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 تقدیم به خورشیدزنانی 

  ،مردان خویش ی سایهر که زی

 گم شدند.
 



  



 

شدت آفتاب سوزان فالحیه همه جا را گرم کرده بود، آسفالت شوارع 

کردیم،  هایمان احساس می آنقدر داغ بود که حرارتش را در کفی کفش

 یبود، خرماها خشک شده  ، شاخ و برگ نخلتیرک برق زنگ زده بود

همه جا گرم و خشک بود به جزء  افتاد، سفت روی زمین می خشک و

مان  هایمان تا پایین آستین البسه هایمان که خیس عرق بود و زیر بغل تن

 را خیس کرده بود.

ان من عطش داشتم چیزی خنک بنوشم. به زهرا گفتم: امروز مهم

 الفور گفت: نعم. باش، کمی ام و ام کرد و فی

ه به خانه رفتم با الدفع خنکی را تا ته سر کشیدیم و من فیی  فالوده

 همان رخت مدرسه روی زمین دراز کشیدم و خوابم برد.

و بحث  شنیدم که با مادرم جرّ صدای پدرم را می ،روز فردای آن

مان را  گفت: آبروی زدند. پدرم می به نظر در مورد من حرف می کرد. می

 ود، نزدیکشان شدم گفتم: چه...!؟برده، مادرم سرش پایین ب

 !حیا... خندیدی دخترک بی خوردی و می ع میشار فالن ساعت وسط

نداد که حتی فرصتی  .کرد مشتی نصیبم می ،شد اگر مادرم واسطه نمی

 ام ماند. که در سینه یهای ام را بلعیدم با حرف چیزی بگویم، همان جا بغض

کردم،  رفتم، زندگی می کشیدم، جایی که راه می جایی که نفس می

از ن، ی معیّ محدوده زندان بود، یک زندان با یک ،نوشیدم خوردم و می می

ام تمام  سرریزکرده کند، مدرسه، همچون ظرفی که سرریز می خانه تا

کردم، روی همین صفحه،  ی افکار را استفراغ می خودم را، همه چیز، همه


