م یوام ها فیتکل دیبودم و با

و  میشهر خودمان هست یبه معراج محتشم گفتم راه



به  شتریهم خوب. استقبال کرد و ته دلم ب یلیگفت خ

 شراکت قرص شد.  نیا

 

 

را در شهر  یو دوران بازنشستگ گشتیبرم دیبا بابا

. بعد از سالها قرار بود به خانه گذراندیخودمان م

اش متنفر بودم.  هیکه از هر ثان ییبرگردم، به جا

 یاهیانداخت و س یحسام م ادیشک مرا  یکه ب ییجا

 .کردیقلبم را تازه م

قرار شد  یاز زنان سپردم، وقت یکیرا به  کارگاه

نداشتم اما مامان مشتاق بود  یذوق چیه میبرگرد

 برگردد. 

 

 شانیکه برا ییشهر خودش برود و با آدم ها به

وقت بود  یلیکند. ماهان خ یزندگ کردیم یدلتنگ

 چیکه ه ییرفته بود. پرستو رانیبرده و از اپرستو را 

که از بدو تولد او را  یمادر د،یرا ند ایوقت لع

سپرد  یراحت نوزادش را به ماهان یلینخواست و خ

 عرضه ندارد. دانستیکه م



 

زود  یلیخانه خ د،یطول نکش ادیمامان ز یکش اثاث

به راننده کردم،  یرفتن گرفت. نگاه یشد و بو یخال

چطور  دادیم ادیبود و به کارگرها  ستادهیا یکنار

بار بزنند. هر  ونیهمانند قطعات پازل لوازم را در کام

که  ییآمد را درست در فضا یم رونیکه ب دیتکه جد

 . دادیاندازه اش بود جا م

 

 

به  ونیو زودتر از کام میبابا برو نیبود با ماش قرار

 دینسخه کل کی اطیهرچند بابا محض احت م،یخانه برس

 به راننده داده بود.

گذاشت  نیزم یرا که به دست داشت رو یسبد مامان

 و گفت:

 بذار صندوق عقب! نویافرا، از کت و کول افتادم ا-

 

درست کرده است.  یراه خوراک یداشتم برا حتم

معده  گفتی. ممینخور رونیب یوسواس داشت که غذا



. سبد را برداشتم کندیم ماریو شما را ب فیتان را ضع

 و به زحمت داخل صندوق عقب جا دادم. 

 

 

پشت سرشان  کرد،یکه به کار کارگرها نظارت م بابا

 از خانه خارج شد و گفت:

 زیم زیچ ریز یرو نذار ونیزیتلو نیمواظب باش، ا-

 رو! ی. بذارش رونیسنگ

اش را پاک کرد، جرعه  یشانیپ یجوان عرق رو مرد

 یکیامان داخل پارچ پالستکه م دینوش یاز شربت یا

 کنار گذاشته بود. شانیدرست کرده و برا

 

را برداشت و با غر زدن  ونیزیتازه کرد و تلو ینفس 

آمد گذاشت.  یکه به نظرش امن م یبابا گوشه ا یها

ظرف  نیاما مامان چند م،یرا خاموش کرده بود خچالی

گذاشته  یتیونولی خدانیدرست کرده و داخل  خیبزرگ 

 بود.
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آن را  دادیبه دست کارگرها م یکه پارچ شربت هربار

بودن هوا  یگرما و شرج دانستیم کرد،یم خیپر از 

. لوازم اتاق مرا گذاشته بودند آخر سر کندیم تشانیاذ

 یریو دست و پاگ نیبار بزنند، به نظرشان لوازم سنگ

 تمیکردم تا آفتاب اذ مینبود. دستم را نقاب چشم ها

 نکند.

 

توجه به  ینشستم. ب نیرا زدم و داخل ماش موتیر

را زدم، مطمئن بودم غر  نیبابا کولر ماش تیحساس

 یگرما به قدر یول دیآ یفشار م یکه به باتر زندیم

 ینینداشت. مامان س یام کرده بود که فرق یعصب

آب زدن به  یشده را برا یآورد و پارچ خال یگرید



 یلوازم را بار زدند مامان آمد و رو یداخل برد. وقت

 جلو نشست. یصندل

 

را کرد و فکر  شیها هیبار توص نیهزارم یبرا بابا

 شیها تیحساس رودیکردم که هرچقدر سنش باالتر م

 یپشت فرمان نشست مامان سبد ی. وقتشودیم شتریب

حاضر کرده بود  ریکه مخصوص طول مس یگریکه د

 را از عقب برداشت و گفت:

فکر کنم حرصش رو  یبه جونشون غر زد نقدریا-

 کنن! یخال لیسر وسا

 

 

 را روشن کرد: نیماش بابا

کار  رنیبگ ادی دیمگه شهر هرته؟ با کنم،یفکر نم-

اونا هم جوون  ستین الشیخ نینندهه که عکنن. را

 .ومدهیخامن هنوز چم و خم بار بردن دستشون ن

 را باز کرد و به دست بابا داد: یآب معدن یبطر مامان

 !یبخور گلوت خشک شد از بس غر زد-



که راه دست خودش بود،  یطور یرا زد ول ششین

 ینزند و تازه بابت بطر یزد که بابا حرف شین یطور

 رونیتکان داد، به ب یآب تشکر هم کرد. مامان سر

 شد و گفت: رهیخ

 !هیماهان خال یجا-

 

 دادم، بابا گفت: هیتک یصندل یپشت به

 ایوقت لع هی. ادیب ینکن شییماهان جاش خوبه، هوا-

 !کنهیهندوستان م ادی لشیو ف نهیبیپرستو رو م

 زد: یپوزخند مامان

 یرفته رسوا ادتیخون به دل پسرم کرد.  ل؟یکدوم ف-

روز خوش  هیسر فرار کردنش؟  میدو عالم شد

 چاریل ومدیم الشیاز فام یکی قهی. هر دقمینداشت

 .کردیبارمون م

 

ما هم تار  یرفت آسمان زندگ ایلع یوقت گفت،ینم راهیب

رفت  ادشانیشد. همه گرد ماهان و دخترکش بودند و 

 ای. فرار لعکشدیهم در آن خانه نفس م ییافرا

 چیبا ه شدیکه نم یشد، درد مانیدرد زندگ نیتربزرگ



 ییمامان مرا به روزها یآرامش کرد. حرفها یمسکن

 یکه طعم تلخ یی. روزهاکردمیبرد که از آنها فرار م

 داشتند، مثل تجربه مرگ بودند. 

 

گرفتم رگم را  میتصم یلمس مرگ بودند، وقت یحت

به حسام  کشمیکه نفس م یمجبور تا زمان یبزنم، وقت

به زندان  شیچک ها یکه برا یباج بدهم و چقدر وقت

 رفت را دوست داشتم.

بود از راه  دهینکش یباال گرفت، طول بحثشان

شروع شد و باز هم مسبب  شانیافتادنمان که دعوا

 دعوا ماهان بود.  نیا

 

بلند شد، در نطفه خفه اش کردم و  یزنگ گوش یصدا

 معراج محتشم نوشتم: یاپیپ یدر جواب تماس ها

 !رمیگیصحبت کنم، خودم تماس م تونمینم-

با  یبابا از دور فرمان کنده شده بودند، گاه یها دست

با دو دست.  یو گاه گرفتیدست فرمان را م کی

 ریتاث خواستیو م زدیدست حرف م کیبا  یگاه



دکمه اول  خواستیم یکند و گاه شتریرا ب شیحرفها

 .دیایفسش باال برا باز کند تا ن راهنشیپ

 

را بستم و  میمعراج محتشم را نخواندم، چشم ها امیپ

 زاریبحث ها تمام شود. چقدر از ماهان ب نیدعا کردم ا

نبودنش هم دردسر بود. مامان اشک  یبودم که حت

نثار  خواستیم یراهیلب هر بد و ب ریو ز ختیریم

مقدار  نیو هم دادیحق م ایبه لع ی. بابا کمکردیم ایلع

 شد. ماندر چشم ما یخار زیناچ

 

 

 یتوان گریو من د شدیرفته رفته بلند تر م شانیصدا

 نکهیمامان چشم باز کردم و قبل از ا غینداشتم. با ج

شدم.  دهیمحکم به پنجره کنار دستم کوب میایبه خودم ب

وا ماند و  زیهمه چ لیرفت، مغزم از تحل جیسرم گ

و بعد  را ثبت کردند یلحظات محو و گنگ میچشم ها

 شد. اهیس زیهمه چ

 



. ستیاز زندگ یبخش یاهیس ست،یواژه ن کی یاهیس

 ریز یوقت ،یزنیخالء دست و پا م کیدر  یوقت

 یندارد. وقت یسود چیو تقال کردنت ه ستیخال تیپاها

 دنیاز د تیچشم ها یو وقت یشنویصداها را گنگ م

گفت  شودیگفت اغما، نم شودی. نمسوزدیم یاهیس

 .یهوشیب

 یفهمیچه مرگت است، فقط م قایدق یدانیهم نم خودت

 نیا قایندارد و من دق یثمر یکنیم یکه هرچه تالش

 را تجربه کردم.  یثمر یب

 

از حنجره ام خارج شود و  ییصدا کردمیتالش م یوقت

بدهم  یخودم را تکان خواستمیم یتالشم پوچ بود. وقت

 .کردمیفضا تقال م انیو انگار م

هم چفت شده بودند را  یکه رو ییپلک ها یسخت به

بود و نگاهم تار. گوشم زنگ  نیباز کردم. سرم سنگ

 غیکنار دستم نشسته و ج یکیوقفه  یانگار ب زد،یم

 باشد. دهیکش

 

چندبار پلک زدم  سوخت،یخشک شده بود و م میگلو 

بود و  دیسف زیهمه چ نم،یواضح بب توانستمینم یول



رنگ  یظه بکه در آن بودم هر لح یجهنم ای ایدن

 .شدیم

 

 ��مباااارک دتونیع
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تار  میزده شدن چشم باز کردم، چشم ها شیحس ن با

 میدر گلو یبود. ته حلقم خشک تر شده بود و سرفه ا

سرفه کردم حالم بدتر شد، درد  یگرفت. وقت یجان م

قفسه  یدادم تا رو ی. دستم را تکاندیچیدر وجودم پ

 توانستم تکانش دهم. ینم یدردناکم بگذارم ول نهیس



بود و انگار سنگ به آن  نیکردم، دستم سنگ یا ناله

جمع  میبسته بودند. از شدت سرفه اشک در چشم ها

شد و همان نگاه تار را گرفت. به هق هق افتادم، 

 یکه باال دمیرا تار د یکه زن دیچقدر طول کش دمینفهم

 یاز آب یوانیتختم را باال داد، ل یسرم ظاهر شد. پشت

دلم به هم  شیدمش از گرماینوش یکمکه وقت اریبس

قطع شد حالم  میسرفه ها یخورد، در دستش بود. وقت

در ذهنم روشن نبود.  یزیچ چیبودم، ه جی. گدیرا پرس

زدم. نگاهم رفته رفته  یدست و پا م یکیتار انیم

 تکان داد و گفت: یبهتر شد، پرستار سر

 زنمیبود، تازه رفته بهش زنگ م نجایهمراهت االن ا -

 برگرده! یبه هوش اومد گمیم

زن که بود؟ چرا انقدر گنگ بودم  نیکه بود؟ ا همراهم

چه همراه  یکرد؟ اصال برا یدرد م میو چرا انقدر پا

. کردیرا بستم، سرم درد م میخواستم؟ چشم ها یم

 یلیبخورم. خ یتکان توانستمیبود و نم نیبدنم سنگ

که هنوز  ییصدا دم،یزن را شن یکه صدا دیطول نکش

 :شدیدر سرم اکو م

 همراهتون اومد! -



 دنیو د نمیباز کردم، پلک زدم تا واضح تر بب چشم

که  یبود شوکه ام کرد، به قدر ستادهیکه مقابلم ا یکس

همراهم او باشد. انتظار هر  کردمیتصورش را نم

را داشتم جز معراج محتشم! نگاه متأسفش را  یکس

جز  ندیرا بب ییانداخت تا هر جا نییکه پا یو سر دمید

 :دمیپرس ریصورتم. متح

 محتشم؟ یآقا -

که  یاتاق رواید یدیتازه جمع اطرافم شد و سف نگاهم

 چه خبر بود؟ نجایدر آن بودم چشمم را زد. ا

 من... کجام؟ -

 میبرا دشیزن که حاال لباس سف یرو دیچرخ نگاهم

 یچه کار م نجایتر شده بود. معراج محتشم ا انینما

 کجا بود؟ نجایکرد؟ اصال ا

 خانم پاکزاد. دیهست مارستانیسالم... ب -

 نیا یچه؟ من رو یبرا مارستانیشدم. ب ماتش

شهرمان  میرفت یم میما که داشت مارستان؟یتخت...؟ ب

 هیبود قرار بود سرما میکه رو به رو یمرد نیو ا

باشد که من صاحبش بودم.  دیجد یگذار کارگاه

کداممان نبود. من داشتم با  چیمقصد ه مارستانیب

 د؟مامان و بابا... مامان و بابا کجا بودن



 

[11.06.21 00:48] 

 

 _بس_است ی#قربان

 142#پست_

  انای#آر

 ای#آنال

 

متمرکز کردم که هنوز سرش  شینگاهم را رو دوباره

کرد.  ینگاه م شیبه کفش ها دیبود و شا نییپا

 ریسرم ت یما چرخاند، لحظه ا نیپرستار نگاهش را ب

پچ  یرا از شدت درد بستم. صدا میم هاو چش دیکش

تر شده  کیچشم باز کردم او نزد یو وقت دمیشن یپچ

تک  یرو نشست،. کنارم دمید یبود و پرستار را نم

 متعلق به همراه بود.  یکه فاصله داشت ول یصندل

کردم، پر از سوال بودم و معراج سکوت  نگاهش

خواستم  یترساند، م یکه مرا م یکرده بود. سکوت

تخت شده  خیشد. تمام تنم م ینم یبخورم ول یتکان



 یتنم افتاده و نم یرو ینیبودند، انگار بار سنگ

 زد و گفت: یکنم. معراج پلک ییتقال یتوانستم حت

 پرستار رو صدا کنم؟ نیخوا یم -

 یشدم که نگاهش را از من م رهیخ ییبهت به او با

ه در ک یرا جمع کردم و سرم میانگشت ها د،یدزد

به دستم وارد کرد. از شدت درد  یادیدستم بود درد ز

و  دیصورتم در هم جمع شد، محتشم به سمتم چرخ

 گفت:

 حالتون خوبه؟ -

زد و من خوب نبودم. کتش  ینبودم، او حرف نم خوب

شلوارش کرد.  بیرا پس زد و دستش را داخل ج

 دیکش رونیاش شکسته بود را ب شهیمرا که ش یگوش

 ارم گذاشت:کن زیم یو رو

 !انیب نیریتماس بگ یکیبا  دیبا -

 یتماس م دیبا ی. با چه کسدیگو یچه م دمیفهم ینم

گرفتم؟ مامان و بابا کجا بودند؟ معراج نگاهش را به 

 صورتم دوخت و گفت:



 یخوبه. کس یلیآشنا خ هی ل،یفام هیوقتا بودن  نیا -

 یبرا دیباالخره با ؟یبرادر یخواهر ن؟یرو دار

 !انیب یادار یکارها

 دیهمه آدم ها، ماهان با نیبود که از ب یکار ادار چه

 لب زدم: یداد؟ به سخت یانجامش م

 شده؟ یچ -

چفت  یلبها یاز ال یکه به سخت یبا جمله ا نفسم

لحظه  یبرا میرفت. چشم ها رونیشده ام خارج شد، ب

 :دمیمحتشم را شن یتار شد و بعد صدا یا

غم آخرتون باشه...  دوارمی... امگمیم تیبهتون تسل -

 تصادف.... یتو

پشت سرم گم شد.  شیصدا دم،یرا نشن شیحرفها هیبق

شده بود  شیلبها خیم میزد و چشم ها یگوشم زنگ م

 یخوردند، انگار ذهنم رفت و به لحظه ا یکه تکان م

مامان  یها ادینشسته بودم. فر نیکه درون ماش دیرس

و بعدش همه  دیچیبابا در گوشم پ یو خدا گفتن ها

 نیسرم به سقف ماش یوقت د،یدور سرم چرخ زیچ

 زد. شهیدرد در وجودم ر یبرخورد کرد، وقت

 یادآوریآمد.  ادمیدر ذهنم جان گرفت و  زیچ همه

اتفاقات باعث شد بفهمم چرا معراج محتشم را به 



من خبر کرده اند. ماه ها که نه؛  یعنوان تنها آشنا

نداشتم. اسمش در  یتماس چیسالها بود با ماهان ه

همراهم فقط ماهان بود، نه پسوند جان داشت  یگوش

 .دیشک یم دکیداداش را  شوندیو نه پ

خورد و من  یتکان م شیآمد، او هم لبها یپرستار

. دمیجنگ یکه گوشم را کر کرده بود م یهنوز با زنگ

 نیسنگ میکرد و چشم ها قیدر سرمم تزر یزیچ

 توانستمیکه نم ییاتر از دست و پ نیسنگ یشدند، حت

اکو شده  یصدا انیزنگ م یتکانشان دهم. صدا

شدم،  داریب یگم شد و خوابم برد. وقت انمیاطراف

 یکنار تختم نشسته و کتاب م یمحتشم نبود. زن جوان

گوشم  یبود ول نیخواند. نگاهش کردم، سرم سنگ

 زمزمه کردم: یزد. به سخت یزنگ نم گرید

 آب!-

چشم باز  دنمیکتابش را کنار گذاشت، با د میصدا با

 کرد و گفت:

 !نیسالم. خدا رو شکر به هوش اومد ن؟یخوب-

بودم. از پارچ  شیحرفها جیو من گ زدیتند حرف م تند

گرفت.  میپر کرد و به سمت لبها یوانیکنار تختم ل



دادند.  یهنوز هم در دادن آب خساست به خرج م

 گذاشت و گفت: زیم یرا رو وانیل

 محتشم خبر بدم. نگران بودن! یمن به آقا -

 لب زدم: یسخت به

 شما؟-

من رو استخدام کردن مواظب شما باشم. پرستارتون -

 هستم!

*** 

 

 

 

 

 ریشما به خ صبح

 یاز فرط خستگ شبیبود که من د نیکه افتاد ا یاتفاق

 بدون شام خوردن غش کردن کردم

 «میابگو که زنده »شما تا شب  لیها تحو یقربان نیا

 شه :((( لیتحو
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 *** 

چه آمده بودند؟  یبرا د،یچرخ یآدمها م نیب نگاهم

 دنمیکه با د ییشناختم. آدم ها یها را که من نم نیا

 یشانه ام م یرو یگرفت، دست یاوج م شانیضجه ها

 چیشناختم، ه یگفتند را من نم یم تیگذاشتند و تسل

 کدامشان را خاطرم نبود. 

شده بودم و فقط نگاهشان کردم.  جیکردم، گ بغض

لحظات  نیمحو تر انیرفت و م یم د،یپر یذهنم م

را بستم و به نقطه  می. چشم هادیچرخ یثبت شده م

جمع شده  یرد قبرکه گراداگ یتیرفتم، جمع یدور

در  شیکه دست ها یمرد یرو دیبودند. چشمم چرخ

هم قفل شده بود. فقط چهره او را، محتشم را 



 یزیلب چ ریو ز ستادهیکه ا ییفقط او شناختم،یم

 کرد. یزمزمه م

 اهشانیس یتار بودند؛ لباس ها میبرا گرید یها آدم

تار بود. ماهان را از  میهم برا شانیو اشک ها یخاک

 ستادهیا یکه بق کرده گوشه ا دمید یگوشه چشم م

او  یرو نیاز ا شتریخواست ب یبود و چشمم نم

. شدیمردم پخش م نیخرما که ب یها سیتمرکز کند. د

که  ییآدم ها یک صالخبر کرده بودند؟ ا یماهان را کِ 

 آمده بودند؟  دمید یم

 یورد و زنخ ینشسته بودم تکان شیکه رو یلچریو

کرده بود،  یکه پرستارم بود، که خود را عاطفه معرف

هدف در  ی. دستم را بدیکنارم خم شد و از حالم پرس

هوا تکان دادم و باز چشمم دنبال معراج محتشم گشت 

بود، دور از  ستادهیپربار ا یدرخت ریبار ز نیکه ا

 .ودب نییو سرش هنوز پا تیجمع

از  یفرو دادم تا حجم یرا بستم و نفس میها چشم

بود را فرو دهم. من سال ها بود  میکه در گلو یبغض

تنها شدم و تازه داشتم  دندیتنها بودم. من را که نفهم

باز  زیکردم که همه چ یتنها به حضورشان عادت م

 یخودم نقش یرا که بستم برا میخراب شد. چشم ها



و  یو پدر یاز من و مادر ؛یاز خاطره ا دمیکش

 یسال قبل، سال ها یلیلبخند بر لب که خ یبرادر

شد قائل باشم،  یآن ها نم یبرا یعدد چیکه ه یدور

درخت  ریپهناور و سبز، اوائل بهار و ز یدر دشت

 یرا به در م زدهیس د،یسف یپر از شکوفه ها یها

 .میکرد

 یقرمز رنگ به تن داشتم و ماهان م یلباس من

اش بگذارد و تا  یاسباب باز ونیخواست مرا در کام

از خاطرم گذشت که همه  ییببرد. سال ها ایآخر دن

رنگارنگ بود. مادر و پدرم را من آن موقع از  زیچ

خاک سرد که داشت  نیا ریدست دادم؛ نه حاال و نه ز

 انداخت. یآتش به جانم م

و  دیگونه ام چک یرو یکه باز کردم قطره اشک پلک

محتشم. معراج  یخال یجا یرو دیچرخ میچشم ها

همه رفته بودند و من بودم و ماهان هنوز بغ کرده. 

وقت  چیکه ه میرا از دست داده بود یزیهر دو چ

 ینبود. ماهان پشتوانه  ینیگزیجا چیه شیبرا

 را. ادراز پدر و م یاش را و من... من نام یشگیهم

تا پرستارم را ازگوشه  دیسرم چرخ یطرفم آمد. کم به

که دستش را محکم کرد دور دسته  نمیچشم بب



خواست محافظتم  ینشسته بودم. م شیکه رو یلچریو

کند؟ از ماهان؟ ماهان در تمام عمرش به اندازه 

 و در هم شکسته نبود. فیامروز ضع

 خوام با خواهرم تنها باشم...! یم -

شد  یعاطفه را که پشت سرم دور م یقدم ها یصدا

تشم درسش را عقب نرفت. معراج مح ادی. زدمیشن

لحظه  کیچند روز  نیداده بود. در تمام ا ادشیخوب 

 یهم از کنار من تکان نخورده بود. چشم که باز م

از  یاز فرط خستگ یزن کنارم بود تا وقت نیکردم ا

شده  یتکرار یام پر از روزها یرفتم. زندگ یحال م

 بود.

نشست و من تا نوک زبانم  یقبر یکنارم رو ماهان

 یکه روز دهیخواب یسنگ آدم نیا ریز» میآمد که بگو

« به اندازه من و تو زنده بود. احترامش رو نگه دار

کس را  چیحالت ه نیاما حرفم در ذهنم ماند. در بهتر

 یبه روز یبدهد؛ وا تیفکر اهم نیبودم به ا دهیند

تر و  تیاهم یب ایدر دن زیچ چیمثل امروز که ه

 .دیرس یمسخره تر به نظر نم
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 ماهان؟ یخوا یم یچ -

 یخش داشت. افکارم خش داشت. همه زندگ میصدا

 نهیمانند آ میبرا زیچ چیهم پر از خط و خش بودند. ه

افکار و  نهیآ دیبا میشفاف نبود. معلوم بود که صدا

 یاهیس یشد. افکار من پر از رنگ ها یام م یزندگ

 ینم یحرف باق دنیشن یبرا یراه چیبودند که ه

 گذاشت.

 دلم براشون تنگ شده افرا...! -

 یاز اشک که داشت جلو یکردم از پشت ابر نگاهش

 شهیمرد که بود و با ماهان هم نیگرفت. ا یرا م دمید

 خودخواه چه کار کرده بود؟

دونستم  ینبودم اما... باالخره م رانیدرسته ا -

 هستن. من...



لحظه  یو برا دیصورتش کش یهوا رو یرا ب دستش

رفت و  نییباال و پا شیگلو بکینگفت. س چیه یا

 ادامه داد:

 یم شهیاشتباه کردم اما هم یلیخ میزندگ یمن تو -

 یبرا ییجا هیبرگشت دارم.  یبرا یراه هیدونستم 

هست که منو به خاطر خودم  یکیبرگشت دارم. 

بود...  زمیحواسش به همه چ شهیبخواد... مامان هم

 به تو هم بود، نبود؟

حواسش بود من  یروز دیبود... شا دینگفتم. شا چیه

نوشم و قلبم هنوز نشکسته  یخورم و چه م یچه م

رفت. جبر روزگار بود  ادشیمرا  گرید یاما روز

که  یمادر یبود که افتاد و من برا یاما اتفاق د،یشا

 شد. یمرا دوست داشت دلم تنگ م یروز

 افرا...؟ -

 خونه! میعاطفه بر -

به خودم ندادم.  دنیحرف زدن به او و حرف شن مهلت

را  زیو چه چ ردیخاطرات را بگ نیخواست گرد ا یم

 یکه سال ها بود مرده بود؟ رابطه ا یزیزنده کند؟ چ

 یقرار نبود درست شود؟ چه ممن و او که هرگز  نیب

لحظه له  نیا یام را برا یدانست من لحظه لحظه زندگ



من مدت ها  یبود، رگ ها مدهله زده بودم و حاال که آ

 نداشت. یخون گرید ،یبود که از فرط تشنگ

 میکه تکان خورد، نگاه ماتم زده ماهان رو لچریو

چند  دیرا بستم. با میو پلک ها دیچرخ میماند. چشم ها

تا باور کنم هر چه اتفاق  دمیخواب یم شتریروز ب

کرد، از خواب  یبوده که فکر م یافتاده، تصورات من

 کند. یرا حل م زیشدن همه چ داریب

کردم و  یروز گذشت و من هر روز چشم باز م نیچند

دادم که از  یعاطفه گوش م یتکرار یبه حرف ها

من به گفت و  یم میبرا یوتراپیزیبرنامه روزانه ف

که  یکردم جز گذشته. گذشته ا یفکر نم زیچ چیه

من نبود. گذشته من  ی ندهیآ یبرا یچراغ راه چیه

خاموش بود که سال ها بود سوخته و مرا در  یچراغ

تنها گذاشته بود. گذشته من، فقط من  ک،یتار یاتاق

 که... ییبودم و بعد پارچه ها

 ما... میدیباالخره لبخند افرا خانم رو د -

گشتم که از  ییباال رفت و دنبال صاحب صدا گاهمن

آب  وانیبودم. عاطفه چه گفت؟ ل دهیپس ذهنم شن

 تیکنارم گذاشت و از سر رضا زیم یپرتقال را رو

 بزرگ زد: یلبخند



 شن که بدونن...! یخوشحال م یلیمحتشم خ یآقا -

 محتشم چرا استخدامت کرد؟ یآقا -

دانست چه  یدر جواب سوالم انگار نم یلحظه ا یبرا

بودم. حضور محتشم را  دهینپرس یبی. سوال عجدیبگو

توانستم به خاطر ادب و  یدر مراسم ختم را م

 قیاز بد تولد تزر شیکه انگار در رگ ها یاحترام

که در شهر زادگاهم  نیشده بود؛ درک کنم اما ا

 یمنطق چیه بارا داشته باشد،  میهوا نطوریبخواهد ا

 جور نبود. میبرا

 عاطفه؟ -

 و گفت: افتیرا باز خودش

حالت ممکن  نیبهتر یخواستن شما تو یم -

هم  نطوریرسه که هم ی...! و به نظر منیکن یکاوریر

 د؟یکه لبخند زد نیفکر کرد یشده. به چ
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او و اما مربوط به  یربط به حرف ها یب یلیخ

 شد گفتم: یکه داشت از ذهنم رد م ییزهایچ

 ...نطوریکه ا -

 را گرفتم. ممیبعد تصم و

 محتشم. یدفتر آقا میبر -

 نیدست و پا کرده بود. ا یخودش دفتر یبرا امدهین

و  ستیگذار کالن هیدانستم سرما یدانستم. م یرا م

با  ییآب برود. بعد از آشنا رشیخوابد که ز ینم ییجا

مرد  نیبودم ا دهیو آن مشورت گرفته و شن نیاو، از ا

 یشد و دلم م یگذاشت طال م یهر چه م یدست رو

 ریخ یرا از دعا یشانسهمه خوش  نیخواست بدانم ا

خواستم  یم زهایچ یلیبه دست آورده. خ یچه کس

در  یگرید زیخواستم چ یاز آن م شتریبدانم اما ب

 خورد. یذهنم غوطه م

را که با اشاره دست مرخص کردم اما از او  عاطفه

خواستم در اتاق را باز بگذارد، رو کردم به محتشم 



تر از  یاش نشسته بود و رسم یصندل یکه صاف رو

بود که انگار  یکرد اما جور یباز نگاهم نم شه،یهم

 ستییمن و حرف ها یر پدانستم تمام حواسش د یم

 که قرار بود بشنود.

 محتشم؟ یآقا دیسر قرارتون هست -

 هستم خانم پاکزاد. بندیبه حرف هام پا شهیمن هم -

 که افتاد... یتمام اتفاقات -

هم فشردم و آب  یرو یلحظه ا یرا برا میها دندان

 یسوخت. درد یم میدهانم را قورت دادم. ته گلو

از شرش  یدانستم قرار بود ک یبود که نم بیغر

مرد، وقت  نیا یدانستم جلو یخالص شوم اما م

که  یشکستن نبود. دلم را قرص کردم به در

که چند قدم  یا یچهارطاق باز بود و عاطفه و منش

هاشان نشسته بودند و  یصندل یآن طرف تر رو

 یرا در پس ذهنم م شانیکوتاه از حرف ها ییصدا

 .دمیشن

 یبرا دیشما هنوز سر حرفتون هست نمیخوام بب یم -

 کارگاه من؟ یرو یگذار هیشروع سرما

 از... یخواستم بذارم کم یالبته که هستم فقط م -



 یخواست مدت یرا نگذاشتم ادامه بدهد. م حرفش

. اتفاق گریبود د نی. هممیایبگذرد تا من از عزا درب

 نطوریبود. من اگر هم فتادهیمن ن یکه در زندگ یدیجد

 مردم.  یزودتر م یلیدادم خ یجا ماندن ادامه م کیبه 

 لیمحتشم. اگر شما هنوز ما یندارم آقا یمن مشکل -

خودم  یمن هم به نوبه خودم آمادگ دیهست یبه همکار

و کار از  رویاز شما و ن هیکنم. سرما یرو اعالم م

 من.

اندازه ساده بود. من  نیکه امضا شد به هم یقرارداد

و اگر  گریطرف د کیطرف قرارداد بودم و او  کی

به سود  میکن یهمه کار میتوانست یخواست م یخدا م

 یکه با چند جا سپردن و زنگ زدن، به راحت یزنان

 شدم. یخالص م لچریاز بند و دیکردم. با شانیدایپ

که محل کارگاه را مشخص کرد و ساختمان  محتشم

لسات را نونوار ساخت، من ج نشیکاره زم مهین

هر چند  م،یپاها یرا تمام کردم و رو یوتراپیزیف

 تیسخت، اما دست به دست عاطفه بلند شدم. مأمور

گرفت اما در  انیاز آنچه انتظار داشتم پا رتریعاطفه د

رفتم به  من،دانستم خودم هستم و خودم و  یآخر م

گاهشان باشم تا  هیتوانستم تک یکه م یدنبال زنان



 یکه م ییسرها انیکه خودشان سر بلند کنند م یروز

 آن ها بزنند. شهیبه ر شهیخواستند ت

 گم خانم پاکزاد. یم کیتبر -

در  یاما رو به رو میبا هم فاصله داشت یقدم چند

تالش من بود و  نیدوم نی. امیبود ستادهیکارگاه من ا

غوغا  نجایباشد. من قرار بود ا نشیخواستم بهتر یم

 یانداختم و سع نییپا یلحظه ا یبراکنم. سرم را 

 نیاول یکه برا یکردم لحظه لمس پارچه ها، آن روز

آورم. لحظه  ادیرا به  ودم،رفته ب یکارآموز یبار برا

مرا به  شیبود و تمام قدم ها ییاندازه جادو یب یا

 روز کشاند.  نیساعت و ا نیا

 

 

 دیامشب داغ داغ به دستتون رس یها پست

 به مصرف دیتول از

 دیخودتون ببخش یاما به بزرگ ستین ادیدونم ز یم

 �� گهید



که احتماال دو  گذرونمیرو م یسخت یکار یروزها من

متأسفانه  یمقدار هیهم ادامه داشته باشه و  گهیماه د

 گذاشته ریتأث میتمرکز فکر یرو

 �� دیکه همراهمون یمرس

 

 

 

 _بس_است ی#قربان

 146#پست_

  انای#آر

 ای#آنال

در  یاما رو به رو میبا هم فاصله داشت یقدم چند

تالش من بود و  نیدوم نی. امیبود ستادهیکارگاه من ا

غوغا  نجایباشد. من قرار بود ا نشیخواستم بهتر یم

 یانداختم و سع نییپا یلحظه ا یکنم. سرم را برا

 نیاول یکه برا یکردم لحظه لمس پارچه ها، آن روز

آورم. لحظه  ادیرا به  ودم،رفته ب یکارآموز یبار برا

مرا به  شیبود و تمام قدم ها ییاندازه جادو یب یا

 روز کشاند.  نیساعت و ا نیا



 

کرده  هیلوازم را معراج محتشم با نظر من ته تمام

 ی. برارا دوست داشتم یصنعت یها یاطیبود، چرخ خ

 زیخرج کرده بود، م یسالن چرخ کارها کل یخنک

سالن چشمم را به خودش جذب  انیم یبرش بزرگ

که گوشه سالن را به  یرنگارنگ یکرد. طاقه ها

 وخودشان اختصاص داده بودند، به سمتشان رفتم 

 یدوباره لمسشان کردم. دوباره جادو شدم، خون گرم

 افتاد. انیبه جر میدر رگ ها

 

لمس پارچه ها جان  یشدم که برا ییهمان افرا دوباره

و  دیشدم که هزاران ام یدوباره همان دخترک داد،یم

 یبرگه ها یکه رو ییدر سر داشت. طرح ها دهیا

ساعت ها  یهر طراح یو من برا بستندیکاغذ نقش م

 .زدمینشستم و طرح م یم نیزم یرو

شدم که از صفر شروع کرد،  ییهمان افرا دوباره

و از  ستادیخواسته اش ا یکه محکم پا ییراهمان اف

که  دیرس یکوچک به کارگاه مستقل نیرزمیز کی

نمونه شهر  نیکه کارآفر یخودش بود. همان شیبرا



اسمش  یخودسرپرست رو یکه زن ها یشد، همان

 .خوردندیقسم م

 

شکل گرفت، جان گرفت و معراج محتشم شد  کارگاه

گسترده  تشی. چتر حماخواستیکه من دلم م یکیشر

 دایپ یکه فکر کنم مشتر یزیزود تر از چ یلیبود، خ

بد سرپرست و خود سرپرست آمدند و  ی. زن هامیکرد

نقطه نقطه کارگاه را رونق دادند، عاطفه دختر خاله 

 کرد. یاش، سلما را معرف

آمد و کم کم امور کارگاه را به دست گرفت، به  سلما

 ستندیشان بازن بودن یمردانه پا خواستندیکه م یزنان

 گرفت.  ییبایرنگ ز زیو همه چ میداد ادیکار 

 

 یشد و صدا میمتن لحظه ها کیچرخ ها موز یصدا

 خنده زن ها حالم را بهتر و بهتر کرد.

 یو طاقه ها دندیهم چ یرو هیال هیها را ال پارچه

 شهیکردند که هم لیتبد ییبایز ییرا به لباس ها یرنگ

هنر دستم باشند. معراج محتشم هم  خواستیدلم م

گرفت، توانستم با سهمم از  میقرارداد برا نیچند

برسم و قرار شد بابت  یقبل یوام ها یشراکت به بده



که در آن سکونت داشتم  یسهم ماهان از  خانه پدر

 به او اجاره بدهم.

 

 یها ییفروش دارا ریگیپ لشیوک لهیهم به وس ماهان

و  ختندیبه حسابش ر شد، سهم االرثش را یپدر

 ییمثل تمام وقت ها شه،یشد. مثل هم بیدوباره او غ

 یی. وقت هازدیم شیکه نبود و دلش مامان و بابا برا

 یبود که نم یو چشمشان به کس دندیکه بودم و مرا ند

 .شتندحضورش را باور دا یول دندید

زود آوازه مغازه داران شد و هرچه  یلیکارگاه خ اسم

 بود.  نیریش دیع نیاول دند،یخر شیپشایرا پ میدوخت

 

بود که دلم  بایز یلبخند زن ها به قدر دنید حس

 یآن را از دست بدهم، دست و دلباز خواستینم

 یبر علت شد و همه با دل دیمعراج محتشم هم مز

 خوش به استقبال سال نو رفتند.

شد، من ماندم و سکوت. چند  یرفتنشان کارگاه خال با

 نیمامان و بابا را نداشتم و حاال ا گرید شدیم یماه

 ی. از ماهان خبرشدیتک نفره ام حساب م دیع نیاول



نداشتم، گرچه اگر هم داشتم انقدرها برادر نبود که 

 .میرا با هم سر کن نمانیوالد یب دیع نیبخواهد اول

 

داده  لیسفارش ها را تحو دم،یچرخ یکارگاه خال انیم

 یدیو ع ختمیر . پول ها را به حساب پرسنلمیبود

 لشانیکه معراج محتشم فرستاده بود را تحو ییها

شده بود، چراغ ها را روشن گذاشته  کیدادم. هوا تار

 دانستمیو در اتاقم نشسته بودم. منتظر بهار نبودم، نم

 چطور بگذرانم. ار التیدو هفته تعط نیا

تمام فکر و ذکرم  نکهیداشتم، به ا ادیکار کردن اعت به

 فونیزنگ کارگاه به سمت آ یکارگاه باشد. با صدا

معراج محتشم در را باز  یصدا دنیرفتم و با شن

 کردم. 

 

را باز گذاشتم، در اتاقم را هم باز کردم و  یورود در

همه پنجره ها باز شدند.  دمید میایتا به خودم ب

نقطه  چینباشد، ه یمیحر چیمن و او ه نیب خواستمیم

بسته  یدر چیدر ذهنم روشن نشود و ه یرسناکت

و  دادینماند. کابوس در بسته هنوز در سرم جوالن م

 خودم متوقفش کنم. خواستمیم
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که به تنش خوش نشسته بود وارد شد،  ییپالتو با

 یلیسالم کردم و خ دنشیداشت. با د یتبسم مردانه ا

به کارگاه کرد و  یگفت. نگاه کیزود سالمم را عل

 گفت:

 همه رفتن؟-

 

بود.  بیسکوت عج نیاو هم ا یتکان دادم، برا یسر

و از شدت سر و  میوارد کارگاه شو میعادت کرده بود

 مانیکارگاه ساکت برا نیو حاال ا میریصدا سرسام بگ



برش نشست و  زیکنار م هیچهارپا یبود. رو بهیغر

 زیم یرو ی. پاکتستادمیدر اتاقم ا یمن در ورود

 گذاشت و گفت:

 شماست، به مناسبت سال نو! یبرا نیا-

 

زدم و تشکر کردم. معذب بودم، با  یکوتاه لبخند

اصله ف نیا کردمیاز او فاصله داشتم اما حس م نکهیا

فقط اندازه چند قدم  دیفرار کردن کم است. شا یبرا

به اطراف نگاه کرد،  یبلندش با من فاصله داشت. کم

 ی. بکندیپا و آن پا م نیحرف زدن ا یحس کردم برا

 :دمیاراده پرس

 ن؟یدار لیم ییچا-

 !شمیممنون م-

 

هنوز روشن بود، به داخل آبدار خانه رفتم.  یکتر ریز

 رونیشبه پناه بردن داشت، نفسم را ب شتریرفتنم ب

آب گرفتم و به خودم  ریش ریدادم، دست تبدارم را ز

زود با  یلیافتد.  خ ینم یاتفاق بد چیقول دادم ه

 برگشتم.  یچا وانیدول



 

 توانستمیمست کننده بود اما نم یچا نیدارچ عطر

فکر کار  یآن تمرکز کنم، هول شده و ب  یرو

 ینیبعد س یو کم ختمیگل رقندان چند  یرو کردم،یم

 یبرش قراردادم. رو زیم یرا مقابل محتشم رو

 خورد و گفت: یتکان هیچهارپا

 باهاتون حرف بزنم! خواستمیاومدم... م-

 و گفتم: دمیرا برداشتم، عقب کش وانمیل

 !دییبفرما-

. هوا در آستانه دمیو به خودم لرز دیوز یخنک مینس

زمستان  یشدن بود اما هنوز حال و هوا یبهار

 را برداشت و گفت: وانشیداشت. معراج ل

 ومدن؟یبرادرتون ن-

 

 سوالش به خودم آمدم: با

 نه!-

 !نییپس تنها-



 یداشتم وقت یبیحس عج دم،یپشت سرم چسب وارید به

من  تیراحت در مورد موقع یوقت ن،ییراحت گفت تنها

سفت شد و عضالت گردنم  وانیحرف زد. دستم دور ل

ام نبض دار شد و  قهیوشه شقمنقبض شدند. رگ گ

 . دیچیدلم بهم پ

 راستش خانم پاکزاد...-

. دمینوش یاز چا یشدم و جرعه ا رهیصورتش خ به

دادم.  یتسل یرا کم سوختیحلق خشک شده ام که م

کردم و دلم خواست تا  نیرا پر از عطر دارچ میها هیر

 با بو کردنش استرسم را کمتر کنم. 

 

نگاهم  یمعراج محتشم با حالت خاص یها چشم

 کردند:

 یرو خوامیرو مطرح کنم و م یموضوع هی خوامیم-

شما  دونمی. البته... البته مدیفکر کن نیدیکه م یجواب

 .دیکنینم یفکر کار یب

قرارداد حسام را  یفکر؟ چرا کرده بودم! وقت یب

 میتسل ینداشتم. وقت ینخوانده امضا کردم فکر

ام شدم هم فکر نکردم، من بعد از به اسم حس یوانیح

 میتصم یحسام هم فکر نکردم. من وقت یریدستگ



 دکیکه اسم افرا پاکزاد را  یجان مهیگرفتم آن ن

 سر و سامان دهم به فکر افتادم. دیکشیم

 .خواستمیراستش... م-

 

و همچنان مات صورتش  خواستیچه م دانستمینم

 دیو از دبودم، نگاهش را از من گرفت. از جا بلند شد 

 به عقب برداشت و لب زد: ی. قدمکردیم یقراریمن ب

 د؟یکنیبا من ازدواج م-
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به  یتمرکز چیو حال کارگاه را نداشتم. بدون ه حس

خواست  یکه نم یا یکردم و با خستگ یدگیکارها رس



بار  یبرا لمیافتادم. موبا یصندل یاز تنم برود، رو

توانستم  یهزارم زنگ خورد و بدون نگاه کردن هم م

هفته  کینشده. از  زیچ چیه الیخ یمعراج ب میبگو

پشت سر همش مجبورم کرد  یزنگ زدن ها شیپ

شماره  دیبه ذهنم رس یتلفن را از برق بکشم و حت

اش را مسدود کنم اما... اما شوهرم بود؛ دروغ گفته 

 بود و بد کرده بود اما...

هدف دنبال  یب میگذاشتم و دست ها زیم یرا رو سرم

 یرا قطع کند. معراج را چه م شیگشت تا صدا لیموبا

 چیکدام ه چیه ستهیو شا کایکردم؟ حسام را چه؟ مل

از  شتریسکوت ب نیبا من نگرفته بودند و ا یتماس

و  دهیچیاوضاع انقدر پ یترساند. ک یمرا م زیهمه چ

 در هم شد؟

. دیکش رونیکه به در خورد مرا از افکارم ب یا تقه

که آرام داخل شد.  نمیسرم را باال بردم تا سلما را بب

ام به مشکل برخورده. در  یدر زندگ یزیچ دیفهم یم

بدهد  یخواست مرا دلدار یکه م دمید یم شیچشم ها

دانستم  یجرئت نداشت؛ نم ایدانست چطور  یم ایاما 

 نیتوانست ا ینم یحرف چیدانستم ه یکدام اما م

قادر  یبدهد. نه شکوه و نه اشک نیمرا تسک یدردها



آرام بسازد با  یو از من آدم دیزجرها را بشو نیبود ا

 خسته کننده. یا یزندگ

 جانم سلما؟ -

را  میدو کلمه گلو نیرا صاف کردم تا هم میصدا

. انگار صد سال بود حرف دیایدرب میبخراشد و صدا

 جواب داد: دینزده بودم. با ترد

 خانم. ستهیدوستتون اومدن... شا -

خواستم  ینشست؛ نم میلب ها یکمرنگ رو یلبخند

دانستم  یشناختمش که م یاما آنقدر خوب م نمشیبب

کند، چه برسد به  یرا رها نم زیچ چیه یراحت نیبه ا

دانستم  یو من هنوز نم یبزرگ نیه اب یمسئله ا

 یبرادرشوهر ایکرد  یمرا باور م ست،یموضعش چ

 شناخت. یکه حتما سالها بود او را م

تونن دو ساعت  یهم بگو م هی... به بقادیبگو ب -

 کنن برن. لیزودتر تعط

بشوند  یرا کس ستهیشا یو صدا میخواستم صدا ینم

 ییتشت رسوا ایداد بزنم  زم،یاگر قرار بود اشک بر

اگر قرار بود  میآبرو ندازم؛یبام ب نیا یخودم را از رو

که  ییها نیرفت، نه ا یم ستهیشا یبرود، فقط جلو

 .شانیساختن زندگ یبه من چشم دوخته بودند برا



نگاه نکردم.  شیآمد. در چشم ها ستهیرفت و شا سلما

که از چهارچوب در  دمیکوتاهش را د بایتقر یمانتو

در را پشت سرش  میکه به او بگو نین ارد شد و بدو

 نیهمراهش نبود. فقط من بودم و ا کایبست. پس مل

شهر، او  نیسال برگشتنم به ا کیکه بعد از  یدوست

به زادگاهش  رگشتب گرید یهم با شوهرش از شهر

را دوباره ادامه  یدوست نیا میکرد. خواست دایو مرا پ

از ما گرفته  شیکه سال ها پ یزیچ می. خواستمیبده

 یبودم تا وقت الیمن چه خوش خ میریشد را پس بگ

برادر بزرگتر نابودگر تمام  ،یشوهرش، حام دمیفهم

 گذشته من است.

دهانم را قورت دادم و سرم را باال آوردم تا بتوانم  آب

به چهره نداشت. برعکس  یرنگ نم،یصورتش را بب

د نداده بود. در نتیز شیهم به لب ها یلبخند شهیهم

دانستن کمرش را مثل من خم کرده بود انگار. دوباره 

 را صاف کردم و گفتم: میصدا

 ارن؟یب ییچا هیبگم برات  -

 را خواستم بردارم که گفت: تلفن

 م؟یحرف بزن شهیخوام افرا... م ینم یزیچ -



. ساعدم را دیو نفسم را بر دیچیدر معده ام پ یدرد

و تمام عضالت شکمم جمع  دمیکوب زیم یرو بایتقر

 :دیاز جا پر ستهیشد. به نفس نفس که افتادم شا

 ؟یخوب ؟یشد یچ -

هوا مرا  یکه ب یرا کنترل کردم تا درد میها نفس

درد  نی. باالخره ارمیبگ دهیکرده بود را ناد ریغافلگ

 .گرید یرفت مثل تمام زخم ها یهم م

 راحت باش... نیآره خوبم. بش -

 شست و گفت:مبل ن یرو دلواپس

 م؟یشه حرف بزن یم -

 کردم و لب زدم: یطوالن ینگاه شیچشم ها در

 م؟یمجبور -

 افرا. میآره مجبور -

 ؟یکن یباورم نم -

که  ادمهیشد؟ من فقط  ینطوریا یشد افرا؟ ک یچ -

 .نیفقط رفت هویو  یحذف کرد تیکامال منو از زندگ

 یم دیاتفاق با نیدهانم را قورت دادم. پس واقعا ا آب

 .میزد یحرف ها را م نیا دیافتاد. با



 رم؟یبگ ادی یاطیکارگاه رفتم که... که خ هی ادتهی -

خون دل من  متیخاطرات به ق نیرا تکان داد. ا سرش

 .ندیایقرار بود به زبان ب

که گرفتنش به  ادتهیحسام صاحب کارگاه بود؟  ادتهی -

 محل؟ یخاطر چک ب

. من هنوز زیم یچوب ها یقفل شد رو میها چشم

نگاهش  گریمبل. د ینشسته بودم و او رو زمیپشت م

شدند  یرد م میچشم ها یکردم. خاطراتم از جلو ینم

 یم دینبا دیکه شا یو باز تکرار... تکرار تمام اتفاقات

اگر  دیو شا ییاگر من پر نبودم از تنها دیافتادند. شا

اگر پدر و مادرم  دیشا بود، یمرد عاد کیحسام فقط 

بودند و از  ادیز دهایمرا دوست داشتند... شا شتریب

من  یچرخ زندگ فتند،یتوانست ب یکه م یتمام اتفاقات

 نجایخط شکسته افتاد و من لنگان لنگان تا ا نیا یرو

 آمدم.
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 یفکر م ای... خدادهیم تیکردم که بهم اهم یفکر  م -

فهمه منو.  یهست که م یزندگ نیا ینفر تو هیکردم 

داشتم  ینبودم اما سع یسرنوشتم راض نیمن از ا

تا  رمیبگ ادی یکار هی... من رفتم ستهیدرستش کنم شا

خوام بسازم. من تمام تالشمو  یکه م یجور ندمویآ

شد،  یکه بهم م ییها یهرم یتمام ب نیکردم تا از ب

بعد  یکه من بودم و من و... ول نمیروشن بب ندهیآ هی

 حسام اومد.

 افرا؟ -

 نی. من از استهیمن فقط شونزده سالم بود شا -

 زیخواستم. من از خدا چ ینم یخاص زیچ یزندگ

که افتاد؛ نه  یخواستم. همه اتفاقات ینم یادیز

 شتریمن نبود اما من ب ریتقص شیلیخ یهمش... ول

 یبودن برادرشوهر تو رو م فیدارم تاوان کث میزندگ

 دم.

جمالت را گفتم.  نیو ا شیبار، زل زدم در چشم ها نیا

شد و خودش را محکم به  هیاش تخل یتمام انرژ



. آمده بود تا از من بشنوم که همه دیمبل کوب یپشت

به  زینبوده؟ مگر قرار بود همه چ شیب یکابوس زیچ

 تمام شود؟ یو خوش یخوب

 داره. تیپس... پس واقع -

 زدم و گفتم: یشخندین

رو خراب  زیهمه چ دیدروغ بگم؟ چرا با دیچرا با -

 ...یکردم وقت یم

مجبور  یخراب شد وقت زیامد. همه چ میبه گلو بغض

بدهم  حیمعراج توض یبودم تک تک لحظاتش را برا

 کند به حال خودم. میتا رها

 افرا؟ یکار کرد یچ -

چه  دینگاه کردم تا انگار تازه فهم شیدر چشم ها فقط

باز  مهین یگرد شده و دهان یی. با چشم هامیگو یم

 گفت:

 دونه؟ یدونه؟ معراج... معراج م یشوهرت م -

چندماهه  نیکه ا یبرآمده از تمام اتفاقات دم،یکش یآه

که به دفتر  یآمده بود. چقدر گذشته بود از روز شیپ

و او را  زمیبر رهیدا یرا رو زیتا همه چ معراج رفتم

ما نبود... عالقه  نیکه ب یاز بند خودم رها کنم؟ بند



بود و  شتریاستحکامش ب یزیبود که از هر چ یا

 قرار بود بماند. شیها ولکه سر تمام ق یمرد

 خودم بهش گفتم. -

 بلند گفت: ییبا صدا ستهیشا

 ؟یمگه تو خر -

حرف ها  نیتر از ا حرف نگاهش کردم. من نادان یب

 چیتوانستم ه یتوانستم سکوت کنم. م یبودم. م

 یشد راز ینفهمد؟ مگر م چیو معراج هم ه مینگو

 چینگه داشت و ه نهیرا تا ابد در س نیسنگ نیچن نیا

 نگفت؟

مسئله رو حلش  نیا دیافرا... افرا تو... افرا با یوا -

 .میکن

 م؟یکدوم مسئله رو حل کن -

تعجب داشت که من  یجا شینگاهم کرد. برا گنک

 یشتریب تیهمه مشکل، کدام اهم نیا نیب دمیفهم ینم

 حل شود؟ دیدارد و با

 ی. مهیروان هیمتجاوزه...  هیحسام  یگ یافرا تو م -

 باهاش ازدواج کنه؟ کایمل یبذار یخوا



حل  یکردم؟ من ابرقهرمان نبودم برا یچکار م دیبا

کرده  ریخودم گ یها ی. من در بدبختهیمشکالت بق

 بودم.

اونقدر بزرگ هست که بتونه مشکالت  کایمل -

 خودشو حل کنه.

 گفت: کالفه

 سالشه افرا! ستیفقط ب کایمل -

نگاهش کردم. چهار سال فقط از مِن آن روزها  مات

 یکرد وقت یم یبزرگ تر بود. چهار سال چه تفاوت

ود. حسام که او هم خراب ش یبرا زیقرار بود همه چ

 لب گفتم: ریبود. ز شهیبود که هم یهمان

 کنه...! یداره ازدواج م -

خواست  یانگار نم گریکه د ییبا صدا ستهیشا

 کنترلش کند، بلند گفت:

 کنه از سر عقله؟  یازدواج م یمگه هر ک -

جمع و جور کرد تا بتواند آرام تر  یرا با مکث خودش

 حرف بزند:

 یچ یگ یکنم که م یم افرا... من بهت اعتماد -

که  دمی. دکایبا مل دمیحسامو د یشده... من رفتارا



که تو  یهر زن بایکنه پادشاه عالمه و با تقر یفکر م

... افرا کایکنه و مل یمثل برده رفتار م دهید شیزندگ

 ینطوریکه ا ییپوسته شده. اگر تو هیجذب  کایمل

 کایمل گهیچند صباح د یقدم برندار هی یزخم خورد

 ی. مارهیبتونه دووم ب ستیشکنه و... معلوم ن یهم م

 ...ستنیتونه افرا؟ همه مثل تو ن

 کردم: نگاهش

 م؟یمگه من چطور -

. یهست یقو یکن یکه فکر م یاز اون شتریتو ب -

. هیچ یزندگ دمیفهم یمن... اون موقعا بچه بودم. نم

چرا مادر  دمیفهم ی. نمیچرا فاصله گرفت دمیفهم ینم

تجربه ها به  نی. اما تمام ایو پدرت رو دوست ندار

به  یترت کرد تا برس یکه تو رو بشکنه قو نیا یجا

 یچنگ و دندون بجنگ با ی. تونستیکه هست یینجایا

که در حقت  ییکه تمام ظلم ها یو به همه نشون بد

به  ی... ولی. ولرهیتو رو بگ یشد نتونست جلو

 دیبا یکه تونست ییهستن؟ تو ینطورینظرت همه هم

 یتونن باشن اما من م یهم م هیکه بق ینشون بد

 و کمکش کن افرا. اینتونه... ب کایترسم مل

 گفتم: شهیو کالفه تر از هم دمیبه صورتم کش یدست



 گهیچند روز د نای. استهیدونم چکار کنم شا یمن نم -

من شوهرشو ول  یبه خاطر حرفا ادی. مشونهیعروس

 که...! یکن یبا خودت فکر م یچکنه؟ تو 

 :دیحرفم پر انیم

 به من بسپر.... بذار من درستش کنم. -

 چرا انقدر برات مهمه؟ -

انداخت، انگار که مقصر باشد. آرام  نییرا پا سرش

 گفت:

 حسام. یکردم برا شیمن معرف -

 :دمیکش یآه

 ...!ستهیشا یدونست یتو که نم -

 کرد: ناله

 افرا... میبذار درستش کن -

 یخوا یم یهر کار سته؟یشا یچکار کن یخوا یم -

 خراب تر بشه. نیاز ا ستیقرار ن گهیبکن. د

 و گفت: ستادیا میو رو به رو دیپر شیجا از

 ؟یبهم اعتماد دار -
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 گریبود که من د ینیکردم. اعتماد کلمه سنگ نگاهش

اش بدهم.  هیهد یبه کس یراحت نیتوانستم به ا ینم

را از من خواسته بود و بعد، فقط  نیمعراج هم هم

همه  ریکه وجدان خودش را راحت کند، ز نیا یبرا

 زد. زیچ

بکن. آب از سر من  یبکن یخوا یم یهر کار -

 گذشته.

 بود که گفت: یکاف شیانگار برا جوابم

 هی. ادیگم ب یهم م کایخونه من. به مل میبر ایب -

 نیا یجلو میتون یفکرمه که به نظرم م یتو ییزایچ

 میکن یکار هی میو بتون میریرو زودتر بگ یعروس

 داره. تیواقع یگ یکه م یینایهم باور کنه که ا کایمل



دل در دلم  م،یدیبه خانه اش رس یچشم بهم زدن در

در سر دارد. حرف  یچه نقشه ا ستهینبود بدانم شا

که از نظر من  دیرسیم ییو برعکس به کارها زدینم

را شست و  یرا روشن کرد، قور ینبود. کتر یازین

 زیم کردیم یسع دیچرخیدور خودش م کهیبعد در حال

 مقابلم را مرتب کند.

ه مبل ولو شده بودم، ذهنم خسته بود و کالفه شد یرو

بدتر از همه  خواهد،یچه م ستهیشا دانستمیبودم. نم

که گذشت  ی. کمزدینم یاصال حرف ستهیشا نکهیا

 گفتم:

 ؟یکن کاریچ یخوایم یبه من بگ شهیم ستهیشا-

 گذاشت و گفت: یکتر یرا که پر کرده بود رو یقور

 رو کنم. کایمل یدست حسام رو برا خوامیم-

 :دمیپشت گردن دردناکم کش یکردم، دست نگاهش

دستت درد نکنه منم همون موقع بهت گفتم چطور -

 یکنیباورش بشه؟ فکر م کایکه مل یکن یکار یخوایم

 کنه؟یکه از حسام ساخته با قصه من خراب م یتیذهن

را به پشت گوشش  شیکنارم نشست، موها ستهیشا

 کرد و گفت: تیهدا



اگه خود  ؟یاگه خود حسام دهنش باز بشه چ ینه، ول-

 ؟یچ ادیحسام به حرف ب

 :دمیخند یعصب

 یحسام و بگ یگلو خیب یچاقو بذار یخوایواقعا؟ م-

 اعتراف کن؟

را باز کرد و دوباره بست.  شیشده بود، موها کالفه

خسته  کردندیکش فرار م ریکه از ز ییبه نظرم موها

. کردندیم شتریاش را ب یاش کرده بودند و کالفگ

 را بست گفت: شیبا حرص موها یوقت

کار  هی شه؟یحرف بزنه، نم میکنیکار م هی ینه، ول-

 دستش رو بشه! میکنیم

را گرفت،  کایشماره مل ستهیتکان دادم و شا یسر

بلند گو گذاشت و اشاره کرد سکوت  یرا رو یگوش

نداشتم،  یحس خوب کایمل یصدا دنیکنم. با شن

 گفت: یبا مهربان ستهیشا

 یایسر ب هی یونتیم ؟یجون خوب کایسالم مل-

 خونمون؟

 یسالم و احوالپرس ستهیبا شا یبا خوشحال کایمل

 کرد و گفت: یگرم



 ها حاضر شده؟ فتی. گامیآره، م-

 تکان داد و گفت: یبا تاسف سر ستهیشا

 خوامیم دمید یزیچ هی یعروس یها فتیگ ینه برا-

 .میها رو عوض کن فتیگ یباش یاگه اوک

 ؟یخواینم رونیاز ب یزیچ فتم،یباشه االن راه م-

 .ایب زمینه عز-

مبل پرت  یرا کنارش رو یرا قطع کرد، گوش تماسش

 کرد و گفت:

 فتیگ گهیخجسته است، از بس خوشه م یلیخ-

 .یعروس
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واقعا  کایحق داشت، مل ستهیرا بستم، شا میها چشم

 یدیفهمیم یکردیساده بود. از دور که نگاهش م

 ییو گل ها فتیو گ یدغدغه اش فقط لباس عروس

عروسش سوار کند.  نیماش یرو خواهدیاست که م

باشد که  یقرمز یاش تعداد رزها یتنها نگران دیشا

بزند و  نیماش یرو یبه مناسبت خاص خواستیم

 یایدر رو یکه به قدر ی. دختردیایمبادا کم ب دیرستیم

غرق شده بود که دل  دشیشاهزاده سوار بر اسب سپ

 نداشت. یعروس فتیبه جز گ یا ینگران

 یبه قدر دم،یچیبرسد به خودم پ کایکه مل یتا زمان 

موقع  کایواکنش مل دانستمی. نمدیجوشیکه معده ام م

که با  دیمرا در کارگاه د یباشد،  وقت تواندیچه م دنمید

تجاوز حسام بحث  یمعراج بخاطر دنبال کردن ماجرا

 یکرده بود. اگر ذره ا یبا خودش چه فکر کردم،یم

ازدواجش  یها فتیدنبال گ النا کردیبه حسام شک م

و به بخت  گرفتیغم بغل م ینبود، قطعا گوشه زانو

 . فرستادیکه داشت لعنت م یبد

به من و  ینگاه ستهیشا ،دمیزنگ از جا پر یصدا با

 کرد: فونیسپس به آ



 حیمن براش توض یتا وقت م،یتو حرف بزن ادیبذار ب-

 نگو! یچیندادم ه

در را باز کرد، دور تر  ستهیتکان دادم و شا یسر

 کایزود مل یلیکه مقابل چشم نباشم و خ یی. جاستادمیا

 گفت: ستهیشا دنیاز پله ها باال آمد و با د

 دایپ دیجد فتیگ یگفت ؟یجون خوب ستهیسالم شا-

 بدو بدو اومدم! یکرد

و او را به داخل دعوت کرد.  دیرا بوس شیرو ستهیشا

خوش و بش  یکنج آشپزخانه کز کرده بودم، صدا

که  خوردیو خون خونم را م دمیشن یکردنشان را م

نشان  یچه رفتار کایمل یعنی. شودیبعد چه م یکم

اشتباه  کیهضم کند که حسام  توانستیم یعنی داد،یم

 نه؟! ایبزرگ است 

به سمتشان رفتم و چشم  یکرد، وقت میصدا ستهیشا

. دورتر از آنها نشستم دیبه من افتاد رنگش پر کایمل

 گفت: ستهیو شا

افرا رو دعوت  نیهم یبرا م،یحرف بزن دیبا کایمل-

 کردم!

وق زده به من نگاه کرد، سر به  یبا چشم ها کایمل

را به  شیو آرزوها دیاختم. آمده بودم تا کاخ اماند ریز



گذاشته  شیکه کنار پا یدیخر یها سهیآتش بکشم. ک

نوعروس خوش  یبود را نگاه کردم، تمامشان بو

آن روز مرا  یحرفها خواستیکه م دادیرا م یالیخ

 .ردیبگ دهینشن

 گفت: ستهیکردم و شا یسالم یسخت به

 ...کایمل-

 :دیچرخ ستهیبهت زده سمت شا کایمل

 چه خبره؟ نجایا-

 بماند جواب داد: میمال خواستیکه م یبا لحن ستهیشا

 !میدر مورد حسام حرف بزن دیبا-

 دور دسته مبل چفت شدند: کایمل انگشتان

در مورد حسام با دوستت چه  ؟یحرف؟ چه حرف-

 سته؟یشا میدار یحرف

 اش نگاه کردم و گفتم: دهیصورت رنگ پر به

 .نیجان، بب کایمل-

. به کردندینم یاری میها هیحبس شد، ر نهیدر س فسمن

 دادم: رونینفسم را ب یسخت



. ستین یکنیکه فکر م یسیحـِــ...حسام اون قد-

 اون... اون...

 :دیشده بود از جا پر یکه انگار جن کایمل

 ؟یگیم یدار یچ-

 یرا گرفت، او را رو کایبلند شد و دست مل ستهیشا

 مبل نشاند و گفت:

 هوی یکارگاه وقت یاون روز تو میدونیهر دومون م-

 میدونی. ممیدیشن یچ میسر از دفتر افرا در آورد

 گه؟ید

 عجوالنه گفت: کایمل

. اصال از کجا گهیدروغه، دوستت داره دروغ م-

 اومده؟ یچ یبرا شناسه؟یحسام رو م

گذاشت که  ییکایشانه مل یدستش را رو ستهیشا

 لب باز کردم: یبه سخت د،یلرزیم

من... من دارم  کاجان،یدروغ بگم مل دیبا یواسه چ -

 ...یول ستین ی. منتگذرمیاز آبروم م

 نایگفته؟ ا یک ؟یبهتون بزن یایبهت گفته ب یک-

 دروغه!

 :دیعقب کش یکم ستهیشا



 فهممیم نمیبیگذشته رو م یوقت کا،یمل ستیدروغ ن-

مرغ افرا مثل  ادمه،ی. اون روزا رو من ستیدروغ ن

. شناختمینبود که م یسرکنده شده بود. اصال دختر

 بود! ختهیچرا بهم ر فهممیشده م یچ دمیاالن که فهم

 !کنمینه، باور نم-

 تر کرد: یلب ستهیشا

از دهن خود  میکار کرد هیاگه  ؟یچ میبهت ثابت کرد-

 ؟یچ یحسام بشنو
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 را برداشت: دشیخر یچنگ زد و ساک ها کایمل

 بشنوم! خوامیهم نم گهیکلمه د هیمن -



خودش را به در  کایمل دیایتا به خودش ب ستهیشا

 یفکر رو یرا ب شیحرفها کهیرسانده بود، در حال

 گفت: کردیم یرزبان جا

تو به من  ،یتو معلومه طرف دوستت رو گرفت-

 یحسام دوستم داره ول نکهی. به اشهیم تیحسود

 ستهی. شاشهیم تیحسود کنهیهمش ازت فرار م یحام

 .یباش یآدم نطوریا کردمیفکرشو نم

به سنگ بخورد  رشیت خواستیکه دلش نم ستهیشا

 گفت:

چرا سرت  ت؟یبه خر یخودتو زد کایچطور باشم؟ مل-

 حسام مشکل داره... میگیتو برف؟ م یرو کرد

 گفت: یبا لحن بد کایمل

 توئه! قیکه مشکل داره رف یاون-

و بعد  دمیپله ها را شن یرو شیپاها دنیکوب یصدا

در را بست. از جا بلند شدم، به سمت  ستهیشا

 مبل انداخته بودم: یرفتم که رو ییلباسها

بر اسبش به  دیاز شاهزاده سپ ادیم یکنیفکر م-

 بگذره؟ یراحت

 نگاهم کرد: خسته



 ؟یحاال تو کجا شال و کاله کرد-

 دادم: رونیرا ب نفسم

 کایمل یول میحرف بزن میکنم؟ اومد کاریبمونم چ-

 فرار کرد. دهینشن

 به سمتم آمد و گفت: ستهیشا

 .شهیکه نم ینطوریا م،یبکن یفکر هی نیبش-

 :دمیسرم کش یرا رو شالم

که  یکس یکرد ول داریب شهیکه خوابه راحت م یکس-

خودشو به خواب  کایخودشو به خواب زده، نه! مل

 میمن و تو و اصال خود حسام هم بگ سته،یزده شا

گوش بده که بخواد  خوادی. اصال نمرهیگوشش نم یتو

 .گهیراست م یک نهیکنه بب یحالج

 بمونه! ینطوریا ذارمینم یول-

 یرو کهیدر حال ستهیرا برداشتم، شا فمیشدم و ک خم

 :کردیمبل نشسته بود سر بلند کرده نگاهم م

 یتو سود دنیپر نییباال پا نیا کنمیحس م ینذار، ول-

 نداره!

 ؟یایبازم م-



داره، فکر  یحد هیاومدن منم  یول امیم ستهیشا-

در مورد اون روزا  کنمیهربار که دهن باز م یکنیم

 هی دیبا یکنیفکر م گذره؟یحرف بزنم بهم خوش م

کاسه تخمه بذارم جلوم و تخمه بشکنم و خاطره بگم؟ 

. شهیکابوس هام تکرار م کنمیهربار که بهش فکر م

همه اونا لطف  کهترس ها دارم  یلیمن... من هنوز خ

 یمطمئن شد یکنم. وقت شونیکار تونمیحسامه و نم

 گوش بده خبرم کن! یبه حرف کس خوادیم کایمل

 خواستیدلم نم یبزند، حت یحرف ستهینماندم شا منتظر

حرف  نکهیا یبرا کرد،یمرا بدرقه کند. قلبم درد م

بزنم تمام گذشته را در ذهنم دوره کرده بودم و حاال 

با انفجار فاصله نداشتم. هربار که اسم حسام  یزیچ

 یصدا توانستمیم یحت شد،یم یآمد روانم متالش یم

درون مغزم را بشنوم و  یشدن سلول ها دهیاز هم پاش

به  یزیت غیبود که ت نیمثل ا میبگو خواستمیحاال که م

تمام حال و احوالم خط  یدست گرفته باشم و رو

 بکشم.

تمام طول  خواستیزدم، دلم م رونیب ستهیخانه شا از

چشم بدوزم  شیو آدم ها ابانیرا راه بروم. به خ ریمس

راه بروم  یتر شود. به قدر یطوالن رمیو دعا کنم مس

 لینقطه کوچک در ذهن آشفته ام تبد کیکه حسام به 



برود معراج چطور  ادمیقدم بزنم که  یشود، به قدر

نکه باورش کرده بودم. فقط یحالم را بد کرد از ا

 تنها باشم. خواستمیم

 

 

 

  _بس_استی#قربان

  ای#آنال

  انای#آر

 153#پست_

لباسم را عوض کردم، مقابل  دمیخانه که رس به

حوصله کنترل را به دست  یولو شدم و ب ونیزیتلو

وقت  چیه ونیزیتلو نیا»  یگرفتم. جمله تکرار

 دنیبه د یاز ذهنم گذشت، عالقه ا« نداره یچیه

 ازیسرم گرم شود. ن خواستمینداشتم فقط م ونیزیتلو

خودم را  و میایب رونیب هیو بق کایفکر ملداشتم از 

شبکه خبر ثابت  یآنها کنم. رو ریغ یزیهرچ ریدرگ

 یکم بود اما چشمم پ ونیزیتلو یصدا نکهیشدم، با ا

زنگ به  ی. با صداگشتیم یخبر یها سیرنویز



معراج در قاب  دنیخودم آمدم، از جا بلند شدم و با د

 در را باز کردم. یحرف چیه یب یریتصو فونیآ

روشن کردن  یرا هم باز گذاشتم و به هوا یورود در

 بتیکه ه دینکش یبه آشپزخانه رفتم. طول یکتر

معراج در چهارچوب در ظاهر شد، صورتش خسته به 

آهسته که  یگفتم، به قدر یلب سالم ری. زدیرسینظر م

تکان  شتریو ب دمیرا شن میخودم هم به زور صدا

 یرا رو تشسالم کردن بود. ک هیشب میخوردن لبها

 :دمیمبل انداخت و در را بست، با بسته شدن در پرس

 ؟یخوریم ییچا-

 گفت: دیکشیکه کالفه بودنش را به رخ م یلحن با

 یخوایم یتا ک ؟یریچشم از من بگ یخوایم یتا ک-

 ؟یریبگ دهیمن رو ناد

گرفتم، با چند قدم  ریش ریرا ز یرا ندادم، قور جوابش

 یرا به آشپزخانه رساند. دستش را روبزرگ خودش 

فشار داد و با بسته شدن آب به صورتش  ریاهرم ش

 ماندم: رهیداشت خ میبا چشم ها یکه فاصله اندک

 معراج؟ یخوایم یچ-

 اوج گرفت: شیصدا



 یفهمیبخوام؟ م دیبا یافرا به نظرت چ خوام؟یم یچ-

نبودن  یکه محض خال یدونیم ؟یفهمیم ؟یتو زن من

 ؟یرو امضا نزد یاون دفتر به اون گندگ ضهیعر

تو صورتم  یکه مال من ییرو؟ چرا تو نایا یفهمیم

 چرا افرا؟ ؟یکنینگاه نم

و  دمیپرت کردم، چرخ نکیرا با حرص کف س یقور

 :ستادمیدرست رخ به رخ معراج ا

که انگار نه  یکنیرفتار م یطور هیچرا؟  یدونینم-

محضر نشده و ما خوش و خرم از  یزیانگار چ

بهت اعتماد کردم، اگه  یخونه. معراج من لعنت میاومد

رو از بوم بندازم همون  مییقرار بود تشت رسوا

حرفها  نیکه ا یهمون وقت نداختم،یم شیسال پ زدهیس

کهنه شده نخ  ددر هیداشت. االن  یداریخر هی دیشا

 ؟یخوایم یچ یدیکش رونینما رو از ته صندوقچه ب

به زن من  کهیمرت نیا دینیآدم ها بب یه یبگ یخوایم

 ؟یزیخودت رو بر یآبرو یخوایکرده؟ م یدست دراز

 ؟یخلق کن یخودتو انگشت نما یخوایم

انگشت  یرفت و رو نییسرخ شد، نگاهم پا صورتش

را  شیکه مشت کرده بود ثابت ماند. دندانها شیها

 و گفت: دیهم ساب یرو



اگه مرد بودم  رتیغ یمنه؟ ِد من ب رتیاالن بحث غ-

رنگ و  یدیفروشگاه اونو د یتو یوقت دمیفهمیم دیبا

همونجا خونش  دیبا رتیغ یروت عوض شد، من ب

 . کردمیخودمو راحت م الیو خ ختمیریرو م

خفه شدم و  ،ینکن یمعراج من خفه شدم که تو کار-

آلوده نشه و  یکه دستت به خون کس اوردمین یاسم

 ؟یراحت نیبه هم ؟یختیریخونش رو م دیبا یگیتو م

معراج من بهت بله ندادم که تاوان گذشته ام رو از تو 

 !رمیبگ

به  ینگاهش کردم. قدم د،یکوب نکیحرص لبه س با

 و گفت: دیپشت گردنش کش یعقب برداشت، دست

 من راحت از گناهش بگذرم! یخوایافرا م-

 از خشم شد: زیوجودم لبر تمام

گذشته  نیبگذر، ولش کن معراج. چرا دست از سر ا-

من  یزندگ ی. مگه اون موقع تویداریبر نم یکوفت

چرا  د؟یکن یچرا ولم نم ؟یکن ییادعا یکه بخوا یبود

 کایمهربون تر از مادر؟ چرا مل هیشده دا ستهیشا

گوشش  یروضه بخونم تو یخره که هرچ نقدریا

به  یدیکوب و یگذشته منو گرفت قهیچرا تو  ره؟ینم

 ؟یولش کن یخوایو نم وارید



 یشد، پشتم را به معراج کردم و قور یجار میاشکها

را  میاشک ها خواستمی. مدمیلب پر شده را آب کش

رفتم و  ی. به سمت کترمینزن یحرف گریو د ندینب

 :ستادیمعراج پشت سرم ا

 افرا!-

و بعد که  کردیشده بودم از بس اسمم را صدا م خسته

آمد که بدون خبر  یم ادمیجوابش را بدهم  خواستمیم

مادر آن دختر  یکرده است. صدا ییاز من چه کارها

و بعد حس خشم در وجودم زبانه  شدیدر گوشم اکو م

خاکستر شکل  ریکه از ز شدمیم یو آتش دیکشیم

 گرفته ام.

 یگذاشتم، وقت یکتر یرا پر کردم و رو یقور

 ود:ب ستادهیمعراج نفس به نفس من ا دمیچرخ

 ؟یمجازاتم کن یخوایم یتا ک-

نگاهش کردم، لحنش درمانده شده بود و  تیعصبان با

 زدم: ی. پلکخوردندیدرون کاسه تکان م شیچشم ها

معراج. من ازت  میشهر بر نیاز ا م،یکه بر یتا وقت-

. میاز نو شروع کن گهید یجا هی میخواستم بر

شوهرم پشتم  خوامیفقط م خوامیو مراسم نم یعروس

 اده؟یز نیا م،یباشه و بذاره بر



 بکنه؟ خوادیم یاون کثافت هر غلط یخوایم-
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 بکنه؟ خوادیم یاون کثافت هر غلط یخوایم-

 خواستمیکه م یرا مشت کردم، تمام گذشته ا دستم

 یتداع میروزها بارها و بارها برا نیفراموشش کنم ا

 مکث کردم و گفتم: ی. لحظه اشدندیم

 یکس دمیمن زجر کش ینداره، مگه وقت یبه من ربط-

گفت اون  یچته؟ کس دیپرس یدست منو گرفت؟ کس

 ه؟یعوض

 تکان داد و گفت: یسر تاسف معراج

 بگم! یچ دونمینم-



بزند چنگ زد و کتش را برداشت،  یحرف نکهیا بدون

و رفت. با رفتنش به کانتر  دیدر را پشت سرش کوب

 خواستمیپر از اشک شدند، نم میزدم و چشم ها هیتک

خودم و تمام  یشوم. دلم برا میچشم ها دنیمانع بار

 کنم. یکار توانستمیو نم سوختیاحساس و اعتمادم م

 *** 

گذاشته  میپاها یرا رو فمیتم، کنشس ستهیشا مقابل

اخم  ستهی. شادادمیرا تکان م میاراده پاها یبودم و ب

 کرد: یزیر

 ؟ینکن دختر، مگه استرس دار-

رو  کایباز مل ییاالن به چه هوا سته،یشا دونمینم-

 نجا؟یا یکشوند

. کنهیداره اشتباه م میبهش بفهمون دی. بایهرچ-

 ؟یبدبخت یبا سر بره تو یخوایم

از خواب ناز شوهر کردن  خوادینم کایمل ستهیشا-

 بشه، باور کن. داریب

 دنیبا د ستهیشا یول نمیبب یواکنش خواستیم دلم

تکان داد.  یدست شیبلند شد و برا شیاز جا کایمل

را  کایمل یمقابلم دوختم و بعد صدا ینگاهم را به منو



دستش را  ستهیشا یخواست برود ول دنمی. با ددمیشن

 یبا تمام نفرت کایمل دمیا بلند کردم و دسرم ر د،یکش

مانده  رهیبه من خ باشددر وجودش  توانستیکه م

 گفتم: یاست. به سخت

 !کایمل نیبش-

دوکلمه را هم به زور  نینداشتم سالم کنم و هم توان

گره خورده نگاهم کرد و بعد رو به  یگفتم. با اخم ها

 گفت: ستهیشا

دوستت  نیا الیخیکنم ب کاریجون، من چ ستهیشا-

لباس عروس سفارش دادم.  هیکردم  یغلط هی ؟یبش

 ن؟یداریچرا دست از سر من برنم

که از  یطور چاند،یپ کایدستش را دور مچ مل ستهیشا

 در هم رفت و گفت: کایشدت درد صورت مل

 .میحرف بزن دیبا کا،یمل نهیهم میحرف بزن یتا نذار-

 حوصله جواب داد: یب کایمل

 تموم شد رفت. دمیمنم شن یباشه تو گفت-

 :دیهم ساب یرا رو شیدندانها ستهیشا

تموم  یچیه یآدم گوش ند نیع ینیتموم نشده، تا نش-

 .شهینم



 لب گفتم: ریبه اطرافم انداختم و ز ینگاه

 .کننیآروم باش دارن نگاهمون م ستهیشا-

 کایدور شد، مل کایکه انگشتش از دور مچ مل نیهم

 ت:به عقب برداشت و گف یقدم

برام  یجار هیبذار قدر  سته،یدست از سرم بردار شا-

لطف  یبه هم بباف فیبازم اراج یخوایو اگه م یبمون

 !این میکن اصال عروس

تند بود  شیتفاوت به سمت در رفت، قدم ها یب بعد

و  ردیدوباره او را بگ ستهیشا دیترسیانگار م

. با رفتنش نفسم را ندیما بنش زیسر م دیمجبورش کن

 خوردم: زیم یآب رو وانیاز ل یدادم، جرعه ا رونیب

تو عشق  ستیدختره خواب ن ؟یخواستیم نویهم-

 ی. حاال تو هدهیرس یهوشیحسام غرق شده و به ب

باتالق  یدوست داره تو نیروضه بخون نجاتش بدم ا

 سر خودت؟ یتو یزنیم یدار یبره تو چرا نشست

 نگاهم کرد: یبا ناراحت ستهیشا

 دیبدبخت بشه همه عمر با نیمن معرفش بودم، ا-

 سرم. یبزنم تو



حسام چه  یدونستیخودت نم یوقت یمعرف بود-

 ! گهیبسه د یحاال همه تالشت رو کرد ه،یجونور

و بلند  دمیآبم را سر کش وانیکالفه شده بود، ل ستهیشا

 شدم:

 ؟یندار یکارگاه. کار رمیم-

 نه مواظب خودت باش!-

به  دنیرفتم و به محض رس یسمت در خروج به

 یزنگ گوش یدربست گرفتم. با صدا کی ابانیخ

شماره  دنیتوجهم به صفحه اش جلب شد  و با د

که معراج او را به  گفتیم یزدم، حس یعاطفه لبخند

 سراغم فرستاده است. تماسش را جواب دادم:

 سالم عاطفه!-

 چه خبرا؟ ؟یسالم افراجون خوب-

 تم:راننده آدرس دادم و گف به

 !ییدایمنم به لطف خدا. کم پ ؟یتو خوب یسالمت-

بعد مدتها دور هم  رونیب میامشب بر خواستمیاتفاقا م-

 .میباش

باال رفت، معراج انقدر نگران بود که عاطفه  میابروها

آمد  یکرد؟ بد هم نبود، اگر عاطفه م یمن م ریرا اس



هم که شده فکرم را از  یمدت کوتاه یبرا توانستمیم

 یبزرگ یچند روز دور کنم. لبخند نیفاقات اهمه ات

 لبم نشست: یرو

 دنبالت؟ امیکارگاه، ب رمیمن دارم م ه،یعال-

 مکث کرد و گفت: یکم

ساعت مونده به  هیدارم برو کارگاه  نینه، من ماش-

 دنبالت. امیآخر کارت تک بزن ب

 کردم و گفتم: نیماش یبه ساعت رو ینگاه

 .نمتیبیم ستین یباشه مشکل-
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داشتم، سر و کله  یاز قطع کردن تماس حس بهتر بعد

فقط دلم  خواستمیرا نم کایو مل ستهیزدن با شا



 نیدور باشم و عاطفه بهتر زیاز همه چ خواستیم

او را کنار  میروزها نیکه در بدتر یود. کسب نهیگز

شد. سلما  لیتبد یخودم داشتم و کم کم به دوست خوب

و من از او  شدمن استخدام  شیهم به واسطه او پ

 بودم. یراض

شدم، سر چرخاندم و با  ادهیمقابل کارگاه پ دنیرس با

 یاز سر راحت قیعم یمعراج؛ نفس نیماش دنیند

به شکل  یو زنگ زدم. درون کارگاه زندگ دمیکش

 یکه پر و خال ییداشت، دوک نخ ها انیجر یگرید

گوش را کر  یچرخ ها که حساب یو صدا شدندیم

پارچه  هیال هیاز ال شدیرا م یخوب زندگ ی. بوکردیم

بودند حس کرد و چقدر  دهیبرش چ زیم یکه رو ییها

 بماند. نطوریهم زیهمه چ شهیهم خواستیدلم م

گرفته عصرکه از پشت پنجره خودش را نشانم  مانآس

بلند شدم و منتظر زنگ عاطفه ماندم.  میداد، از جا

طبق وعده مان، خبر از اتمام  شیساعت پ کی

 یرا برا ریساعت اخ کی نیداده بودم و ا میکارها

کردم و نقشه  یرفتم و فکر م یاتاق راه م یخودم تو

 شهیتر از هم علومکه حاال نام یا ندهیآ یبرا دمیچ یم

 فمیمرا به خود آورد. ک لمیموبا یرو یبود. تک زنگ

 یلب ریز بایتقر یقاپ زدم و خداحافظ زیم یرا از رو



رفتم.  رونینفرات کارگاه دادم و ب نیآخر لیتحو

تکان دادم و سوار  شیبرا یدست دم،یعاطفه را که د

 شدم. در را که بستم گفت: نشیماش

 ؟یخر ینم نیتو چرا ماش -

 سالم. کیعل -

 ؟یخر ینم نیسالم. تو چرا ماش -

 دادم: لشیتحو یالک یاخم

 دنبالم؟ یانقدر سخت اومده بهت که اومد -

داد و به راه افتاد. چند  لمیتحو یی«برو بابا»لب  ریز

گرفتم جواب سوالش  مینگذشت که تصم شتریب هیثان

 را بدهم:

جفت کارگاها. پول  یتو ختهیم ر هیفعال تمام سرما -

 ندارم. دنیخر نیماش

 محتاطانه داد: یشنهادیگرم زد و پ یلبخند

 ر؟یبگ یاز همسر گرام -

 یو ب یمعن یب شنهادیماندم، نه به خاطر پ ساکت

صورتم خورده  یموقعش؛ انگار تازه لفظ همسر تو

شب همسر بودم، من که نه،  کیاو  یباشد. من برا

 نیآرامش من شد تا آرام بخوابم با ا هیشب ما کیاو 



 زیهمه چ شیاز من فاصله داشت. فردا یکه چند قدم

 .ختیبه هم ر مانیبرا

 !یس همه چ ختهیبه هم ر یلیخ -

 یکرد. تمام راه نه او حرف زد و نه من و وقت سکوت

در همان سکوت  م،یدیشاپ مورد نظرمان رس یبه کاف

 وارید نیا چد،یدر مشاممان بپ یتا عطر خوش چا

قرمز  کیاز ک یشکسته نشد. تکه ا نمانیب یا شهیش

 رنگ کند و گفت:

رو  یقبل یگذره. توپ سال نو یم عیچقدر زمان سر -

 در کردن. روزید نیانگار هم

بود که  رگذشتهیچندماه آخر من انقدر سخت و د نیا

را از نو شروع کنم.  زیبودم تا همه چ دیع نیمشتاق ا

 یبرا یدیاز ام یارمغان میبار برا نیزود گذشتن ا

از  یاسم گریزدم، د یپلک که م دیبود. شا ندهیآ

برود دروغ  ادمیحسام نبود و آنقدر گذشته بود تا من 

 بر من رفته بود. شتهمعراج را و هر چه در گذ

 تو فکرته افرا؟ یچ -

 هیو به مبل تک دهیرا نوش شیکه کردم، چا نگاهش

 یش خوشم آمد. لژراحت طیکافه و مح نیزده بود. از ا

 یحرف زدن و برا یداشت برا یمحفوظ و خانوادگ



نشدن. صاف نشستم و خودم را جمع و جور  دهیشن

 کردم:

 و ... یو گرون یدیو کارگاه و ع یآخر سال -

 کردم و ادامه دادم: یمکث ش،یچشم ها دنید با

 .یینجایگفته که ا زویمعراج بهت زنگ زده همه چ -

 طرفم خم شد: به

 یداره به گردن من و م یمحتشم حق برادر یآقا -

 یا یدوست م،یکه من و تو با هم گذروند ییدونه روزا

 یطوالن یدور هیبعدش  دیدرست کرده که شا نمونیب

با من  بهیغر هیاتفاق افتاد اما باعث شد تو مثل 

 یشده اما م یچ نتونیدونم ب ی. من نمیبرخورد نکن

 باشه قابل حله...! یدونم هرچ

 ؟یهرچ -

محتشم اهلش  یدونم آقا یچون م ستین انتیخ -

دونن و تو بهتر  ینه فقط من، که همه م نوی. استین

 انته؟یاز من. خ

 :دمیکش یآه

 نه دور از جونمون. -

 آدم کشته؟ -



 گفتم: دیکردم و با ترد نگاهش

 ؟یشد وانهید -

 ؟یغمبرک زد ینطوریکه ا هیچ گهیپس د -
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کرده  یبود که اشتباه یرا ندادم. معراج مرد جوابش

توانستم  یکرد، من نم یبود و تا اشتباهش را قبول نم

بکنم. قبل از آن که بخواهد از معراج  یکار شیبرا

 مقدمه گفتم: یفاع کند بد

شوهرش اون  ینفر ثابت کن هیبه  یخواست یاگر م -

... اگر اون زن نخواد که ستیکنه ن یکه فکر م یآدم

 ؟یکن یکار م یقبول کنه... چ



 یخورده باشد، برا کهیموقعم  یکه از سوال ب انگار

فقط نگاهم کرد. من همه راه ها را  یطوالن یلحظه ا

دانستم چه  ینم نیاز ا شتریا بامتحان نکرده بودم ام

 یزیمشکل چ نیتالشش را کرده بود و ا ستهیکنم. شا

 نبود که بتوانم در شهر جار بزنم و کمک بخواهم.

 ؟یبهش ثابت کن یخوا یچرا م -

نوبت من بود که جا بخورم از سوالش. خودم هم  حاال

 یخودش دنبال کمک نبود. م کایدانستم. مل ینم

برود که قبل از او، من و قبل  یخواست با سر به چاه

اما با تمام  م؛یتجربه اش کرده بود ن،یاز من، نازن

 یم دیخواست شا یدلم م دم،یکه شن ییها نیتوه

 نیتوانستم قبل از ا یم دیتوانستم به او کمک کنم؛ شا

 یقدم شیشود، برا مانیپش رید یلیکه خودش خ

 بردارم.

 کنه. یداره اشتباه م -

. دمیرا به زور شن میه خودم هم صداآرام گفتم ک آنقدر

دانستم  یانداختم که م میچا وانیبه ل ینگاه دیبا ترد

 کرده: خی

 اره؟یب گهید یکیبگم  -

 را گرفت و گفت: دستم



 خوام. ینم یزیبود. فعال چ یکاف نیافرا هم -

 کردم که ادامه داد: نگاهش

 .میحرف بزن ایب -

 نداشته باشه؟ یاگر به معراج و دردش ربط یحت -

افرا  ومدمین رونیمحتشم باهات ب یمن به خاطر آقا -

 جان.

 میگفتم که هم خودم و تمام سال ها یچطور م شیبرا

و هم بتوانم عمق موضوع را،  زمینر رهیدا یرا رو

عمق درد را به او بفهمانم. چقدر کلمات کم بودند 

 همه رنج. نینشان دادن ا یبرا

 یکنه. سن یاشتباه مدختربچه ست که داره  هی -

که.  ستین یسال فرق ستیشونزده سال و ب نینداره، ب

 یروز برا هیروز...  هیسوزه عاطفه.  یدلم براش م

کنه،  ینبود مادر یدختربچه شونزده ساله کس هی

 دیکنه که اشتباه نکنه، به خدا اگر بود شا ییراهنما

ساله  ستیب دختربچه هیکرد و حاال...  یاشتباه نم

 یاعتماد م یکنه. داره به کس یداره همون اشتباهو م

 ...دیکنه که نبا



را در  میداشت حرف ها دیلحظه ساکت ماند. شا چند

 یم یهم دنبال راه حل دیشا ایکرد  یم یذهنش حالج

 یکردم. دوبار سع ینم شیدایکه من پ یگشت؛ راه حل

 و نشد. میرا به راه روشن بکشان کایتا مل میکرده بود

آمد و ذهن  یبار م کی قهیکه هر چند دق یزیتنها چ

 به زبان آوردم: دکر یمرا به خودش مشغول م

من و معراج  یکه حت نیقبل از ا ش،یسال پ نیچند -

از دوستام تجاوز کرد.  یکیبه  یکی م،یبا هم آشنا بش

 دوستم خودش رو کشت.

و ترس و درد شده  یاش همزمان پر از شگفت چهره

توانستم به زبان  یکردم نگاهش نکنم. نم یبود. سع

 یسر خودم آمده. به اندازه کاف ییکه چه بال اورمیب

بودند. آب دهانم را قورت  دهیمرا فهم یهمه دردها

 دادم و گفتم:

گم... داره با همون آدم  یدختره که دارم بهت م نیا -

 کنه. یازدواج م

 قیصورتش گذاشت و نفس عم یدستش را رو عاطفه

دانستم چه  یهل داد. م رونیدارش را به بو صدا

را مشت  میدر ذهنش شکل گرفته. دست ها یریتصو

 کردم و ادامه دادم:



کردم  یتونم... سع یمن باهاشون آشنا هستم نم -

 کنه اما نشد، اما... یبهش بفهمونم که داره اشتباه م

بار تمام جرئتم را جمع کردم تا بتوانم در  نیا

دانستم  یکنم که م یچشمانش زل بزنم و خواهش

نداشتم. از چهره اش  یگریاما راه د ستینامرد تینها

 یکه عاطفه هم قصدم را متوجه شد اما با دهان دمیفهم

 باز فقط گفت:

 ؟یخوا یم یاز من چ -

ه زنگ بزن به مادر دختره. باهاش حرف بزن. نشون -

 یدوست من، م ن،یکه نازن یبده. نشون بده از کارگاه

 ندشونیرفت و بهشون بگو. اون کارگاه مال داماد آ

دست از  یخودش رو کشت اما اون لعنت نیبود. نازن

. بگو از یبرنداشت. بهشون بگو نشون دار هیآزار بق

به اسم  یوقت بپرسندامادشون بپرسن. بگو ازش 

ساده مردم رو خر  یقرارداد نون و آبدار دخترا

 .شدهیم یتا به هر خواسته اون نه نگن چ کردیم

 یاز نقشه ا دیکوب یام محکم م نهیداشت در س قلبم

 یگرفت. نقشه ا یکه در ذهنم لحظه به لحظه شکل م

پر از نقص بود اما اگر همانطور  دیکه شروعش شا



 یدرست م زیرفت، همه چ یم شیخواستم پ یکه م

 کردم. یاعتماد م به خودم دیشد؛ فقط با

به دامادشون  بهیتماس غر هیسر  انینم نایافرا ا -

 شک کنن.

 شیشک. بق نیدلشون بنداز؛ فقط هم یشک رو تو -

رو بکوبن تو  یبده تا همون نشون یبا من. تو نشون

 .یصورت اون عوض

 یم دیرا من شروع نکرده بودم اما شا یباز نیا

و من و معلوم  نیو نازن کایتوانستم تمامش کنم. مل

. میشد یم یقربان نیاز ا شیب دینبا گرینبود چند نفر د

 یم میتسل دیمن نبا یخواست ول یکمک مرا نم کایمل

 چقدر دردناک است. قتیدانستم حق یشدم. من که م

 .یترسون یمنو م یافرا دار -

گم.  ینگو. خودم بهش م یزیفقط به معراج چ -

 باشه؟

 معراج همرو... فتهیبرات ب یاتفاق هیافرا  -

 و دستش را گرفتم: دمیحرفش پر وسط

 چی. بهم اعتماد کن. قول بده به هفتهینم یاتفاق چیه -

 . عاطفه قول بده.یزن ینم یحرف چیکس ه



 افرا...؟ -
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 یبرا یداشته باش تیفرصت تو زندگ هیعاطفه اگر  -

 ده،یعمر طول کش هیاشتباه که به اندازه  هیجبران 

 ؟یکن یازش استفاده نم

گفت با من  یبه من م شیرا نداد اما چشم ها جوابم

مبل تک  یبود. رو یکاف میبرا نیموافق است. هم

. تا دادم هینفره راحت تر نشستم و سرم را به عقب تک

 نمانده بود. یزیچ یباز نیآخر ا

تماس گرفت و گفت زنگ زده و آتش به جان  عاطفه

بود گفت  دهیکه شن ییانداخته. از حرف ها کایخانه مل

 یرا قطع کرده بود. من فقط م یکه گوش نیو از ا

 یخواستم حرف به حسام برسد و بشنود که من م



قرار نبود  گریشهر د نیخواستم خانه خرابش کنم. ا

 او باشد. یبرا یزندگ یجا

داغ قدم  یبودم؛ انگار سال ها در شن زار تشنه

که قرار بود  ییبرداشته باشم. دهانم خشک بود و هوا

نمود.  یگرم تر از تابستان م میباشد، برا یبهار

که الزم بود، کارگاه  یو امروز و هر چند روز روزید

هر  دیبا کار نیا یکردم. برا لیخودم تعط یرا برا

که  یطعمه ا یبرا ماندم یبود، در خانه م ازیچقدر ن

کردم از برنامه  یانداخته بودم و حاال داشتم سکته م

 .یشکار شکارچ یبودم برا ختهیکه ر یا

زدم  یباشد، قدم م یخانه کوچکم که قرار بود موقت در

گشتم تا  یبرم دم،یرس یکه م میرو به رو واریو به د

چرخه آنقدر ادامه داشت  نیم و ابخور گرید یبه مانع

 ستادم،یکه ا یرفت. لحظه ا یم جیکه سرم داشت گ

رنگ  دیسف فونیرا دوخت به آ میزنگ چشم ها یصدا

شک کردم به خودم و  یلحظه ا یو برا وارید یرو

شک ها ساخته بودم. اگر  نیهم یکه رو یبه برنامه ا

 ریروز د کیبود.  امدهیخودش بود، چندان هم زود ن

خبرها  رتریروز به او د کیهم  دیکرده بود و شا

 بود.  دهیرس



 فونیلرزان تر، خودم را به آ ییلرزان و پا یدست با

 ینم یجا که کار نیرا بستم. ا میرساندم و چشم ها

ها را  هیبلند همه همسا یصدا کیتوانست بکند. 

کس  چیخانه امن من بود و ه نجایکرد. ا یخبردار م

 . ردیرا از من بگ تیمنا نیتوانست ا ینم

 بله؟ -

 درو وا کن. -

 یلینشست. طعمه ام را خ میلب ها یرو یشخندین

بود  یتمساح. طعمه ا نیخوب انداخته بودم در دهان ا

سرش هوار  یبزرگتر از دهانش که قرار بود رو

تا در  دمیکوب فونیدکمه آ یرو بایشود. دستم را تقر

و تا به  دمیباز شود. به سمت آشپزخانه دو شیبرا

. خودم را به ددر نشسته بو یرو یمشت م،یایخودم ب

 در رساندم و گفتم:

 نجا؟یا یاومد یچ یبرا -

کرد  یخشمناکش را که انگار به زور کنترل م یصدا

 :دمیاز حد بلند نشود شن شیتا ب

 یچ یبرا یدون یرو باز کن. خودت م یدر کوفت نیا -

 اومدم.



 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 .سیبرو تا زنگ نزدم به پل -

 :دیدر کوب یمشتش را رو دوباره

 باز کن تا درو نشکستم. -

 دهیدر اتاقش کوب یرو میافتادم که مشت ها یروز ادی

شد. تا بگذارد که بروم اما در تله او مانده بودم.  یم

کنده  شیکه من برا یحاال او بود که قرار بود در چاه

که  یو در با فشار دیقفل چرخ ی. دستم روفتدیبودم ب

شد. ناخودآگاه  دهیکوب واریاو وارد کرده بود، به د

در با  م،یایو تا به خودم ب برداشتمبه عقب  یقدم

 ستادهیا میبسته شد و حسام رو به رو یبلند یصدا

که انگار  ییقرمز از خشم و چشم ها یبود با صورت

 خواست روحم را به آتش بکشد. یم

 .یقدر احمقهنوز هم همون -

که من  دیفهم ی. االن نمدیفهم یاحمق نبودم. او نم نه

برسم.  نجایکرده بودم تا به ا یرا قربان ییزهایچه چ

 .دیفهم یوقت نم چیه

 حسام؟ یخوا یم یچ -



بخورم که دو  یواریعقب رفتم، آنقدر که به د عقب

 یقدم تا آشپزخانه فاصله داشت. خانه کوچک اجاره ا

شده بود و من مأمور بودم که  طانیش زبانیمن حاال م

بود، بجنگم. با من آمد و  ازیبا او، هر چقدر که ن

خوردم دستش را باال آورد که  واریکه من به د نیهم

 بلند گفتم:

 سرت. یرو زمیر یدستت به من بخوره همه رو م -
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زد اما حرکتش را کند نکرد. دست بزرگش که  شخندین

دهانم نشست عمق فاجعه را انگار واقعا درک  یرو

که عاطفه از طرف من به  یکردم. درک کردم که آتش

 تیانداخت، به خانه خودم سرا کایمل یجان خانه 

را  میاخن هادستش و ن یکرد. انگشتانم قفل شدند رو



گفت اما خودش را از تک  یفرو کردم در پوستش. آخ

 گوشم گفت: ریو ز نداختیو تا ن

که  یکن یو فکر نم یکن یلونه زنبور م یچوب تو -

 زنه؟ یم شتیو ن ادیم

 ینگاهم م صانهیقفل شد در نگاهش که حر میها چشم

 کرد. دنبال مرگ من بود. 

 یزنگ احمقانه منو ول م هیبه خاطر  یفکر کرد -

 چسبن؟ یکنن و تو رو م

 دستش اما کارساز نبود. یرو دمیرا کوب دستم

که قبال باهات کردم رو  یهمون کار ادیخوشت م -

ماجرا  نیخاره آره؟ ا یدوباره تکرار کنم؟ تن خودت م

 یکار نیکاش بعد از ا یکن یآرزو م ،یرو ادامه بد

 .یریبم خوام االن باهات بکنم، بعدش یکه م

ام نشست، تمام خاطراتم  قهی یآزادش که رو دستش

چشمم دوباره  یجلو میزنده شدند. تمام کابوس ها

 دم،یپاره شدن پارچه را شن یصدا یو وقت دندیرقص

را بلند کردم و تا قدرت  میشدم. انگشت ها وانهید

وق زده اش فرو کردم.  یداشتم در کاسه چشم ها

 .فتادما نیزم ینعره اش که بلند شد، رو یصدا



بلند شدم و تا  میهق کنان و نفس زنان از جا هق

دور مچ  شیرا بردارم انگشت ها یخواستم قدم بعد

 نیزم یحلقه شدند؛ تعادلم را از دست دادم و رو میپا

دادم برنده شود.  یاجازه م دیبار، نبا نیپرت شدم اما ا

توانستم برگردم... که خودش مرا  یفقط اگر م

را بلند  میرا کرد که پا نمبار قصد گرد نیابرگرداند و 

بار بلندتر همه را  نیتا نعره اش ا دمیکردم و کوب

 یشناخت ناسزا م یخبردار کند. به من و هر که مرا م

 گفت. 

را برداشتم و  دیکه به دستم رس یبردم و آباژور دست

که  نیزم ی. رودمیسرش کوب یتا توان داشتم تو

حرکتش را نگاه کردم.  یدن بو ب ستادمیا ریافتاد، متح

 نجایمرده بود؟ اگر مرده بود چه؟ قرار نبود به ا

 یکه رو یبرسد. قرار بود... سرم برگشت و به گوش

را ضبط کند  مانیصدا تااپن آشپزخانه گذاشته بودم 

را چنگ زدم و ضبط کردن را قطع  لینگاه کردم. موبا

تماس  دیکه به ذهنم رس یشماره ا نیکردم تا با اول

که کردم، انگار از لحن حرف زدنم  شی. صدارمیبگ

 :دیترس

 شده؟ یچ ؟یافرا خوب -



 من... حسام... ای. بنجایا ای... بایب -

 اونجام. گهید قهیقطع نکن. تا پنج دق ویگوش -

 مرده. معراج حسام مرده. کشتمش. -

 کرد؟ یافرا؟ کار یتو خوب ؟یخوب -

 :دمیکش غیج

 مرده! -

نبض  نیقط باهام حرف بزن. برو ببباشه باشه. ف -

 نه. ایداره 

که  نیخورد اما قبل از ا یشک جلو رفتم. تکان نم با

 قیعم یو نفس دمیبه او برسم، حرکت بدنش را د

 .دمیکش

 شد؟ یافرا؟ چ -

 کشه. ینفس م -

 وی. گوشامیهات تا من ب هیاز همسا یکی شیبرو پ -

 قطع نکن.

 یجلو م،یایو تا به خودم ب دمیرا پشت سرم کوب در

گشاد  ییبودم با چشم ها ستادهیها ا هیاز همسا یزن

از  چیدانستم، ه یشده و نفس زنان. اسمش را هم نم



شناخت. فقط  یهم او مرا نم دیدانستم و شا یاو نم

پاره شده  یو لباس شانیپر ییکه با موها دید یمرا م

 یسوخت و صدا یم میبودم. گلو ستادهیا شیجلو

که اسمم را صدا  دمیشن یراج را از پشت تلفن ممع

 کرد. یم

 دختر جان؟ یخوب -

 شد. اهیس میبرا ایدن و

**** 
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مشامم را پر کرد، انگار سرم را که مدتها  یتند یبو

و  دندیکش رونیب کبارهیآب نگه داشته بودند به  ریز

چشم باز  یتازه. به سخت یپر شد از هوا میها هیر



 یواضح شود. صدا دمیکردم، چند بار پلک زدم تا د

دست  یدستش رو یمعراج گوشم را پر کرد و گرما

 زده ام نشست: خی

 افرا!-

را  شیها یو نگران یمهربان دم،یسمتش چرخ به

مانده بود و ترس در  رهیبه من خ شی. چشم هادمید

 لب زدم: یبود. به سخت دایآنها هو

 خوبم!-

 ام زد: یشانیپ یرو یا بوسه

. خدا رو شکر که یمردم و زنده شدم تا چشم باز کن-

 .یسالم

. ردیزدم تا قلب معراج آرام بگ یا مهینصفه و ن لبخند

مخاطبش  دانستمیگرفت، نم یاز جا بلند شد و تماس

 :گفتیکه م دمیو فقط شن  ستیک

 که گفتم. انجام بده! یهمون نذر-

ام کرده بود.  یسالمت یکه برا ینذر یرفت برا دلم

گذاشت عوض شد،  بشیرا داخل ج یکه گوش نیهم

 :دیرا در هم کش شیاخم ها



 یم؟ براکن کاریبگم افرا؟ من با تو چ یمن به تو چ-

اون  یچرا گذاشت ؟یکنیکارا رو م نیسرخود ا یچ

 وونهیمن د یگیخونه؟ هان؟ نم یتو ادیب یعوض

چرا به  ه؟یچه کار نیاگه دستش به تو برسه؟ ا شمیم

 افرا؟ مترسک؟ میمن چ ؟یگینم یچیمن ه

و معراج که  دمیباال کش یکردم، خودم را کم نگاهش

 او را به انفجار رسانده بود گفت: تیعصبان

 دیبا ؟یریگیم دهیچرا منو ناد ؟یکنیچرا مشورت نم-

 دیزنگ بزنه بگه زن من از حال رفته؟ با هیزن همسا

 یقدم هیشرف تو  یکه اون ب یخبر بد یدیترس یوقت

 تو بوده؟ 

و زبان  خوردندیتند تند تکان م شیبودم، لبها ساکت

 ینگران یخشمش بو بود. تمام دهیمن به حلقم چسب

منکر شوم که اشتباه کرده ام.  توانستمیو نم دادیم

ام  دهیبه جان نخر یبزرگ سکیکه ر میبگو توانستمینم

افتاد.  یاتفاق م دیو شا دیترسیاز آنچه او م یوا یو ا

 :کردمعراج با خشم نگاهم 

 جوابمو بده افرا!-

 دنشیآمد و معراج با د یدادم، پرستار رونیرا ب نفسم

سکوت کرد. بعد از چک کردن سرمم و چند سوال 



رفت. با رفتنش معراج کنارم نشست،  یا شهیکل

 رونیدوباره آرام شده بود. مرد من خشمش را ب

. دستم را شیها یو حاال او مانده بود با نگران ختیر

که  یا ربهگرفت و نوازش کرد. با ض شیدستها نیب

 یصدا گفتم و ی«آخ»لب  ریوارد شد ز وکتیبه آنژ

 معراج مرا به بهشت رساند:

 برات! رمیبم-

 میبرا خواستیم نکهیماندم، به ا رهیخ شیچشم ها به

فکر کردم، به  شیدستها یفکر کردم. به داغ ردیبم

 یا دهینگاه تب دار و نگرانش و به صورت رنگ پر

 گفتم: دهیبر دهیکه مقابلم نشسته بود. بر

 کو؟ میگـ.. گوش-

 شد: یجد نگاهش

 کار؟یچ یخوایم-

را از از  یبلند شد و گوش شیندادم، از جا یجواب

. آن را به دیکش رونیکرده بود ب زانیکتش که آو بیج

دستم داد، آب دهانم را قورت دادم. ته حلقم خشک 

 کیبعد با  یبود و به سرفه افتادم. معراج رفت و کم

را مقابل دهانم گرفت و دست  وانیآب برگشت. ل وانیل

و  دمیرا عقب کش منشست. سرپشت سرم  گرشید



که ضبط  ییکنارم گذاشت. صدا زیم یرا رو وانیل

 یرا کنار یفرستادم و گوش کایمل یکرده بودم را برا

 گذاشتم.

 نگاهم کرد: معراج

 ؟یکرد کاریچ-

 کردم. داریرو از خواب ب یکی ،یچیه-

بدهم،  حیتوض خواستمیشد، نم رهیبه من خ گنگ

تمام  دانستمیبزنم و م یحرف اضافه ا چیه خواستمینم

انجام داده  کایدور کردن حسام از مل یتالشم را برا

 :دیو معراج پرس دمیکش یاز سر آسودگ یام. نفس

 ؟یخوایم یزیچ-

 جواب دادم: یآرام به

 .شمیپ نیفقط بش-

 تخت نشست، دستم را گرفت و گفت: یرو کنارم

 رم؟یمیبشه من م تیزیاگه چ یدونیم-

 شدم،ینابود م شدیم یاگر معراج طور مردم،یهم م من

در  شدیارزش حسام آلوده م یاگر دستش به خون ب

افرا نبودم. معراج  گریو اگر نبود من د دادمیدم جان م

 تشیمرا به خودش معتاد کرده بود، به بودنش به حما



شکل  نیاو را به بدتر یآمد تا بماند و وقت نکهیبه ا

 .دیماندنش جنگ یراندم باز هم ماند و برا

عقب تر رفت.  یکه به در خورد معراج کم یتقه ا با

 و گفت: دیباز سرک کش مهیدر ن یاز ال ستهیشا

 سالم اجازه هست؟-
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وارد اتاق شد.  ستهیلند شد و شاتخت ب یاز رو معراج

 به من انداخت و سپس رو به معراج گفت: ینگاه

 مزاحم شدم. دیببخش-

 زد و گفت: یلبخند معراج

 نسکافه؟ ای نیخوریم ییچا رم،یبگ یزیچ هیبرم -

 تکان داد و گفت: یسر ستهیشا



 .شهیحاضر م رترید یهرچ-

 زد و ادامه داد: یلبخند

 با افرا اختالط کنم. دیکم با هی-

زدم و کتش را  یپلک ینگاهم کرد، به آرام معراج

همراه را  یصندل ستهیبرداشت. با رفتن معراج شا

 و کنار تختم نشست: دیجلوتر کش

جواب  یوقت یدونیبود هان؟ نم یچه غلط گهید نیا-

 یینجایو زنگ زدم به شوهرت و گفت ا یتلفن نداد

 شدم؟ یچه حال

ش سرخ شده بود. نفسم را کردم، صورت نگاهش

 دادم: رونیب

 .کردمیحلش م یطور هی دیبا-

 کرد: یاخم

سرت  ییبال هیبا خودت  یگیجونت؟ نم متیبه ق-

من نقشه  یبرا ینیشیرو؟ فقط م نایا یگینم اره؟یب

بود  یاون ک ؟یدیو بعد بدو بدو انجام م یکشیم

به  شیقشنگ آت کا؟یزنگ بزنه به مامان مل یفرستاد

 .ایپا کرد

 کردم: نگاهش



 ...کایمل-

 :دیحرفم پر وسط

 تو نگاه کنه. یرو یتو شهیروش نم کایمل-

 چرا؟-

 شیپا یرا رو فشیبه سر و گردنش داد و ک یتاب

 :دیکوب

 ی. اصال وقتیاز بس خر بوده و تو بهش لطف کرد-

حسام رو  کایمل یاون دختره زنگ زد و مامان بابا

زرد کرده  یطور هی. یدید یم دیبازخواست کردن با

گفتم  ی. دروغ چرا رفتم به حامنیبب ایبود که ب

 نیا شهیباورش نم یشکی. ههیشعوریبرادرش چه ب

لوازم  وهم همه کادوها  کایباشه. مل یچ کهیمرت

حسام و گفت  یمامان بابا یحسام رو انداخت جلو

 شرتون کم.

فکر کردم که  یضبط شده ا یشدم، به صدا ساکت

فرستاده بودم. حتم داشتم حالش بدتر از  کایمل یبرا

که  نیهم یاست که بتوانم تصور کنم ول یزیچ

بگذراند  دیعمرش را آنطور که با هیبق توانستیم

به حال و  ینگاه ستهی. شاردیدلم آرام بگ شدیباعث م

 روزم کرد:



 نه؟ یشد تیاذ یلیخ یدیبرات، حسام رو د رمیبم-

 را از او گرفتم: نگاهم

 .یول دیارز یاش م جهیبه نت-

 یوقت یکنه، حت یازت عذرخواه ادیب خوادیم کایمل-

شده و بهش گفتم طفلک نشست زد  یشوهرت گفت چ

سرش که چقدر خر بوده. بهش گفتم هر وقت  یتو

 یول گرفتی. آروم نمادیب یدیاجازه م یمساعد بود

 تو نگاه کنه. یرو یتو شهیروش هم نم

 .کنمیدرکش م-
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فکر کردم به  میبه کارها م،یسکوت کرد مانیهردو

 یچطور توانستم بعد از مدتها با ترسم برا نکهیا



تک و تنها  یروبرو شدن با حسام مبارزه کنم. وقت

 را گرفتم: ستهیسراغم آمد. دست شا بودم و به

 یاشتباه محض بود ول دونمیکردم، م تیخر دونمیم-

 تونستمینم گهید ذاشتمیترس هام نم یاگه پا رو

بگم من از مشکالتم گذر  شدینم گهیدرستش کنم. د

با حسام تک و تنها روبرو  دمیترسیم شهیکردم. هم

تموم  دمشید کایفروشگاه با مل یتو یبشم اصال وقت

. حماقت ستهیچشمم جون گرفت شا یاون روزا جلو

سال  زدهیکارها رو س نیا یکی دیبا ی... ول یبود ول

 هی شد،یتموم م دیبا ییجا هی. کردیمن م یبرا شیپ

 .شدیحسام گرفته م یجلو دیبا ییجا

تکان داد، با سالم گفتن معراج نگاه  یسر ستهیشا

 یحاو ینیسمت در دوخته شد. معراج س مانیهردو

 گذاشت و گفت: زیم ینسکافه را رو یوانهایل

 معطل کردم. تونستمیکه م ییتا جا-

 کرد، معراج ادامه داد: یتشکر ستهیشا

 دیبه فکرم رس یهرچ نیدوست دار یچ دونستمینم-

 گرفتم.

 تو زحمت. نیدستتون درد نکنه، افتاد-



 ییرایپذ ستهیمعراج نگاه کردم، در کمال ادب از شا به

 اینسکافه بخورم  توانمیمطمئن نبود م نکهیاکرد. با 

 نه تعارف کرد و گفتم:

 ندارم.  لیم یمرس-

 خیم میدور تر نشست، نگاهم کرد و چشم ها یکم

که  ییفرار از آدم ها یبرا یروز کیشد.  شیچشم ها

داشتم  ازین یروز کیبه حسام پناه بردم،  شناختمیم

 شیب یحسام سراب دیو بگو ردیدستم را بگ یکی

که بتوانم به او اعتماد کنم و  ستین ی. مردستین

را در گرداب غرق کند. اما  میتمام زندگ خواهدیم

شکستم هم  یوقت ینبود، حت یکس شیسال پ زدهیس

 رانهیکس دستش را دراز نکرد تا و چی. هدیند یکس

 مرا جمع کند. یها

مدت  یگرفتم سرپا شوم، از نو شروع کنم و برا ادی

 نیهمه بستم. بستم تا ا یرا به رودر قلبم  یطوالن

معجزه بود.  کیخام نشود، اما معراج  گریقلب د

آمد و ماند و تالش  کردم،یآمد که فکرش را نم یوقت

 یزدم، من حسام را برا یشود. لبخند یکرد ابد

و او را رسوا  مرا برد شیکردم. آبرو رانیو شهیهم

 یکم سن و سال را باز ینتواند دخترها گریکردم تا د



به آخر  شیها یتا قربان دمیبکند. جنگ فشینفس کث

 بس است! یقربان میتا بگو دمیبرسند، جنگ

به جنگش رفتم اما ارزشش را  ییکردم، تنها حماقت

جوان  یبه قدر شد،یزود خوب م یلیخ کایداشت. مل

 شیبایبود که بتواند از نو شروع کند و احساسات ز

که جز او  یدارد. مرد اقتیکند که ل یرا خرج مرد

زن  ست،یکاال ن کی شیو زن برا خواهدیرا نم یزن

 رزشو ا ستیعروسک درون تخت ن کی شیبرا

که با آمدن اسمش تمام  یدارد؛ مثل معراج. معراج

 .کردیم داینمود پ میعالم برا یمردانگ

 *** 

وارد  ی. به آرامدیدر را باز کرد و عقب کش معراج

زدم و به سمت  یاش لبخند یزیتم دنیخانه شدم، با د

 :دمیمعراج چرخ

 دستت درد نکنه!-

 را پشت سرش بست: در

سرپا  نیبش ایکم آشفته بود دادم مرتبش کردن. ب هی-

 بدم بهت. یخبر هیخوام  ینمون. م

 :دمیمبل نشاند، دستش را کش یرا گرفت و رو دستم



 !نیتو هم بش-

 ؟یخواینم ییچا-

 زد و نشست: یکردم، لبخند نگاهش

 . یواخیانگار نم-

 معراج؟ هیخبر چ -

 را گرفت: مشیمکث کرد و بعد تصم یکم

 حسام تصادف کرده. -

بعد از  ؟یعنی... یعنیماندم. تصادف کرده بود؟  مات

که منتظر  نیبا ا یبودمش. حت دهیند گریآن روز د

از او  یخبر چینشد. ه یهم مانده بودم خبر تشیشکا

و  کایاش با مل ینبود جز تمام شدن دوران نامزد

گفت تصادف  یشد و حاال... حاال معراج م ستین

 دیچه با دانستم ی. نمدمیبه صورتم کش یکرده؟ دست

 که معراج ادامه داد: میبگو

که خودشو کشت؛ پشت  ی... همون دخترنیپدر نازن -

 فرمون بوده.

اش را  یزندگ نینازن ن؟یشد. پدر نازن یخال ذهنم

 یرا که دخترش را م ییباخت و پدرش سال ها



کرد؛ اما به چه  یتوانست داشته باشد، باالخره تالف

 مت؟یق

 افرا؟ یخوب-

 زد: میموها یرو یا بوسه

 بهش فکر نکن. -

 میو کشدار شد. انگار عطر موها قیدومش عم بوسه

به  میبازو ی. سر انگشتانش رودیرا به مشام کش

 رقص در آمدند:

 یمن باشم و تو نباش یروز هی نکهیترسم از ا یم -

 !یهست شهیافرا. قول بده که هم

که هرگز  یشد، دختر نیاز دلم عزادار نازن ییجا

از  ییتوانست من باشد. جا یکه م یبودم. دختر دهیند

اگر  دیسوخت و خاکستر شد. شا نیپدر نازن یدلم، برا

اگر آن روز، من دهان  دیدانست، شا یپدر من هم م

مه شد پشت من و ه یم یواریکردم او هم د یباز م

دردها را همان جا،  نیساخت. ا یاز نو م میرا برا زیچ

در حصار  کهیدر حال دم،یدلم گذاشتم و چرخ یگوشه 

 معراج بودم به صورتش نگاه کردم: یدست ها



جا خوندم نوشته بود با هم تا  هیهستم،  شهیهم -

 .شهیهم
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کرد و نگاهم  دایانحنا پ شیلبها د،یخند شیها چشم

و در  دمیصورتش ثابت ماند. خودم را باالتر کش یرو

جلوتر  رمینگاهم را از معراج بگ توانستمینم کهیحال

زدن  خی دم،یرا فهم میرفتم. گر گرفتن گونه ها

که به  یحد و حساب یکشش ب نطوریرا و هم میدستها

پشت گردنم نشست،  ومعراج داشتم. دستش باال آمد 

 مانیلب ها یلحظه ا یتر شدم و برا کیبه او نزد

کوتاه که باعث شد  یهم چفت شدند. بوسه ا یرو

ماند، ترس  رهیعقب بکشد، با نگاه تبدارش به من خ

اش از آنچه  ینگران نطوریو هم دمیرا در صورتش د



و  دمی. خودم را جلوتر کشفتدیر من اتفاق بد دیترسیم

را  شیجواب تمام ترس ها یبوسه طوالن کیبا  نباریا

 دادم.

 *** 

کنار مزار مامان و  دم،یکش رونیب سهیرا از ک گالب

گالب را باز کردم.  شهیدر ش یبابا نشستم و به سخت

 خی یکردم و با دستها یمزارشان خال یرا رو یبطر

باز کردم  یگرید یزده مشغول گرفتن خاک شدم. بطر

از  المیرا ادامه دادم که خ نکاریا یو به قدر ختمیو ر

مزارشان راحت شد. دسته گل کنارم را  یزیتم

شدم. درون  شیبرداشتم و مشغول پرپر کردن گلها

 کردینم یاریبود که زبانم  ییسرم پر از حرفها

 .میبگو

تنها به مزار بروم و با معراج خواسته بودم تک و  از

 یو نه سال حرف برا ستیخلوت کنم. قدر ب نمیوالد

داشتم و  هیسالها گال نیگفتن داشتم. قدر تمام ا

. گفتمیم یبه احد دیکه جز خودشان نبا ییها تیشکا

 :ختمیمزارشان ر یپرپر شده را رو یاز گل ها یمشت

 دونمیاصال نم نجا،یاومدم ا یبار ک نیآخر دونمینم-

وقت شما رو  چیباهاتون حرف زدم. ه یبار ک نیآخر



 شهیهم یماهان برادرمه ول نکهینداشتم، با ا

 ییماهان رو داشته باشم. کسا یمامان بابا خواستمیم

که همه دغدغه اونا ماهان بود. االنم اومدم بگم که 

که  یهمون خواستم،یم کهشدم  یاون نینیتا بب نیستین

 کنمیم یخوام سع یبهش تالش کردم. م دنیرس یبرا

 هیبه احساساتم  م،یبه زندگ خوامیشما رو ببخشم، م

 بدم. گهیشانس د

 یدرون دستم را رو یجا بلند شدم و تمام گل ها از

که گوشه چشمم جا خوش  یاشک ختم،یمزارشان ر

 یکرده بود را با پشت دست گرفتم و به سمت معراج

. دیکشینشسته بود و انتظارم را م نیرفتم که در ماش

شدم،  ریجلو را باز کردم و کنارش جا گ یدر صندل

 به دستم داد: یآب ینگاهم کرد، بطر

 م؟یبر -

 زدم: یپلک یآرام به

 !میبر -

که  ینیتمام بار سنگ م؛یقبرستان که خارج شد از

 یقیرفت. نفس عم نیاز ب کردیبه قلبم وارد م شیفضا

 یدست معراج گذاشتم. برا یو دستم را رو دمیکش

زدند. سرم را  یبرق شینگاهم کرد، چشم ها یلحظه ا



فکر کردم.  میدادم و به حرفها هیتک یصندل یبه پشت

بود.  یطوالنسال  زدهیکه قدر س ییبه قصه ها

معراج مرا به  یکه صدا دیچقدر طول کش دمینفهم

 خودم آورد:

 .میدیافراجان رس-

داشتم. از  یبیبه ساختمان کردم، حال عج ینگاه

سر در ساختمان  یشدم و چشمم رو ادهیپ نیماش

مشاوره از سازمان  یدکترا یدارا»... ماند  رهیخ

 «ینظام روانشناس
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