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ها روشن و  تیته واقع شهی! همارهیهم لبخند به لبت نم شهیهم ی: زندگسندهیسخن نو
 .ستین یاهیها س ییآخر تنها

و افسرده  دینا ام ییتنها یکه تو یها دو دسته هستن؛ اون دسته از افراد ییتنها
براش محرک سر  ییهست که تنها یندارن! داستان اون ییداستان من جا یتو شن،یم

 یخودش بلند بشه و به چهره یتا با دست ها دونهیگاه م هیتک کیرو  ییپا شدنه. تنها
 که رهاش کردن لبخند بزنه! ییآدم ها

 "تی"بر اساس واقع

 :خالصه

و با  کندیم ریراه گ انیچرخش م ی. گاهچرخدینم یهم به خوش شهیزمانه هم چرخ
هدفت  یرا برا تینفس نفس زدن ها دی! بایبه حرکت وادارش کن دیدستان خودت با

 .یتا آرام شو یریبگ ژنیاز اکس قیعم یکام ،یدیرس تیایکه به رو یو هنگام یخُرد کن

بودم که  یابال شکسته یمن آن پرنده دهد؟یشکست م یمعنا شهیمگر هم ییتنها
 دمینهراس یکیبال زدن نداشتم. من از تار یبرا ییپرت شده و قوا قیعم یتنها، در چاه

 یلیکنم. سخت بود، خ میام را در سکوت، ترمشد تا بال شکسته یمحرک امییو تنها
رها کنم.  قیتا خود را از آن چاهِ عم زنمیم بالدرمان شد. حال دارم  یسخت! اما روز

 معنا بود! یب میست برابودم که شک یبار ها سقوط کردم اما من آن

 :مقدمه

آسمان به نظاره نشسته و  یهالل، گوشه لیشکسته به شما یکج و کمر یبا خلق ماه
را کور کرده بودند. آن شب را چنان سکوت و  شانیمغموم، نور چشم ها زیستاره ها ن

پژمرده، به نظاره نشسته  یگلبرگ ریهراسان در ز زیبود که شب تاب ها ن دهیبلع یکیتار
 بودند.
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 روشن کند!  اشیشده را با قلم آفتاب اهیآمد آن شبِ س یخداوند دلش نم انگار

رنگ صبح را به خود  گرید ،یداده بود تا چشمان یگریدست به دست د زیهمه چ انگار
 ...ندینب

*** 

هم  شهیرنگ، هم یقهوه ا یها یگو نی. استمیاز احساسش نگر یچشمانِ عار در
چشمانش  یرا که مَواج احساسات در قهوه ییدارم روز ها ادینبودند! به  یتُه گونهنیا

 که اکنون مادر چهار فرزندم!  یبودم، من شیکه تنها من دلرُبا یبود. آن زمان انیدر غل

 چیو بعد از برداشتن سوئ دیرنگش دست کش یبه کت آب ،یسخن ای حیتوض چیه بدون
 ه به دنبالش رفتم و زمزمه کردم:به سمت در خروج گام نهاد. آهست ن،یماش

 ؟یریکجا م اریشهر -

رنگم زل زد. از نگاهش  یسمتم بازگشت. چشمانش را درنده کرد و به چشمان مشک به
احساساتم بود  تیبلندتر از ظرف یکه تُنش کم یی! با صداشدیخشم به وجودم القا م

 :دیکش ادیفر

 به تو جواب پس بدم؟ هان؟! دینَنم هم با یبه تو چه؟! بخوام برم خونه -

کوباند  یشدن پاسخ، از خانه خارج شد و در را با چنان شدت داریشن یدرنگ برا بدون
بازگشتم. با  ییرایکوتاه سر دهم! به داخل پذ یغیناهنجارش موجب شد ج یکه صدا

از دلم قنج رفت و با  یاسال داشت، گوشه کیکه تنها  میطفل نوپا ،یرعلیام دنید
 گشودم. دندشیبه آغوش کش یبرا رامامان فدات بشه" دستانم  یهگفتن "ال

داد.  یو خودش را در آغوشم جا دیکنان به سمتم پر کش یکوچکش تات یپاها یرو
به  شترینواخت و دستانم او را ب میشوق را در گوش ها نیطن شیقهقهه ها نیریش یآوا
 بود. چیاو ه یخنده ها نیریش یایدر انیم اریفشرد. زهر کالم شهر امنهیس
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 .گشتندیکه بچه ها از مدرسه باز م یزمان با  یدو ظهر بود و تقر یحوال ساعت

ترم که در کالس سوم پسر کوچک ار،یمحصل و با مه ییدر کالس پنجم ابتدا محمدم
 بود. یاهم مدرسه کرد،یم لیتحص

و قدم در  هختیآو شیام که امسال تازه اساس مدرسه به خوکودک هفت ساله آرش،
احوالش ناخوش بود و امروز را در خانه مانده بود؛ و اما  یمهد علم گذاشته، کم

 نیام و انگار در اشده کیرا با او شر امیسال است زندگ نیکه چند یکس ار،یشهر
 را داشتم! یاشتراک، نقش قربان

عالقه  یچاشن یکم دیازدواجمان در ابتدا اجبار مادرم و شا یام و مَبناپسر خاله اریشهر
 کردیغرق م شیو مرا در خو شدیم دهیهر دم دم اریشهر یکه از سو یبود! عالقه ا

 .گذرندیها زود م یخوش دیگویاما... اما راست است که م

 یعاشق ستگاهیاز ا یبود و به تند ریالس عیسر زیمن ن یاست. قطار خوشبخت درست
 گذر کرد.

 نیا لی. اما ردیرس یفراموش ستگاهیبه ا انیشهوت توقف نمود و در پا ستگاهیدر ا یاندک
خواهد  ریاس ،یفراموش نیدر بندِ ا شهیمتروکه، شکسته و قطار عمر من تا هم ستگاهیا

حالِت سکون خواهد  ،یفراموش ستگاهیزنگ زده و در ا زیقطار عمر من ن ،یبود. آر
 داشت!

 امیرا بر بستر فرش کهنه که ماندگار از عروس رمیو ام دمیبا حسرت کش ختهیآم یآه
نشستم و  میدو زانو ها ی. ابتدا روبودمیکودکانم م یبرا یبه فکر نهار دیبود، نهادم. با

از نو شدن رنگشان  یکه هنوز روز می. موهاستادمیا میبر دستانم در جا هیبعد با تک
 یبه تار ها اریدن توسط شهرش دهید یکه تنها برا یکردم. رنگ عنگذشته بود را باال جم

 زیام نخاله ییمادر شوهرم که گو یاز طعنه ها ییرها یشان زده بودم، برارنگ یمشک
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را دارد؟ پس چرا هم خون  شیها هوا یکس یهم خونِ آدم در ب ندیگویبود! مگر نم
 !د؟یمن برُبا زرا ا دنیتا مجال نفس کش کردیرا آلوده م میمن، هوا

با  یبه نظرم آمد. زن یواریکوچک د ینهیام در آئورود به آشپز خانه، چهره هنگام
 ی. دماغیدرشت به رنگ مشک یدر آمده و چشمان ییبه رنگ طال یکه به تازگ یسوانیگ

 دیشده بود. شا ینقاش دیگرد که پوستش به رنگ سف یکوچک، صورت یمتوسط و لبان
و جذب نظرش به  یگریبه د ارینگاه شهر مانعنبود که بتوانم  بایز یقدرآن میمایس
ام به دنبال زن نبودم که خاله زیقدرها هم نفرت انگرا داشته باشم؛ اما آن شیخو
 شوهرم باشد! یبرا یگرید

بفروشد.  گریام که مرا به زنان دکم گذاشته شیبرا فمیاز وظا کیدر کدام  دانمینم
 یزن یپِ  ار،یشهر یکه برامادرش در حضور خودش و پدرشوهرم اعالم کرد  شبید

 تیاز دست حما ریغ ست؟یچ یموقع نیزن در چن کی. انتظار گرددیمناسب م
گردد چه  یبر لبان شوهرش جار تیاز رضا یاما اگر لبخند خواهد؟یشوهرش چه م

 زن کجاست؟! کیشکستن و خرد شدن غرور و احساسات  یمعنا شود؟یم

که  یبه محفل ییآشنا زخم بخورد و زبانش از پاسخ گو یاز آن است که در جمع ریغ
از آن است که در حضور کودکانت سخن از  ریرا دارند، قاصر شود؟ غ اشیرانیقصد و

ملتمس به شوهرت چشم  یاز آن است که با چشمان ریازدواج پدرشان بازگو شود؟! غ
 انیم تینه هااست که زنا یشکستن زمان ؟ساکت کردن جمع دهد یبرا ییتا ندا یببند

 برود!  غمایبر وجودشان خورده است به  لیکه مُهر فام یدستان اشخاص

که قصد خرد کردنت را  یبدوز یکه اشک در چشمانت النه کند و نگاه به دهان یزمان
که از  شتریب یدر انتظار ضربه ها دیساکت شود و شا یباش دیدارد! چرا؟ که در ام

که دست در دست فرزندانت  داردیاحساساتت ترک بر م یزبانش خارج شود. زمان
که تنها به  ی! زماندیایبه دنبالت ن تنت،از رف یریجلوگ یبرا یو کس یجمع را ترک کن



 
 
 

 
 7 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا(N.a25) انینسترن اکبرــــــ مرگ ققنوس 

جانانت در  کریگشوده شود و پ دیکه شا یو شب را چشم بر در بدوز یخانه برگرد
 گردد! دایقالبش هو

که قصد گشوده شدن ندارد  یکه چشمانش به در ستیآن ن یشدن غرور شخص رانیو
و هنوز هم  دیکه چشم بگشا ستیخشک شود و در همان حال، به خواب برود؟ آن ن

کودک  یوقت د؟یچه بگو دیکودکش سراغ پدرش را گرفت با یشوهرش خانه نباشد؟ وقت
 مانده، چه پاسخ دهد؟! گرشیاش بپرسد پدرش نزد همسر ددوازده ساله

تخم مرغ خارج  نیرا گشودم. چند خچالیو ِرشتن افکارم برداشتم و در  از بافتن دست
 کنم. مرویناهارمان ن یکردم تا برا

بودند که تنها  ظیغل یآه ها نیروز ها ا نیام خارج شد. البان ترک خورده انیاز م یآه
 .دادندیهمدم لبانم شده و با آمدنشان هر مرتبه، بُتن لبانم را گرما م

 یلی. خزدیغم پرسه م یآرامش نداشت و مدام در کوچه ها یاروز ها لحظه نیا فکرم
 میبود که پا شیپ انیغم گرفته است. سال یتنها مکانش همان محله داندیوقت است م
 روحم روان بود. کریبر پ ینهادم و شاد یخوشبخت یرا در کوچه

شد...  یاهیس رینگاهم اس ناگاه ،یخوش بخت اریراه رفتن و قدم زدن در آن د یبا کم اما
پرده  اهیس یبن بست شیبود اما در  انتها ینهادِ خوشبخت انشیبُن دیکه شا یاکوچه ریاس

 یبود. امان از روز میرو شیپ ییایگذر از آن کوچه رو یبرا ،یفرع یبسته بود و تنها راه
غم به  یمحله ینهادم و با آمدن فرزندانم، فکرم به سمت و سو یرعکه گام در آن ف
 پرواز در آمد.

تفلون را، که  یرنگ و رو رفته یتابه یکرد. خم شدم و ماهلبانم را گرم  یگرید آه
گذرا اطراف را نظاره گر  یو ماندگار از دوران ازدواجم بود، خارج کردم. با نگاه یجهاز

 رنگ دیسف یخچالیجدا گشته و  ییرایاز پذ یسنگ یکوچک، با اُپن یاشدم. آشپز خانه
 بود. دهاش جا خوش کر در گوشه
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و مجلل  کیش گران،ینداشت که جهازم را همانند د یچندان یآن زمان، مادرم پول در
 کند.  هیته

مگر چقدر پول در بساطش  داد،یخرج م ییتنها که هشت فرزند را به تنها یزن وهیب
ملتش کرده و  یسال بود در جبهه، جانش را فدا انیکه سال یداشت؟ پدرم چه؟! پدر

 در اصفهان به جا گذاشت. ینیاش تنها تکه زمخوانواده یبرا

 گذاشت.  انیمحکم بن ییکه با نام شهادت، ما را عزادار نمود و آخرتش را با بنا یپدر

 یاجاق را روشن کردم و ماه یغم نمود. شعله نیتر دوباره بستر لبانم را مز ظیغل یآه
شکستم و با چنگال، سخت به جانشان  یاا را در کاسهنهادم. تخم مرغ ه شیتابه را رو

رنگ  دیسف یاز شدِت بهم زدنشان، کف رایها داشتم زبزرگ از آن یافتادم. انگار طلب
 یکه سبک خانه ها ام،یچوب یها نتی. روغن را از کابتتخم مرغ ها حاصل گش یرو
 دیخر یبرا یاهیسرما دینمانده بود و با اشیدر قوط یادیز زیبود، خارج کردم. چ میقد

 .کردمیم ایمه ییمواد غذا

که  یکردم. با فکر یتابه خال یکاسه را درون ماه یاز روغن و بعد، تمام محتوا یکم
 ییشان چشم دوختم. گوشده بود، به جلز و ولز کردن ییآن محله کذا یدوباره راه

 .کردیزده شده بود، جلز و ولز م شبیکه د ییها از ترس حرف هاوجودِ من، همانند آن

خار کردنم را خاموش کنند و  یشعله رِ یکاش زودتر ز»: دیکش ادیدر ذهنم فر ییندا
 «خواهم سوخت! یباز نیگرنه در ا

 ریرها شوم. ز اهیتکان دادم تا از بند آن افکار س یشدن درب خانه، سر دهیکوب یصدا با
 در، لبانم شروع به سخن گفتن کرد: حرکت به سمت نیاجاق را خاموش کردم و در ح

 اومدم. د،یصبر کن -
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کوچک بر گردنم حلقه  یبه خود گرفت و دستان یرا باز کردم که آغوشم رنگ فشردگ در
از جنس  ییذهنم و بن بست ها یپس کوچه ها یها یاهیشد. با وجود تمام س

 اریخود را به مه زینگذشت که محمد ن یبر لبم نقش بست. چند یلبخند ار،یشهر
 یاشک از گوشه یالبانم، قطره ندِ لبخ انیافزود و خود را در آغوشم گُم کردند. در م

تقاص  دیبا نیچننیداشتند که ا یچشمم سقوط کرد. آخر فرزندان من چه گناه
 !دادند؟یم

بود  یآرامش ارمی. مهدمیگرفتم و در خانه را به هم کوب شانیهر دو یشانیاز پ یابوسه
پرت  یارا به گوشه فشی. کنشاندیبه محض آمدنش، تبسم را بر بستر لبانِ همه م که

اش، شروع به و محصور کننده نیریش ی. با همان صدادیداد و دستانش را به هم کوب
 کرد: یدلبر

 م؟یناهار بخور شهیم ،یلی! من گشنمه خیمامان ادیخوب خوب م یاوم! بو ها -

درک  نیچن نیهفت ساله از ا یکودک شدیمگر م شد. یبر لبم حکاک یگرید لبخند
 برخاستم و همانند خودش پاسخ دادم: میبر خوردار باشد؟ از جا ییباال

 اریخوشگلت رو در ب یپسر قشنگم اول برو دست و صورتت رو بشور و اون لباس ها -
 تا من هم سفره رو آماده کنم گل پسرم.

 هیصورتش سا یرو ش،یلخت موها یکرد که تار ها نییرا چند بار باال و پا سرش
از نعمت  دیکرده بود. شا بمیسالم نص یانداخت. در دل خدا را شکر گفتم که فرزندان

 یبهره مانده  اما چهار پسر سالم در آغوشم بود که هر کدام به قدر مرد یشوهر ب
 ند.و استوار دهیفهم

مان را وسط کوچک یباز کرد. سفره شیبه اتاق رفت و رخت مدرسه از خو زین محمدم
آوردم و  زیآن نهادم. نان ها را ن یتخم مرغ را رو یحاو یحال پهن کردم و بشقاب ها

گشودم و او  ریام دنیبه آغوش کش یاز سفره نشستم. دستانم را برا یاخود در گوشه
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 چیو محمد آمدند و بدون ه اریکرد. مه ریاس دستانمخودش را در بند  اق،یبا اشت زین
شدن در، مرا دوباره وادار  دهیکوب یخوردند. صدا لیرا با م شانیغذا یتا انتها ،یاعتراض
 کرد. ستادنیو ا ریام ییِ به رها

باشد؟! در را گشودم که به هنگام باز شدن، بر  توانستیم یموقع از ظهر چه کس نیا
که پشت در مچاله  یبه من توجهیب ن،یخشمگ شهیهم ارِ یشد و شهر دهیکوب امنهیس

 بودم، وارد خانه شد. در را آرام بستم و آهسته گفتم: شده

 !یخوش اومد -

 اش گفت: گرفت و با لحن کوبنده یبر سر سفره جا اندازد،یام ببه چهره یکه نگاهآن یب

 هست؟  یناهار چ -

باز گردد و احتمال داده بودم  یزود نیبه ا اریشهر کردمی. فکرش را هم نمدمیرا گز لبم
کردم و  تیهدا میرا به پشت گوش ها میر، نزد مادرش برود! موهاصرف ناها یبرا

 استرس وار شروع به سخن گفتن کردم:

 نگه نداشتم. یزیتو چ یخونه. برا یایب کردمیفکر نم یعنی... زهیچ -

 شیدو پا یبچه ها را از سر سفره پرتاب کرد و دوباره رو یدستش، بشقابِ خال با
 . به سمتم آمد و با چشمان سرخش، وجودم را خرد کرد!ستادیا

 زن! یغذا پختن هم ندار هی یعرضه -

 یهیگر یکه صدا دیمحکم کوب یو بعد، همانند ظهر از خانه خارج شد و در را به قدر 
 به آسمان ها رفت. ریام

. او دمیکودکم پر کش دنِ یبه آغوش کش یرا فرو دادم و برا میانباشه شده در گلو بغضِ 
در  خواستمیرا به آغوش گرفته و خود را در چهار چوب اتاق مشترکمان حبس کردم. نم

 شل شدع و اشک ها از حصار پلک ها پر کِشند. میحضور فرزندانم، گره چشم ها
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گوش  کردم،یم یباز رینشستم و همان گونه که با لب و چانه ام مانیمیتخت قد یرو
 م.کوچکش را مهمان غم بزرگم کرد یها

 یتو هم مثل من دردت گرفته؟ تو هم از بابات ناراحت ؟یکنیم هیچرا گر یآخ مامان -
 مگه نه؟!

آرام گرفته بود، کالم  یکه انگار کم ییو با او دمیکش شیموها یرا نوازش وار رو دستم
 صحبت برداشتم:

ازش؟ اون وقت  رمیراه حل نشونِ مامانت بده. طالق بگ هیتو  رمیکار کنم من؟ ام یچ -
 تحمل کنم؟ هوم؟! یشما ها رو چه جور یدور

کرده که حاصلش تنها، بغض  جادیا ینیها با لبخند تلخ کنج لبم، تناقض زهراگ اشک
 بود. میگلو نیسنگ

من  یمگه... مگه خاله ره؟یبابات زن بگ یبرا خوادیکه م یاز مادر بزرگت هم ناراحت -
 کرد؟! مگه اون من رو مامان شما نست؟ین

سر  گرید یباز شده بود را زدودم و آه ریکه راهش به سر و صورت ام یآرنجم، اشک با
را گهواره وار در آغوشم تکان دادم تا خواب مهمانش  ریام ،یگریکالم د چیه یدادم. ب

هم گذاشتم.  یچشم رو گر،یدر سمت د زیاز تخت خواباندم و خود ن یشد. او را سمت
 داد. هیکابوس را به چشمانم هد پر یخواب یاشک چشمانم، سرما یداغ

*** 

 ه،یدلخراش گر یصدا گرید ییبه شدت قصد آزار چشمانم را کرده بود و از سو نور
که تپش را به صد  یآشنا، با قلب یادیفر ی. با صدادادیم یخواب را از چشمانم فرار

 برخاستم. یرسانده بود، از جا

 خورد! بچت رو خفه کن، سرم رو گهیبلند شو د -
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و محمد که با  اریمه دنیشتافتم. با د ریام یبعد به سو یادر ابهام و لحظه یاهیثان
 اریزدم. نگاهم را به سمت شهر یرا داشتند لبخند ریام یخود، قصد آرام یتمام سع

 شیپا ریاش را زو پوسته دیکشیدندان م ریدرهم، تخمه ز ییسوق دادم. با سگرمه ها
 .کردیپرتاب م

 یرا کم میاش، گوش هااربابانه یآشپز خانه شدم. صدا یِ و راه دهیرا به آغوش کش ریام
 کرد: تیاذ

 بپز که قابل خوردن باشه! یزیچ هیجلومون،  ینذار یمن درآورد زِ یچ هیباز  -

و گذاشتم تا  ختمیعدس در آب ر یاُپن نشاندم. مشت یرا رو رینگفتم و ام یزیچ
 زدم. یچنگ میادم و به موهاد ریرا کنار ام امهیبجوشد. تک

 دنیبا د کرد؟یازدواجم مکث م ییابتدا یروز ها یو رو خوردیورق م میتقو شدیم چه
 یو بغضم را فرو دادم. صدا دهیکش قیعم ینفس شد،یافتاده وارد م یمحمد که با سر

 شد: میزخم ها یرو یبغض آلودش، نمک

 بردم دفتر... هیشهر یمدرسمون برا ریمامان؟ مد -

کنارش زانو زدم و  اوردم؛یشد اما به رو ن دهیبه دلم هزاران سنگ کوب اشیشرمسار از
 انگشتانم فشردم. انیدو دست کوچکش را م

 .زمیمدرستون عز زنمیفردا خودم زنگ م -

 دمییو دور گردنم حلقه کرد. عطر پاکش را بو دیدستانش را از دستم کش یخوشحال با
محمد و در  ییباز هم به هوا رفت و مجبور به رها ریام یهی. گردمیکشبه سرش  ینوازش

بر زخم  یایتسل د،یکشیآغوش گرفتن او شدم. بند انگشتان کوچکش که بر صورتم م
 درمانم بود. یب یها
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مهمان اُپن کردم و سخت به جان له کردنِ  گرید یرا بار ریعدس ها، ام دنیجوش با
 اما... کندیشام، خانه را ترک م دنیبا د اریشهر دانستمیعدس ها افتادم. م

به سر  ارینهادم که دادِ شهر اریمحمد و مه نِ یدست چ یسفره یغذا را رو یها بشقاب
 گونه که تصورش را کرده بودم.آمد! همان

 عرضه! یباشم، ب گهیزن د هیبه فکر  دیبا گهیمامان راست م گه؟ید تهیچه کوف نیا -

 بهیدر رد آغوش شوهرم، غر یبگیتجربه کرده بودم. غر انیآشنا انیرا در م یبگیغر
 نیاو به خود اجازه چن ایبود درد نبود پدر! اگر پدرم بود، آ نیام و ابودن در کالم خاله

  اورند؟یبر سر دخترش هوو ب گذاشتیم داد؟یرا م یرفتار

شدن  دهیکوب یبرخاست و صدا یانداختم که طبق معمول از جا ریبغض، سر به ز با
 در، خانه را لرزاند.

آن همه دغدغه، در فکرم پر رنگ شد.  انیآرش م ادیرفتن او سکوت بر خانه حاکم و  با
 یراه اطیبه سمت اتاق پشت ح ،یعدس یارا به آغوش محمد سپردم و با کاسه ریام

 دی، چگونه بادر خانه نباشد یزیکه اگر چ فهماندیم اریبه شهر یکیشدم. کاش 
 پر رنگ و لعاب پهن کنم؟! یاسفره

اش غرق در خواب بود. کنارش نشستم و انگشتانم را اتاقش شدم. چهره کودکانه وارد
 کردم: شیرا کنار زده و صدا شیلخت موها یتار ها دم،یاش کشنوازش وار به چهره

 ها! یکنیآرش؟ مامان پاشو غذا بخور. ضعف م -

چشم  یفِر خورده و پرپشتش رو یگشود. مژه ها میخورد و چشمانش را به رو یتکان
 یغذا ینیو س دمیبه سرش کش یانداخته بود. دست بایز یاهیرنگش، سا یاقهوه یها

 ام شد.روح ترک خورده یبرا یقوَت ش،یلب ها یساده را کنار تخت گذاشتم. لبخند رو
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 یاتاق چرخاندم. گوشه و کنار ها پر بود از آهن پاره ها یرا به کناره ها نگاهم
به چه  هانیا دانمیخودرو! نم کیاگزوز  ایبلند  یها لهیهمانند م ییها زی! چمصرفیب

 ها کرده بود.را پر از آن مانیو تخت ها اطیح یکه تمام گوشه ها آمدیم اریکار شهر

 شدم. بلند میو از جا دمینوازش وار به سر آرش کش یدست

 .برمیم امیم جا،نی. ظرفت رو بذار همزمیبخور عز -

 ست!خوشمزه یلیچشم؛ خ -

گذشتم و به خانه وارد شدم.  اطیکودکان را پدرشان داشت! از ح نیاز درک ا یکم کاش
 نیتر بایز دیخفته بودند، شا گرید کیمعصوم که در آغوش  یآن سه فرشته دنید

 خداوند به من بود.  هیهد

چشمانم  ینیسنگ دانمی. نمدمیرا به آغوش خود کش ریو ام دمیکنارشان دراز کش آرام
 خوابم برد. ده،ینکش قهیکه به دق یخستگ ایبود  هیبنا به گر

*** 

را  میبود، داشت گوش ها یو عروس یکه انگار بزم شاد یمحفل یبوق و کرنا یصدا
! دلم به شور یاسر مشکسر  ییدوختم. رخت ها می! نگاهم را به لباس هادادیخراش م

 ییلباس ها دانستمینم یچه بود؟! حت یبزم و هلهله برا نیافتاد؛ کودکانم کجا بودند؟ ا
 بود. یکه به تن کردم از آن چه کس

شد و  ریقلبم، متغ یرو یدر پ یپ یها دنیشوِر دلم را به چنگ کش ر،یام یهیگر یصدا
 انیم ریام یها هیگر شدم،یم کیگرفت. هر قدم نزد شیبه سرعت رد صدا را پ میپاها

شده بودم که  ی. داخل شدم. وارد جشنشدیزدن ها آشکار تر م غیها و ج دنیکل کش
آشنا به خود آمدم و نگاهم را به  ییصدا ا! بستیاش ک صاحب دانستمینم یحت

 سمتش دوختم.
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 آرزو. یخوش اومد -

نامش را  ریبود؟! متحپوش خاله من  کیو ش شینگاهش کردم. آن زن غرق در آرا جیگ
 به زبان آوردم:

 خاله؟ -

. با توقفش سرم باال آمد؛ دیکش یاعتنا به حال نزار من، دستم را گرفت و به سمت یب
من نبود؟ مگر او شوهر  اریبود. مگر او شهر یاراد ریغ یهجوم اشک به چشمانم امر

را در  یزیچه چ دنیلبش، قصد کوب یو لبخند رو یداماد یمن نبود؟ پس لباس ها
 سرم داشت؟!

که  یبودند پس زن الیها خشدن پسرانم را نشانم دهد؟ اگر تمام آن میتی خواستیم
 !گفت؟یچه م د،یخندیکنارش م

و  دیچرخیدور سرم م زی. انگار همه چشدیتر م کیهر لحظه نزد ریام یهیگر یصدا
 ها را گُم کرده بود. هیزمان، ثان

کَر  ار،یشهر یمستانه  یو قهقه ها یخوش یاهویه فشردم تا میرا به گوش ها دستم
 .خوراندیرا به قلبم م ریام یها هیبا وجود سرپوش هم طعم تلخ گر میشوند! گوش ها

 یبرا ی. مقابلم آمد. خاله کِ ختیریبود که در آغوش خاله اشک م رمی! امدمشید
به آغوش  یرا برا میرفته بود که من متوجه نشده بودم؟! دست ها ریآوردن ام

خوشحالم هم به  ینبود. حت بایلبان خاله نشست؛ ز یرو یبردم. لبخند شیپ دنشیکش
 .آمدینظر نم

 !میکن یقربون دیبا یعروس نیا یبرا -

وحشت زده  یغیچشم دوختم و ج میپا ریبه آتش ز ریرا رها کرد. متح ریام دستانش
 سر دادم!



 
 
 

 
 16 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا(N.a25) انینسترن اکبرــــــ مرگ ققنوس 

 جانی. با هراس به اطراف چشم چرخاندم. امیزدنم مصادف شد با نشستن بر جا غیج
 هنوز هم ادامه داشت؟! ریام یهیگر یخانه من بود؟ پس چرا صدا

. دادیشده و بهانه سر م داریثابت شد؛ ب ریاز اشک ام سیخ یچهره یرو چشمانم
 شد. دیتشد اشهیقدر محکم که گربه آغوش فشردمش؛ آن دهیدلتنگ و ترس

به  یایو آرام و قرار نداشت. چه کابوس واقع دیکوبیم امنهیهمانند پتک به س قلبم
 دلم آوار شده بود. یرو زین اری! در آن لحظه، شوِر نبود شهرآمدینظر م

را  اریمحمد و مه یخال یهوا به چشمانم چشمک زد و نگاهم جا یکیتار اط،یپنجره ح از
. هنوز هم ستادمیا میپاها یرو یرا ساکت کردم و به سخت ری. پس کجا بودند؟ امدیکاو

شدم. با  اطیاتاق پشت ح ی. راهدیکشیسوزش ترس از آن کابوس، دلم را به آتش م
 و به خانه بازگشتم. دمیآسوده کش ینفس بودند، یکه در حال باز شانیسه تا دنید

*** 

را بازگو  ارینبود شهر لیها دلآن دیها را دنبال کرد تا شا هیبار نگاهم ثان نیهزارم یبرا
از آن خرت و پرت  یاسهیقبل از به انتها آمدن شب، با ک شهی! همآمد؟یند. چرا نمکن
. اما حال که ساعت از رفتیم اطیصدا به اتاق پشت ح یو ب آمدیبه خانه م یفلز یها

 د؟یکوبیچرا در را نم ده،دوازده هم گذر کر 

. کابوس ظهر هم کردیرا دوچندان م امیبه سرش آمده باشد، نگران ییکه بالاز آن ترس
گذشت.  گرید یرا داشت. ساعت امدنشین ینیاز ذهنم، قصد مجادله با خوش ب یاگوشه

هم آمد و  کردیروشن به تن م یکه داشت جامه یدوساعت، چهار ساعت! آسمان
 ... .اریشهر

افتاد. داشت تکرار  یگرید یو چشمانم رو دیامانم را بر گرید یو خستگ یخوابیب
در  یاز کس ییصدا بارنیهمان بود اما ا زی! همان خاطره، همان کابوس! همه چشدیم
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در مجلس حضور  گرید یبود که با زن یارینبود، خاله نبود، تنها شهر ریآمد. ام ینم
 داشت.

 مامان؟ مامان، گشنمه! -

آرش گشوده شد.  یناتوان شده و به رو ییآن کابوس کذا یادامه دنیاز د میها چشم
 چشمان بازم به حرف آمد: دنی. با دکردینگاهم م نهیس دست به

و محمد رفتن، من  اری. االن هم که مهمینخورد یزیچ یکه چون ناراحت بود شبید -
 گشنم شده. کمی

ذهنم شده بود را به  یکه ملکه یو آب دهانم را فرو دادم. سوال دمیبه سرش کش یدست
 زبان آوردم:

 ؟خونه ومدهیبابات ن -

باشد؟! به سمت تلفن خانه  توانستیکرد. کجا م میباال انداختن سرش مرا تفه با
 دیخاله را گرفتم. بوق اول، بوق دوم، سوم و چهارم؛ داشتم نا ام یهجوم بردم و شماره

 را به گوشم فشردم. یگوش اق،ی. با اشتدیچیپ یدر گوش شیکه صدا شدمیم

 ؟یخوایم یچ -

 کرد. دنیو چشمانم را آماده بار میبه گلو یطره، خراشدهانم را فرو دادم. هر ق آب

خونه، راستش نگران شدم.  ومدهیشما موند؟ ن یخونه شبید اریسالم. خاله، شهر -
 ...رمیسراغ بگ یاز ک دونستمینم

 واضح تر بشنود: میوادار به سکوت کرد تا گوش ها یالحظه یقلبم را برا شیها حرف

به پر و پاش  ره،یگیداره زن م اریبا باباش رفت اهواز؛ شهر شبیسالم. نه، د کیعل -
 !چینپ
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رفته، نامش را ملتمس زمزمه  لیتحل ییو نَوا رتیگشاد شده از ح یبا چشمان ر،یمتح
 کردم:

 زن... ؟یخاله؟ چ -

 یبه سر آمد. ب میتحمل اشک ها یام به ستوه و آستانهجمله یاز اَدا کردن ادامه زبانم
 . دمیتلفن کوب یرا رو یگوش گر،ید یاز ِشنُفتن کالم قرار و ترسان

هدف  ی. نگاهم بکردیوجودم را ذره ذره خُرد م ،یبه عاقبت کودکانم همچون مور فکر
چهار  یامکان داشت وقت یزیچ نی. چگونه چنستیگریو م زدیبه کناره ها پرسه م

 بودند؟! شیکودک معصوم، محتاج پدرانه ها

در بساط ندارند،  یکه خود آه ،یاوبال خانواده ایآواره  ب،یمرا در شهر غر خواستیم
 ! داد؟یم یام عطر نامردچرا در مَشام زنانه اشیکند؟ مردانگ

 یندهیآ یبرا یفکر یحت ایرا به خود بقبوالنم  اریبا کدام استدالل، نبودِ شهر دانستمینم
داغ دلم تازه شد و  برد،یبه دهان م ریننان و پ یاآرش که لقمه دنیکنم! با د اهمیس
 آمد.  شیچشمانم پ یبه همراه میگلو

 یزیاشک، چ یو ماتم نشسته بودم و چشمانم جز هاله ا یها بود به سوگوار ساعت
 زیمخروب افکارم ن یآن پس کوچه ها گرید ی. به فکر فرو رفتم. حتکردیمهمان خود نم

آوار شده بودند و  یگرید ینداشت. تماما  رو شانیکیپرسه زدن در تار یبرا یتیوجود
را  أسیگس  یکه تنها مزه یاهیانداخته بود. سا هیاس شانیاز قطرات اشک، رو یتنها نَم

 اما مملوء از ماتم!  ایبه عظمت در یاهیهد داد؛یم هیبه مزاج روحم هد

 شیپا قلم دیباشد؟ مگر حتما  با توانستیچگونه م گریزن د کیدر آمدن  یپا از
 یآشنا، زخم نیکه از آشنا تر یندارد؟! زمان ستادنیا ینا گرید ندیشکسته شود که بگو
نفس به  نیبا کدام ؟ییجان به استقامت در آ نیبا کدام دیبا د،یُسرایمهلک به جانت م

 هستند؟ تیکانت سبب شکست نفس هاینزد یوقت ،یادامه ده دنیجنگ
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 نیفرش کردم. به کدام یرا روانه  میوار در خودم جمع شدم و اشک ها نیجن جاهمان
 قصاص شده بودم؟! جواب فرزندانم را... . نیچننیگناه ا

پناه گرفته بود  یپشت بخار ده،ی. حضور آرش که ترسدمیکش ادیهمراه شده با فر یآه
غم  واستمخیمهم نبود؛ تنها م میبرا زیچ چینداشت. در آن لحظه ه تیاهم میهم برا

 بِرانم! رونیو از دلم ب زمیاویها ب ادیرا به گردن فر میها

*** 

 یها لهیبه آن ت یچشمم را با نوک انگشت زدودم و نگاه یجمع شده در گوشه اشک
. دست کردیخراب م یحالم را کم شان،یمنتظر انداختم. غمِ النه کرده در چشم ها

 لب زدم: شدم،یطور که بلند مزانو نهادم و همان یرو

 منتظره! یفردا؛ االن مشتر یبمونه برا شیباق -

شانه ام  یرو یخردسال، از جا بلند شد. دست یآموزم همراه با آن دختر بچه کار
 نشست. زهرا بود!

. فقط نیرو پشت سر گذاشته باش یسخت یِ زندگ نیچن کردمیآرزو خانوم اصال  فکر نم -
 .نیسر پا کردرو  جانیکنجکاوم که بدونم چطور ا یلیخ

بودم و  زیکه از آن در گر یزیرا دوست نداشتم. ترحم! چ شینشسته در صدا غم
خاطرات گذشته بود. دستش را از شانه پس زدم و به سمت  یِ تداع م،یتحملش برا

کار کردن  یبرا ییحجم از خاطرات تلخ، قوا نیآور شدن ا ادیراه گرفتم. قطعا  با  یمشتر
 نداشتم.

 خانوم رو انجام بده! نیکار ا اینرگس؟ نرگس ب -

 :ستادیبا هول و وال کنارم ا نرگس

 چشم آرزو خانوم. -



 
 
 

 
 20 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیا(N.a25) انینسترن اکبرــــــ مرگ ققنوس 

به زهرا و دخترش، به سمت اتاق کوچک خودم راه گرفتم.  ینگاه میانداختن ن بدون
کردم. حال که خود، در  ریام اسانگشتان چروک افتاده نینشستم و سرم را ب زیپشت م

 یی... تنهاخواهمیرا از خدا م زیچ کیتنها  نگرم،یشومم م یسن و سال به گذشته نیا
دراز نکردم؛ فکر  یاحد یتنها کودکانم را سر و سامان دادم و دستم را جلو دم،یجنگ
 یکه مرا محتاج کس ی. مرگخواهمیآرام م یبس باشد! مرگ میبرا دنیزجر کش کنمیم

 نشوم... مینکرده وبال عروس ها یینکند و خدا

با  یهوا، حکم خداحافظ یکیخاطراتم نشسته بودم و تار ییا کنون به بازگوصبح ت از
 یو چراغ ها دمیکه همانند فرزندانم بودند. زهرا را در آغوش کش دادیرا م یدختران

 .گرفتیو بهانه م زدیسالن را خاموش کردم. دخترش مدام نق م

 خونه. ایزهرا جان، ب -

 .نمتونیبیخودمون، شوهرم منتظره. فردا م یخونه رمینه استاد، من م -

به عقب نهادم. چشمم به بنر  یتکان دادم و در سالن را قفل کردم. قدم شیبرا یدست
حک شده  شی" رویسیآرزو رئ تیریگل سرخ_ با مد یشگریبزرگ که نام "آموزشگاه آرا

خانه انداختم  در در دیلبم، جان تازه گرفت. دو قدم کنار تر، کل یبود افتاد و لبخند رو
 و وارد شدم.

که چراغ را روشن کنم، به سمت اتاق پشت . بدون آنزدیخانه بدجور بر ذوق م سکوت
 یمستانه و زجه ها یخنده ها شد؛یدر سرم اکو م ییشدم. صدا ها یراه اطیح
 هیهد م،یشان را به گوش هاکرده و بانگ جادیا گریدکیبا  یبیتناقض عج یکسیب
راه افتاده  یی! قطار متروکه ام به تنهاشتل زمزمه کردم چه قدر زود گذ. در ددادندیم

 رسانده بود! جانیو مرا به ا
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چرا خانه ام  داد؟یم یکس یب یفرش به عرش آمده بودم اما چرا دلم هنوز هم نوا از
پسرانم بودم و  یشده بود؟ دلتنِگ رو میخاطرات، قا ریکودکانم ز یو قهقه ها یخال
 انگار مرا فراموش کرده بودند! زیها نآن

افزوده و  اطیاز آن را به ح یمیکه ن یبه لب نشاندم و وارد اتاق شدم. اتاق یتلخند
 شیبهانه ها یها بود رو. سالگرفتیسالن را به پا کرده بودم. دلم هنوز هم بهانه م

 یو مه گرفته کیها را خفه کرده بودم اما در کنج تارنهاده و آن ییسرپوش تنها
 بود. یتیروشن و منتظر دست حما ییخاطراتم، هنوز هم نور کم سو

من و فرزاندم کرده بود،  رفتنینپذ یبرا یرا بهانه ا یکه تنگ دست یخانواده ا منتظر
بدون درد، بدون عذابِ تکرار خاطرات،  د؛یایآرام به چشمم ب یکه خواب یمنتظر زمان

 تم.حاصل زحما یبدون ترس از دست دادن آرامش نسب

سال قدمت داشت سر نهادم و در  ستیاز ب شیهمان تخت خواب کهنه که ب یرو
من هم به  یانتها شدیزبان گذاشتم. چه م ریفشارم را ز یهمان سکوت، قرص ها

به  یگریبه لب بنشانم؟ از افکار پوچم لبخند تلخ د یواقع یلبخند یباشد و روز یخوش
که  کردیتوجه م ده،یزن رنج د ریپ کیجز شاگردانم به  یچه کس گریلب آوردم. د

 بخواهند دلش را شاد کنند؟!

باور سر  کیبه  شهیرا شکرگذار شدم. هم میسال ها یبه آسمان بردم و تنها حام دست
خواهد برد. باورم  شیپ زیپس ن نیکشاند و از ا جانیکه مرا تا ا یبودم، باور ستادهیپا ا

که مرگ هم  قیعم ینکرده! باور غین درنگاهش را از م یکه لحظه ا ستییبه آن خدا
 دهد. انشیپا تواندینم

گفته  یکند؟ چه کس تیفرزندان پاک ترب تواندیزوج م کیگفته است تنها  یکس چه
بودن را به جنس من چسبانده؟ پس  فیانگ ضع یمرد نان آور خانه است؟ چه کس

 !شود؟یهم م ییتنها ندیکجاست بب
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بودم که  یمن آن پرنده بال شکسته ا دهد؟یشکست م یمعنا شهیمگر هم ییتنها
 دمینهراس یکیبال زدن نداشتم. من از تار یبرا ییپرت شده و قوا قیعم یتنها، در چاه

 یلیکنم. سخت بود، خ میشد تا بال شکسته ام را در سکوت، ترم یام محرک ییو تنها
رها کنم.  قیآن چاه عمتا خود را از  زنمیم لدرمان شد. حال دارم با یسخت! اما روز

 معنا بود... یب میبودم که شکست برا یبار ها سقوط کردم اما من آن

 قیعم یشد و به خواب رهیبر چشمانم چ یکه خستگ زدمیافکار دست و پا م نیهم در
 فرو رفتم.

*** 

را باز کردم. دلم  شگاهیو در آرا داریقبل از طلوع آفتاب ب یشگیعادت هم طبق
بودم تا  افتهی ی. انگار همدممیزهرا بگو یماجرا را برا یهر چه زودتر باق خواستیم

روز ها  نیا دم؛یکش میزانو ها یرو ی. دستمیبگشا شیدرب قفل شده قلبم را به رو
و تمام صبح  ینیماش یشبانه روز بافتن آن فرش ها ت! باالخره اثرادادندیآزارم م دایشد

 .شدیم فرسادرد جان نیهم ستادن،یسر پا ا

شدند. با آمدن  نیخود مشغول انجام تمر یمدل ها یکم کار آموز ها آمدند و رو کم
از او به دلم نشسته و او را همانند  بیعج یزهرا، لبخند به لب به استبالش رفتم. مهر

 ،یچاق سالمت یو بعد از کم مینشست یشگیهم یجا ی. رودانستمیدختر خود م
 داستان را از سر گرفتم.

*** 

از کودکانش هم  یخبر ی. حتامدین اریهم شهر گرید یها بعد از آن شب و شب شب
 دهیرا گرفتم. ترس ییو آن شماره کذا دمیخرد شدن را به جان خر گرید یبارنگرفت! 

که  ی! تلفن وصل شد و با بغضشانیها ریتحق ریبودم، شکسته و خاکستر شده بودم ز
 آمدم: از قفس پر کشد، به حرف خواستیهر آن م
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 میتینشو بچه هام  یراض بیتو رو به امام غر اد؟یکجاست؟ چرا نم اریالو خاله؟ شهر -
کنم آخه؟  کاریچ ییمن تنها رن،یگیبشن؛ بهش بگو برگرده... بگو بچه هاش بهونه م

 ...میبش ابونیام بشم؟ تو رو خدا نذار آواره کوچه خ وهیبرم وبال مامان ب

 کسشیب یخواهر زاده یبرا یترحم چی! بدون هیاحساس چیبلند شد، بدون ه شیصدا
 بست: میها دیکمر به قتل ام

ما  شیبذار پ اریبچه هات رو ب یناراض یلی! خیکن یخوایم کاریچ دونمیمن چه م -
ازدواج کرده و  شیپدر یها لیاز فام یکیبا  اریمامانت! شهر یخودت برگرد خونه

پسرم  یبرا یخواستیبه حال خودت بکن. م یکرف هی. خودت مونهیجا اهواز مهمون
 دستت به کمرت باشه و شکمت دو متر جلو! هیهمش  نکهینه ا ،یباش یزن خوب

 ژن،یاکس یذره ا یبرا گرمیاز دستم رها شد و دست د یهق هق و لرزش دستم گوش با
بود.  ژنیاکس دنیتنفسم قادر به بلع یآمد و نه مجرا یام بند م هیگردنم را فشرد. نه گر

خفه اشک  ییکردم با صدا یُسر دادم و سع یهمانند هر شب خود را به سمت بخار
 .زمیبر

کرخت  یآمدن کودکانم را کردم. با بدن ادِ یخانه زده شد. نگاهم به ساعت نشست و  درِ 
 به حالت قبلم بازگشتم. یبه سمت در رفتم و بعد از گشودن، بدون کالم

 نیمادرش با خدا، گوش سپرده که ا یرا دانسته و شبانه به زجه ها هیمحمدم قض ایگو
در ذهنم تکرار شد؛ " بچه  گرید یخاله بار یبرادرانش را داشت. حرف ها یهوا نیچن

من؟ مگر دست ساخته پسرشان نبودند؟ آخر کدام  یما... " بچه ها شیپ اریهات رو ب
از عشق  تواندیم یم مادررها کند؟! کدا اکودکانش ر  دهدیدلش گواه م یمادر

وجودش به کودکانش را از  رهیو لذت خوراندن ش مانیکودکانش دست بکشد، درد زا
 کند؟! شانیببرد و رها ادی
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نگاهم  ینان مقابلم گرفته بود و با ناراحت یمحمد سر چرخاندم. لقمه ا یصدا با
 .کردیم

 !یشیم ضیمر ،ینخورد یزیرو... چند روزه چ نیمامان بخور ا -

هق هق  انیلقمه را م کردم؟یدست ها را رها م نیرا از دستش گرفتم. چگونه ا لقمه
 به لب نشاندم.  یدادم و لبخند صیخام را تشخ یبه دهان بردم؛ طعم گس گوجه میها

از  دیجد یاشعه ا طلوع آن صبح ییبه صبح رساندم. گو میشب را هم در اشک ها آن
هم انباشه شده بود تا دست از  یدر اشِک شب، روکه  یمن تاباند. عزم یبه رو دیام

ما را رها کرده اما تنها  اریام شوم، مرا سر پا کرده بود. شهر یکودکانم نکشم و مرد زندگ
 .دیکشیقلبم را به آتش م ر،یامفکر رها کردن دستان کوچک 

. رفتن شدم رونیکردن کودکانم به مدرسه، به سمت اتاق رفتم و آماده ب یاز راه بعد
. تنها دمیرا به آغوش کش ریانداختم و ام فیالنگو ها و گوشواره ام را در ک یحاو سهیک

 ها بود. نیکار کردن داشته باشم، هم یبرا توانستمیکه م یا هیسرما

و هر بار سر خورده تر از قبل، به  گشتمیزن م کیمناسب  یسرم به دنبال شغل ها در
رها کرده و حال  اریبسته شهر ی. انگار آرزو را پشت در هاافزودمیم میسرعت قدم ها

 ییحاضر به رها یمتیق چیکه به ه یینهاده بود. آرزو دانیپا به م د،یجد ییآرزو
 کودکانش نخواهد بود!

 یخوراک یخانه مقدار یآب کردم و در وحله اول، برا یمناسب متیها را با ق طال
بودم که مرا از کودکانم دور نکند.  یر شغلرفت و برگشت را به فک ری. تمام مسدمیخر
 ن،یبودم نسر دهیدر سرم روشن شد! شن یبود که چراغ دهیدرب خانه رس یبه لنگه میپا

به لب نشاندم و راهم را  ی... لبخنددادیم هیکرا ااش ر  یفرش باف نیماش ه،یزن همسا
 او کج کردم. یبه سمت خانه

 . دمیکوب اقیو درب را با اشت دمیکش قیعم ی. نفسدمیخانه اش رس مقابل
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 ه؟یک -

 سر اصل مطلب رفتم. دهیصاف کردم و ند یرا کم میصدا

 کنم. هیرو کرا تیباف یاومدم دستگاه قال ن،یمنم نسر -

 در نظرم آمد. ن،یمتعجب نسر یگشوده شد و چهره درب

قشنگ  داخل دختر، ایب ؟یکنیباشه آرزو! بسم ا... نگفته چرا سوره رو شروع م ریخ -
 .میحرف بزن

 زبانم را چرخاندم: یمصنوع یبا لبخند زش،یتوجه به زبان ت یب

 ؟یکن یکار هی یتونیامشب الزمش دارم؛ م نینه، عجله دارم. هم -

 سر ما آوار بشه! ادیخبر داره؟ ن اریباشه دختر، آقا شهر -

اما حال  شدندیزود از نبودش آگاه م ای ریآمدن نامش، چشمانم را فرو بستم. د با
 زمانش نبود!

 ببرم؟ امیمن ب ایخونمون  ارهیب یگیزحمت به شوهرت م ی. بشهینم یزینه چ -

 ؟یدیبهم م یک ؟یچ شی. کراارهیم اره،یم -

زده و  رتیبه سمتش گرفتم. ح یتراول پنجاه هزار کیبردم و  فمیتعلل دست در ک یب
 .دیانگشاتم قاپ انیباال رفته پول را از م ییبا ابرو ها

 بخور. ییچا هیتو حداقل  ای! برهیانشا... که خ -

 برم، با اجازه! دیاز مدرسه نهار ندارم. با انینه بچه هام م -

که پدر در  ییبودم. حرف ها یداشت اما از درون در حال فروپاش یرنگ خوش امچهره
 به خاطر آوردم: یرا لحظه ا زدیام م یکودک
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همش  اد،یم اینوزاد به دن هی یوقت ینیبیم وحشت دارن. ایدن نیها همشون از ا آدم»
 یشکنجه بشه، برا جانیقراره ا دونهی! از همون اول مترسهیاز آدم ها م کنه؟یم هیگر
 میتسل ایانتخاب کنه؛  دی... به مرور زمان خودش بازنهیهمش دست و پا م نیهم
رو بسازه. اگه قرار بود آدم  شیگوشه، زندگ هیبرسه و  فقباهاش به توا ایبشه  یاهیس

 «اومدن! یخوشحال باشن که با خنده م جانیها ا

*** 

به  مهیرا صدا زدم. سراس اریمه چرخاندم،یرا م یچرخ قال میکه با پاها طورهمان
گرفته بودم که  ندهیساختن آ یبرا یمیحضورم آمد و با چشمان منتظر نگاهم کرد. تص

رفته بود؛  رونیخانه ب حتاجیما دیخر یشوند. محمد برا الزم بود کودکانم هم از آن آگاه
 کردم.یشروع م اریاز مه دیپس با

 باهات حرف دارم. ن،یبش یمامان -

بکشم، به  یکه دست از بافتن قالتکان داد و نشست. بدون آن دییتا یبه معنا یسر
 حرف آمدم:

 هیتا بتونم  نمیبب یشگریاصفهان. الزمه من آموزش آرا میبر یمدت کوتاه هی میخوایم -
خونه تنها بذارم، پس چند ماه  یشما رو تو تونمیدست و پا کنم؛ تا اون مدت نم یشغل
 یاحترام یبهتون ب ن،یبش تیممکنه سخت بگذره، اذ دونمیمادرم. م یخونه میریم

 .میزود کار هام رو انجام بدم و برگرد دمیبشه اما قول م

بود. با همان  دهینفهم میاز حرف ها یزی. انگار چکردیمتعجب نگاهم م یچشمان با
 چشمان گرد شده به حرف آمد:

 به خاطر تو! میکنیباشه مامان، ما تحمل م -
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بود.  شیآخر ها شدمیبلند نم شیکه شبانه روز از پا ی. فرشدمیپاش شیبه رو یلبخند
کالس  یبرا یا هیرا فروخته بودم و حداقل سرما اریزائد شهر یتمام آهن ها شیپ هفته
 فراهم کردم. امیآموزش یها

خواهرانم،  یها و زخم زبان ها ی. با وجود سختگذشتندیها مثل برق و باد م هفته
پروانه کسب، درخواست داده بودم.  افتیدر یو برا دیرسیم انیآموزشم داشت به پا

وراک خورد و خ ینهیو هز کردمیم یشاگرد گرید یشگاهیدر تمام مدت آموزشم در آرا
 .ساختمیکودکانم را فراهم م

پس انداز کرده و در فکر  از،یمورد ن لیوسا دیخر یرا برا اریطال ها و آهن آالت شهر پول
 متیق نیحجم سنگ نیکنم. قطعا با ا لیتبد امیشگریخانه را به سالن آرا اطیداشتم ح

 یجواز تجار توانستمیم کردم،یکار م ینبودم اما اگر مدت یامغازه هیها، قادر به کرا
 جا را از نو بسازم.آن و رمیبگ اطیح یبرا

خشک شده در دستم را به دهان بردم. خطاب به  یو لقمه دمیکش یباف ایاز رو دست
 مادرم با همان دهان پر، شروع به حرف زدن کردم:

مدت حواست  نیشدم تا ا ونتی. مدشهیکسبم صادر م یپروانه گهیمامان، چند روز د -
 چه ها بود.به ب

 رها شده بود لب زد: نیسنگ یکه انگار از بار مادرم

 !گه؟ید یریهمون موقع م -

چند روز بعد از پروانه کسبم بمانم  خواستمیام را فرو دادم. ماز کالمش، لقمه دهیرنج
 به حرف آمدم: یدر کنم اما... با ناراحت یایو خستگ

 .میریمبا بچه ها  دیآره مامان، هر وقت به دستم رس -
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 نیلبخندش احساس کردم؛ خوب بود در ا انیبا لبخند تکان دادن. حقارت را م یسر
 ! کردندیوگرنه معلوم نبود چه م دادم؛یمدت تمام مخارج کودکانم را خودم م

*** 

 آمدم و نگاه رنجورم را به او دوختم. رونیاز بُعد خاطراتم ب گرید یزهرا بار یصدا با

 ست؟مادرتون االن زنده -

 اما پاسخش را دادم: امدیکالمم آمده بود خوشم ن انیم کهنیا از

وقت ها هم برادر هام بهش سر  یگاه کنه؛یم یآره اصفهانه، خودش تنها زندگ -
 .زننیم

 مغموم گفت: ییو با صدا متفکر

واقعا زن سرتون اومده باشه!  ییبالها نیچن کردمیفکرش رو هم نم یوقت حت چیه -
 ن؟یازش جدا شد ؟ی. شوهرتون چنیهست یا یقو یلیخ

از او به دستم  یدرخواست طالق گاهچیدر هم رفت. ه میاخم ها ار،یشهر یآور ادی با
 بودم. افتادهیسخت، به فکر طالق ن طیدر آن شرا زی. من ندینرس

 ریگیهست محمد رو سپردم پ یاما چند وقت ومدین شیپ طشیوقت شرا چینه هنوز؛ ه -
 کار هاش باشه.

 می. ندیگفت و منتظر نگاهم کرد. خواستم ادامه دهم که تلفنم لرز یا دهیکش"آهان" 
 قیعم ینوه ام، لبخند با،یز ریتصو دنیبه زهرا کردم و قفل تلفن را گشودم. با د ینگاه

 به لبم آمد. بدون درنگ پاسخش را دادم:

 آره؟! گذره؟یخوش م ؛یریگینم رتیپمن؟ خبر از مامان بزرگ  یبایز یبه به، چطور -

 .کردیقند در دلم آب م ش،یرایکودکانه و گ یصدا آن
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 .شتیپ میایم میبا بابام دار ،یسالم مامان -

چند  یها دارید نیام هم ی. تنها دلخوشدمیدردناکم کش یزانو یرو یزده دست ذوق
 بار پسرانم بود.  کیهفته 

 چشم. یمامان. قدمتون رو نیایب -

نگاهم  نیریش یرا از من ربود. زهرا با لبخند شنشیدلن یصدا ،یخداحافظ بدون
 .کردیم

 تون بود؟نوه -

 . بذار عکسش رو نشونت بدم.نهیریچقدر ش یاگه بدون زم،یآره عز -

 را به او نشان دادم. بایو دخترش، عکس ز اریمه داریاز د دیذوق شد با

 نازه. یلیخدا حفظش کنه، خ -

 دهیقدر آدم دچند سال آن نیگرفته بود؛ در ا یدم. چشمان زهرا کممتقابل ز  یلبخند
 دارند! یشان بفهمم حرفچهره یاز رو توانستمیبودم که م

 ...یرسیشده؟ گرفته به نظر م یزیزهرا دخترم چ -

 رو بهترن بگم. یزیچ هی دیراستش آرزو خانوم با -

 .ردیدراز کردم تا دردش آرام گ یرا کم میپا

 .شنومیم زم،یبگو عز -

 یخانوادم باشم، کار ها شیپ خوامیآموزشگاه. م امیب تونمینم گهیراستش من د -
سخته و  طمیکردم اما شرا زیماه رو کامل وار نیا یهیخونه و بچه هام و شوهرم. شهر

 .شهیبراتون تنگ م یلی. دلم خزنمیبهتون سر م شهیادامه بدم. اما... اما هم تونمینم

 بلند شدم دست بر شانه اش نهادم. یه لب نشاندم. از جاتلخ ب یلبخند
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 ازت کار بکشم. کمی ،ی. پس بلند شو روز آخریهر جور خودت راحت -

 کل: یدانا

انداز  هیبر بخت آرزو سا گر،ید یبار یاهیو انگار س گذشتیها به سرعت رعد م هفته
 یپنهان کرده بود با چمدان یرنگ ها ریرا ز دشیسف یکه حال موها ییشده بود! آرزو

 ریشد. اتوبوس به حرکت در آمد و او تمام مس یبه دست، سوار اتوبوس مسافر بر
که برادرش با او تماس  یگذراند. از هنگام ابدر خو  ییسر و صدا چیه یدوساعته را ب

 کرد؛ینم شیرها یلحظه ا شیو تشو یگرفته و او را به خانه مادر خوانده بود، نگران
 میخودشان تقس انیپدرش را م ی هیها، ارثها قصد کرده بودند پس از سالنآ ایگو

 کنند! 

*** 

 یحضار در سکوت چشم به دهان رضا، بردار بزرگ تر دوخته بودند. آرزو با سر یهمه
خواهران و مادر مبنا بر  یها کهی. از همان بَدو ورود تدادیرا تکان م شیدرد، کالفه پا
 خالص را زد: ریرنجانده بودش و حال برادرش ت اریظاهر او، بس

 به سهم ارثش نداره؛ مگه نه؟! یازیدر آمد داره و ن یونیآرزو که بزنم به تخته مل -

اش محروم  یحق او را از ارث پدر نیها به کدام. آنکردیبهت زده نگاهشان م آرزو
گوشش را به او  یموافقت ها به هوا رفت و کس یهمهمه دینکش هیبه ثان کردند؟یم

بود، به جمع و پسرانش  دییبه لب که نشانه تا یبا لبخند زینداد! مادرش ن
 ،ییبود که باز هم به تنها یی. تمام شب به بحث و جدل گذر کرد و آرزوستینگریم
 .ردیحقش را بگ خواستیم

 نیبه فردا موکول شد؛ با ا هیارث میتمام شد و تقس یایقطع میتصم چیشب بدون ه آن
وارثان خط زده و دل کوچک او را باز هم  نیفاوت که حال، انگار نام آرزو را از مت

 رنجانده بودند.
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ناقوس مخالفتش را به گوش  تواندیآشنا تا چه اندازه م یجمع انیزن تنها، م کی مگر
دستانشان  انیگوش کنند، چگونه حقش را از م خواهندینم یها فرو کند؟! وقتآن
نمانده، چگونه باز هم سر پا شود و به حق  فشیدر تن نح یینا گریکه د ییآرزو رد؟یبگ

 د؟یدر آ شیخو یخواه

شان را خاتمه داده ها آوز شبانه رکیرجیج یبود و حت دهیسابقه بلع یب یرا سکوت شب
و  کردیرا در خود کور م شدیکه به هوا القا م یمنظم یشب، نفس ها یکیبودند. تار

و  دهیخفته دزد ییها لهیت یکیاش را، از تار یاهیس ییکه گو یتعدادشان را مات! شب
 ها نبود. فرجام کار چه بود؟!حاضر به پس دادن آن

مغموم، نور چشم  زیکج گوشه آسمان به نظاره نشسته و ستاره ها ن یبا خلق ماه
 یشده را با قلم آفتاب اهیآمد آن شب س یرا بسته بودند. انگار خداوند دلش نم شانیها

رنگ  گرید ،یداده بود تا چشمان یگریدست به دست د زیاش روشن کند. انگار همه چ
 .ندیصبح را به خود نب

 شیاش را نزد خو دهیرنج کش یگذاشته و بنده دانیآشکارا پا به م بارنیخداوند ا ،یآر
درحال انجام، در  یصبح را کور کرده بود تا ماجرا یطالب شده بود! انگار چشمه ها

 نگذارد. یاش باقشبانه یاز دزد یشب دفن شود و به هنگام صبح، رد یاهیس

. ماه نرم نرمک اوردیداستان را ن یبر ادامه آن شب کور، دلشان تاب نظاره تماشاگران
هنگام،  نیقصد خروج از صحنه را کرد و ستارگان رنگ ماتشان را پاک کردند. در ا

پا در عرصه نهاد و خواست  یاحساس چیه یبود، ب دهیکه قلبش را به آتش کش یآفتاب
 کند! رفتارگ شیرا به آتش خو یگرید یدل ها

 ییخشکاند. آرزو شیبه همراه خو زیرا ن یعمر یکه به سر آمده بود انگار چشمه یشب
 یداده بود حاضر به مالقات هیهزار تکه، روحش را به شب هد یدرد و دل یکه با سر
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گره خورده در آن شب خفته، جسمش را ترک گفته  یبا آفتاب نبود و با دستان گرید
 بود.

بود که آرزو  یبود، همان آرامش دهیکش ییرایکه آن شب، محفل را به پذ یسکوت
 .زدینفس نفس م اش،یابیدست  یایسال در رو نانیسال

جان کندنش را در  یآمده بود که حت نیریآن سکوت مطلق به مزاِج تلخش ش قدرآن
 بدوزد! یگریلبانش را به د ،یشگیهم یهمان سکوت خفه کرد و گذاشت سکوت

از عمر به سرآمده و  یاکرد، مرور دوباره شیکه آن شب در حق خو یتنها لطف دیشا
قدم  شیافکار آوار خو انیم گرید یاش بود..بارممنوعه یشدن مجدد به آن محله یراه

که با مشقت  ییداده بود. خرابه ها هیچشم هد رانشیو ینهاده و با افسوس به آوار ها
و نفس خسته اش را به ستوه  ختهیسرش فرو ر یروسوار کرده، باز هم  یگرید یرو

 آورده بودند.

 کیبس بود! به دنبال  دنیجنگ گری... دخواستیدلش ساختن نم گریآن شب، د در
در قفس قلبش را گشود و  بارنید ورودش، از آن خارج شود. اتا همانن گشتیم یفرع
سکوت  رفت،یبه سمتش م شتریکه هر چه ب یریرا به دست او داد. مس ریمس یباق

 !دیکشیبه آغوش م شتریشب او را ب

روشن تر  ییآن محله خارج شد و فردا ینوران یاش از تک دروازهشکسته یقدم ها با
 یآن محله یشهیبه ر قیعم یکه با رفتنش، سکته ا دیساخت! رفت و ند شیخو یبرا
 خاموش کرد. شهیهم یرا برا شیها رانهیحمله ور شده و چراغ و ییکذا

را آغاز و اشک  یزییپا ستنیرا شروع کرده و درخت ها گر ییسرا هیگنجشک ها مرث 
اشک  شیکه از همان ابتدا ی. روزسپردندیشان را به آغوشِ سقوط مخشک شده یها
شدن آن جمعِ  داری! باندیبگر زیرا ن یگریرا چکانده بود، قرار بود چشمان د عتیطب

 . دیهم طول نکش یخفته، چندان
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 گرید دیکه شا یشده بود. جسم خیزده م خی یشان به جسمبودند و چشم داریب یهمگ
به آسمان پر زده بود.  ،یتازه گرفته و همچون قفنوس یجان نداشت اما روحش جان

او باز  یشان را به روکه تازه نگاه یو جمع دیدیم جانیبود که دخترش را ب یحال مادر
 کرده بودند.

کرده بودند. سکته  ریواقعا د بارنیاما ا کردیم یشدن را نه ریبود که د یمنطق شهیهم
او را باز  توانستیمبلند ن یها ریآرزو را خوابانده بود و آن آمبوالنس با آژ یمغز یا

 گرداند!

زمان ممکن چهار پسرش  نیتر عیافتاد و در سر یزمان عیسر یباز هم در برحه زیچ همه
که قلبشان همانند آتش  یحاضر شدند. پسران ش،یمادرشان به شهر خو یبازگردان یبرا
 .کردندیم کششیبه خاک پ دیشان را با یتنها حام ایو گو سوختیم

در  شهیخسته بود. هم یاتفاق خشنود شده، آرزو نیکه از ا یتنها کس ان،یم نیا در
در هراس بود نکند در  شهینشود. هم یتا محتاج کس خواستیآرام م یسرش مرگ

و  دهیبزرگش رس یآرزو به آرزو دیشود! شا یشده و وبال کس یا یضیدچار مر اشیریپ
و در  ییبه تنها زیمرگ نهنگام  نشده، یاش محتاج احد یطور که در طول زندگهمان

 سپرده بود. لیجان به ازرائ ش،یسکوت خو

به زادگاهش، خاک، بازگرداننده شد. آرامش،  کرشیو پ دهییگرا ییبه روشنا روحش
 مسکوت شده بود! زیبود که باالخره در مشتش گرفته و خود ن یزیچ

*** 

ق شد و همان . باالخره طاقتش طاگرفتیاستادش را م یبود دلش بهانه یمدت زهرا
خواب  شیراند. چند شب پ شگاهیشد و به سمت آرا نشیظهر پنج شنبه، سوار بر ماش

متوقف شده،  نیو حال، دلش تنگش شده بود. وارد کوچه شد و ماش دهیاو را د
 گر مات ماندنش بود.نشان
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ِ یس یها پارچه را باور نداشت!  شگاهیو قفلِ خورده بر در سالن آرا واریبه د دهیچسب اه
لب زمزمه کرد و اشک در  ریپارچه ها را ز یباز نام نوشته شده رو ن،یهم یبرا

در آمدن آن زن  یقابل باور بود، از پا ریغ شیکه برا یزی. تنها چدیچشمانش جوش
 بود. یقو

 شهیخراب، ش یباز را تصور کند. با حال شهیبسته بودن آن دِر هم توانستینم گاهچیه
ماجرا را  کرد،یکه گذر م شانهیاز زن همسا ان،یو با همان چشمان گر دیکش نییرا پا
او شده، کار  یتمام زندگ یکه شنوا ییزهرا یشد! حدس علت سکته اش برا ایجو

 نبود. یدشوار

را وداع گفته بود! با  ایراحت دن یالیبه لب نشاند. آرزو با خ یاشک ها لبخند انیم در
 گریرسانده بود، خُفت. د یعال التیکه سرو و سامان داده و به تحص یچهار پسر ادی
و  دهیکه در حسرتش بود را چش یدغدغه چشم بسته و طعمِ همان خواب آرام یب

 بود. دهیآرام

و با  کندیم ریراه گ انیچرخش م ی. گاهچرخدینم یهم به خوش شهیزمانه هم چرخ
هدفت  یرا برا تینفس نفس زدن ها دی! بایبه حرکت وادارش کن دیدستان خودت با

تا  یریبگ ژنیاز اکس قیعم یزمان، کام آن ؛یدیرس تیایکه به رو یو هنگام یخُرد کن
 .یآرام شو

اعتنا به خود،  یب فش،یکه چرخ عمرش در اواسط راه کَنده شد و با دستان ظر ییآرزو
را نچشند، حال دستانش را به  یکس یتلخ ب یها مزهشد تا آن یکودکانش چرخ یبرا

 و درشت انگشتانش باشد. زیر یبر زخم ها یلطافت خاک داده تا مرهم

تا لبخند به لب  دیو تمام وجودش دست کش شیپاها ش،یدست ها ش،یچشم ها از
جانش به کودکش جان  یرهیکه با ش ی! مادرگرید ستیبنشاند؛ مهر مادر شانیها
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تر از دستان پر از مهر  نیریش زیشود و چه چ یحام شانیمردانه برا تواندیم دهد،یم
 مادر... . کی

*** 

 "انی"پا

 ۹:08؛   1/2/1۳۹۹
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