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 ( Atriaنام نویسنده: )

 اجتماعی  -اشقانهع -ژانر: تراژدی

دردهای نهفته در یک دخترک را به تصویر  دارم وهدف: قلم برمی

 کشم.می
 ***  

های خالصه: دخترکی کوچک و تک با قلبی پوشانده شده در لباس

عاشقی که شاهد رها شدن گره دستان پدر و مادرش است؛ به راستی 

 چه چیزی باعث شده بود که او جدایی پدر و مادرش را مشاهده کند؟ 

که بداند چه آنپسرکی لطیف و عطوف که از دخترک دل برده و بی

هایش کند. به راستی دلیل محبتخویش می کرده؛ او را غرق در محبت

 چیست؟ 
***  

های به کار برده شده در نام داستان را سخن با خواننده: ابتدا معنی واژه

 دهم:برای شما شرح می
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؛ پهن و میانی که در جلو استخوان بندی قفسة قص استخوانی است

متر و به شکل خنجر سینه واقع است. طولش در حدود بیست سانتی

؛ که به زایدة خنجری است و دارای یک دسته، یک تنه و یک انتها است

 موسوم است. 

قلب یک عضو با ساختمانی عضالنی است که خون را با قدرت و سرعت 

 کند. به درون بدن پمپ می

 مورد بعدی، بررسی معنی شخصیت اصلی داستان است، آدیرا! 

هم عجیب و غریب  هم ساده و« قوی»آدیرا:  این نام عبری به معنی 

است. این نام دوست داشتنی هر ساله فقط به تعداد انگشت شماری از 

های عجیب و غریب شود و آن را به یکی از نادرترین نامدختران داده می

 کند.تبدیل می

های عربی هم دارد، در زبان عربی به معنای ای در ناماین نام ریشه

ب باشد که بدانید نام یکی از تان جالاستوار و مرتب است. شاید برای

آور ماجرا باشد و  نکته تعجبهای برجسته انگلیسی نیز میشیمیدان

 های سرزمین پاکستان است.زمانی است که هم نام یکی از مکان

در داستان حاالت، افکار و رفتار یک انسان در طی مراحل مختلف  

گونه توهینی به هیچ شود  و قصد هیچاش به تصویر کشیده میزنگی
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، مکان، عقاید و... ندارد. امیدوارم خوانندن این داستان لذت و شخص

 تان به ارمغان بیاورد.آرامش برای

 

 ( رد.ان پیگرد قانونی دا)هرگونه کپی برداری از مطالب یا متن داست

 فصل اول ) قاصدک سوخته(:

 شمسی( 1393سال  -تبریز -) ایران

پیچید. صداهای اطراف او، در همچون جنین در بطن مادر، در خود می

 خوانند.زدند و آواز میمیدان درهم ذهنش قهقه می

هایش که دیگر جان دستانش، چنگ زد به گوشبا انگشتان ظریف و بی

 شنیدن این هیاهو را نداشتند.توان 

 بسه مردک کثیف، آخ! -

 بار دیگه به پر و پای من بپیچی؛ من میدونم و تو زنکه وحشی! -

ها و سخنان رکیک پشت دیوار، هیچ چهار دیواری را رعایت حرف

های کردند. چه بسا این اتاقک نه متری زرد رنگِ پر شده از عروسکنمی

 کوچک و بزرگ او!
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های های ذهنش و ساختهزدند بر دیوارهزیانه میسخنان خشمگین تا

 کردند.ذهنش را بر سرش آوار می

 آخ! خدا! -

با شنید صدای ضربه دست پدرش و ناله مادرش با استرس همچون 

 پرتاب تیر از کمان از جای برخاست.

شان در برابر وزن ناچیزش کم با زانوهایی لرزان که هر لحظه توان تحمل

ام کوتاه برداشت و آغوش پرمهر مالفه صورتی شد؛ دو گو کمتر می

 اش رها کرد.رنگش را بر روی تخت فلزی

ناگهان درب اتاق با شدت به دیوار سیلی زد؛ که از شدت آن سیلی کمد 

 ای در جوار درب صدای نهیبی داد.شیشه

با نگاه به دستان خشمگین پدرش، که برای به رخ کشیدن خشم خود 

 لرزان یک گام به عقب برداشت. مشت شده بودند؛ ترسان و

پیمود؛ با حرکت سریع پدرش به سمتش، که راه کوتاه درب تا او را می

چشمان درشت شده از وحشتش را بست و دستانش را محافظ سرش 

اش فریادی برای رهایی این کابوس هر روزش کرد، از اعماق دل زخمی

 کشید.

 صدات رو ببر! -
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دیگر اش، که در سرش  از یکو درد بود با آن سنگینی طاقت فرس

ا سبقت گرفتند؛ با سستی به دیوار پشت سرش در نزدیکی تخت، که ب

 زید.خضربه دستان پدرش به آن مکان پرت شده بود؛ تکیه کرد و پایین 

گذاشتند گرفتند و نمیهای زندگی در مقابل دیدگانش قرار میسیاهی

در پشت  بفهمد چرا صدای گریه مادرش از میان چهارچوب درب،

 های پر شتاب پدرش بلند شده.شانه

 با تمام وجود، زیرلب گفت:

 تر بودم!ای کاش بزرگ -

 )زمان هردو را برد

 هم بادبادکم را

 هایم راهم، کودکی

 هاو من، نخ خاطره

 در دستم، گره خورده به جایی

 هادر گذشته

 «(حسن دیانی »
***  
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 از میان آن اواخر دلش، فریاد خوشحالی کشید.

 بسه دیگه! اون شیر آب رو ببند. -

 رویش با شیطنت یک تای ابرو باال انداخت و گفت: پسرک رو به

 تازه شروع شده، آدیرا خانم! -

با شنیدن آوای خارج شده از میان لبان باریک پسرک که سرخی 

شان، تضاد زیبایی با سپیدی پوستش و سیاهی چشمانش داشت. با رنگ

سو و دا و شتاب همچون عقابی به اینسرعت از جای پرید، با سر و ص

دوید و در اخر پشت درب ورودی خانه پناه سوی حیاط سپید میآن

 گرفت.

 نـه! آرش، خیس شدم. -

 خوای با آب خشک بشی؟!په نه په، می -

کشان جوابش را بر کنج لبانش، جیغ با طرح لبخندی از جوابگویی آرش

 .آماده برای پرتاب به سوی پسرک محبوب دلش کرد

م توی نخیرم، حاال هم شلنگ رو کنار شیر، بغل دیوار بزار و بیا بری -

 خونه!
؛ انجام آرشِ خسته شده از آن همه دویدن. کاری را که آدیرا گفته بود

داد. از نزدیکی شیر آبخوری به طرف آدیرا که در نزدیکی درب ورودی 
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شست و خانه ایستاده بود دوید؛ طرحی از لبخند بر لبان صورتی آدیرا ن

دیگر، دستان دستش را به سوی آرش دراز کرد، با شعف از حضور یک

دیگری را چنگ زدند و با دو از میان حیاط سفید رنگِ خانه با آن باغچه 

 بزرگ در ضلع شرقی حیاط، قبل از سرویس بهداشتی گذشتند.

های های انگور پیچیده شده به دور چوببان شاخهبازی در زیر سایه

دور میله سفید میان باغچه سرسبز از  رودی، و پیچیدن بهباالی درب و

داد. حال اگر این اش را جال میهای کوچک و بزرگ، روح پژمردهنهال

اش حیاط دوست داشتنی خانه مادربزرگش با حضور شاهزاده رویایی

داشتنی به رنگ آبی شد؛ آخ و امان از آن ترکیب دوستترکیب می

 آسمانی!

ها، فردی را یافته بود رنگارنگش در میان آن کابوس آدیرا در رویاهای

کودک، کوچک اما بسی مهربان با قلبی به رنگ آبی آسمان، که آن رنگ 

اش هدیه داده بود و او با اشتیاق تمام دنیایش را به این رنگ را به زندگی

 انتخاب کرد بود. 

و چه روزها انتظار کشید برای دیدنش و چه دلنشین است که اکنون ا

جا است، نه برای چیز دیگری! آرش برای پاشیدن رنگ نشاط و این

جا بود و چه خود را خوشبخت های کودکانه بر زندگی او اینخنده
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دید در این لحظات، گویی که آرش با حضورش و تالشش برای می

 دمید.خنداندن او، روحی تازه به او می

شان با هایبایی طیفه زیهای روشن و ببا دنیایی رنگین به رنگی، رنگ

 آرش قدم در خانه گذاشت.

 عزیز، عزیزجون! ما اومدیم. -

 خوش اومدیم. -

 از پاسخ آرش به اعالم حضورش، زیر خنده زد و با دست او را پس زد.

هایش را که به رنگ بنفش، رنگ محبوبش بود به دست گرفت. صندل

گذاشت و به ای سوخته کنار درب ورودی ها را بر روی جاکفشی قهوهآن

 آرش پشت سرش اشاره کرد که همگام با او شود.

دوان از آرش دور شد؛ از میان راهرو تنگه سفید رنگِ خانه  -دوان

 گذشت و با شوق به طرف عزیزش دوید.

 خونی؟ببینم! داری قرآن می -

 آره دیگه، جلد کتاب رو نگاه کن! -

هرو از راسرش را به عقب برگرداند و با دقت به سخنان آرش که دیگر 

اش را به دیوار تکیه داده بود، گوش داد. بعد از خارج شده بود و شانه

 پایان سخن آرش به عزیز خیره شد.
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های ریز صورتی، انرژی عزیز پیچیده شده در آن حریر سفید با گل

ها، بر مبل داد و مانند همه وقتسرشار از حال خوب را به او انتقال می

میز بلند پایه آرا شده به سجاده سبز  اش نشسته بود،قدیمی چوبی

کرد و این عزیز یشمی با آن مهر تربتش در جلوی عزیز خودنمایی می

بود که بدون توجه به هیچ عالمی غرق در راز و نیاز دنیای خودش و 

 اش چه زیبا میشد.خدایش شده بود و او در این حال و هوای عرفانی

 برد خبر عاشقان شیفته حالش؟) که می

 سجده گاه عبادت به پیش صدر جاللش(ز 
***  

درب ورودی حیاط را بست و به آن تیکه کرد، آرش رفت و انگار با 

 رفتنش تمام آن انرژی مثبت درونش شده را نیز با خود برد.

تر از هر شب خیره شد. انگار در میان سرش را بلند کرد و به آسمان تیره

دید؛ به دنبال نوری ش میارنگ با زندگیسیاهی آسمان که آن را هم

 ضعیف بود تا جان در رفته از بدنش را باز گرداند.



 

 

 WWW.98IA3.IR 12 کاربر نودهشتیا آتریا – قص در قلب
 

های چه شد این چنین شد و چه شد که با ندیدن هیچ کدام از ستاره

های اش، گویی یک چشمه غم در دل کوچکش از میان ترکشبانه

 اش جوشید و غمگینی را در دلش به جاری کرد.خشکسالی

 کنی بچه؟ بیا تو ببینم!آدیرا! داری چه کار می -

با شنیدن صوت بلند و غمگین مادرش، یک سد جلوی سیالب غم دلش 

گذاشت و به طرف خانه دوید. نه! او دختری خوشحال است با داشتن 

مادری زیبا و مستقل، که در خانه قدیمی عزیز با آن عطر یاسی رنگ 

 کند.محبت زندگی می

 اومدم. -

اب آرام گشته بود. امشب از آن دقایقی بعد در میان آغوش رخت خو

 اش رفته است.ی پدریهایی است که خواب با او قهر کرده و به خانهشب

که خواب همسرش باشد و از او طالق بخواهد، شروع به از تصور آن

خندیدن کرد. چه تر و تازه است احالم* کودکی ولی صدها افسوس این 

 افکار رنگی دوامی بیش ندارند.

رش، دائم تصویر پدر خشمگینش با دستانی مشت شده از بعد از رفتن آ

شد، او را دوست داشت با اش در میان چشمانش نقاشی میزور مردانه
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هاش و صدها رفتارهای ضد و تمام عصبی بودنش، نبودنش، پرخاش

 نقیصش!

زند. پهلو به پهلو آهی از درد کشید و سعی کرد آن تصویر کبود را پس

سرسره عشق گذاشت و آن را به طرف آرش هل شد و ذهنش را بر روی 

 داد.
 احالم: اوهام، خیال، رویا.  _____________________________________

بار چهره آرش در میان دیدگانش نقش بست. پسرکی سفید پوست با این

چشمانی به سیاهی شب و برقی به زیبایی ماه! که در آغوش سیاهی آن 

بینی معمولی و لبان باریک سرخ و در انتها برد! ها، از او دل میچشم

کرد تا آدیرا دلش از این چهره او را کامل می موهای سیاه رنگش، چهره

 اش غنج* رود.دوسن داشتنی

کمی در جایش ول خورد. سرش را بیشتر در بالشت نرمش فرو کرد و با 

آرام خواب از خانه  -؛ لبخندی محو زد. آرامتصور در کنار آرش بودند

 اش خارج شد و مهمان ناخوانده چشمانش گشت.پدری

 ) الالالال گلم بودی

 عزیز و مونسم بودی
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 برو لولوی صحرایی

 خواهی؟ام چه میاز این بچه

 الالالال گل نسرین

 بیرون رفتین، در رو بستین
 برو لولوی صحرایی

 خواهی؟ام چه میاز این بچه

_________________________________    
 برای کسی غنج رفتن: خواهان و آرزومند کسی بودن.دل 

 الالالال گل نسرین

 بیرون رفتین، در رو بستین
 من رو بردین به هندستون

 شوهر دادین به کردستون

 بیارین تشت و آفتابه

 بشورین روی شهزاده

 که شهزاده خدا داده

 الالالال گل چایی

 لولو! از من چه می خواهی؟
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 که این بچه پدر داره

 خنجر بر کمر دارهکه 

 الالالال گل مریم، فدای تو میشم هر دم

 الالالال گل نازم، خودم رو من فدات سازم

 الالالال گل یاسم، تموم عمر به پات وایسم

 هام بینا، به عشق توست چشمالالالال گل مینا

 بورنگ تویی خوشالالالال گل شب بو، تویی خوش

 زودی خونه، بابات میاد الالالال گل گل پونه

 ، همه خوبی به تو دادمالالالال گل الدن

 الالالال گل نعنا، فدای اون قد رعنا

 الالالال گل الله، دوستت داریم من و خاله

 الالالال گل چایی، دوست داریم من و دایی

 گیره؟الالالال گل زیره، چرا خوابت نمی

 الالالال گل خشخاش، بابات رفته خدا همراش

 کرمونبابات رفته سوی 

 تویی درد مرا درمون

 الالالال گل فندق، جهازت هست توی صندوق
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 الالالال گل سرخم، مبادا تو بشی سَر خم

 الالالال گل سنبل، عزیز من تویی، چون گل

 الالالال گلم هستی، عزیز این دلم هستی(
***  

 خوری؟آدیرا! چرا غذات رو نمی -

نداخت. خیره در نقش هایش را در هم گره زد و سرش را به پایین ااخم

گل صورتی سفره مقابلش شد و در تصورش همچون تینکربل* از این 

 پرید.گل به آن گل می

 آدیرا! -

خشمگین از پاک شدن آن تصور رویایی در ذهنش از جایش برخاست و 

اش کرد. او با شنیدن آن سخنان رویی، پشت به غذای مورد عالقهبا ترش

نمک بر زخم بودند، آن اشتهای زیاد را از قوم و خویش دروغین که تنها 

از دست داده بود و دیگر میلی به خوردن نداشت. دیشب با فکر به آرش 

به آرامی خوابیده بود که امروز صبح تمام آن آرامش را برایش زهر 

 کردند.

 کرد؟چرا کسی درکش نمی
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 چرا آن دست مهر پدری را نداشت؟

دو از سالن ده متری عزیز  ای در میان گلویش بابا پیدایش بغض کره

گذشت؛ وارد پناهگاهش  که یک اتاق سه در چهار در نزدیکی راهروی 

های پهن شده بر روی زمین فرو ورودی بود، شد و در میان آغوش مالفه

 رفت.

کرد. آه و رنگش، قلبش را زخم میهای بیهای روان شده برگونهاشک

 !لعنت بر این اوضاع داغان

انگیز عزیز از جایش برخاست و بر عد حضور دلبا صدای درب و ب

که این اتاق مانند نشست. با آنهای بنفش های سبز رنگ با گلمالف

ی خودشان یک طیف رنگی خاص نداشت اما همین اتاق در خانه

 های درهم برهم، رنگ

_________________________________    

، شخصیت خیالی داستان پیترپن Tinker Bellتینکربل: تینکربل: 

سال هزار و نهصد و چهار و رمان پیتر و وندی   GM Berryی نوشته

 سال هزار و نهصد و یازده است.
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 انگیر تبدیل کرده بود.این اتاق را برایش به یک سرزمین خیال

 خوره؟دختر من، چرا ماکارونی که دوست داره رو نمی -

راشی خن لبان آدیرا خارج شد که هق کوتاهی که نشانه غمش بود از میا

 عمیق را مهمان قلب عزیز کرد.

 دلم شکسته! -

 چرا گل دخترم؟ -
اش را  باال آورد و با چشمان لبالب پر از اشک به عزیز سر به زیر انداخته

 خیره شد.

ها میگن پدر تو پر از مسخرگی و بدبختیه! مگه من پدرم رو انتخاب اون -

رم بزنه؟ مگه من گفتم برو پیش کردم؟ مگه من گفتم جلوی من ماد

این زن و اون زن؟ تقصیر من چیه، که باید سرکوفت بخورم؟ من چیزی 

خوام، فقط بزارید راحت باشم؛ با خیال ها نمیاز دنیای شما آدم بزرگ

 راحت بازی کنم، غذا بخورم و بخوابم.

گویی  عزیز با شنیدن این سخنان از زبان دخترکی نه ساله، ماتش برد.

ن آورده م هوای اطرافش را برده بودند و خالء را برای او به ارمغاتما

رحمی جهان، سعی در پیدا کردن روحیه بودند. با دلی مچاله شده از بی

 اش کرد.اش و دلداری برای دل کوچک نوهتحلیل رفته
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خود بکنی ها؟ ها چیه دختر خوشکلم؟ دیگه نبینم فکر بیاین حرف -

 ها سرد شده!ماکارانیبلندشو، بلندشو که االن 

 آدیرا با تخسی ابرو در هم کشید و دست به سینه شد.

 خوام بخوابم! خوام، شما هم برید میمن نهار نمی -

ها اش خودش را بر مالفههای جمع شده در سینهو بعد با همان دست

شان با قالی قرمز فکر نکند و از حضور رها کرد و سعی کرد به تضاد رنگ

 حال باشد.ای در کنار پنجره سراسری خوشکمد نوی قهوه

 عزیز آهی از میان سینه کشید و از جای برخاست.

 اش شده بود؟این دیگر چه سرنوشتی بود دامن گیر دختر و نوه

آن نقطه سوزان این سرنوشت برایش جایی بود که او هم در این 

 سرنوشت تلخ، نقش به سزایی داشت!

گاه شده بود در برابر مشکالت سیاه اش پناهعزیز که برای دختر و نوه

 ها هدیه داد!شان، خودش این مشکالت را به آنزندگی

شده بود با یادآوری آن زمان با شرم سر به زیر انداخت. او که متوجه ن

های الکی چه زمانی به سفره پهن شده میان سالن پوشیده شده از قالی

خیره شد و باز در دریای نی سرد شده در دل سفره بود، به ماکارارسیده

 متالطم خاطرات غرق شد.
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  *** 

 باران منو نگاه، باید به جوابشون بله بدی، فهمیدی؟!  -

 خوری سر بلند کرد.دخترک جوان نشسته در کنج دیوار با دل

ام توی این خونه؟ آره قدر اضافیچی داره بهش جواب بله بدم؟ این -

 زاری درسم رو بخونم؟مامان؟ چرا نمی

انش شد و سر و ته، اخم مهمان ابروشنیدن این سخنان از نظر خود بیبا 

 با رویی ترش کرده به باران توپید:

 با من بحث نکن دختر خیره سر! همین که گفتم! -

کرمانش را از روی زمین جمع کرد و بعد چادر افتاده شده بر روی قالی 

تیرهای  و از میان چهارچوب درب خارج شد به عقب چرخید و بار دیگر

 اش را در قلب دخترش فرو کرد.در نظر خود خیرخواهی مادرانه

دونم و تو! خب میدونی اگه بخوای سرخود بازی در بیاری؛ من می -

 باهات شوخی ندارم.
اش را از دخترک بغض کرده در میان ای از روی خشم، نگاهغرهو با چشم

رویاهای جا دست به قتل آغوش دیوار گرفت و ندید چگونه در همان

دخترش زد؛ کور شدن را با دل و جان خرید تا دخترش را آوار شده زیر 

آن دیوار بر روی کناره زرد متضاد با قالی سرخ رها سقف دنیایش، حوالی 
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کند و با خالی خام پنداشت آن اتاق هیچ وسیله جز دو بالشت برای 

وز کرد دخترش هنرهایی از این زندگی ندارد و چه مریضانه تفکر می

 زنده است!

 *** 

گونه جا در این ازدواج نداشت. نه دخترش ایناگر در آن زمان اصرار بی 

شد. با گناه در این میدان باز میشد! نه پای کودکی بیبخت میسیاه

تصور الحق الناسی که در گردن دختر یتیمش کرده بود رعشه بر 

ن که در چهارستون تنش نشست و با سستی به پایه تک مبل داخل سال

 پشت سرش قرار داشت تکیه کرد.

با حالی زار سر بلند کرد و به رو به رویش جایی که باران نشسته بود 

 خیره شد.

خوره؛ حداقل تو بخور جونی داشته ات که چیزی نمیمادرجون! بچه -

 باشی تا بچه دلش بهت قرص باشه!

ش اباران با شنیدن سخن مادرش، پوزخندی چاشنی صورتش کرد و نگاه

 را از بشقاب آبی رو به رویش کند.



 

 

 WWW.98IA3.IR 22 کاربر نودهشتیا آتریا – قص در قلب
 

قدر کتک و غصه خوردم دیگه جایی برای غذا برام من سیرِ سیرم! این -

خورید؛ سفره رو خوام برم بیرون، اگه شما هم نمینمونده! االن هم می

 جمع کنم؟

از جواب دخترش سری به نشانی نه تکان داد و از  عزیز سرخورده شده 

 جای برخاست.

 کنم!و برو به کارات برس خودم جمع میمنم سیرم، ت -

باران بدون هیچ سخنی برخاست و به اتاق انتهای سالن رفت. هوای خانه 

های بغض کهنه درونش و که شد بر شانهبرایش سنگین بود و باری می

گونه پرخاش به عالم کشد که اینکشد؟ چه میدانست چه میکسی می

 کند؟و آدم می

پورد کار کرده بود تا نیابد دیگر هیچ رنگی از خودش را محو در تار و 

خواستند دست در گلویش های تیره و تلخ زندگی که انگار تنها میرنگ

 فرو ببرند و آن را از هم باز کنند.

اش را، از روی تنها جالباسی های سر تا سر مشکیحوصلگی لباسبا بی

، برداشت و به اتاق که انگار زندانی شده میان دیوار و تخت دونفره بود

توجه به عکس منعکس شده خود در آینه قدی رو به روی تن کرد. بی
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ای که هماهنگ اش را از روی میز کشویی قهوهتخت، کیف چرم زرشکی

 های دیگر موجود در اتاق بود؛ چنگ زد. با رنگ

 )کاش می شد نوشت

 هایی را که بغض شدندحرف

 ولی بر گونه جاری نشدند

 شد!(کاش می
***   

دار سیاه رنگ که ای عزیز با آن دامن چینآدیرا خیره شده به بلوز سرمه

 ها را تعویض نکرده بود، دهان گشود و گفت:در این سه روز متوالی آن

 عزیز؟ -

های درون آن بر روی عزیز از ماهیتابه بر روی اجاق فاصله گرفت تا روغن

رسیدن به آن صورت صورت و دستان سفیدش نپاشد. او در جوانی، وقت 

 اش را داشت. اما اکنون دیگر آنقدرای شهالییقهوه  ماهگون با چشمان

اش مو برداشته بودن که وقت کاری جز پیچیدن های ستون خانهپایه

 ها نداشته باشد.باند به دور سفیدی ستون

 جان عزیز؟ -
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با  آدیرا دستانش را در پشت سرش در هم پیچید و خودش را تاب داد.

آواز  ن خوردن کمر باریک آدیرا پرهای پیراهن زرد رنگش با رقص وتکا

 خوردند.کان میت -در هوا تکان

 آرش امروز نمیاد؟ -

عزیز بار دیگر نزدیک اجاق شد و با قاشق چوبی در دستش 

 جا کرد.های داخل ماهیتابه را، جابهزمینیسیب

 نه مادر! آخر هفته مهمونی گرفتم. اون موقع میاد. -

با ناراحتی از تنهایی امروزش و شادی از مهمانی آخر هفته به جلو آدیرا 

 گام برداشت.

 میشه چند روز دیگه؟ -

 عزیز دستانش را در هوا تکان داد و با کالفگی گفت:

مثالً داری میری کالس سوم، نمیتونی چند روز رو حساب کنی؟ امروز  -

هم برو  شنبه پس میشه سه روز دیگه، حاالام پنجاس، مهمونیدوشنبه

 خوام شام رو درست کنم!بیرون می

آدیرا با لبانی آویزان از میان چهارچوب آشپزخانه بزرگ خارج شد. آن 

اش را دوست داشت. های آهنیای کرمی ساده با کابینتآشپزخانه قهوه

با تمام شلوغی و درهم بودنش خنک بود. مخصوصاً مابین ضلع جنوبی و 
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زیز در آنجا بود. تنها قسمت دوست شرقی که یخچال قدیمی و بزرگ ع

اش؛ آخر دیوار غربی در کنار آن درب رو به قسمت خرابه خانه نداشتنی

 کرد.بود که به دلیل وجود گاز، گرما بیداد می

اش را ادامه داد و از خانه خارج شد، به داخل حوصلگی مستقیم راهبا بی

آرامی  حیاط رفت. با گذشتن تفکری از میان ذهنش با شیطنت به

خندید، اکنون که مادرش نبود تا با او دعوا کند، وقت مناسبی برای 

 های شیرین عسل بود.خوردن شکالت

شد؛ آب جمع با فکر به طعم عسل و کاکائویی که در دهانش آب می

آرام نزدیک قسمت خراب خانه شد  -شده در دهانش را قورت داد و آرام

 .تا عزیز او را نبیند و به مادرش بگوید

 سفال یآجرها خشک تن بر یکوچک زخم اش،دهیپر رنگ یهاپنجه اب

 یتند به شد باعث انگشتانش سر غم با زرد یآجرها ناله انداخت؛

 خجل وارید یبرا خورده گره ییهااخم با و کشد عقب را دستش

 هیسا نیسنگ نگاه ریز از خرمان -خرمان وارید الیخیب رود؛ غرهچشم

 . گذشت

 یرو بر شده ختهیر یآجرها و بود شده رانیو ًکامال خانه خرابه قسمت

 زنگ یلوالها آن با یچوب درب. گذاشتندینم او یبرا ییپا یجا نیزم
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 کی کدام ریز در را هاآن بارنیآخر کرد فکر و داد هول عقب به را اشزده

 سخن یادآوری با است؟ دهید نیزم بر شده ختهیر قرمز یآجرها از

 بود گذاشته کجا در را هاشکالت دادیم حیتوض زیعز یبرا که مادرش

 به را انیم در یکی یهادندان آن و زد صورتش یپهنا به یلبخند

 . گذاشت شینما

 . بودند شده یمخف درب کنار وارید گوشه در بشیدلربا یهاشکالت

 که آخ! اشیداشتن دوست یهاشکالت رفت؛ سمت آن به یخوشحال با

 . رفتیم مالش هاشکالت رنگ سرخ پوشه یبرا دلش

 آن از را، آنها از یادانه تا برد آجرها یالالبه را فشیضع دستان یشاد با

 با و رفت مالش دلش هاشکالت خنک جعبه آن لمس با. کند خودش

 . داد قورت را دهانش درون در شده جمع آب ضعف

 ! تق تق، تق، -

 . شد بلند زیعز یصدا آن، بند پشت و منزل یورد درب یصدا

 ! هیک نیبب کن باز رو در پاشو را،یآد -

 . شد خارج مخروبه قسمت آن از و کوفت نیزم بر پا یناراحت با
 و دیرپ نییپا به اطیح یسکو از شده جمع ییهااخم و درهم یصورت با

 . رفت زده زنگ یآهن درب سمت
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 هیمساه کنار در مادرش دنید با. آورد باال را سرش و کرد باز را درب

 دهیفهم مادرش نکند. دیپر نشیغمگ صورت از رنگ پسرش، و زیعز

  چه؟ دبخور کتک باز اگر! او بر یوا یا ندهش؟ شکالت گرید نکند باشد؟
 النه دلش گوشه -گوشه در و دندیرسیم راه از کرده بغض سؤاالت

 . ساختندیم

 ! م...  سال...  س -

 هم در اخم بود؟ گرفته لکنت چرا گرید. کرد نسازش چپ ینگاه باران

 یخستگ کرد یسع کرد، اشاره را درب گوشه چشمانش با و کرد فرو

 یحت. آورد جا به را ینوازمهمان رسم و کند پنهان صورتش در را کارش

 . باشند مهمان اشساله شانزده پسر با شانفضول هیهمسا اگر
 ! خانمکوکب تو دییبفرما! رایآد کنار برو -
 آزاد را اشنهیس در خورده گره نفس کنارش، از کوکب و باران گذشتن با

 . بود شده رد گوشش خیب از خطر انگار. کرد
 کنار دستپاچه کوکب پسر دنید با که ببندد را یورود در تا برگشت

 . رفت

 نظر ریز را رایآد گستاخانه اشیعسل چشمان با پوست اهیس پسرک

 . شد خانه وارد مادرش دنبال به و گرفت
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 به را نشیریز لب. دیدو خانه طرف به و بست را درب استرس با رایآد

 شده تس یپرکالغ یموها با بلند قد آن از چیه کرد فکر و گرفت دندان

 . امدین خوشش پسرک لباس با

 دینیبش شما. دیاومد خوش یلیخ! ایپو آقا سالم خانم، کوکب سالم -

 ! خدمتتون امیب منم تا* باال
 نگاه مقابل در و زد استرس از یلبخند سالن، از زیعز شدن خارج با

 . نشست نیزم بر پسرش و کوکب موشکافانه

  ارم؟یب دیخوریم یزیچ -
 یقیحق یلبخند بارنیا داشت؛ تن بر منزل لباس گرید که مادر، یصدا با

 . دییبگو یزیچ کرد یسع و کرد ادیز را جرعتش. زد

  ارم؟یب برم من دیخواهیم یزیچ اگه -
 یپشت به برداشت؛ سرش یرو از را اششده یخاک یمشک چادر کوکب

 رایآد. داد قرار شیزانو کنار در را چادر و کرد نانیاطم سرش پشت

 گونهنیا چه آمدند یعزادار به پسر و مادر مگر کرد فکر کوتاه یالحظه

  اند؟کرده تن بر یمشک رخت

! جان باران جانیا نیبش ایب. بزنم حرف خودتون با اومدم من بابا، نه -

  ؟یزندگ و کار از خبر چه نمیبب بگو
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 یک جماعت نیا. رفت فرو درهم کوکب آخر جمالت دنیشن از اخمانش

 از ییگو یشاوندیخو رسم با بردارند؟ هاآن یزندگ سر از دست بود قرار

 ! بودند تربهیغر یاجنب هر
 یهاشکالت آن به کردن فکر با. کند دور هاآن از را ذهنش کرد یسع

 غرق قدرآن هاآن. شد دور هاآن از و برخاست آرام -آرام یداشتن دوست

 سپرده یفراموش باد به را رایآد که بودند شده اشانبزرگانه سخنان در

 . باشند
 نفس یآسودگ با هاآن نگاه در شدن گم و راهرو چیپ در دنیچیپ اب

 . رفت اطیح طرف به و دیکش

 آجرها انیم از جستجوگرانه را اشنگاه خرابه، یچوب درب از گذشتن با

 . گذراند
 و رفت طرف آن به خوشان خوش آجرها، یالالبه از قرمز جلد دنید با

 . دیکش سمت آن به را دستانش

 مچ هک نبود شتریب سانتپنج تنها قرمز جلد و انگشتانش سر فاصله

 . شد مردانه یدستان ریاس فش،یظر

 ! نیه -
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 یجا نگشر اهیس نگاه در حالتیب یعسل چشم دو و آورد باال را اشنگاه

 داشت مادرش به یادیز شباهت ست،ینگریمی خوب به که حال. گرفت

 . کردیم یریفاکتورگ را شده کوفته ینیب آن اگر

 ! دخترجون؟ یکنیم کار چه جانیا -

آدیرا بغض کرده از لو رفتن؛ به او خیره شد و کودکی با چشمان لبالب پر 

اش را در دلش نشست. کودک سعی کرد آن نفس حبس شده در سینه

 ای سبک شده بگرید. آزاد کند و با سینه

 تعارفات در: باال  _________________________________

 احترام دهنده نشان که است مهمان نشستن باالتر منظور به باال ل،یا نیا

 ای( تشک) یرو بر نشستن تواندیم باال نیا حال. است مهمان به زبانیم

  .باشد( مبل)

 به و انداخت باال را ابرواش یتا کی رایآد داغان حال به توجهیب پسرک

 . شد رهیخ او

  ؟یبگ یخواینم -
رد کای لرزان لبانش را برای دفاع از خود، از هم دور کرد و سعی با چانه

قدر قانع کننده که این پسر گستاخ دست از دلیلی قانع کننده بگوید، آن

 زندانی مچ دست چپش بردارد. 
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 اومدم بازی کنم. -
 واقعاً؟! -

آن لحن سخره گیر میان بافت سخن پسر، عرق سردی را بر کمرش 

این اوضاع قمر در عقرب، تنها راه آزادی را در پیش  نشاند. ناالن از

 گرفت.

 کنه.لطفاً به مامانم نگو! دعوام می -

ای گستاخه به اندام خردسال و پسر با شنیدن آن سخن، با پیروزی نگاه

ظریف او انداخت. کودک گریان درون آدیرا با ترس گام به عقب برداشت 

اش شد. گویی ندا برایو با نومیدی در چشمان پرشرارت پسرک خیره 

 خواهند شیره جانش را بکشند.آورده بودن می

 خوای بگم، باید هر چی گفتم گوش بدی!اگه نمی -

آزادی از خشم مادرش، لبخند لرزانی زد و مچ  آدیرا با پیدا کردن راه

تری دستانش را از چنگ پسر خارج کرد. حال احساس بهتر و سبک

 داشت.

 ادی مامانم نفهمه! باشه، قبول، فقط تو قول د -

پسرک لبخندی خبیثانه از رسیدن به خواسته کثیفش بر لبانش نشست 

هایی دانست در ذهنش چه نقشو آرام به آدیرا نزدیک شد. کسی چه می



 

 

 WWW.98IA3.IR 32 کاربر نودهشتیا آتریا – قص در قلب
 

برانگیز در حال رصد تن و گونه وحشتدر حال رنگ آمیزی بودند؛ که آن

 بدن آدیرا بود.

 چشم خانم کوچولو! -

های بعد از زلزله هشت اندازه پس لرزه آن چشم کشیده لرزی به

ریشتری به جان و تنش انداخت، کودک درونش با شتاب آدیرا را وادار 

 کرد که به عقب گام بردارد.می

 خوای چه کار کنی؟می -

تر شد و با پسر با چشمان براق و لذتی وافر نگاهش کرد و قدمی نزدیک

ربط به سوال آدیرا بیسرخوشی از این بازی کثیفی که راه اداخته بود؛ 

 گفت:

اسم من پویاست. خوب این اسم رو تو ذهنت حک کن، مطمئنم بعداً با  -

 کنی!شادی خاطراتمون مرور می

داد، آدیرا با ترس ریخته شده به جانش که بویی تنهایی و بغض می

قدمی به عقب گذاشت؛ پایش به آجرهای پخش شده زمین پشتش 

قب خم شد. قبل از آنکه نقش بر خورد و با تعادلی سست شده به ع

جانش اسیر دستان نیرومند پویا شد. با چشمانی زمین شود، بازوی بی

 مروت پویا خیره شد.بی در نگاه زددو می -که دو
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راند؛ آن برق تند و نورانی خشک شده در نگاه پویا، برق را از سرش پ

هن ذز سر اش که دست اهای رو به روی زندگیلعنت به این چاه و چاله

 دارد. با صدایی لرزان که آماده بارش باران بود؛ گفت:پر ترسش بر نمی

 ولم کن.  -

 تازه کارم شروع شده. کجا ولت کنم؟ -

 )گیتی شده امروز گرفتار خشونت 

 کس نیست دل آسوده ز آزار و خشونت( 
***  

اش را بر زانو گذاشت و خیره پاهایش را در آغوشش جمع کرد، چانه ساق

داد. سه روز بود دیگر اش را مینقطه نامعلوم که بوی افکار بچگانه شد به

رنگ تر، هایش کمهایش کمتر شده بود، سکوتش بیشتر، شیطنتشادی

تر و تا چه حد عزیز از این آدیرای اش پررنگترس میان چشمان مشکی

 دار بود.تر غصهآرام

! کاش دیگر او کردمینداد! کاش دعوایش ها را میکاش مادرش شکالت

 را نبیند!
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رحمی گفت از آن حس بعد لمس شدن؟ از آنچه با بیبه که کسی می

 کشید؟دست بر تنش می

 کاش بزرگ بود! کاش پسر بود!

 رود. نکند باز بیاید سراغش؟ نه، نه! دیگر نزدیکش نمی

شدند؛ هر از گاهی مانند مور و این کلمات که در آغوش هم جمله می

های کوچک و کردند کاششدند در ذهنش و ردیف میمیملخ ریخته 

 بزرگ را.

 هات رو عوض کن! االن آرش و ماهک میان.آدیرا، پاشو لباس -

ای آرام در مقابل عزیز اکتفا کرد و از کنار تک مبل تنها به گفتن باشه

سالن که متعلق به نماز و مناجات عزیز بود بلند شد. تا آخرین روزی که 

ود مبل در کنار درب ورودی آشپزخانه، درست رو به روی آرش را دیده ب

درب اتاقش بود، حال خانمِ مبل تغییر مکان داده بود و آمده بود دو متر 

دورتر از درب اتاق آدیرا رو به روی درب اتاق مادرش نشسته بود، کسی 

های خانه هم داند؟ شاید خانمِ مبل زرشکی دوست داشت با درکه می

 صحبت شود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 35 کاربر نودهشتیا آتریا – قص در قلب
 

اش های بنفش و مشکی دخترانهاش که پر از لباسمت کمد نویبه س

با تخت  بود؛ رفت. باید به مادرش بگو یک تخت هم برایش بیاورد، اتاقش

 شد.تر میدوست داشتنی

اش به آینه بر روی درب کمد خیره شد. با دیدن صورت رنگ پریده

ی زیر لب ، آه کوتاهیادش آمد بخاطر نبودن مادرش لب به غذا نزده بود

گفت و درب کمد را باز کرد. حواسش بود درب کمد به پرده سفید 

 نما نشود.پنجره سراسری در کنارش نخورد تا نخ

به ماهک بگویید؟ آرش چه؟ وای از این ذهن آشفته که به این سمت و 

 :کرد. با خود گفتخودی فکر میپرید و به هر موضوع بیآن سمت می

 ز که نیست! شهربازی هفت پیکره.ماشاهلل دارم به خدا، مغ -

ریز با خویش از تقلید حرف مادر آرش خندید. با یاد آوری سخن  -و ریز

ها هایش را از کمد چوبی خارج کرد و نگاهی به آنتند لباس -عزیز، تند

ها را انداخت. این بلوز بنفش با شلوار لی خوب بود. با سرعت لباس

شده به دیوار رو به روی کمد کوب تعویض کرد و به جلوی آینه میخ

رفت. با دیدن خودش خنده کوتاهی سر داد و شروع کرد به ادا در 

 آوردن.

 سالم، آدیرا خوبی؟ چرا لب و دهنت مثل میمون کردی؟ -
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با شنیدن صدای بلند آرش، قلبش نغمه عشق را آغاز کرد، آسمان آبی 

شان با هر چرخ هایهای صورتی پوش که حریر لباسشد؛ فرشته

شان دل های رویآمد و برق مرواریدفرشتگان در آسمان به پرواز در می

برد. آسمان پر شده بود از صدای دف میان از پرتوهای طالیی آفتاب می

ای پرواز ها با شادی مابین ابرهای پنبهانگشتان ظریف فرشتگان و پروانه

 کردند.می

 ؟سالم آرش، منتظرت بودم. چرا این چند روز پشم نیومدی -

 با یاد آوری سوال آخر آرش ابروهایش را جمع کرد و ادامه داد:

 شناسم.میمون جز حیوونه، منم حیوون شناسم آرش رو خوب می -

 آرش از میان چهارچوب خارج شد و پا به داخل اتاق نهاد.

جور شد بهت نمیگم میرم ادب! حاال که اینمیمون و حیوون خودتی بی -

 کالس کاراته!

 کار مابانه این را گفت و بر تنها صندلی اتاق نشست.آرش با لحنی طلب

اراته کاوالً میمون یک حیوونه دیگه، دوماً االن گفتی که میری کالس  -

 پس زور نزن خواشاً!

 خودت زور میزنی سوسک سیاه! -
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ین آدیرا با شنیدن لقب جدیدش چشم گرد کرد و با دلخوری پا به زم

 کوبید.

نت با یک خانم ناز تغییر ف زدادب شدی آرش، این طرز حرخیلی بی -

 بده!

 آرش اخم در هم کشید و با رویی ترش کرده به آدیرا چشم غره رفت. 

خواستم به بابام بگم تو رو هم توی کالس ثبت نام کنه دختره لوس، می -

 که دیگه نمیگم.

 خیالی شانه باال انداخت و گفت:آدیرا با بی

خوای نی ماهان میخودم میگم، در ضمن این اصالً قشنگ نیست زما -

 کنی!کل می -ببینی با من کل

مثل خودت که تا زمانی ماهک نیست با من خوبی و ساکتی، اما تا اون  -

 خواد بیاد زبونت میشه قد خودت.می

هایی بیزار از هم از چهره هم هایی غرق خنده اما صورتو هر دو با نگاه

 روی گرفتند!

 ها ماهک و ماهان اومدند.بچه -

داد هر دو با شادی وای عزیز که خبر از آمدن دوستانشان میبا شنیدن ن

 یکی پس از دیگری از اتاق خارج شدند.
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 غودا! -

این صدای ماهان بود که جلوی آدیرا تازه از اتاق خارج شده؛ حرکات 

داد. آدیرا با حرص او را کنار زد و به سمت ماهک بروسلی را انجام می

اش را دوست ساکت اما همراه آرام و خجالتی پرواز کرد؛ چقدر این

 دوست داشت.

 

توانست فارغ از تنهایی ها به دور او جمع شده بودند و میحال بچه

هایش، فارغ از غم درون چشمان عزیز، مادرش و سنگینی بار بر شانه

فارغ از حال پدرش و فارغ از هر آنچه به دورش در گردش بود با شادی 

 قهقه بزند.

کر پویا را با دستانش کنار بزند و با غدی به ماهان توانست فاو اکنون می

 در کنار آرش بگوید:

 پسرا با پسرا، دخترا با دخترا!  -

و این توانایی را داشت به صدای فخرفروش ماهان گوش بدهد که 

 گوید.می

 پسرا شیرن، مثل شمشیرن. -
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و حرص بخورد از دست این پسر شر و شیطان که یک دنیا را با 

 خنداند.میهاش دیوانگی
***  

 فصل دوم) سفر به دره(:

 تبریز(  -شمسی 1381سال  -)فلش بک به گذشته

جا کرد. کیفش، همچون خرمن پر چپش جابه بند کیفش را بر روی شانه

 از کتاب بود.

اش، یکی از درس خواندن؛ پزشک شدن و درآمد از شغل مورد عالقه

 د.اش بوهزاران آرزوی درون مغز اقتصادی دخترانه

داد. های مقابلش را همراه با خود حرکت میبا نوک کفشش، سنگ ریزه

ها بر سطح تازه آسفالت شده کوچه، خش صدای قل خوردن سنگ

انداخت بر روی روح و روانش، صدایش همچون خراشیدن پنجه یک می

 جغد بر تنه درخت بود.

لو خوران به ت -ای که به باران وارد شد؛ چند گام تلوناگهان با تلنگر و تنه

 جلو پرتاب شد و از دنیای آبی رنگِ رویاهایش جدا گشت.
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 اش به بانی این اتفاق خیره شد.زده از سرشانه سبک شدهحیرت

 کنی؟جا چکار میاحسان! تو این -

احسان همراه باران بر زمین خم شد و شروع به جمع کردن کتاب و 

داد با همه میهای ریخته شده کرد. آن خودکارهای رنگی نشان جزوه

 های زمینی داشت.هایش دنیایی فرای رنگگارد گرفتن

دیگر چه از کوله خاکی رنگش بیرون ریخته شده بود را با یکتمام آن

 جمع کردند.

رفتم اون مغازه میوه فروشی، آخه مامانم سفارش هیچی بابا! داشتم می -

جا چکار کرده ده کیلو سبزی تر و تازه سفارش بدم واسه نذری، تو این

 کنی؟می

کمر راست کرد و ابروی راستش را به باال پرتاب کرد. این مرد او را 

چگونه فرض کرده بود؟ یک ابله؟ یا شاید هم یک حیوان خرمند با 

 های مخملی، با لحنی نسبتاً تند جواب سوال احسان را داد.گوش

 کنه؟جا چکار میبنظرت یک دانشجو، داره این -

بود؛ چقدر از او با  تکان دادن کوتاه سر، جواب سوالشای مالیم و خنده

 ای روشن متنفر بود.آن چشمان قهوه
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ه به بند کیفش را محکم از میان انگشتان احسان خارج کرد. بدون توج

های استوار و محکم از آن دایره شوم او، راه در پیشش را گرفت و با گام

 به دور احسان دور شد. 

ای درنگ کرد. به عقب ان مانیتور ذهنش، لحظهبا رد شدن یک فکر از می

 شده به خود گرفت.اش را به سمت احسان خیرهبرگشت و انگشت اشاره

کنم، دنیای من فارغ از رنگ تند قرمز ببین! دارم باهات اتمام حجت می -

دنیای توست، از من سفیده! به سفیدی روپوش یک جراح، با رنگ قرمز 

ار نکن! بزار مثل قبل در حد همان فامیل ات اون رو لکه دکاله مهندسی

 بار بمونیم!دور با مالقاتی سالی یک

هایش کرد و دوید؛ دور و با سرعت پشت به احسان مات شده از حرف

 داد.شد از هر آنچه بوی نزدیکی به احسان را می
***  

یل این بسه مامان، بسه! من به خودشم گفتم با این ازدواج مخالفم. دل -

 فهمم.شما رو نمیهمه اصرار 

نرگس خاتون با شتاب، مانند تیری رها شده از کمان به سویش پرواز 

کرد. با سوختن طرف چپ صورتش، پوزخندی محو بر لبانش نشست. 
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کرد با کتک و دو تا تو سر کوبیدن پیروز این میدان مادرش خیال می

 شود؟می

ا؟ برو خود کردی، دختره پرو! با چه رویی جلوی من وایسادی؟ هبی -

 خجالت بکش دختر، من چی جلوی در و همسایه بگم؟

 چشمانم را برایش گرد کردم؛ دو گام به جلو برداشتم.

که شما رفتین همه جا رو پر کردید من با این یک تقصیر منه؟ آره؟ این -

القبا دارم  ازدواج کنم؛ تقصیر منه؟ به من چه شما دهنتون چاک نداره. 

خودت رو توی چهارده سالگی سر من خوای انتقام عروس شدن می

 خالی کنی؟

به وضوح گشاد شدن مردمک چشمان مادرش و لرزیدن دستانش را  

آرام عقب رفت و بر روی تنها تشک این سالن عاری از هر  -دید! آرام

 ای نشست.وسیله

خوام؟ بابا ما پول دانشگاهت رو چرا چرت میگی بچه؟ مگه بدت رو می -

؟ میگم بیا برو با این یارو، هم خانم خونه خودت نداریم. به کی بگم؟ ها

، خودش بیل به دست میشی؛ هم میری دانشگاه. یک مادر میره تو چاه

کوبه اما فقط مشت به سر و صورتش می -ها رو مشتگیره خاکمی

 هاش، این رو بفهم باران بفهم!برای بچه
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توپ با بغضی به قطر یک خربزه تگری در عصر تابستان و به سختی 

 هاکی، دو گام به عقب برداشت.

خزان،  -اش را به دیوار آبی آسمانی پشت سرش داد و خزانتکیه

 د.فروافتاد. با بیچارگی آخرین رمق مانده در جانش را به کار بر

 کنم!خودم کار می -

رواش، جایی حوالی مادرش  تر از صدای باران، از رو بهصدایی آرام

 برخاست.

 نمیشه! -

بابایش یا همان پدربزرگش مخالف کار کردن او، به عنوان دانست! آق می

 اش. دختر خانه بود. آه و نهان از این رسوم، که آوار شدن بر زندگی ویرانه

ها دختر بودن یعنی چه؟ یعنی تا جوانی در خانه با مادرت در لغات آن

ها با بنشینی و بر سر چگونه پختن کلوچه کشمشی بحث کنی و شب

بودنت سر بر بالین بزاری؟ یا دختر بودن در خیالشان آن خیال کدبانو 

است که دعای خیر برایت عروس شدنت باشد و نبودن داماد رسوایی 

 بخت سیاهت؟ 

 د؟ خواهند تو را نیز به جمع دختران سندروم سیندرال پیوند بدهنچرا می

 اختیار)گر بدانی حال من گریان شوی بی
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 کنی(میاختیارم ای که منع گریه بی
***  

 اش را به درب چوبی چسباند، وصف حالش سخت و دردناک بود.پیشانی

شد و کاره درست میهای ساختمانی نیماش داشت بر روی خرابهزندگی

توانست آجرهای ستونش را، صاف و بی نقص او چه ناتوان بود که نمی

ا کمک بچیند. باید بگوید چندین تن کارگر را از میدان کارگر بیاورند ت

 که رویاهایش را دوباره بسازد.دستش باشند برای این

 

الی این او تنها نگران آن بود تا ثریا رود این دیوار کج و او بماند البه 

 ژگون شده.آجرهای بر سرش وا

چرخ کوتاهی به آرامی از درب فاصله گرفت. رو به آینه سمت چپش، نیم

 زد.

های آبی در آستانه خزیدن؛ هبه چادر حریر سفید بر سرش با آن شکوف

 چنگ زد.

؛ ای که ارث بردهاش در آینه خیره شد. چهرهبه قاب چهره منعکس شده

 از مادرش بود.
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ای سرد و نفس ای غلیظ فرو رفته بودند، مهاش در مهچشمان شهالیی

اش حتی با آن سرمه مشکی و رژ سرخ خونین، گیر! صورت رنگ پریده

 زد.فریاد میها دور ترس را از فرسخ

روز آرزوهای دختران همسایه، برای او به کابوسی وحشت برانگیز با بوی 

 خون رویاهایش تبدیل شده بود.

دانست چه مقدار از زمان گذشت، در چه ساعتی از عصر قرار گرفته نمی

 بود و به خاکسپاری آرزوهایش خیره شده بود.

بود و به بازویش تنها زمانی به خود آمد؛ مادرش مجلس را رها کرده 

چنگ زده بود! و به همان آسانی که نوزده سال سخت را پشت سر 

 گذاشت؛ به همان آسانی او را به آرامگاه آرزوهایش برد.

نشستن در کنار احسان، در مقابل آن سفره وحشتی بود؛ که گریبانش را 

 گرفته بود.

 عَلَی المَهر المَعلُوم.زَوَّجتُ مُوکِّلَتی مُوَکَّلی فِی المُدَّةِ المَعلُومَةِ  -

 سپس به وکالت از احسان ادامه داد: 

 قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی!  -

صدای همهه و هلهله، کل و دست زدن؛ دف و ساز اطرافش، نقش 

 ناقوص مرگ را برایش داشتند.
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ان ترک با نیشگون گرفته شده از سرشانه راستش، آخ کمرنگی از میان لب

 شد. خورده از استرسش خارج

بعد از پایان یافتن این جمالت عربی از میان لبان عاقد که میان محاسن 

ها به سویش روانه شد. احسان انگار سیاهش گم شده بودند، سیل تبریک

؛ دستمال پوست شده در میان موقعیت دگرگونش را درک کرد

انگشتانش را پایین انداخت و با آن کت و شلوار کرمی رنگش که 

 پیراهن گلدار بر تن باران بود؛ از جای برخاست. هماهنگ با رنگ

به تنهایی در حال پاسخگویی بود؛ که بار دیگر باران با نیشگون مادرش، 

 او نیز از جای برخاست و به احسان ملحق شد.

این یک صیغه موقت دو ماه بود تا کارهای عقد را رو به راه کنند؛ از این 

آورد، البته ک سر در نمیهمه آشوبگری مادرش برای یک مراسم کوچ

شاید قصد داشت با سخن این و آن قفل بزند به زنجیر آویخته شده به 

 دور دستانش تا هیچ راه فراری از مهلکه نیابد.

 )غمگینم

 امخودم را بغل گرفته

 هایمو شانه

 ی کودکی گریانچون گهواره
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 خورند!تکان می -تکان

 غمگینم

 ایدانم هیچ پرندهو می
 های لرزان یک درختشاخهروی 

 النه نخواهد ساخت! (
***  

ی ظریف بر نیمکت نم خورده از باران بنده آمده نشست و شانه به شانه

هایش را به عقب برتاپ کرد و سرش را به جلو باران نزدیک کرد. شانه

 کشید، آنقدر جلو که 

_________________________________        
ورزش گروهی است که بین دو تیم یازده نفره بر هاکی روی چمن: یک 

روی یک زمین چمن با هدف وارد کردن یک توپ کوچک به وسیله 

 شود.چوب هاکی به دروازه حریف انجام می
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 cinderellaسندروم سیندرال: عقده سیندرال یا سندروم سیندرال )
syndromeای از عالئم هست که در برخی از دختران ( نیزمجموعه

 دیده می شود.جوان 

 شدند.دیگر محو میهایشان در هم آمیخته و در آغوش یکنفس

 همیشه سر به زیر و ساده بودی دختر باران   -

 شبیه من تو هم افتاده بودی دختر باران

 دادیشالل گیسوانت را به دست باد می

 زاده بودی دختر بارانگمانک روستایی

 ر چیزگفتی از هام مو به مو و خط به خط میبرای

 تو از اوج جنون افتاده بودی دختر باران

سینه سنگین شده از تالطم درونش را با بازدمی کوتاه خالی کرد؛ 

ابریشمی  اش را بر گونهنگاهش را به جلو کشید و نوک بینی سرخ شده

 رنگ پریده باران کشید.

 ات گشتمشبیه من که مغلوب نگاه آبی -

 باران؟!تو هم آیا به من دل داده بودی دختر 
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 نخواهی رفت از یادم تو و آن لهجه شرقی

 سوار سر به زیر جاده بودی دختر باران

 ) اسماعیل سلمانی مقدم(

قرار در سیاهی شب چشمان باران سرش را خم کرد و با چشمانی بی

 محو شد.

 خوای برام حرف بزنی؟باران؟ نمی -

بر دست، سکوت باران، سکوتی از جنس تنهایی بود؛ گویا با سکوتش تبر 

 گفت:باالی نگاه احسان نشسته بود و می

 ساکت شو، بگذار در مه رویایم تنها باشم! -

اش او را به آغوش احسان دست راستش را بلند کرد و با بازوهای مردانه

 خود فراخواند.

 بگذار کمی آروم جونم بشی، بعد میرم. -

رمی حس به این بند عاشقی، به دکمه مشکی بر لبه بارانی کباران بی

 رنگ احسان خیره شده بود. ذهنش پوچ با گل بود!

شد و گاه دیگر گاهی از رضایت احسان برمبنای ادامه تحصیل پر می

 شد.خالی از مراسم محرمیت هفته پیش می
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ای نوک مدادی با کفشان نگاهش از دکمه کنده شد و به شلوار پارچه

 مشکی احسان کوبیده شد.

 دوستش داشت؟ نه!

 داند.کرد؟ نمیار دیواری گوشت و استخوان چه میپس در این چه

خسته از جدال درون ذهنش کف دست بر سینه احسان گذاشت و او را 

 به نرمی به عقب هل داد.

 بینه، چیزی خریدی؟بسه احسان! یکی میاد می -

 احسان دست بلند کرد و لبه روسری بنفش باران را به جلو کشید.

 دم، اومدم پیش تو تا آماده بشن.خیر خانم! سفارش دو تا فالفل دا -

های خیس اشان را برید و به چمنباران طناب پوسیده نگاه چسبیده

 رو داد. کف دستانش را به نیمکت ستون کرد و از جای برخاست.روبه

 جا هوا سرده!ها حاضر بشن، اینپاشو بریم توی مغازه تا ساندویچ -

به جلو خم کرد تا در احسان هنوز بر نیمکت نشسته بود، کمی سرش را 

شرف نگاه باران قرار گیرد. با کف دستانش شبنم نشسته بر پالتوی 

 مشکی باران را زدود و )چشم ( گویان ایستاد.

ها اومدیم بیرون بین درختگرفتم میها رو میکاش هوا بهتر بود! فالفل -

 خوردیم.می
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 بزارش برای وقت دیگه! -

ور نیمکت دمیان درختان انبوه به  و جلوتر از احسان به راه اوفتاد و در

 گم شد.

ای مغازه دقایقی بعد هر دو در پشت میز چوبی چسبیده به دیوار شیشه

های گرم را در آغوش کشیده بودند از با انگشتانی که به سختی فالفل

ای به خیابان نمناک پر های زرد رنگ بر روی دیوار شیشهمیان نوشته

 تردد خیره شده بودند.

ترنشست، گازی از لقمه پر و می در جایش تکان خورد و راحتاحسان ک

اش راه نفسش را ایپیمانش گرفت، با خوردن کمی از نوشابه زرد شیشه

 آزاد کرد و رو به باران گفت:

خوای یک چیز دیگه سفارش خوری باران؟ خوشت نمیاد؟ میچرا نمی -

 بدم؟

اندام پشت میز و بالفاصله دست چپش را بلند کرد و رو به مرد درشت 

آهنی کرد، هنوز آوایی از میان لبانش خارج نشده بود که با شنیدن 

 سخن باران به میان هنجره بازگشت.

 خورم.، همین میخواد احساننمی -
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د به شو نیشی کوتاه به ساندویچ دو نان میان دستانش زد و باز خیره 

 تر شده بود.خیابانی که اکنون خلوت

یچ مشکلی هب به باران دستش را به نشانه جانی خطااحسان با نوش

 رد.نیست برای مرد چهارخانه پوش تکان داد و باز شروع به خوردن ک

 احسان! -

 جانم؟ -

باران نگاهش را از دختر بچه گریانی که به دنبال مادرش در ازحام 

 گشت گرفت و رو به احسان منتظر گفت:خیابان می

 بارون رو دوست داری؟ -

 ای ابرواش را باال انداخت و گفت:احسان با شیطنت یک ت

 قدر دوستش دارم که اومدم خواستگاریش!اون -

 باران با شکایت صاف نشست و شاکی به احسان خیره شد.

هات رو واسه من مثل گربه نکن! بارون رو دوست خب بابا، چشمخیلی -

 حسم.که بدم بیاد ازش، نه! نسبت بهش بیندارم، یعنی نه این

 ؟رو چیگم شدن زیر بارون  -

اش خورد و خیال از سؤاالت باران قلوپ دیگری از نوشابهاحسان بی

 ریخت؛ گفت:ندویچش سس کچاپ میطور که بر ساهمان
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ایه؟ گم شدن زیر بارون رو واسه چی دوست داشته این دیگه چه صیغه -

 باشم؟ بشین ساندویچت رو بخور!

 و زیر لب با خود ادامه داد:

 خونه!میمن گرسنمه این واسم شعر  -

باران که متوجه حرف احسان با خودش شده بود، نگاهی چپ نسار 

احسان کرد و باز به دخترک سرگردان میان خیابان که دیگر مادرش را 

 پیدا کرده بود، دوخت.

 با خودش در دل زمزمه کرد.

 پس من که زیر بارون ذهنم رو گم کردم چه کنم؟ -
***  

فشردند دیگر را در آغوش میخت هماش با اشتیاق فراوان سابروان حاللی

 اش شده بودند.بان چشمان درشت شهالییو سایه

چک در سر به زیر انداخت و به سایه خویش که دیگه به جز یک دایره کو

سائل زیر پاهایش هیچ نمانده بود خیره شد. با ذهنی عاری از تمام م

 اش را در آغوش فشرد.زندگی کوله

 باران! -
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اش کند و در بند دو تیله زیتونی با د کفش خاکستریبا شتاب نگاه از بن

های زرد گرفتار شد؛ چشمان محراب او را از هر واکنش و صالحی رگ

کرد؛ به سختی آب خشک شده گلویش را قورت داد و لب بر هم خلع می

 فشرد.

خوای باشم اما باید یک سری چیزها رو برای من دونم که نمیاوکی، می -

 توضیح بدی!

حق به جانب محراب نگاهی انداخت و یک قدم به سمت چپ  به چهره

 برداشت.

کنی؟ این باران بس کن این موش و گربه بازی رو! چرا از من فرار می -

کرد؟ تو کی عاشق او گالبی سبز زر می -یارو چی داشت واسه من زر

 شدی؟

در ذهنش یک چراغ قرمز بود! قرمزی چراغ مانند چراغ هشدار بود، 

کوزه آجر پزی آبرو، هشدار برای چشمان سوژه یابی که هشدار برای 

خیره زندگی او بودند. با تمانیه به سمت محراب چرخید و به پشت سر او 

 خیره شد.

لطفاً درباره شوهر من درست صحبت کن و دیگه مزاحم زندگی من  -

 نشو!
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دونی دونی جونمم برات در میره، میهه، شوهر؟ مزاحم زندگی؟ می -

ته این زندگی کوفتی که نه سر داره و نه ته که بشه شدی تنها خواس

های نامرئی این دنیا رو انگیزه برای داشتنت؛ باران! خب نگاه کن! آدم

ها نیستم بگم برو برس به خوشبختیت من ول کن! من از اون عاشق

 توی دنیای موازیت منتظرتم!

 شاید چون عاشق نیستی! -

های جفت الی دندانالبهباران براق شده در صورت محراب از میان 

 تاب محراب کرد.اش با چشمانی آتشی این را روانه قلب بیشده

پشت به آن چهره مهبوت و چشمان خشک شده محراب کرد و به سمت 

 راست درب آبی رنگ دانشگاه دوید.

گفت تو رفتی التماس کردی به این گفت عاشقشی! میاحسان می -

ون زمانی که توی رویاهام داشتمت وسلط، من میرم، باشه! اما بهم بگو ا

 ای توی رویاهات نبود!کس دیگه

ی) تو رفتی التماس کردی به این وسط( جیغ زنان در ذهنش باال جمله

 کوبید.پرید و خود را به در و دیوارهای ذهنش میو پایین می

زند به گوید؟ از عاشقی؟ از شیدایی عشقی که میدارد از چه سخن می

 کند؟افسار گسیخته می مغز آدم و او را
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 مردم، تو را به آن خدایتان از این حال و روزش دست بردارید!

 نگاهش جایی حوالی آجرهای رنگ پریده نمای بیرونی دانشگاه گره

ای هم رندهخورده بود. چرا دانشگاه را در این بیابان برهوت ساختند تا پ

 برای نجات او پرواز نکند؟

با حالی داغان به دستان مردانه محراب که بازوی ظریف او را به اسارت 

گرفته بودند خیره شد. او دیگر کی بازویش را گرفت؟ اصالً مگر از او دور 

 نشده بود؟ 

 بازویش را تکان داد تا از دستان محراب رهایی یابد.

خوام ببرمت یک آب قندی بدم بخوری رنگ باشه دختر، باشه! فقط می -

 روت نمونده.به 

ای ساده باران را چنگ زد. آب قند را بار پایین آستین مانتوی سرمهو این

رنگ درخت خواست این مرد بیاورد؟ چه لباسانش همدیگر از کجا می

های خاکی رنگ چنار شده بودند. اصالً االن وقت فکر کردن به آن کتانی

 محراب بود؟

 ولم کن و برو! -

 ح... -
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این  به بدنش، فریادی خفه برای رهایی از دستبا انرژی بازگشت شده 

 مرد کشید.

پرستی دست از سرم بردار محراب! چند بار ولم کن، تو رو به اون که می -

اومدی خواستگاری؟ ها؟ چند بار جواب منفی گرفتی؟ شش بار! درست 

شش بار اومدی و  نشد، خواستی  و نخواستم، نگاه کردی و ندیدم، 

هات رو باز کن!  تو حتی اب خب گوشپرستیدی و پس زدم. محر

حمایت مادرم برای بودن در کنار من نداری که این همه داری توی 

کنم من رو زنی، خواهش میباتالقی برای خودت ساختی دست و پا می

 هم با خودت نکش توی اون باتالق کوفتی!

نفس زنان نگاه از چهره پژمرده و رنگ پریده محراب که انگار  -نفس

اند گرفت و بر روی ای است که آوار بم را بر سرش ریختهزلزله زدهمانند 

زانوهایش خم شد. از گوشه چشم به حرکات برعکس شده فردی که با 

توجه به آن فرد باز به دوید نیم نگاهی انداخت. بیخشم به سمتش می

ای براق مانند هایش خیره شد که با یادآوری آن کفشان قهوهکفش

 را از او گرفتند از جای پرید. ای که آبماهی

ای پوش خیره شد و با چشمانی گرد به احسان خشمگین سرتاسر قهوه

 اش چنگ زد. ایشده، دست لرزانش را باال آورد و به حاشیه مقنعه سرمه
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به اتمام  چرا االن آمده؟ چرا امروز را با قلمی نوشتند که انگار جوهرش

 رسیده؟ وای بر او و حال خرابش. 

 که یابو، چرا اومدی سراغ زن من؟ هان؟! مرد -

احسان دستانش را به دور گلوی خشک شده محراب انداخت و او را به 

طور مهبوت جلو کشید، کاش کسی جلویش را نگیرد! کاش باران همان

شده در جای خودش به ایستد تا سزای کسی را به زنش نزدیک  شود را 

شم به مال او نیندازند و بدهد، باید یک عبرت شود برای همگان تا چ

 برایش نقشه نکشند. 

 احسان! ولش کن! کشتیش.  -

های باران و دادهایش برای رهایی محراب به بدون توجه به پا کوبیدن

انگشتان شصتش که بر روی سیبک گلوی محراب گذاشته بود خیره شد. 

فشرد استخوان بند انگشتش را با تمام قدرت بر سیبک گلوی محراب می

ای بود که در حال حل معادله ربط سبیک گلو د انسان مسخ شدهو مانن

 با راه تنفسی بود. 

کرد و با گذشت تغییر میای که میرنگ محراب با هر فشار و هر ثانیه

خود در آن لحظات استقبال اعزائیل فکر کرد که آخرین لحظات 
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اش چگونه تلخ و زننده بودند که حتی متوجه حضورت احسان زندگی

 ای برای ادامه زندگی  داشته باشد.  تا حداقل یک دفاعیهنشد 

کرد برای  رهایی محراب همه چیز درهم و برهم شده بود. باران تقال می

واکنش ایستاده بود برای آرامش باران! و از چنگ احسان، محراب بی

احسان، وای بر احسان و حال احسان که چیزی تا قاتل شدنش باقی 

 نمانده بود. 

ها را از میان گرمی کویر به میان اطرافشان خفه بود؛ گویی آنهوای 

گونه  نفس کشیدن سخت شده بود. ای سمی انداخته بودند که اینتوده

احسان جا مانده در کویر با فریاد پُر خراش خارج شده از گلوی زخمی 

باران به خود آمد. شکه شده به دستان گره شده بر روی گلوی رقیب 

شدن بچه آهو در مه دستانش با حالی نامعلوم، مانند گم خود خیره شد و

چنین را پایین آورد. انگار واقعاً در دنیایی دیگر جا مانده بود که این

 حیران و سرگردان شده بود. 

محراب با سست شدن گره انگشتان احسان به دور گلویش قدمی به 

ه خیر عقب برداشت. با غمی کوتاه مدت و حسرتی بلند مدت به آن دو

 اشد و ندارد! بتوانست داشته شد. که کسی را می
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ا پایان باران خسته شده از آن همه بال و پر زدن برای مقداری متوجه ت

هیچ های بهم پیج خورده باشد، کف دستانش را بیدهنده این گره

های چشمانش کشید و کوله افتاده بر مالیمتی بر صورت خیس از قطره

 زمینش را برداشت.

ای نبض زده از آن توده سمی با هوای با شتاب، نفسی گرفت و با شقیقه

 اش دور شد. خفه

 باران، صبر کن! کجا میری؟ -

هایش را بیشتر کرد و کاش توجه به آوای پرخشم احسان سرعت قدمبی

 ای باشد. کسی در این برهوت به دنبال پیاده
***  

هایش های ریخته شده به دورش انداخت. رادارهای گوشقلم را بر جزوه

را فعال کرد و با سری کشیده شده به سمت درب اتاق شروع به گوش 

 دادن صوت پیچیده در خانه کرد. 

ها هم ایم. اینحتماً بیاید! منزل خودتونه، هر چی نباشه ما خانواده -

 ر کنند! وا کنند ابهالن باوجوونن و اول زندگی، باالخره زن و شوهر دع
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دیگر را های  یکهای تکراری مادرش مچابروهایش از شنیدن حرف

سخت چنگ زدند. صورت جمع شده از انزجارش را به سمت پایین 

گرفت و خیره شده به گوشه خم شده دفترش به سخنان مادرش که 

 کنان و مهمانی با خانواده احسان داشت گوش فرا داد. بوی آشتی

هایش را؟ در کرد این دخالتوای بر مادر پسر دوستش! چرا تمام نمیای 

اش تواند با خیالی آسوده برای یک صدم این زندگیکجا و چه زمانی می

 تصمیم بگیرد؟ 

های ماالمال از این نفسش را با شدت به بیرون پرتاب کرد و سینه

 تر شدند. اش، با خروج این نفس سبکقراریحوصلگی و بیبی

از حس بد کالفگی برخاست و به سمت چهارچوب  با ابروهایی جمع شده

 رفت.

 مامان!  -

نرگس خاتون با شنیدن صدای معترض و آرام باران گوشه دماغش را 

 چین داد و آخرین سخنش را در گوشی فرو کرد. 

 ن! منتظرتون هستیم.بینمتون اقدس جاپس شب می -

ان تهی از حس د و در چشمگناهش کوبیبا شدت گوشی را بر دستگاه بی

 دخترش براق شد.
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حیا، حاال هم پاشو برو به خودت برس! شب هیس! نبینم حرف بزنی بی -

 جوری نمیشه. قراره بیان آخرین کارهای عقد بکنند. این

که ناگهان تمام بدنت داغ شود به طوری که انگار حس بد چه بود؟ این

دهانت از استرس به در مواد مذاب انداختنت؟ یا خشک شدن ناگهانی 

 طوری که قادر به تکان دادن زبانت نباشی؟ 

ای باره باران گلویش را با سرفهنرگس خاتون  با دیدن شکه شدن یک

 خشک صاف کرد و باالخره سخن خود را به کرسی نشاند. 

 عقد جلو بندازند. -

   *** 

جا نبینم حرف فردا عروسیته، قراره آق بابات با خواهرت بیان این -

 ها!مربوط بزنینا

 با کالفگی لباس سفید بختش را بر زمین کوبید و برخاست.

جان! تو که این همه نگران عروسی بودی برای چی دو هفته پیش مامان -

عروسی انداختی جلو؟ ما هنوز یک هفته بیشتر از عقد موقتمون 

نگذشته بود. قرار بود توی این دو ماه من و احسان خودمون جمع 

های دختر رو دست مونده منه نوزده ساله رو سریع هل کنیم. مثل زن

 ها!دادی سمت اقدس خانم و این
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و  نرگس خاتون با اوقاتی تلخ شده پشت دست بر بازوی باران کوبید

 صورت در هم کشید.

هات جمع کن این همه با خب توام، انگار سر آورده. بشین لباسخیلی -

 این لباس ور نرو.

و با دستش به لباس عروسِ افتاده بر زمین اشاره کرد. باران با 

حوصلگی کف دست راستش را به جای ضربه بر روی بازوی دست بی

 چپش کشید و روی از مادرش گرفت. 

اش چه از زندگیغرق در رویا مراسم فردا اندیشید. این تمام آن

با محراب آشنا  خواست؛ بود؟ با گرفتن دیپلم و پا گذاشتن به دانشگاهمی

که دست از سرش اش را با محراب بر سر اینشود؟ تمام روزهای دانشگاه

اش در سن نوزده سالگی بردارد بحث کند؟ بدون اتمام ترم اول دانشگاه

روانه خانه بخت شود؟ آن هم با کسی که هیچ حسی به او نداشت؟ و 

اده مادرش با خیال پیشرفت زندگی دخترش او را دو دستی به خانو

ای که به خوبی از چرخش سرگردان پسرشان شریفی داده بود. خانواده

ای که تنها پروایش به دختران آشنا بودند؟ خانوادهمیان خیابان و نگاه بی

 پز مهندس برق بودنِ پسرشان را داشتند؟
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چه خواست؛ بود یا آنچه بود باران از زندگی میآیا این واقعاً تمام آن

 م کرده بود؟زندگی به او تقدی

با سردرگمی از خواب و خیال روزگار که در حال نقشه کشیدن برایش  

بود بر روی خانمِ مبل اتاقش نشست. زانوهایش را بر روی خانمِ مبل 

ها حلقه کرد، سر بر روی زانوهایش جمع کرد، دستانش را به دور آن

 آوایی آرام، زمزمه کرد.گذاشت و با تن 

 دی؟قاصدک! هان، چه خبر آور -

 از کجا، وز که خبر آوردی؟

 اما! خوش خبر باشی، اما، 

 گرد بام و در من

 گردیبی ثمر می

 انتظار خبری نیست مرا

 نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

 برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

 برو آنجا که تو را منتظرند

 قاصدک!

 در دل من همه کورند و کرند
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 خویش غریبدست بردار ازین در وطن 

 های همه تلخقاصد تجربه

 گویدبا دلم می

 که دروغی تو، دروغ

 که فریبی تو، فریب

 قاصدک! هان، ولی، آخر، ای وای

 راستی آیا رفتی با باد؟

 با توام، آی! کجا رفتی؟ آی

 ) مهدی اخوان ثالث( 

 

 1400 /12 /02 -پایان جلد اول

 دقیقه صبح 10:40ساعت: 
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ممنونم از تمام کسانی من را در نوشتن این جلد  سخن نویسنده:

نگ همراهی کردند و باعث بهتر شدن من در این عرصه پر از رمز و ر

 ( دارم. M. N. S. Nشدند. تشکر ویژه از) 

برای خواندن ادامه داستان، من را در جلد دوم داستان قص در قلب 

 همراهی کنید. 
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