
 

Romanzo_o 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romanzo_o 2 

 های درازی غرق در خود بودمسال

کردم تا نیلوفری بر کالبد مرداب بودن را تمرین می

 ساکن من سبز شود.

 گل دهد، ماندگار شود،اما محال بود.

گرچه سطح من صاف و صیقل است اما درونی پر از 

 آشفتگی دارم.

 فهمد.مرا داروگ میآشفتگی 

 یی خشکیدهداروگی که به امید آمدن باران، بر تنه

هاست کویر مرا با درختی چنبره زده است و سال

 کند.چشِم خود تماشا می

فهمد یک کار اجتماعی، پ.ن: آشفتگی مرا داروگ می

روانشناسی و عاشقانه هستش. به نسبت کارهای من 
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اهه کار آرومی ی بی رمثل استورم، هوکاره و جاده

 شه. قرار باشه و هیجاناتش به یک جایی محدود می

این کار قسمتیش برداشت از یک زندگی واقعی 

ی چه های مختلفی ازش تو جامعههستش و نمونه

ایران و چه خارج از ایران دیده شده. قرار از 

مشکالت  و فقر فرهنگی که به وجود اومده حرف 

 بزنه.

ی جنسی هستش و حنهاین رمان فاقد هر گونه ص

 �شههای عاشقانه ختم مینهایت به  صحنه

 

اش را عقب کشید و مانند جنینی در خود مچاله تنه

شد. دست روی رد سرخ  کمربندی گذاشت که 

سوخت. مرد جلو آمد و او بیشتر خود را جمع می
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سر به سمت دیوار چرخاند، پیشانی به آجر یخ  کرد،

زده چسباند و از اعماق وجود نفس از سینه خارج 

رحمی تمام چرم ی پر دردی کرد اما باز با بیکرد. ناله

اش فرود آمد. شرت پالسیده و کهنهکمربند روی تی

ته های شکسفریاد بلندی کشید و با تمام وجود به آجر

تقال تمام سرانگشتانش و قدیمی چنگ زد، از شدت 

 آلود و زخمی شده بود. خون

قلم در دستش فشرده شد و زمانی به خود آمد که 

مداد شکسته از میان انگشتانش به روی میز تحریر 

ای افتاد. خفگی تمام جانش را در بر گرفت. لحظه

چشمانش را باز و بسته کرد و بی نفس به میزی که 

ه شد. دست و پای تابید  خیرچراغ مطالعه بر آن می

اش را تکان داد، کف دستانش را روی میز سر شده
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گذاشت و لب روی هم فشرد. از عذاب دادن خود 

نوشت دانست اما اگر نمیشد را نمیچه عایدش می

افتاد. روی صندلی خود شد و به جانش میسرطان می

ای در همان حال ماند، نفس در ریه را تکان داد، دقیقه

آمد. از بطری آبی که ود و باال  نمیگیر افتاده  ب

ی میز وجود داشت کمی آب نوشید و همیشه گوشه

 هایشبی توجه به خیس شدن میز و صندلی و لباس

ای هم روی صورت پاشید تا کمی حالش بهتر ذره

اش را تکان داد و ناالن  از شود. دست و پای سر شده

روی صندلی برخاست. با سرگیجه دست به دیوار 

با روشن شدن ناگهانی اتاق دست روی چشم  برد،

گذاشت تا نور کمی برایش عادی شود. از جا 

برخاست، هنوز هم از درد خاطرات تپش قلب 
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گذاشت،  ای ایستاد و دست روی سینهداشت، لحظه

نفس را لرزان از سینه خارج کرد. از اتاق خارج شد و 

با روشن کردن هالوژن های پذیرایی نگاهی به ساعت 

داد انداخت. هر دو چهار بامداد را نشان می که

چشمش را مالید، با آمدن صدایی از اتاق او به سمت 

 ی لپاتاق حرکت کرد. در را گشود و با دیدن صفحه

داد، پوفی کشید. وارد شد تاپ که فیلمی را نمایش می

و اول از همه لپ تاپ را خاموش کرد. تذکر داده بود 

ار بماند اما حرف به گوشش که نباید تا این زمان بید

رفت. سرش که روی دست افتاده بود را بلند کرد نمی

ی شده و بالش را زیرش قرار داد. پتوی مچاله

ی لخت او ی تخت را برداشت و روی نیم تنهگوشه

کشید. طبق معمول با وجود روشن بودن اسپیلت 
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بدون لباس خوابیده بود. همیشه مانند کودکان بود و 

کرد. دست میان موهای لخت او برد و یتغیری نم

اش کاشت.  سر چرخاند، خم ای را روی پیشانیبوسه

باز شده را از روی زمین برداشت،  شد و  کوله پشتی

ی چسبانده شده به باالی میز با نگاهی به برنامه

تحریرش وسایل مورد نیاز او را درون کیف گذاشت. 

 ر خوابیدنمطمئن بود که سه ساعت دیگر با وجود دی

گذارد و باز او را آلودگی همه چیز را جا میو خواب

کشند. کوله پشتی حاضر شده را به مدرسه می

ی اتاق نهاد و خارج شد. به سمت آشپزخانه گوشه

ی حرکت کرد و کتری را روی میز گذاشت. قهوه

ی داخل کابینت برداشت و با دندان فوری را از جعبه

 ی آن را باز کرد.گوشه
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ای که نام خود روی آن حک شده بود  ماگ شخصی

را از کابینت درآورد و روی میز گذاشت. کتری 

جوش آمده را برداشت و ماگ را با آن پر کرد. قهوه 

را در  آب جوش ریخت و روی صندلی نشست. 

اش برد و سر روی دست میان موهای کوتاه و مشکی

اش گذاشت. به خاطر کمبود خواب و دست دراز شده

اش احتماال سردرد بدی گریبانش را بیداریشب

بگیرد. کمی چشمانش را بست و بوی تلخ قهوه را 

برد هایش کرد. هر بار که دست به قلم میوارد ریه

ا که بکرد، تالش برای اینتالش برای فراموشی می
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ای تخلیه شود، هر چه تقال نوشتن هرچند کم اما ذره

اهی از آن غافل کرد برای دوری تنها زمان کوتمی

شد و باز  هم روز از نو و روزی از نو، هرچند می

ذهن شیطانش حق داشت که فراموشی را از یاد ببرد. 

ی آن روز ها ترین خاطرهزیرا که بزرگترین و پررنگ

و البته عزیز ترینش هر روز جلوی چشمش بود والبته 

هایی که فراموشی را برایش مانند افسانه کرده نوشته

. کمی از قهوه نوشید اما لب و دهان سوخته بودند

نشان از داغ بودن آن داد. دستش را جمع کرد و زیر 

چانه نهاد به مقابل و پذیرایی خانه خیره شد. بدبختی 

هایش، آمد که  پس از نوشتهزمانی به سراغش می

شد و به جای آرامش، خواب از چشمانش فراری می

عی خیلی وقته آمد. اوی واقسردرگمی به سراغش می
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بود که رخت بسته و رفته بود، شاید هم روزی و 

روزگاری با ننه سرما بساطش را جمع کند و بازگردد. 

های دور برده بود، ساعت ذهن و فکر او را به سال

همان روزهایی که حاضر بود جان دهد اما به یادشان 

کرد خودآزاری دارد که هم نیوفتد ولی گاه حس می

ثبت آن گذشته حال خود را بهم  کند باتالش می

بریزد.  آشفته و کالفه چند ساعتی را درهمان حال 

ی کوچک گذراند و زمانی به خود آمد که عقربه

ساعت، روی شیش توقف کرده بود. از جا برخاست، 

پس از شستن ماگ و چیدن میز صبحانه به سوی اتاق 

او رفت. در را گشود و با دیدنش که در خوابی 

فته بود لبخند زد، کنار تخت روی دوزانو سخت فرو ر
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ی  پسر نشست و دست روی بازوی لخت و ورزیده

 گذاشت. 

 شه.ات دیر میآکام، آکام بیدار شو مدرسه-

 پسر غلتی زد و پتو را روی سر خود کشید.

 شه.بابا بذار بخوابم، یه روز نرم هیچی نمی-

لب روی هم فشرد و پتو را از روی سرش به سرعت 

 شت.بردا

ینم، پا ی خستگی نرفتی پاشو ببی پیشم به بهونههفته-

 دونم و تو.نشی من می

 بابااا!-
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دانست باز دست روی بازویش گذاشت، خوب می

اش را روی تن و قدر تنفر دارد کسی دست یخ زدهچه

 بدنش بگذارد.

 بابا، اذیت نکن...سرده!-

واسه بیشتر درآوردن حرصش فوتی روی پیشانی و 

 کرد. موهایش

لم شینی فیپاشو، وقتی تا سه چهار نصفه شب می-

 بینی حقته االنم خوابت بیاد.می

پسر غر غر کنان روی تخت نشست و چشمانش را 

اش به حدی گرفته بود که گویا محکم مالید، قیافه

ی پکر با آن خواست زیر گریه بزند. از چهرهمی

موهای خرمایی ریخته در صورت و البته چشمان 

 اش گرفت.که ریز تر شده بود خنده زیری
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 پاشو بچه، پاشو دیرم شد.-
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بلند شد و از اتاق خارج شد اما مورد عنایت قرار 

دادن مدرسه، دبیر و درس را از زبان پسر به گوشش 

 رسید. 

 پاشو غر نزن.-

سرویس بهداشتی نشان دل کندن  صدا بسته شدن در

داد. با خارج شدنش از پسر از تخت خواب را می

 سرویس صدا بلند کرد و گفت:
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کیفتو حاضر کردم، برش دار. لباستو بپوش بیا -

 صبحونه.

 میل ندارم.-

باگتی را از داخل سبد برداشت، هرچند همیشه از 

ی زیاد پسر به باگت شاکی بود اما زمانی که به عالقه

ی دیگری  برای اون زد چارهن های دیگر لب نمینا

گذاشت. پسر در حالی که کیفش را کشان کشان نمی

 کشید وارد آشپزخانه شد. روی زمین می

 من میل ندارما!-

 میل نداشته باش.-

آکام که از لحن پدر حرصش درآمده بود توپ 

بال روی کاناپه را به سوی او پرت کرد.  در هوا بیس

 گرفت و چشمکی نثار پسرش کرد.توپ را 
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 کنه بچه!آدم سمت استادش توپ پرت نمی-

سرچرخاند و با ندیدن سوییشرتی که شب قبل در 

 پذیرایی انداخته بود باز چشمش را مالید.

 سوییشرتم کو؟-

 همون مشکی؟-

 آلود سر تکان داد.طور خوابهمان

 لباسشویی.-

 محکم پا روی زمین کوبید.

 بابا!-

 ز خندید و گفت:به لحنش با

 چیه قورباغه؟ برو واسه منو بردار تو اتاقمه!-
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پسر کوله را روی زمین گذاشت و به سمت اتاق 

پدرش رفت و از همان جا صدایش به گوش مرد 

 رسید.

 شو اذیت کنه.دادیار زشته آدم بچه-

که پسر انگشت تهدید به سمت در گرفت با این

 دید گفت:نمی

 روتو کم کن.-

ی خواب از سرش پریده بود سوییشرت آکام که کم

ا چنانی بپدرش را پوشید، از لحاظ هیکلی تفاوت آن

ا اش ردیگر نداشتند. از اتاق خارج شد و باز کولهیک

 روی دوش انداخت.

 گم؟روی من کم هست، خب مگه دروغ می-
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خیال پا به آشپزخانه ای که نثارش شد، بیاز چشم غره

فرنگی درون ظرف گذاشت. انگشت در مربای توت

 کرد که دادیار محکم روی دست پسر کوبید.

 بابااا! ظالم.-

 سر پایین انداخت و باز به کارش مشغول شد.

و شم تاین صدبار با دست چیزی نخور، من پیر می-

 شی.ادب نمی

ای لپ پدرش را خم شد و با همان انگشت شیره

 کشید.

 ای درد ای کوفت، دستت کثیف بود آکام.-

ی پسر پیچید. به غر مرد در صدای قهقهه صدای غر

شویی رفت و صورتش را باز سمت سینک ظرف
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ی مربا پاک شود. باز به جای قبل شست تا شیره

بازگشت. باگت که محتوای درونش پنیر و گردو بود 

 را داخل فریزری گذاشت و به زور دست پسر داد.

 بگیر بخور، بیشتر منو اذیت کن.-
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قید شانه باال انداخت و لقمه را داخل کیف آکام بی

 گذاشت. 

 نکه تو هم خیلی مظلومی قربونت بشم.-

سر به تاسف تکان داد و دست به صورت خیسش 

 کشید.
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 واستا لباس بپوشم و بیام.-

 آکام به سمت ورودی خانه رفت و فریاد زد.

 رم تو ماشین بیا!میمن -

شرت سیاه را با پیراهن به سرعت وارد اتاق شد و تی

ای عوض کرد. شلوار لی سیاهی را آب و مردانه

برداشت و بعد از تنش زدنش با شانه موهایش را باال 

ای هم فرستاد. کمی از عطر روی مچ دستش زد و ذره

روی پیراهنش. پس از برداشتن کیف و انداختن 

ت از خانه خارج شد. پشت رل که ای ساععجله

نشست با آکامی رو به رو شد که مانند همیشه درگیر 

 گذاشتن موزیک بود.

 ببند کمربندتو!-

 آکام بدون هیچ صحبتی حرف گوش کرد. 
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 امروز امتحان داری؟-

 کشید و با صدای بمی لب زد: خمیازه 

آره از این آزمون تستی صبحگاهی ها داریم، راستی -

نبه جلسه اولیا مربیان، یادت نره بعد اینا بابا چهارش

 منو پاره کنن.

 میدان را دور زد و غرید:

 به شما نگفتم من درست صحبت کن؟-

 گیر نده جون آکام. -

 نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

آکام پیش من عیب نداره ولی این طور حرف زدن -

 در شاءن پسری مثل تو نیست.

 چشم روی هم گذاشت.پسر نگاهی به پدر انداخت و 
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 چشم.-

پیش روی مدرسه ایستاد. کیف پولش را درآورد و 

 تراولی را به سمت پسر گرفت.

دیشب خسته بودم یادم رفت کارتت رو شارژ کنم، -

 پیشت باشه تا عصری کارتتو پر کنم.

 دست پدر را رد نکرد اما گفت:

 داشتم همراهم نیازی نبود. -

 کوبید.ی پسر جوانش مشت آرامی به شانه

 برو مراقب خودت باش.-

اش را روی دوش آکام از ماشین پیاده شد و کوله

 انداخت.

 توام هوای خودتو داشته باش، بابا.-
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لبخندی زد و منتظر ماند آکام وارد شود. سپس خیابان 

ای موبایلش را را پیچید و به سمت مطب رفت. لحظه

چک کرد و با دیدن چند تماس از ابوالفضل اخمی 

ی او را گرفت. با اش نشست و شمارهچهرهروی 

 دومین بوق صدای بشاش مرد پشت گوشی پیچید. 

 سالم.-

ی پنجره پشت چراغ قرمز ترمز کرد و آرنج گوشه

 گذاشت.

 سالم خوبی؟ نگران شدم چند بار زنگ زده بودی.-

 آره، کارت داشتم، کجا بودی؟-

 نگاهی به خیابان انداخت و پاسخ داد:

 رم مطب. م مدرسه االنم میآکامو رسوند-
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صدای مرد در حال صحبت با فرد دیگری آمد. 

موبایل را شانه گرفت و با سبز شدن چراغ  راهنما 

 حرکت کرد. 

 چی گفتی دادیار؟-

 وارد خیابان اصلی شد و گفت:

گفتی کجا بودم، گفتم آکامو رسوندم مدرسه االنم دم -

 مطبم.

ت رار بیاد پیشاکی، ببین داداش یکی از دانشجوهام ق-

 باهاش راجع بهت صحبت کرد بودم دیگه.

ماشین را وارد پارکینگ کرد و موقع خروج از ماشین 

 غرید:
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تونم، حرف حرفت خودته من بهت گفته بودم نمی-

 آره؟

 ی ابوالفضل به گوشش رسید.صدای خنده

 بچه خوبیه هواشو داشته باش.-
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 اجباریه؟-

 ی مرد پشت خط پیچید.صدای خنده

 متاسفانه آره، راستی؟-

ماشین را در مکان همیشگی پارک کرد و با برداشتن 

 کیف پاسخ داد:
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 جان؟-

 یکم خجالتیه، اصال واسه همین فرستادم پیشت!-

لتش چند نکه منم خیلی سر زبون دارم، واسه خجا-

 دوره باید بفرستم پیش آکام.

 ابوالفضل باز خندید و گفت:

ده، بفرستیم و درس میی تو خود شیطاناون بچه-

پیش اون چند جلسه هم ختم قرآن باید بفرستیم تا به 

 راه راست هدایت بشه.

هایی که نسبت به آکام زده بود لبخندی روی از حرف

 یادی بالگفت، این پسر زلب مرد نشست، راست می

 بود.
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من برم داداش، وقت کردم باز باهات تماس -

 گیرم.می

 نفس زدن مرد باعث شد بپرسد:صدای نفس

 زنی؟نفس میکجایی نفس-

 بیمارستانم، عمل دارم.-

 برو نفرین بیمارات نیاد پشت سرم.حله برو-

د آمد کنصدایی که مشخص بود، ابوالفضل را پیج می

 و پس از آن هم صدای خودش.

عصری شاید یه سر بهتون بزنم، راستی آرام شام -

 آرم.کنه میدرست می

زحمت نکشه پاشید با هم بیاید یه چیزی سفارش -

 رسم غذا درست کنم.دم منم امروز نمیمی
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گیرم دادیار، زحمتم نیستی رحمتی باهات تماس می-

 برادر.

با لبخند موبایل را قطع کرد و درون جیب گذاشت. از 

 ها را بهه شد و بعد از قفل کردن آن، پلهماشین پیاد

سرعت باال رفت. برای یک طبقه هیچ زمانی از 

کرد مگر در موقعیت خستگی آسانسور استفاده نمی

فراوان. کلید را در واحد انداخت و وارد شد. هنوز 

منشی نیامده بود. بنابراین به سمت اتاق رفت و با 

 گذاشتن کیف روی میز به سمت سالن برگشت.

سیستم را چک کرد و با دیدن اولین مراجع که برای 

ساعت نه بود به سوی آبدارخانه رفت.  کتری را روی 

گاز گذاشت، بعد از جوش آمدنش خواست لیوان را 

پر کند اما با صدای زنگ در به سرعت سمت آن 
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رفت و در را باز کرد. با دیدن دختر جوانی در استایل 

. در را گشود و دانشجویی متوجه شد چه کسی است

 سالمی کرد.

 سالم.-

دادیار باز هم سر تکان داد و با وارد شدن دختر در را 

 بست. اتاق را نشان دختر داد.

 بفرمایید داخل اتاق، تا من برسم خدمتتون!-

 دختر اما  معذب پرسید:

 فقط شما هستید؟-

 مرد متعجب سر تکان داد و پاسخ داد:

فعال بله اما تا یک ساعت دیگه خانوم ذاکری -

 آرن. تشریف می
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دختر که متوجه منظور مرد از ذاکری نشده بود، گنگ 

 نگاه او کرد.

 کنم.منشی رو عرض می-

دختر ناچار سر تکان داد و وارد اتاق شد. روی  

کرم اما راحتی نشست و در انتظار مرد سر در  یکاناپه

ی اتاق ی گل بامبو گوشهاتاق چرخاند. گلدانی حاو

قرار داشت. چند تابلو حاوی تذکرهای مختلف به 

ی چوبی و کرم رنگی دیوار نصب بود. کتابخانه

 قسمتی از اتاق را درگیر کرده بود.
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ین رهای مختلفی درون آن را پر کرده بود، بیشتکتاب

های اروین د. یالوم  چیزی که به چشمش آمد کتاب

هایی مانند روانپزشک معروف بود و بعد از آن کتاب

های مختلف جهان و کاپالن و هیلگارد و البته رمان

 ی اینی گستردهایران کتابخوانه هم نشان از مطالعه

ای هم وسط اتاق به عنوان داد. میز چوبی سادهمرد می

رار داشت، روی میز یک کالسور و میز روانشناس ق

های خیلی کوچک به همراه یک جا مدادی گلدان

استیل قرار داشت. در کل اتاق ساده اما به شدت 

ی میز آرامش بخشی بود. حواسش به عکس گوشه

جمع شد. مرد معرفی استاد در کنار پسر جوانی هم 

آمد ایستاده بود. هیکل  به خودش که به نظر برادر می

ی چند گر دوستانش کنارش بودند سوژهقطعا ا
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شد. دادیار آذر مرد جذابی بود، وقتشان جور می

مشخصا سنی زیادی نداشت اما این مطب و موفقیتش 

آمیز بود. در باز شد، سرچرخاند و با دیدن حسرت

مرد که سینی حاوی دو لیوان را به دست داشت، 

لبخند زد. دادیار سینی را جلوی دختر گذاشت و 

ای را از داخل کمد زیر کتابخانه درآورد، با جعبه

برداشتن در ظرف آن را روی میز گذاشت. نگاه دختر 

به ظرف جمع شد که قسمتی از آن را شکالت و 

قسمت دیگر نسکافه و انواع دمنوش پر کرده بود. 

ای و دادیار لیوان خود را برداشت و روی میز شیشه

 گرد گذاشت.

 ر خدمتم.ببخشید به خاطر وقفه من د-
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زده موی بیرون آمده از زیر مقنعه را به دختر خجالت

ی کیف درون دستش داخل فرستاد و با فشردن دسته

 شروع به سخن گفتن کرد.

 کردم استاد با شما صحبت کرده. من فکر می-

مرد سر تکان داد و در دل لعنتی نثار آکام کرد که این 

 حرکت را به سرش انداخته بود.

حبت کردن، اما فقط گفتن یکی از بله با من ص-

هاشون قرار بیاد پیش من، اطالعات زیادی به دانشجو

 من ندادن، متاسفانه.

زد با شنیدن صدای بم مرد که آرامش درونش موج می

 اش پایین آمد و راحت تر نشست.کمی از جبهه

 من باید چی بگم؟-
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خودتون رو لطفا معرفی کنید و هر چیزی که  به -

 الزم هست رو بگید. نظر خودتون

 دختر مکثی کرد که باز دادیار گفت:

من ساعت نه مراجع  دارم، اگر ممکنه یکم -

 تر...که با هم آشنا بشیم.سریع

 دختر انگشتانش را درهم گره زد و گفت:

 را شاملو هستم.ری-

اش تای ابروی مرد باال رفت، جالب از نام و فامیلی

ماال مادر یا پدر ای تصور کرد احتبود برایش و لحظه

دختر باید اهل شعر و شاعر بوده باشند که چنین 

اسمی روی دخترشان گذاشته باشند هرچند به نظر 

را بی توجه  به نگاه اش مزخرف بود، ریخود فرضیه

 مرد افزود:
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ترم دوم کارشناسی ارشد بالینی از دانشگاه آزاد -

تهران، کنکور وزرات علوم رو دادم. بیست و شش 

 سالمه.

 به نگاه جدی اما آرام مرد خیره شد. 

 آد بیشتر از ترم دو باشید!به نظر می-

 یه دو سالی پشت کنکور بودم.-

دادیار سر تکان داد و آهانی را ریز لب زد. خواست 

ادامه بدهد که تلفن مرد زنگ خورد. دادیار سریع 

ی آکام ی مدرسهموبایلش را برداشت، با دیدن شماره

 پیشانی کوبید.محکم روی 
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ای کرد و تماس را باز چه دردسری ساخته بود. سرفه

 برقرار کرد. 

 سالم، آقای دادیار آذر؟-

 ی خوش فرمش کشید وگفت:دادیار دستی به چانه

 بله خودم هستم.-

شه پسرتون،میمن افخم هستم، ناظم دبیرستان -

 تشریف بیارید مدرسه ؟

 مرد مکثی کرد و پرسید:

 مشکلی پیش اومده؟-

لطفا تشریف بیارید، تکلیف ما امروز باید با آقا پسر -

 شما مشخص بشه. 
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دادیار متعجب و با صدایی که سعی در کنترلش 

 داشت لب زد:

 رسم. خدمت می-

 موبایل را قطع کرد و شرمنده رو به دختر گفت:

الن باید برم، مشکلی پیش اومده. اگر براتون من ا-

 مقدور هست ساعت چهار به بعد تشریف بیارید. 

را خواست حرفی بزند اما برخواستن مرد حرف ری

در دهانش ماند. دادیار با برداشتن کیف و موبایلش به 

سمت در اتاق رفت با دیدن خانوم ذاکری پشت میز 

 با عجله گفت:

بعدی رو  اندازه یکی دو  لطفا  مراجع ساعت نه و-

 ساعت عقب بندازید.
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 زن به سرعت پرسید:

 چشم بعد از نهم بچینم؟-

 دادیار که نگران آکام بود به سمت در رفت و گفت:

 ای نبود بچینید.تا جایی که ممکنه نه اگر چاره-

 تونم بمونم، راهم دوره آخه!دکتر من نه به بعد نمی-

 دادیار سر تکان داد.

 تونید تشریف ببرید. مشکلی نیست شما می-

سر به سمت دختر چرخاند و باز هم خداحافظی کرد. 

به سرعت از مطب خارج شد و خود را به دبیرستان 

ای پارک کرد و پیاده شد. آکام رساند. ماشین را گوشه

وارد مدرسه شد و به دفتر ناظم مدرسه رفت. با دیدن 
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ه ی اتاق نشستشهآکام که سر به زیر روی صندلی گو

 ای به در زد و وارد شد. بود، تقه

 سالم.-

 آقای شایسته با دیدن دادیار بلند شد.

 سالم آقای آذر.-

دادیار مضطرب لبخند مصنوعی زد و در حالی که 

 نگاهش میان آکام و ناظم در گردش بود پاسخ داد:

 سالم آقای افخم.-

مرد از جا برخاست و دست به سمت دادیار دراز 

 د.کر

 خوب هستید؟-

 دادیار کالفه پاسخ داد:
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 خیلی ممنون، اتفاقی افتاده؟-

 مرد به صندلی کنار آکام اشاره زد و گفت:

 لطفا بشینید.-

 ایدادیار کنار پسرش نشست اما مدیر با اخم و چهره

 درهمی رو به آکام غرید:

 بیرون واستا!-

 باز از جا برخاست و گفت:پسرک لج

 من کاری نکردم-

 ی مدیر  ساکت و از اتاق خارج شد. شم غرهبا چ 

آقای افخم چه اتفاقی افتاده؟ هنوز دو ساعتم نشده -

 از مدرسه اومدن آکام. 

 مدیر سعی کرد آرامش خود را حفظ کند.
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آقای آذر آکام جدی از زیر نظر ما خارج شده، یه -

ذاره اره مدرسه، یه روز  قوانین رو میروز موبایل می

ای ها که به بچه مدرسه زیر پا! ظاهرشم

 زنه. باخوره...نمره و درسشم که چنگی به دل نمینمی

چیزی هم که امروز دیدم، واقعا از کنترل ما خارج 

 شده.
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 دادیار سکوت کرد و منتظر به مرد خیره شد.

شده معلم توبیخش کرده و ی امتحانش که کم نمره-

آکام هم هر چی از دهنش دراومده به دبیر گفته و با 

 ها دعوا کرده و اونو زده.یکی از بچه
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 مطمئنین آکام به خاطر یه توبیخ کاری کرده؟ -

 مدیر خونسرد و قاطع  پاسخ داد:

کامال مطمئنم، ما که مریض نیستیم شما رو بکشیم -

 مدرسه.

فشرد، از جا برخاست و در دادیار دندان روی هم 

اتاق را گشود. و به آکام که خود را در آغوش گرفته 

 بود و به زمین زل زده بود غرولند کرد.

 آکام.-

پسر با صدای هشدار آمیز پدر سر بلند کرد و وارد 

 اتاق شد. 

 چی به معلمتون گفتی؟ چرا دوستت رو زدی؟-
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در چشمان پدر زل زد و با مشت کردن انگشتانش 

 ب داد:جوا

 هیچی نگفتم! اگه زدمشم خوب کردم.-

نگاه پدرش باعث شد سر به زیر بیندازد. دادیار او را 

از بر بود، آکام تمام شب و روزش با دادیار 

شناخت. گذشت او را حتی از خود بیشتر میمی

 شک ماجرا این نبود.بی

 آکام-

تندخو و خشمگین سر بلند کرد، مانند پدر نبود 

 شم خود را کنترل کند. نقطهتوانست خونمی

شد. از حرص اش میهایش باعث بهم ریختگیضعف

سیب گلوی به ارث برده از پدرش باال و پایین 

 رفت.می
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ی بی مادر از این بیشتر انتظار بهم گفت از بچه-

ره، منم گفتم  پس شما هم تو خیابون و بدون نمی

پدر و مادر بزرگ شدید که فرهنگ ندارید. بعدم 

 تم عین معلم بهم کنایه زد منم زدمش.دوس

اش دادیار چشم بست و لب گزید، دست به پیشانی

شد کشید. فک لرزان و صدای که درد از آن ساطع می

ی پسرش برای این مدرسه زیادی گران تمام گرفته

شد. هفده سال نگذاشته بود غم در دل پسرش می

فرهنگ بخواهد مرد کوچکش بنشیند که یک معلم بی

بشکند. به سمت میز مدیر رفت و جفت دست  را

 اش را روی میز گذاشت.مشت کرده

پس خوب شد بهم خبر دادید آقای افخم، منم -

خوام معلم شما رو ببینم و بعدشم یه سر به می
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آموزش و پرورش بزنم تا بفهمم مادر داشتن یا 

 نداشتن پسر من به دبیر مدرسش چه مربوطه؟ 

ی دادیار دست باال آمدهمرد خواست حرفی بزند که 

 صدایش را برید.

دونید پسر من بی ادب نیست، شیطونه پر خوب می-

جنب و جوش که اقتضای سنشه، ظاهرش به مدرسه 

کنه به کار کرده؟ فقط چون ورزش میخوره؟ چینمی

زنه ظاهرش هاش بزرگتر مینسبت هم سن و سال

خونه؟ به خودم و خودش عیب داره؟ درس نمی

ادب نیست. به خاطر بی ادبی ی من بیاما بچهمربوطه 

که متهم ردیف اولش دبیر خودتون و دانش آموز 

خودتون هست حق توبیخ پسر من و کشوندن من از 

 محل کارم تو اوج شلوغی رو نداشتید.
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افخم در برابر حرف حق مرد چیزی برای گفتن 

 نداشت. 

 خوام معلم مربوطه رو همراه با دوستش ببینم.می-

 د از جا برخاست، از اتاق خارج شد ومر

به یکی از بچه ها سپرد تا معلم و نوجوان دیگر را به 

ی اتاقش بخوانند. در تمام این زمان دادیار به چهره

ی پسرش خیره بود. آکام سر به زیر انداخته و گرفته

 های سفید اتاق شده بود. زل سرامیک

 بازم نتونستی خودتو کنترل کنی؟-

اش را باال آورد، آب دهان در گلو فرو افتادهسر پایین 

 فرستاد و انگشتانش را درهم فرو برد.

 من...من...-
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 عصبی پشت سر هم پلک زد و گفت:

 عصبی شدم!-

به سمت پسرش حرکت کرد، دستانش را هم جدا و 

 میان دستانش گرفت:

 باشه آروم باش، ولی یادته چی گفته بودم؟-

 داد: به نگاه پدر خیره شد و پاسخ

 سکوت در برابر آدما از هر حرفی بدتره!-

 آهسته سر پایین و باال کرد.

آکام ما قرار بود خشم تو رو کنترل کنیم، از همین -

 اتفاقات کوچیک باید شروع کنی بابا.
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با ورود دبیر  دست میان موهای لخت پسر تکان داد،

 سر چرخاند و کامال جدی شده به مرد نگاه دوخت.

 سالم، هاشمی هستم دبیر ریاضی آکام.-

دست جلو برد و دست مرد را به آرامی فشرد. 

 خندی زد و گفت:نیش

 سالم، پدر آکام هستم. دوستش کجاست؟-

مرد خواست حرفی بزند که دادیار سر چرخاند و رو 

 به پسرش لب زد:

 رون باشی؟شه بیمی-

 حتما!-
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گفت و به سرعت از اتاق ناظم خارج شد. به دیوار 

سفید تکیه زد و دستانش را گره کرده روی سینه 

ای فکرش به کمی قبل رفت، زمانی که گذاشت. لحظه

توهین آن مرد به ظاهر دبیر و کنایه دوستش را شنید 

و نتوانست آرام بماند. او شاید طعم داشتن مادر را 

شک برای او شیده بود اما پدرش بیهیچ وقت نچ

نقش همه کس را ایفا کرده بود. پای او که به میان 

توانست جلوی خود را بگیرد. مگر مادر آمد نمیمی

داد که پدرش در هفده سال چه کاری انجام می

عمرش انجام نداده بود؟ مغموم دست باال آورد و 

روی لب گذاشت. با دیدن محمد، تکیه از دیوار 

 . گرفت

 چیکارت کردن؟-



 

Romanzo_o 49 

 به دفتر اشاره زد و پاسخ داد:

 بابامو صدا زدن.-

نگاه محمد از اتاق آقای افخم گذر کرد و به آکام 

 افتاد. 

دادی بد گفتن واقعا ولی ولشون نباید جوابشون می-

 کن!

 در برابر دوستش سکوت را ترجیح داد که پسر افزود:

 بهش فکر نکن.-

 کنم.فکر نمی-

 شد و غرید:به محمد خیره 

ای گه هیچیش شبیه بچه مدرسهبرگشته به بابام می-

گه قوانینو اش رو نگاه توروخدا! میها نیست. بهونه
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ذارم زیر پا، کال یه بار از من موبایل گرفت اونم می

 سر اردو بود. 

گن فقط تو حرفاشون رو قبول داری؟ یه چرتی می-

 ها رو عصبی کنن، عادتشونه. تا خانواده

به دندان گرفت و عصبی با پا روی زمین ضرب لب 

ه آکام ای بگرفت. با تذکر یکی از مسئولین پسر اشاره

هایشان به روز دیگر ی موکول کردن صحبتبه بهانه

کرد و به سرعت از او فاصله گرفت. زمانی نگذشته 

بود که در اتاق باز شد. دادیار خارج شد و رو به آکام 

 مضطرب گفت:

 و جمع کن بریم!برو وسایلت ر-

 ترسیده پرسید:

 اخراجم کردن؟-
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ی آرامی به لبخندی لبان پدرش را طرح داد. ضربه

 کمر او زد و پاسخ داد:

 نچ، خودم اجازه گرفتم امروز ببرمت. -

پسر به سرعت سر باال و پایین کرد و رفت تا از 

کالس وسایلش را بردارد. دادیار به سمت آقای 

 هاشمی چرخید و گفت:

 وارم دیگه شاهد توهین به بچه ها نباشم.امید-

ای کرد وحرفی نزد. با برگشت آکام مرد دندان قرچه

 کوله پشتی او را گرفت.

 بریم پسرم.-
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از شایسته خداحافظی کرد و پس از تحویل گرفتن 

رج شدند. زمانی که در موبایلش از دبیرستان خا

 ماشین قرار گرفتند آکام به سرعت کنجکاوی کرد.

 چی گفتی بهشون؟-

 فوضولی نداریم آقا پسر!-

 بابااا-

 دست روی فرمان گذاشت و ماشین را حرکت داد.

 آکام یکم تو مدرسه رعایت کن.-

 به صورت جدی شده پدر زل زد و او ادامه داد:

 بشه بری دانشگاه.سال آخرو یکم رعایت کن، تموم -

 کالفه پشتی صندلی تکیه زد.
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ای به ریاضی و فیزیک و بابا من واقعا هیچ عالقه-

 حسابان ندارم. 

ای راند و ماشین از ای ماشین را به گوشهلحظه

 حرکت ایستاد.

آکام کسی تو انتخاب رشته دبیرستانت دخالت نکرد -

خودت خواستی بری ریاضی االن دوست نداری؟ 

ل بخون بتونی این پایه رو پاس کنی اصال باشه حداق

 بعد برو هرچی خواستی بخون. 

دست به پیشانی کشید و رو به او که به مقابل خیره 

 شده بود غرید:

اصال برو هر کنکوری دوست داری بده، من کی تو -

 رو مجبورت کردم؟ 
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وقتی بدون کنکور میتونم برم مکانیک بخونم چرا -

 رم؟باید عمرمو پای کنکور بذا

کمربند را عصبی باز کرد و کامل به سمت پسر 

 چرخید.

اون دیپلم کوفتیت رو باید بگیری باالخره؟ بدون -

دن؟ باشه بگیر بعد برو بدون دیپلم کجا رات می

 کنکور مکانیک بخون.

 ی عصبی پدر، ناراحت لب گزید.با دیدن چهره

 باشه.-

 کار داری؟آد! مکانیک چیتو اگر از ریاضی بدت می-

 آشفته موهای ریخته جلوی چشمش را به کناری راند.
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خوام بعدش برم مهندسی رباتیک، تو که خوب می-

 دونی چی دوست دارم.می

گم خیلیم خوبه منم مشتاقم باشه، من که چیزی نمی-

و که تتو بری پی عالقت ولی دورت بگردم برای این

دانشگاه چیزی از مکانیک بارت باشه یکم باید 

درسه رو بفهمی، یکم شیطنت رو بذار های مدرس

 کنار آکام.

مرموزانه خواست باج بگیرد اما دادیار به خوبی 

 متوجه لحن شررش بارش شد.

 کنی؟کالس استاد خلیج ثبت نامم می-

ماشین را باز به حرکت درآورد و دستش را تهدید وار 

 به سوی پسر گرفت.
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درست تموم بشه آره، فعال همین طوریم با حاج -

 ایوب درگیری. دیگه همه چی تعطیل تا تابستون.

 پکر از به هدف نخوردن تیرش، لبانش آویزان شد.

 حتی بیسبال و باشگاه؟-

 خند زد.سر تکان داد و نیش

تونم تخفیف قائل بشم اونم به واسه اون دوتا می-

 ها! ها و شروطهشرط

 چی؟-

 نگاهش کرد و گفت:

 درس بخونی!-

گره زد و نفسش را کالفه از ی سینه دست روی قفسه

 سینه خارج کرد.
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 چشم.-
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 میدان را دور زد و به سمت خانه رفت.

خونی تا وقتی من ری خونه درس میاالنم می-

 برگردم.

پسر تا دم خانه سکوت کرد، با نگه داشته شدن ماشین 

درب خانه، خواست پیاده شود که بازویش گیر  مقابل

 دست پدر شد.
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. آمناراحتی و پکر بودن تعطیل، من واسه ناهار نمی-

برو تو یخچال غذا هست شب اگر برسم  زود بیام 

 خونه احتماال ابوالفضل و خانومش بیان پیشمون.

 تند تند سر تکان داد و پیاده شد.

زه خوردی آکام فست و فود بی فست و فود ها، تا-

 به خودت رحم کن.

 گما بابا اسارت گرفتی؟می-

دانست زمانی که حرفی را لبخند زد و هیچ نگفت، می

هایش گوش به او بگوید با وجود تمام تخس بودن

 دهد.می

 چشم به روی چشم آقای آذر، حاال برم خونه؟-

 برو بابا خدا به همراهت!-
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سر تکان داد و لبخند ملیحی از روی صندلی 

 خاست.بر

هایی که زدم رو سعی کن رعایت کنی، نیازی حرف-

 به خودخوری نداریم ما، متوجه حرفم هستی دیگه؟

دختر که با حالی پریشان پا به مطب گذاشته بود حال 

 با وضعیت بهتری در حال خارج شدن بود.

 بله حتما.-

 خودنویس را روی کالسور گذاشت.

کن منم ی بعدی رو با خانوم ذاکری هماهنگ جلسه-

 منتظرت هستم.

دختر سر باال و پایین کرد و به سمت در رفت اما 

 ای مکث کرد و به سمت دادیار چرخید.لحظه
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جا حالم خیلی خراب بود اما امروز وقتی اومدم این-

 االن خیلی بهترم، واقعا ممنونم دکتر.

 لبخندی لبان مرد را زینت داد.

همش به خاطر تالش خودت هستش من فقط -

 ام، مراقب ذهن و فکر بازیگوشت باش.هوسیل

دختر خداحافظی کرد و سپس از اتاق خارج شد. 

عینک از روی چشم برداشت و با پشت دست 

ی چشمش را مالید. از اتاق بیرون رفت و رو به گوشه

 منشی پرسید:

 چند نفر دیگه موندن؟-

 زن به سرعت نگاهی به سیستم انداخت و پاسخ داد:

 ن.سه تا مراجع موند-
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سرتکان داد، خواست به سمت سرویس بهداشتی 

برود که با به یادآوری فردی باز به سمت زن سر 

 چرخاند.

خانوم شاملو تشریف نیاوردن؟ چهار قرار بود بیان -

 االن ساعت شیش هستش.

 خیر هنوز که نیومدن.-

توانست امیدوار باشد که ای مات ماند حداقل میلحظه

خیال به سمت سرویس دختر دلخور نشده باشد، بی

بهداشتی رفت. شیر آب را باز کرد و چند مشت اب 

به صورت پاشید، چشمان سرخش نشان از خستگی و 

داد. سردرد کمی داشت که احتماال اش میکم خوابی

به خاطر خستگی سراغش را گرفته بود و امروز را 

توانست روز خوش شانسی بنامد که میگرنش عود می
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 داد حالش بدشب قبل احتمال می نکرده بود، با وجود

شود اما خب گویی خدا با او بود. از سرویس خارج 

شد و پس از ریختن لیوان چایی به اتاق خود 

بازگشت.. پشت میز نشست و کتابی که در حال 

ی میز برداشت. کتاب را از خواندنش بود را از گوشه

جای باقی مانده باز کرد اما حواسش خیلی پی مطالب 

چرخید، نگران بیشتر سمت و سوی آکام می نبود و

ترسید نتواند درست پدری بازیگوشی هایش بود. می

کند و آسیبش به آکام برسد. امروز کامال جدی به آن 

 ی توهین به فرزندشدبیر اولتیماتوم داده بود که اجازه

را ندارد، آکامش مادر نداشت اما او تمام تالشش را 

رگی به نام مادر را در کرده بود تا پسرش کمبود بز

ای فکر کرد زندگی کمتر احساس کند. امروز لحظه
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قدر که باید برای پسرش خوب نبوده است.  شاید آن

کالفه از هجوم افکار دست به پیشانی گرفت و با 

اش را ای از چای لب و دهان خشک شدهنوشیدن ذره

ای که به در خوردکتاب را بست و به تر کرد. با تقه

 ش بازگرداند.جای قبل
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 بفرمایید!-

ها هم نیامد، پس از سه مراجعی که البته یکی از آن

وسایلش را جمع و به سمت پارکینگ رفت. هم زمان 

با گذاشتن کیف و موبایلش روی صندلی شاگرد، 

پشت رل نشست. قبل از حرکت تماسی با آکام 
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گرفت تا بپرسد چیزی نیاز دارد یا نه با جواب منفی 

 نهایتپسر مستقیم به سمت خانه حرکت کرد. بی

خسته بود و از بخت بد فردا هم روز خیلی شلوغی را 

در پیش داشت.  دست به پیشانی گرفت و میدان را 

دور زد. در کمتر از نیم ساعت به خانه رسید، ماشین 

را به سرعت پارک کرد و به سمت خانه رفت.  با 

دیدن باز بودن در لبخندی زد و وارد شد. از صدای 

شد و این ه آمدنش میماشینش آکام همیشه متوج

اش بود که موقع آمدن در را تقریبا  کار همیشگی

 گشوده شده ببیند. 

 سالم-

اس فور را روی میز رها کرد و از جا ی پیآکام دسته

 پرید.
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 اومدی؟ چه دیر! -

 به سمت اتاقش رفت و از همان جا گفت:

 یعنی رو که نیست سنگ پای قزوینه.-

دست دروس تعویض کرد لباس های بیرون را با یک  

 و از اتاق خارج شد.

اگر مدرسه تو نبود که من دو ساعت پیش خونه -

 بودم.

خواست به سمت اشپزخانه برود که آکام زودتر از او 

 دست به کار شد.

 برات چایی بریزم؟-

 سر تکان داد و خود را روی کاناپه انداخت.

 من از ابوالفضل خبر ندارم به تو زنگ زد؟-
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 روی کتری برداشت و پاسخ داد: قوری را از

رسن اونم انگاری تازه از آره زنگ زد گفت تا ده می-

 سرکار اومده بود. 

لیوان چایی هم برای خودش ریخت و درون سینی 

 گذاشته و پیش پدرش گذاشت.

 گفت انگاری روز شلوغی داره.آره صبح می-

آرنجش را به پشتی کاناپه تکیه داد و رو به آکام که 

کرد شسته بود و دستگاه پی اسش را خاموش میکنار ن

 پرسید:

 کار کردی امروز؟چی-

 درس خوندم یکم خوابیدم.-

 دسته را در هوا تکان داد و افزود:
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یکمم بازی کردم، تو هم مثل همیشه با مراجع های -

 ات سر و کله زدی؟کسل کننده

 خم شد و پس سری آرامی را نثار گردن پسر کرد.

ه کن جوجه، از تو بهترم که با یه برو خودتو مسخر-

مشت ربات سرگمی فقط حداقل من آدم ها رو 

ترسم خودتم شکل بینم تو چهار روز دیگه میمی

 ربات ها بشی.

ی ارام ی  بلند پسر و در صدای خندهصدای خنده

 دادیار پیچید. 

 راستی بابا امروز یکی زنگ زده بود.-

یره و به پسر خ سرش که پایین افتاده بود را باال آورد

 شد.
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 کی؟-

 اش را برداشت.آکام شانه باال انداخت و لیوان چایی

دونم شماره برای این ورا نبود انگاری از سمت نمی-

 خراسان بود.

 با چشمانی گرد شده پرسید:

 گفت؟چی؟ خراسان؟ چی می-

 پشت گوشش را خاراند و در جواب پدر گفت:

می منم تو آکاواال بابا چیز خاصی نگفت فقط پرسید -

گفتم آره و اونم بدون هیچ حرفی قطع کرد بعدشم هر 

 چی زنگ زدم دیگه جواب نگرفتم.

 لب گزید و اخمی به چهره نشاند.

 دی؟شناسی جواب میای که نمیچرا به شماره-
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 ای مات دادیار شد و گفت:لحظه

وقتی به خونه زنگ می زنن جواب ندم؟ اتفاقی -

 افتاده؟

پسر سر تکان داد و از جا  برای نگران نکردن

 برخاست.

 کنمنه یعنی فکر نکنم حاال شمارشو بعدا چک می-

 بفهممم کیه!

در برابر نگاه متعجب پسر به سمت حمام رفت و 

 همزمان افزود:

رم تا اومدن ابوالفضل یه دوش بگیرم، زنگ بزن می-

 امیر حسین ببین اگر بیکاره اونم بیاد!
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بدون نوشیدن چایی و با  ی آرام آکام را شنید وباشه

 فکری مشغول وارد حمام شد.
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لباس از تن کند و زیر دوش آب سرد رفت. عادت 

داشت همیشه اول زیر آب سرد برود. تماس ذهنش 

گذشت از را مغشوش کرده بود. خیلی زمان می

روزا، از روزهایی که قید همه چیز را زده بود. او آن

کنار گذاشته بود افرادی را که برای همه رکن اول 

پسرش آمدند. زندگی او در زندگی به حساب می

شد و تمام. حتی  فکر به اتفاقاتی که خالصه می

و آورد. اممکن بود پیش بیاید تنش را به لرزه در می
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ی نجنگیده بود که بخواهد شکست را سرلوحه

اش کند. از مرد یا شاید هم کودک گذشته هیچ زندگی

ها مردی دگرگون از باقی نمانده بود اوی این روز

 روزهای قدیم بود. 

رسید مروز در ظاهر آرام  بود اما پایش که میدادیار ا

زد بر تن هر کرد و زخم میلباس گرگ بر تن می

 اش شود.کسی که نزدیک که زندگی

. دست روی بازویش کشید و خود را در آغوش کشید

حتی نام آن شهر  باعث خدشه وارد شدن به روح و 

روزها گذشته بود و هیچ  شد. از آنجسمش می

ای زمین دور تکرارشان نداشت. لحظه ای بهعالقه

سرش چرخید، محکم دست به دیوار گرفت و پلک 

روی هم فشرد. کف دستش روی دیوار تبدیل به 
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مشت شد، نتوانست تحمل کند و پاهای سست 

ی حمام نشست و دست به اش شکست. گوشهشده

هایش از سرما تق تق به هم صورتش کشید. دندان

و کرختی دست بلند کرد و کرد. به سختی برخورد می

ی روشویی گرفت آب را گرم کرد. دستش را به گوشه

و روی پاهای لرزانش ایستاد. به سرعت  تنش را زیر 

اش را نیاورده که حولهاب گرفت و با یادآوری این

بود از آکام درخواستش کرد. با صدای به شدت 

ی پدرش ترسیده از جا پرید و از اتاق حوله را گرفته

 یشت. کنار در حمام رفت و با دیدن رنگ پریدهبردا

 او ترسش کامل شد.

 طوری شدی؟بابا خوبی؟ چرا این-
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اش را روی هم گذاشت و سعی چشمان سنگین شده

اش گویای همه کرد عادی جلوه کند اما رنگ پریده

 چیز بود. دست جلو برد و حوله را از او گرفت.

 کنه فقط!خوبم یکم سرم درد می-

 دست به پهلو گرفت.نگران 

 خوب بودی که؟ میگرنته؟-

تن پوش را پوشید، آکام را کنار زد و از حمام خارج 

 شد. 

 خوبم آکام، خوبم بابا نه میگرنم نیست از خستگی!-

 عصبی به سمت کاناپه رفت و غر و غر کرد.

 مونی آخه؟ چرا تا دیر وقت می-

 آکام!-
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 طلبکار چرخید و گفت:

شه؟ می هان؟ مثال بندازی فردا و پس فردا چی -

 کنی بابا؟ قدر خسته میچرا خودتو ان

 رنگش را رنگ داد:لبان بی لبخندی

 من خسته نیستم پسرم، واقعا خسته نیستم.-

 ای به آن کرد و خندید:با صدای زنگ در اشاره

پاشو غر نزن بچه ها اومدن، منم برم لباسمو عوض -

 کنم.

کان داد و سالنه سالنه خود را به آیفون آکام سر ت

رساند. در را باز کرد و مقابلش ایستاد  تا ابوالفضل و 

آرام باال بیایند اما هنوز هم نگران پدرش بود. مطمئنن 
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اگر خودش هم رنگ و روی پریده و زردش را 

 ترسید.دید میمی
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ی هر دو نفر نمایان با گشوده شدن در آسانسور چهره

 شد. لبخند تصنعی روی لب کاشت و جلو رفت.

 سالم خوش اومدید.-

 ابوالفضل مشت آرامی را نثار بازوی پسر کرد.

 طوری تو؟ چه-

 سر تکان داد و با نیم نگاهی به آرام گفت:

 قربونت خوبم.-
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 آرام خم شد.از مقابل ابوالفضل به سمت 

 کنی؟خوبی آرام؟ از دست این چه می-

مرد بازوی پسر جوان را در دست گرفت و باز مقابل 

 خود کشیدش.

گن، بعدشم آرام چیه؟ کیشمیشم این به درخت می-

 دم داره بچه، آرام خانوم.

 ای کرد و مچ ابوالفضل را چسبید.آرام خنده

 ولش کن، ای وای.-

ا خود را از میان دست آکام دست در هوا تکان داد ت

مرد خارج کند که با صدای دادیار خود به خود 

 انگشتان مرد از دور بازویش شل شد.
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چه خبرتونه؟ باز ساختمون رو گذاشتید رو سرتون؟ -

 حداقل بیاید تو بزنید سر کله هم!

ی دادیار ابوالفضل اما در نگاه اول متوجه رنگ پریده

 رفت.شد. آکام را رها کرد و به سمت او 

 چی شدی تو؟ رنگت پریده!-

 دادیار کالفه دست به صورت کشید.

 من خوبم.-

 به سمت آرام چرخید و لبخند زد.

 خوش اومدی.-

 به کناری رفت و به داخل اشاره زد.

 بیاید تو!-

 ابوالفضل سبد متوسطی را در دست بلند کرد.
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کجا بذارم اینارو دستم شکست! این چه مهمون -

 نوازی آخه.

به تاسف سر تکان داد و به همراه با خنده سبد دادیار 

 را از دست او گرفت.

 کشی از دست این؟آرام چی می-

 به سمت آشپزخانه رفت که ابوالفضل غرولند کرد.

 کشه؟ عشق...مهربانی.چی می-

دادیار جوابش را نداد و ظرف غذا را از داخل سبد 

 درآورد.

هرت گیرم شوآرام زحمت کشیدی، من گفتم غذا می-

 نذاشت.
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دختر مانتوی بلندش را از تن کند و روی کاناپه 

گذاشت. شومیز سیاه  تنش مرتب کرد و به سمت 

 آشپزخانه رفت.

 کنیم.برو بشین من و آکام آماده می-

 آکام با شنیدن نامش  خود را میان آن دو پرت کرد.

آره بابا تو برو پیش اون رفیق خسته تر از خودت، -

 حسین مثل شما نباشه.کاش حداقل امیر 

 اونم مگه میاد؟-

 آکام دور از چشم پدرش ناخونکی به ژله زد.
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 رسونه.ها، آره زنگ زدم گفت خودشو می-

دادیار آشفته دست میان موهایش برد و این حالش از 

 .چشم ابوالفضل پنهان نماند

 چته دادیار؟-

این جدی بودن از ابوالفضل همیشه خندان اتفاقی 

آمد. سر به سمتش چرخاند و سیب بعید به نظر می

های آرام و آکام گلویش باال و پایین شد. صدای خنده

 در  فضای خانه پیچیده بود. 

 دادیار!-

 زنیم. بذار امیر بیاد حرف می-

  رج کرد.مرد دست به چانه کشید  و نفس از سینه خا

 نگران باشم؟-
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 ای زل زد و پاسخ داد.مات به نقطه

 دونم! نمی-

جفت دستانش را مشت کرده مقابل دهانش گذاشت 

 و تای ابرو باال داد.

 دونم ابوالفضل. واقعا نمی-

 ببینمت.-

ی دوستش را گرفت و به سمت خود شانه

 چرخاندش.

 ببینمت! دادیار، رفیق...چی شده پسر؟-

من شلوغش کردم، امیر بیاد حرف هیچی، هیچی -

 بزنیم.
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ابوالفضل هیچ به زبان نیاورد و و دست به سینه تکیه 

به کاناپه داد. ذهنش به چرخش درآمده بود تا بتواند 

ی بلند دلیل این حال پسر را پیدا کند. صدای خنده

آکام باعث بلند شدن سرش شد. نگاهش اول به نگاه 

 به پسر. مات دادیار به آکام افتاد و بعد

 ساکتی چرا عمو ابی؟-

از جا برخاست و بطری روی میز را به سمت پسر 

 هدف گرفت.

 ابی کوفت. -

 حرصی به سمت دادیار چرخید.

 اینو ادب کن یکم.-
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کرد  خندید و به اکام زل زد که از ته دل شیطنت می

 خندید.و می

 ریزی خب.خودت کرم می-

ا داد و بالش ر بالشتک کاناپه را برداشت، دادیار را هل

 روی سرش گذاشت.

 ات کنم اونخاک بر سر بچه پرستت کنن، االن خفه-

 آد نجاتت بده؟بچه مزلفت می

ی دادیار از پشت بالشتک به گوش صدای خفه

 ابوالفضل رسید.

 بچه من زورش از تو بیشتره.-

ناگهان دستان محکمی جفت دست ابوالفضل را به 

 عقب کشید.
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 ای ولم کن تخم جن.-

اش را محکم ادیار با خنده صاف نشست و آکام چانهد

 روی سر ابوالفضل فشرد.

 فعال که تخم بابامم.-

آرام به تاسف از از حرکاتشان سر تکان داد. دادیار از 

جا برخاست و بی توجه به سر و کله زدن های رفیق 

 و پسرش به سمت آرام رفت.

 چینم.من میزو می-

 باشه.-
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از داخل کابینت ظروف را درآورد و به سمت یخچال 

 چرخید.

 دادیار!-

با صدای آرام که سوالی نامش را خوانده بود نگاهش 

 کرد.

 امروز مدرسه آکام بودی؟-

 ی حرفش شد.سر باال و پایین کرد و منتظر ادامه

کار کنم، بعد از مدرسه تونم درس من باهاش می-

 بیاد خونه ما!

 کالفه روی صندلی میز ناهار خوریی نشست.

 خونه کال.بحث اصال اینا نیست، نمی-

 به هر حال باید دیپلمو بگیره!-
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 ی لب کشید و پرسید:اش را گوشهانگشت اشاره

 با تو حرف زده؟-

 آرام بطری نوشابه را از یخچال درآورد و پاسخ داد.

 م. زدیدلخور نبود! فقط داشتیم حرف می آره، البته-

 اگر خودش مشکلی نداره بیاد من مشکلی ندارم.-

 ای مکث کرد و بعد گفت:دختر لحظه

تو خیلی پدر خوبی هستی دادیار، آکام عاشقته. تو -

شه پدر و پسری انقدر این زمونه خیلی کم پیدا می

 خوب باشن با هم!

 پوزخندی زد و سر به زیر انداخت.

این زمونه پدر و پسری که تفاوت سنیشون  تو-

چهارده سال باشه هم خیلی کم پیدا می شه آرام. 
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گاهی حس می کنم به جا پدر بودن نقش یه دوست 

 دارم برای آکام.

 وسایل درون دستش را روی اپن گذاشت و پرسید:

 مگه بده؟ -

 در جواب سکوت دادیار افزود:

ه هم رفیق؟ این بده که پسرت هم تو رو پدر می دون-

تو برای آکام خیلی پررنگی دادیار! آکام بدون تو نفس 

 نمی تونه بکشه.

 این بده!-

 آرام گیج لب زد:

 چی؟-

 محکم دست روی صورت کشید.
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قدر وابستمه، این که من نباشم نمی دونم این که ان-

آد و متقابلش هم همینه و شاید چه بالیی سر آکام می

 شدید تر!

 سر تکان داد:آرام پوزخندی زد و 

 آد.آکام نباشه معلوم نیست چه بالیی سر تو می-

 شانه باال انداخت و لب زد:

 من با آکام بزرگ شدم چه انتظاری داری؟-

من از تو انتظاری ندارم چون هر چی بگی حق -

داری اما دادیار، آکام فقط یه پسر بچه دبیرستانی، به 

ق حهیکلش نگاه نکن پسر تو فقط هفده سالشه، پس 

 داره همه جا تو رو ببینه.

 با صدای آکام هر دو سر چرخاندند.
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 از زیر کار در نرفتم ها!-
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 آرام خندید و گفت:

 بیا سفره رو بچینیم تا امیر حسین بیاد.-

آلبالو خشکی را از ظرف روی اپن برداشت و در 

 دهان انداخت.

 گفتید؟پشت من چی می-

 سمت پدر سر گرداند و چشم ریز کرد.

 اسممو شنیدم.-

 دادیار از جا برخاست و آرام پاسخ پسر را داد.
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 زدیم. راجع به درست داشتیم حرف می-

 کالفه به سمت آرام رفت.

 چی بذارم؟-

 و در همان حال به سمت پدرش چرخید.

 خونم دیگه!گفتم می-

 را به سمت پسر جوان گرفت. آرام ظروف

 بشقاب ها رو بچین!-

بشقاب ها را گرفت و روی میز گذاشت، در همان 

 حال صدای آرام را شنید.

تو مگه خودت نگفتی چی شده؟ من فقط خواستم -

دادیار اجازه بده بیای پیش من  تا باهات درس کار 

 کنم. 
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 بشقاب ها روی میز گذاشت و دلخور لب زد:

خونم، خنگ نیستم که! نیازی نیست میمن که گفتم -

 با من درس کار کنید.

درسای گذشته که نخوندی چی آکام؟ االن کسی به -

خواد کمکت کنه فقط! مسلما تو توهین کرد؟ آرام می

کارهای خیلی مهم تری از درس تو هم داره اما برات 

 ذاره. داره ارزش می

 آکام که در آن جمع متهم ردیف اول شده بود سکوت

کرد و شروع به چیدن ظروف کرد. خود راجع به 

خواست صبح به آرام توضیح داده بود اما دلش نمی

راجع به درسش کسی چیزی بداند حتی اگر آن فرد 

دانست که پدرش حرفی به زبان آرام باشد. هرچند می

نیاورده است و احتماال آرام بحث را شروع کرده بود.   
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ه صورت کشید، از با صدای زنگ خانه  خسته دست ب

کنار آکام عبور کرد و به سمت آیفون رفت. با دیدن 

تصویر امیر حسین در مانیتور آیفون در را گشود و 

کنار در منتظر ماند تا باال بیاید، زمان زیادی نگذشته 

ی بشاش امیر بود که در آسانسور گشوده شد و چهره

حسین نمایان شد. مرد جوان به سرعت سمت دادیار 

 او را در آغوش گرفت.  آمد و

 طوری تو؟ دلم برات تنگ شده بود. چه-

 ی آرام به پشت  مرد نواخت.چند ضربه

 قربونت، سفر خوب بود؟-

هایش را در از آغوش دادیار خارج و خم شد تا کفش

 بیاورد.

 سفر کاری بود بابا، چه خوش گذروندنی.-
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ها سر باال آورد که نگاهش با نگاه آکام که به آن

 شد تالقی پیدا کرد.یک مینزد

 جا رو ببین.به این-

آکام مشتش را باال آورد و به مشت امیر کوبید، دادیار 

 کنار رفت تا امیر وارد شود.

 

  

08 

 ای.بیا تو، خسته-

در حالی که با آکام در گوش یک دیگر پچ پچ 

کردند، وارد خانه شدند. دادیار به سمت آشپزخانه می

رفت و امیر حسین با ابوالفضل و خانمش سالم و 
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ای بعد هر پنج نفر پشت میز غذا علیک کرد. دقیقه

 خوری نشسته و مشغول شدند.

 شیراز خوش گذشت؟-

 امیر حسین قاشقی از غذا را پر و به سمت دهان برد.

یم همون فقط واال این سری اصال وقت نشد بگرد-

 تونستیم به کارا برسیم.

ی امیر گذاشت و شیطنت آکام آرنجش را روی شانه

 کرد.

امیر آخر هفته خونه دوست دختراتو بپیچون بریم -

 کوه.

 ی پسر کوبید.مرد به سرعت چرخید و پس کله

 من کجا دوست دختر دارم؟-



 

Romanzo_o 95 

 پسر ریز خندید و خود را مشغول غذا نشان داد.

شه، شه و به گیتا ختم میشروع میواال از مهال -

 ماشاهلل یکی دوتا نیست که!

 کشتمت آکام!-

 در برابر نگاه مبهوت امیر خندید.

 مگه بی صابم؟-

 گم با بچه کل ننداز همینه برادر من!قدر میان-

 آکام بلند غرولند کرد.

 بچه عمه تونه.-

 فعال که تویی!-

 ای به ابوالفضل رفت. با اخم چشم غره

 تو قنداق، هیکلمم که از تو گنده تره آق دکتر!بچه -
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 ابوالفضل زیر زیرکی لب زد:

 به هیکل نیست که به عقله!-

شه، دادیار آی آی آی شما االن باز دعواتون می-

 افسار این دوتا رو بکش!

ها خیره شد بود، اما دادیار تنها با لبخند ملیحی به آن

و عکس اخود هیچ وقت شیطنت نکرده بود اما آکام بر

پر از شور و شوق جوانی بود، هرچند هیچ وقت 

اجازه نداده بود کمبودی داشته باشد. آکام باید 

کرد. پسرش لیاقت بهترین آرزوهای او را زندگی می

 ها را داشت. 

 خب دادیارم که دایورت کرده کال!-

 شانه باال انداخت و گفت:
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 شن؟چی بگم آخه؟ من بگم ساکت، اینا ساکت می-

 بلند پاسخ داد:آرام 

دونم اما ابوالفضل باید خود به خود عمرا، آکامو نمی-

سایلنت بشه وگرنه از دست کسی کاری ساخته 

 نیست.

کشی واقعا از دست ابوالفضل؟ داداش چی میزن-

 پیش فعال این به خدا!

 ابوالفضل سر به تاسف تکان داد و غرولند کرد.

 بانیی! قبل از تو به دادیار هم گفتم، عشق، مهر-

 اشان گرفت.از کشیدن  پر حرص )ی( مهربانی خنده
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برادر جان حداقل یکی منو گردن گرفته تو برو یه -

گردن گیر پیدا کن وگرنه دوست دخترات حیثیت 

 ذارن.برات نمی

 ناالن به سمت آکام چرخید.

حرف بود گذاشتی ور دل دهن این؟ االن دیگه شب -

 آد سراغم.ام مینداشتهموقع خوابم با دوست دخترای 

 واقعیته متاسفانه!-

به سمت آکام خیز برداشت که پسر به سرعت از جا 

پرید و به قدری شتاب داشت که صندلی با ضرب به 

 زمین افتاد و صدای دادیار را بلند کرد.

 آکام!-
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بی توجه به دادیار، صدای امیر حسین به هوا 

 برخاست.

 کشتمت من!-

 ت کاناپه سنگر گرفت.فریاد بلندی کشید و پش

 مادر نزاییده.-
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امیر حسین سر تکان داد و محکم دست به صورت 

 کشید.

 طوری دادیارو تا االن نخوردی؟جدا تو چه-
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کرد دادیار که برخاسته بود و ظروف را جا به جا می

 د خندید.از حرف امیر بلن

 قدر گیر نده بهش امیر.ان-

 چشم گرد کرد و به سمت او چرخید.

 دادیار؟-

 ای به اتاق زد و گفت:اشاره

ون آیم. کارتبرو تو اتاقم منو و ابوالفضل هم االن می-

 دارم، بسه همسایه ها از دستتون کالفه شدن.

امیرحسین غرغرکنان موبایلش را از روی کاناپه 

 برداشت و به سمت اتاق رفت. 

ذاشتی این بچه تو من ادب کنم االن یعنی اگر می-

 یه...
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 دادیار میان حرفش پرید و گفت:

االن یه گوسفند تو تن انسان تحویل جامعه داده -

 بودم.

فریاد امیر در حالی که وارد اتاق شده بود به گوششان 

 .رسید

 الحق که اینم تربیت خودته، لیاقت منو ندارید.-

دادیار به تاسف سر تکان داد، ظروف را برداشت و 

 تک تک داخل ظرف شویی قرار داد. 

 کنم.دادیار شما برید حرف بزنید، من جمع می-

 اخمی کرد و آکام را صدا زد.

 جا ببینم.بیا این-
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 آکام موبایلش را روی میز انداخت و به سوی پدرش

 رفت.

 جانم؟-

اینارو جمع کن تا ما بیایم، نذار آرام دست بزنه -

 امروز کلی زحمتمون افتاد رو دوشش.

 این چه حرفیه، کاری نکردم.-

آکام چشمی روی لب راند و مشغول جمع کردن 

سفره شد و آرام هم کمکش کرد. ابوالفضل که در 

تمام این مدت متفکر  به دادیار زل زده بود،  دست 

هایش برد، از جا برخاست و پشت دادیار به میان مو

اتاق رفت. وارد اتاق شد و روی صندلی میز تحریرش 

 نشست و ابوالفضل هم به دیوار تکیه زد.

 چه خبره؟-
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سر پایین انداخت و جفت دستانش را روی صورت 

گذاشت. امیر حسین نیم نگاهی به برادرش انداخت تا 

از ن ابوالفضل  بمتوجه ماجرا شود. با شانه باال انداخت

 مردمک هایش  روی دادیار کالفه قفل شد.

 خوای حرف بزنی؟دادیار نمی-

 سر بلند کرد و گفت:

 آکام امروز خونه تنها بود.-

 امیر حسین دستانش را باز کرد و روی تخت گذاشت.

 خب؟ آکام همیشه خونه تنهاست.-

 ابوالفضل عصبی غرید.

 ی حالشو!بینامیر دو دقیقه خفه خون بگیر، نمی-

 مرد جوان شانه باال انداخت و سکوت کرد.
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 از خراسون به تلفن خونه زنگ زده بودن.-

 صدای هر دو مرد همزمان بلند شد.

 چی؟!-
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دادیار آشفته از روی صندلی برخاست و عرض اتاق 

 رفتن کرد.را شروع به راه 

 دونم، هنوز تلفنو چک نکردم.نمی-

 جا بوده؟خب مطمئنی از اون-

 لب با زبان تر کرد و پاسخ امیر را داد:

 دونم، امیر...گیج گیجم.نمی-
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 چی ترسوندت؟-

ده اش شای درهم خیرهمتحیر به ابوالفضل که با چهره

 بود زل زد.

 ترسم.گی؟ ترس؟ نمیفهمی چی میمی-

 ر.ترسی دادیامی-

 دست مشت کرد و در هوا پراند.

 دونن من کجام؟اصال، اصال مگه می-

دادیار تو مرد باهوشی هستی، پونزده سال پنهون -

بودن غیر ممکنه اگر اونا پیگیرت شده باشن خیلی 

راحت تا االن پیدا کردن جاتو، باالی ده بار تا االن 

 پیدات کردن.

 راند. امیر حسین ناراحت  نام برادرش را روی زبان
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 ابوالفضل.-

 باباتون از چیزی خبر نداره؟-

ابوالفضل به پیشانی دست کشید و با مکث پاسخ 

 دادیار را داد.

 شیاگر بابا چیزی بدونه اول از همه تو خبر دار می-

 دادیار!

 از وقتی آکام گفت حالم بده.-

خب الکی بده تو دیگه یه پسر بچه سیزده ساله -

ه مرد سی و یک ساله نیستی االن رو به روی من ی

 واستاده دادیار.

 چشم بست و دستانش را پشت سر گذاشت.

 گفتنش آسونه امیر، جای من نیستی.-
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کنی دادیار، تو االن با امیر موافقم داری شلوغش می-

 .تونه بگیرهقدرتمندی و این قدرت رو کسی ازت نمی

ی حرف برادر را دادیار نگاهش کرد که امیر ادامه

 گرفت.

ونی تکامو داری بزرگترین صالحی که باهاش میتو آ-

 تو دهن هر آدمی بزنی.

 امیر حسین از جا برخاست و به سمت دادیار رفت.

تو االن کار خودت رو داری، یه زندگی -

گم تو آکامو داری، پسری که معقول...دادیار بازم می

 شه. به خاطرت مقابل هر کسی شیر می

 نگران آکام نباش.-

 به دیوار تکیه زد و درمانده روی زمین سر خورد. 
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 شه نگران همه چیزم نباشم.مگه می-

 ابوالفضل هم نزدیک او شد و کنارش زانو زد.

من، امیر و بابا پیشتیم دادیار... تو جدای آکام ما رو -

 هم داری.

 خند زد.سر به زیر انداخت و نیش

ندگی دم اما تو زمنو باش خودم به مردم مشاوره می-

 خودم موندم.

 تو قوی ترین مردی هستی که من دیدم دادیار.-

 در نگاه منتظر رفیقش افزود:

تو یه پدر جوونی کسی که از سیزده سالگی یه بچه -

رو به دندون کشیده و بزرگ کرده، خوب بزرگ 
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کرده، مرد بزرگ کرده. یه آدم درستو تحویل جامعه 

 داده.
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 امیر حسین از سمتی دیگر گفت:

دونم دلیل نگرانی تو چیه! در ضمن من هنوزم نمی-

 به نظرم اصال مهم نیست.

 لب گزید و افزود:

 قدر که بزرگش کردید نیست.یعنی هست ها اما ان-

رسه هنوز که هنوز دنبال این اخبارش به گوشم می-

 کارن.
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 ن داد و حیران لب زد:سر تکا

بدبختی من یکی دو تا نیست که، بدبختی من فقط -

 اونا نیستن، من خیلی بچه بودم.

 محکم به صورت کوبید و نالید:

خیلی کوچیک تر از چیزی که بفهمم اطرافم چه -

 خبره!

امیر حسین دردمند سر به زیر انداخت و ابوالفضل 

 ی غمگین دادیار انداخت. نگاه چهره

کار تونستی چیگی بچه، تو میخودت داری می -

 کنی؟ 

 آلودش را به امیر حسین داد.سر بلند کرد و نگاه خون

 امیر-
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ی حرفش حذر درمانده چشم بست و از گفتن ادامه

 کرد.

ای یه شه هر قصهدادیار، فکرشو نکن. درست می-

 پایانی داره. 

 چرا پایان ها همیشه برای من تلخه؟-

که آکام گذاشته بود به اتاق هم  صدای موزیکی

رسید و چه دردی داشت شباهتش به زندگی می

 دادیار.

 گاهی درد داره.ترسون شدم بی تکیه

 تونه ازم سر در بیارهکی نمیهیچ

 تپه قلب مریضمهی نامنظم می

 اونم یه جورایی دیگه طاقت نداره.
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سکوت بدی اتاق را فرا گرفته بود. هر سه مرد مهر 

به لب کاشته بودند و حرفی به زبان سکوت  

آوردند.  دادیار دست به دیوار گرفت و از جا نمی

ی بدی گریبانش را ای سرگیجهبرخاست، لحظه

گرفت که دست به پیراهن امیرحسین انداخت تا 

 بتواند بایستاد.

 خوبی دادیار؟-

سر باال و پایین کرد که با هر حرکت  گویا تمام 

آورد. حال بد ش هجوم جوارح سرش به سمت دهان

مرد قابل انکار نبود اما دادیار  مانند همیشه سعی در 

 پنهان کردنش داشت. 

 خوبم، خوبم.-

 ای به زبان راند.ابوالفضل نچ کالفه
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 برم یه سرم بگیرم بزنم برات؟-

 شم.خوبم ابوالفضل، یکم بهم ریختم اکی می-

قدر بهم ریختی چهار صبحاح تو با یه تماسشون ان-

 طوری قرار مقابلشون واستی؟یگه چهد

 ابوالفضل بلند نام برادرش را به زبان آورد.

گم؟ با یه تماس حالش اینه، بخوان مگه دروغ می-

 خواد بکنه؟کار میزندگیشو ازش بگیرن چی

 مقابل دادیار درمانده ایستاد و غرید.

زندگیتو بخوان بدزدن همین طوری با همین رنگ و -

 ی و دزدینش رو ببینی؟خوای بشینرو می

 سکوت کرد که صدای امیر غرا تر برخاست.



 

Romanzo_o 114 

خوای صبر کنی بیان دار و ندارتو درو با توام می-

 کنن؟

 افته.همچین چیزی اتفاق نمی-

 پسر جوان دست روی قفسه سینه گره زد و پرسید:

 چرا؟-

 ابوالفضل هم به دادیار زل زده و منتظر پاسخش بود.

. 
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 ذارم زورشون بهم بچربه.نمی-

 امیدوارم.-
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ی آخر را گفت و پر شتاب از اتاق امیر حسین کلمه

ی مرد به ی برافروختهخارج شد. آکام با دیدن چهره

 سمتش رفت و کنارش نشست.

 چی شده امیر حسین؟-

عجیب آمده بود  آرام که حال برادر شوهرش برایش

 شان شد. ای خیرهلحظه

 هیچی نشده.-

 آکام قانع نشده بود اما حرف دیگری هم نزد. 

 کنی؟بازی می-

 امیر گیج سر بلند کرد که آکام گفت:

 پی اس!-

 دست به صورتش کشید و سر تکان داد.



 

Romanzo_o 116 

 آره وصل کن بازی کنیم.-

پسر به سمت دستگاه رفت و پس از روشن کردنش با 

را به  اییگر کنار امیر حسین نشستو دستهای ددسته

سمت او گرفت و خود وارد فیفا شد. ابوالفضل به میز 

درآورر تکیه زد و به دادیار که حال جای امیر حسین 

 روی تخت را گرفته بود نگاه کرد.

 از امیر دلخور نشو!-

 گه.دلخور نیستم، امیر راست می-

 لب جلو داد و دست پشت گردنش کشید.

اس اما دست من هام برای خودمم مسخرهترس-

نیست ابوالفضل واقعا گاهی همه چیو فراموش 

 کنم.می
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 حق داری!-

 به سر پایین افتاده ابوالفضل نگاه کرد.

دارم حتی بهش فکرم خودمو که جای تو می-

 تونم بکنم، دادیار واقعا سخته!نمی

هام هنوز تمام ردهاش رو تنمه، هتوز یاد گریه-

 کنم.افتم بغض میمی

 سر تکان داد و دست روی بینی کشید.

هنوزم با یادآوری دادیار سیزده ساله، من سی و یک -

 ریزه.ساله اشک می

 به ابوالفضل زل زد و افزود:

امیر حسین بچه بود یعنی بچه تر از من بود اما تو -

 خوب یادته مگه نه؟ یادته حالمو؟
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 اد، خوب به یادابوالفضل سر به چپ و راست تکان د

داشت، آن روزها کاش بروند و دیگر باز نگردند. 

زد بعضی از خاطرات را به دار آویخت تا کاش می

ها یک فکر یا مرگ به سراغشان بیاید و تنها از ان

ی ای تلخ بماند. البته فراموشی هم گزینهشاید خاطره

مناسبی است. چه کسی گفته آلزایمر خانه خراب کن 

ای زیبا به حساب تی آلزایمر هم معجزهاست؟ گاها ح

 آید.می

 جا ببینم!بیا این-

دادیار برخاست و غمگین به سمت او رفت. مرد 

 بازوانش را گشود و او را در آغوش گرفت.

 شه.شه داداش درست میدرست می-
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ریزد اما زند. اشک نمیبندند و مردانه هق میچشم می

خورد. غم میزند. مردانه و خاموش در دل ضجه می

خود را رها کرده بود شاید هم گم کرده بود. آن مرد 

داد و ها جان میها قبل در کالبد مرد این روزسال

کرد. دلش آزادی از تارهای عنکبوتی را زندگی می

خواست که سست بودند اما به جانش عجین شده می

کردند. قلبش پر تپش برای بودند و او را تکه می

کرد، برای آکام. او اما از یاد اس میزندگی کردن التم

برده بود زندگی کردن را، مرگ تنها بر جسم غالب 

نبود، مرگ زمانی شروع شد که نگاه او را خاموش 

 کردند. مرگ او از سیزده سالگی آغاز شده بود.
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بندش صدای قهقهه و شادش پشتفریاد بلندی زد و 

در هوا پیچید. به بازوی مرد کنارش چنگ زد و 

برخاست. باد موهای خرمایی رنگش را در هوا به 

ای زد و دستانش را از رقص درآورده بود. جیغ خفه

کنار باز کرد. پسر سر کج کرد تا دست دخترک به 

اش بازی های او خنده سرش برخورد نکند. از دیوانه

بود. سر به تاسف تکان داد و دست دختر را گرفته 

 کشید.

 افتی. بشین می-

اما دختر باز خندید و پر جنب جوش خود را با 

 صدای موزیک تکان داد.

 جان رائین گیر نده.-
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 بذار همه بگن که به جنون کشیده کارم

 تموم بشه کار دنیا من با تو کار دارم

 خواند.قری به گردنش داد و بلندتر با موزیک 

 بدجوری عاشق شدمو

 این روزا مرگم که منو

 کشه کنار...نمی

 گفتی!چشمم روشن، چشمم روشن خب داشتی می-

 به سمت پسر چرخید و با طنازی چشمک زد.

 گه، حتی هزار سال دیگه تپش قلب من می-

 دست به سمت رائین گرفت و خواند.

 دلم خوش کنارت.-
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به هوا رفت. قطره  ی پسر هماین بار صدای قهقهه

اش چکید. سر به سمت آسمان بارانی روی پیشانی

برد اما رائین بی توجه به حال دخترک دستش را 

گرفت و او را روی صندلی انداخت. کروک ماشین را 

 ی ریزی به او رفت.بست و چشم غره

 ضد حال-

قهر کرده و دست به قفسه سینه گذاشته سر به سمت 

ن خیره شد. باران در صدم پنجره چرخاند و به بیرو

 ثانیه همه جا را خیس کرده بود. 

 رای خانوم قهر کرده؟ری-

 سر باال انداخت و لب زد:

 نچ-
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ی با یک دست فرمان را چسبید، با دست دیگر چانه

 دختر را گرفت و به سمت خود چرخاند.

 ولی قهر کرده.-

ذاری آدم یکم خوش خب ضد حالی دیگه! نمی-

 باشه.

 باال انداخت و بی قید گفت: رائین شانه

خوری خب! تو هم بد مریض میوفتی اون سرما می-

 وقت کارآموزی و دانشگاه از بیخ و بن تعطیل. 

 اما او چشم ریز کرد و غرولند کرد.

 رائین خیلی بد جنسی.-

را حواسم نظر لطفته عزیزم، موزیک رو کم کن ری-

 شه. پرت می
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 جای گوشتنیشکونی از بازوی پسر گرفت که به 

 دست، تنها آستین پفی کاپشن نصیبش شد. 

 حوصله سر بر-

خندی روی لب کاشت و با صدای بمش رائین نیش

 لب زد:

صفت بارز خودت رو به من نسبت نده عزیز دلم، -

 دیگه بریم خونه؟

 بریم.-

 ناگهان رائین به سمت دختر چرخید و پرسید:
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 ری مطب این یارو؟فردا می-

 را دست جلوی دهان نهاد و سر تکان داد.ری

 ادب یارو چیه؟ بی-

 توجه رائین را دید پوفی کشید و افزود:وقتی نگاه بی

 رم.زنم  اگر باشه میآره زنگ می-

 شین را بهپسر سر باال و پایین کرد، در حالی که ما

 کرد گفت:سمت پارکینگ هدایت می

آم. هم جاشو ببینم هم ببینمم آدم من باهات می-

 درستی هست یا نه.

 انگشتش را تهدید وار در صورت دختر تکاند.

ذارم کار کنی، را حس خوبی از طرف نگیرم نمیری-

 سری قبل  رو که فراموش نکردی؟
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کیف به نگرانی برادرش لبخند زد و در حالی که 

داشت دستی کوچکش را از روی داشبورد بر می

 پاسخ داد:

 به روی چشم آقای شاملو!-

 با یادآوری موضوعی سر چرخاند و پرسید:

 مگه تو فردا تمرین نداری؟-

ریشش کشید و فکر کرد فردا قبل از رفتن دست به ته

 حتما اصالح کند. 

 نه فردا کنسل شد.-

بود را باز کرد و را در ماشین را که حال ایستاده ری

 پیاده شد.

 باشه پس، با هم بریم.-



 

Romanzo_o 127 

قدم با خواهرش به سمت رائین هم پیاده شد و هم

خانه رفتند. کلید را از جیب درآورد و با آرام ترین 

 صدای ممکن در را گشود. 

 خوابیدن؟-

رائین به عالمت ندانستن سر تکان داد. در که باز شد 

اب رفتن اهالی چراغ ها خاموش خانه نشان از به خو

 خانه داشت. 

 خوش گذشت؟-

با صدای ظریف و آشنای فردی دختر و پسر ناالن سر 

 چرخاندند.

 ما از دست تو زندگی نداریم؟-

 خندی لبان دختر نوجوان را زینت داد.نیش
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 فرمایید آقا رائین.چوب کاری می-

 اش را بگیرد.رائین که در تالش بود جلوی خنده

 باید بیدار باشه؟بچه چرا این وقت شب -

 دختر با کالم حرصی غرید:

ننه بابام از اون سمت پیچیدن رفتن، شما دو تا از -

 کنید؟این سمت. حیا نمی

ی در روشن کرد و به را خندان چراغ را از گوشهری

 سمت دخترک رفت. 

شد به قدر غر نزن! من همسن تو بودم روم نمیان-

 ی قدیم.هارائین حرف بزنم، نچ نچ بچه هم بچه

خندید زل زد و در حالی که دخترک به رائین که می

 لحنش مظلوم شده بود لب زد:
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معرفتید من حوصله ام سر رفته بود ولی باز خیلی بی-

 دوتایی رفتید.

رائین که گویا فهمیده بود ریما جدی جدی بغض 

 کرده است به سمتش حرکت کرد.

 جا رو نگاه، گریه نکن ببینم.ای وای این-

 را را همآلود ریما حتی ریصدای فین فین و بغضاما 

 متعجب کرده بود.

برم، اصال چشم رو جفت چشمام فردا تو رو می-

 بریم.را رو هم نمیری
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ریما اما با چشمانی سبز لبالب از اشک به رائین خیره 

 بود.

 رندونستم مامان و بابا میگریه نکن دیگه من نمی-

 بیرون تازه تو هم کالس بودی. 

 دخترک اما بی توجه پرسید:

 بری؟فردا منم می-

دخترک را به آغوش کشید و دست روی موهای 

 اش کشید.کوتاه و پسرانه

برمت، حاال واقعا واسه بیرون داری گریه می-

 کنی؟می

رش خارج شده بود دختر که حال از آغوش براد

 دست زیر چشمانش کشید و بینی باال کشید.
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 دلم گرفته بود اومدم دیدم هیچ کس نیست. -

ای پشت کمر رائین با خنده سر تکان داد و ضربه

 دختر زد.

 خب دیگه بدو برو بخواب فردا مدرسه داری.-

 را هم اشاره زد.تای ابرو باال داد و به ری

 ت فردا خواب نمونی.شاملوی بزرگ تو هم بدو اتاق-

را لپ دخترک را کشید و با اخم ریزی به رائین به ری

هایش را با یک دست لباس سمت اتاق رفت. لباس

خانگی عوض کرد و جلوی آینه ایستاد. کش 

موهایش را درآورد و دور مچ دست انداخت. 

آرایشش را پاک کرد و روی تخت بازگشت. موبایلش 

و همزمان با باز کردن  را از روی میز پاتختی برداشت

رمزش به زیر پتو رفت. با یادآوری صبح و دفتر 
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دادیار آذر پوفی کشید و سر روی بالش فشرد. با ذوق 

ی اشتباه چند ماه قبل به و البته کمی ترس از تجربه

مطب مرد رفته بود و علنی به در بسته برخورد کرده 

ا بود. هرچند در همان نگاه اول متوجه شده بود مرد ب

گذراند زمین تا آن مرد قبلی که پیشش دوره می

آسمان فرق داشت. متانت و حیا از دادیار آذر 

بارید زمانی که حتی برای اتفاق افتاده با عذر می

خواهی محل کارش را ترک کرد.  دختر خجالتی نبود 

اش شیطنت داشت اما پر رو هم نبود در کنار خانواده

ج از خانه کرد اما در خارو جنب و جوش می

شخصیت آرامی داشت. موبایل که در دستش بود و 

باز خاموش شده بود را روشن کرد  و وارد گوگل 

شد از سر کنجکاوی نام دادیار آذر را سرچ کرد. یک 
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اش را زده بود و چند سایت که آدرس مطب و شماره

مقاله دانشگاهی که از مرد ثبت شده بود تنها مطالب 

ود و البته تاریخ تولدش که سی موجود از دادیار آذر ب

تیر هزار و سیصد و شصت و شیش درج شده بود. 

سن زیادی نداشت اما از نظر او موفق بود و 

توانست بگوید مرد جوان تمام آرزوی او را زندگی می

ی خوب تهران نه باال و نه کرد. یک مطب در ناحیهمی

 پایین.
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موفقیت و کار خوب و البته ارشد وزرات بهداشتی 

کرد. از نظر او بالینی که به جد به آن حسادت می
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دادیار آذر مرد خوشبختی بود هرچند که آموخته بود 

ظاهر زندگی هر فردی را داخل کمد پنهان کند و به 

 درون زندگی و حال و روزش پی ببرد.

امروز قصد داشت سر زمانی که مرد گفته بود به  

مطب برود اما رائین از تمرین بازگشت و مسلما مانند 

همیشه وقت گذرانی با او را به همه چیز ترجیح 

 داد. می

با یادآوری پدر و مادرش کالفه نفس مانده در ال به 

هایش را از سینه خارج کرد. به قدری درگیر الی ریه

د از خواهرش بپرسد پدر و مادرش شد که از یاد بر

 کجا هستند. 

کمی دیگر در تفکراتش غرق شد و نفهمید چه زمانی 

به خواب رفت تا زمانی که آالرم موبایلش به صدا 
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درآمد. خواب آلود روی تخت نشست و چشمانش را 

مالید. سالنه سالنه خود را به سرویس بهداشتی که 

ند. یک ساعتی میان اتاق خود و رائین قرار داشت رسا

را درگیر کارهایش بود و تماس کوتاهی با مطب 

 گرفت از بودن مرد اطمینان یابد.

به سوی اتاق رائین رفت و بدون در زدن باز کرد اما  

طبق معمول با جای خالی برادر سحرخیزش مواجه 

شد. پوفی کشید و تار موی افتاده در جلوی چشمش 

د تا رائین را پشت گوش زد. ترجیح داد او حاضر شو

هم از ورزش بازگردد البته خیلی مطمئن نبود شاید 

 هم رفته بود با دوستانش بازی کند.

ای سیاهی را به همراه تیشرت سیاه شلوار پارچه  

ای به تن زد و  به رویش مانتوی سفیدی را تن ساده
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زد. به سرعت دستی به صورتش کشید و آرایش 

ای برای لقمه ملیحی کرد . از اتاقش خارج شد، سرپا

خودش گرفت، ناگهان با یادآوری ریما به پیشانی 

داد رائین دخترک را به کوبید هرچند احتمال می

مدرسه برده باشد. باالخره حاضر و آماده روی کاناپه 

نشست تا رائین بیاید. بعد از نیم ساعت پیدایش شد 

و با هم از خانه خارج شدند، تا مطب کمی در سر  و 

دند و با ایستادن ماشین مقابل مطب، کله هم کوبی

 هایش را از نو سر گرفت.رائین باز نصیحت

گم شرایطش خوب را باز دارم بهت میببین ری-

ذارم بری بعدش نیای با من قهر کنی، که نباشه نمی

 حوصله بچه بازی ندارم.

 ای نثار برادرش کرد و پیاده شد.چشم غره
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فتم باشه، بدبخت زنی من که گقدر غر میرائین چه-

 خواد بکشه از دست تو.زنت چی می

رائین خندی و سر تکان داد، پس از قفل کرد ماشین 

 با دختر به سمت مطب رفتند.

ساعت نه بود و خداروشکر گویا به موقع رسیده 

دند. تا مانی منشی  باید کمی منتظر میبودند. به گفته

ه ی اولین مراجع روی کاناپه های سیازمان جلسه

 سالن به انتظار نشستند.
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با نگاه متعجب ذاکری به رائین کالفه سر تکان داد و 

به برادرش زل زد که سر به زیر انداخته و با موبایلش 

 مشغول بود. 

 خودت از نگاهش کالفه نشدی؟-

را شود سر بلند منظور ری که متوجهرائین بدون آن

 کرد.

 چی؟-

 کنه.از وقتی اومدیم داره نگاهت می-

اش افتاده بود نیم نگاهی به پسر جوان که تازه دوزاری

 ذاکری انداخت.

 خب نگاه کنه، نگاه مگه جرمه؟-

 پر حرص نام برادرش را کشید.
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 رائین.-

 رائین متعجب به سمت دختر چرخید.

 را!خیال ری خب بگم نگاه نکنه؟ بابا بی-

 دخترک اما عصبی غرید:

 زنن.آخر همین مردم چشمت می-

 اخمی میان ابروان پر پشت پسر نشست.

 زنی؟ها چیه میتو که خرافاتی نبودی؟ این حرف-

 را اما بدون حرف سر چرخاند و پاسخش را نداد.ری

آد این طوری رو دونی بدم میرا خوب میری-

 برگردونی.

 ناراضی سر چرخاند.
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خب چی بگم؟ جدی انتظار نداری که برگردم بگم -

 کنه؟چرا نگاهم می

ی دهانش اش جدارهرا سرخورده از رفتار کودکانهری

 را به دندان گرفت و سکوت کرد.

 شی گاهی!عین بچه ها می-

گفت خودش هم گاها از دست رائین کامال حق می

شد اما واقعا رفتارهای حساسش روی رائین کالفه می

خودش نبود. کارها و احساساتش برای رائین دست 

دست خودش نبود. همیشه بعد از مدتی متوجه اشتباه 

شد اما مانند همیشه و حساسیت بیش از حدش می

رائین را رنجانده بود و در این زمان بود که از ترس 

 برد. خودش و افکارش  به برادرش پناه می

 خواستم ناراحتت کنم.نمی-
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 را غرید:رکات ریرائین آشفته از ح

من ناراحت نشدم، از دست تو هیچ وقت ناراحت -

 شم.نمی

لبخند نشسته روی لب خواهرش آرامش را به 

 وجودش تزریق کرد.

 ببخشید!-

با صدای آشنای ذاکری دختر و پسر جوان سر بلند 

 کردند. 

 تون آشنا هستش. شما خیلی چهره-

 رائین معذب لبخند مصنوعی روی لب کاشت.

 ن شاملو هستید درسته؟رائی-
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ی خودم هستش اصال از دستش این رمان توصیه ویژه

 �ندید

https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4N

WZk 
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 داد و لب زد:رائین سر تکان 

 بله!-

 زن هیجان زده گفت:

شه لطفا یه امضا وای من دخترم عاشق شماست، می-

 براش بزنید؟

https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4NWZk
https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4NWZk
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رائین از جا برخاست و به سمت میزی که زن پشت 

 آن جا گرفته بود رفت. 

 باعث افتخاره.-

 لبخند واقعی روی لب آورد و افزود:

 البته، چرا که نه!-

ئین گرفت. پسر ی کوچکی را به سمت رازن دفترچه

جوان دفترچه را روی میز گذاشت و خودکاری را 

 برداشت و امضایی را روی ورق کاشت.

 اسم دخترتون چیه؟-

 زن ذوق زده پاسخ داد:

 مهتاب.-
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زیر امضا با خط خوشی نوشت.) تقدیم به مهتاب 

عزیز( و زیرش نام خود را حک کرد. دفترچه را به 

 سمت زن گرفت.

 خدمت شما.-

 ون واقعا.خیلی ممن-

 رائین شانه باال انداخت و پاسخ داد:

 کاری نکردم که!-

را بازگشت، خواست کنارش بنشیند که به سمت ری

در اتاق باز شد و دختری از آن خارج شد. ذاکری به 

 آن دو نفر اشاره کرد.

 تونید تشریف ببرید داخل.می-
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را برخاست و به همراه رائین وارد اتاق دادیار آذر ری

مرد که چیزی را روی کالسور زیر دستش شد. 

کرد با دیدن دختر و مرد کنارش از جا یادداشت می

ی آشنای پسر مقابل باعث تعجبش برخاست. چهره

شد. سعی کرد خیلی به روی خود نیاورد اما یاد آکام 

 فهمید چه کسی به مطب آمدهافتاد، مسلما اگر می

 است، درس و زندگی را رها و خود را به مطب

 رساند. فکر پسرک لبخند روی لبش نشاند.می

 خوش اومدید، بفرمایید بشینید.-

را تشکری کردند و نشستند. پسر رائین به همراه ری

کرد. زیر چشمی اتاق و ظاهر دادیار را بررسی می

ای به در خورد و ذاکری سینی هایش تقهمیان دید زدن
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 به دست وارد اتاق شد. سینی را روی میز گذاشت و

 قصد خروج کرد.

 دستتون درد نکنه خانوم ذاکری.-

اش را گفت و به سمت  آن دو نفر چرخید. جمله

را گذاشته بود ای که سری قبل هم مقابل ریجعبه

 کرد. روی میز خودنمایی می

خوام، به به خاطر اتفاق دیروز من واقعا عذر می-

 خاطر پسرم مجبور شدم برم.

پرید، به مرد مقابلش  را به سمت باالتای ابروی ری

 آمد. متاهل بودن نمی

 آد. پیش می-

 رائین دست به سمت مرد دراز کرد و گفت:
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 را.رائین شاملو هستم، برادر ری-

�یه توصیه به شدت ویژه � 

https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4N

WZk 
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 دست دادیار میان دست مرد قرار گرفت.

 وقتم، دادیار آذر هستم.خوش-

 منم همین طور جناب آذر.-

 را چرخاند.دادیار لبخندی زد و سر به سمت ری

https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4NWZk
https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4NWZk
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اون روز بحث رو نشد ادامه بدیم اگر موافق باشید -

 االن حرف بزنیم.

 کردم.حتما من داشتم خودم رو معرفی می-

 دادیار سر باال و پایین کرد.

 بله کامال یادمه.-

 دستانش را درهم گره زد.

 ابوالفضل راجع به شما با من صحبت کرد.-

 نگاهی در مطب چرخاند و افزود:

من تازه دو سال هستش که مطب زدم، سال آخر -

ن ا االدکترا شرایطش پیش اومد و اتفاق افتاد. من ت

کارآموزی نداشتم خب شما هم انگاری عالقه دارید 

که برای بازار کار بعد از ارشد از االن کار یاد بگیرید 
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 جا براتون نقش یادگیریدرسته؟ یعنی منظورم اینه این

 کار رو داره نه برای مثال دانشگاه و پایان نامه!

ای با مکث لب روی هم فشرد و را لحظهری

 م فرو برد.انگشتانش را در ه

خوام در کنار دانشگاه کار یاد بله من بیشتر می-

بگیرم، البته یه سری دوره ها رو تو کارشناسی شرکت 

کردم اما خب خیلی دوست داشتم پیش یه روانشناس 

مشغول بشم. به استاد آقایی اطالع دادم و ایشون گفتن 

 زنن.با شما حرف می

یلی موثر ی ما واقعا خدوره و کارآموزی توی رشته-

هستش، من مشکلی ندارم، اگر شما هم مشکلی 

تونید تشریف بیارید رو به من هایی که میندارید زمان

 اطالع بدید.
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 ای میان سخنش انداخت و افزود:وقفه

یه چند وقتی به عنوان کارآموز پیشم باشید بعد از یه -

مدت ممکنه یک سری بیمارهایی که خودشون راضی 

م و بابتش حقوق هم دریافت هستن رو بهتون بسپر

 کنید.می

رائین از مرد مقابل خوشش آمده بود. به قولی سرش 

جنبید، هم جنس خود را خوب با گوشش نمی

های مرد ذوق کرده بود را که از حرفشناخت. ریمی

 خندید.

 من مشکلی ندارم.-

دادیار که ذوق دختر را متوجه شده بود لبخند زد، 

 تعلل کرد  و گفت:ای برای گفتن حرفش ذره
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ای البته اگر بخواید من با یه روانشناس خیلی حرفه-

صحبت کنم برید پییشون، اگرم خواستید که پیش 

 خودم بمونید.

 رائین بدون رودروایسی پرسید:

را دارید؟ اگر براتون جا بودن ریشما مشکلی با این-

 سخته به ما بگید.

کان سر تدادیار که فهمید پسر اشتباه برداشت کرده، 

 داد و در چشمان سبز پسر زل زد.

که گفتم معلومه که نه، من هیچ مشکلی ندارم این-

روانشناس معروفی هستش و گفتم شاید دوست 

 داشته  باشن پیش یه فرد با تجربه تر کار کنن.

 را با کم رویی به چشمان دادیار نگاه کرد.ری
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 اگر ممکنه پیش خودتون بیام.-
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 مرد با روی گشاده پاسخ دختر را داد:

تونید بیاید رو به من حتما پس زمان هایی که می-

اطالع بدید، البته من پنجشنبه و جمعه رو تو مطب 

 نیستم. 

 را تند تند سر تکان داد و گفت:ری

 براتون بنویسم؟ممکنه یه کاغذ و خودکار بدید تا -

دادیار کاغذی را از روی میز برداشت با خودنویس به 

را گرفت. دخترک کاغذ را گرفت و به سمت ری
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سرعت شروع به نوشتن کرد. سر که از روی کاغذ 

ی خودنویس بلند کرد ناخودآگاه نگاهش به گوشه

افتاد که با خط زیبایی نام دادیار حک شده بود. 

ظاهرش مشخص  که  خودنویس زیبایی بود و از

هدیه است. خودنویس و کاغذ را به سمت دادیار 

 گرفت و لب زد:

 بفرمایید.-

ها را تحویل گرفت و باز روی میز گرداند. دادیار آن

 را چرخید و پرسید:رائین به سمت ری

 اگر کارت تموم شده بریم؟-

را سر باال و پایین کرد و از جا برخاست اما با ری

آورد و نگاه چشمان سیاه دادیار صدای مرد سر باال 

 کرد.
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تونید امروز بمونید من تا اگر دوست دارید می-

 ساعت یازده شب مراجع دارم امروز!

رائین متعجب نگاه مرد کرد، مگر چقدر سرش شلوغ 

 ماند.بود که تا این بازه زمانی در مطب می

 هر روز همین طوره؟-

 دادیار لبخند ملیحی روی لب آورد پاسخ داد:

نه خب کم و زیاد داره یه روز شیش تموم می شه و -

روزیم دارم که تا سه شب حتی تو مطبم، بستگی داره 

 طوری باشه. ها چهشرایط مراجع

 لب روی هم فشرد و افزود:

دم زودتر تموم کنم تا پسرم هر چند من ترجیح می-

 خونه تنها نباشه.
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د را خیره شد، هر دو مررائین آهانی لب زد و به ری

ای به را لحظهمنتظر جواب از سمت او بودند. اما ری

این اندیشید، مگر همسر مرد کجا بود که پسرش تنها 

ماند و خود را با اینکه شاید همسرش هم شاغل می

 است قانع کرد.

آم نه امروز من جایی کار دارم اما فردا حتما می-

 پیشتون.

ر دختدادیار کارتی را از روی میز برداشت و به سمت 

 گرفت:

شماره همراه من و شماره مطب روی کارت درج -

شده هر وقت خواستید بیاید به من خبر بدید و اگر 

 تون رو هم به من یا خانوم ذاکری بدید.ممکنه شماره

 را به کارت نگاهی کرد و گفت:ری
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 فرستم.براتون می-

 خیلی هم عالی پس منتظرتون هستم. -

را قصد رائین و ریی دادیار، پس از گفتن جمله

خداحافظی کردند که دادیار حرفی را که تردید برای 

 گفتنش را داشت به زبان آورد.

 آقای شاملو!-

 رائین به نگاه پرسشی مرد زل زد.

 ممکنه یه امضا برای پسرم بزنید؟-

کرد با همچین رائین که حتی فکرش را هم نمی

 درخواستی از جانب مرد رو به رو شود گفت:

 البته.-
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دادیار سر تکان داد  و به سمت کشوی میزش رفت 

 عکسی را درآورد و به دست رائین داد.

 لطفا پشت اینو امضا بزنید.-

رائین متعجب به عکس پسر جوان در عکس نگاه کرد 

 و با نگاه حیرانی رو به دادیار پرسید. 

 پسرتونه؟-

را که صدای متحیر برادر را شنیده بود روی پاشنه ری

تا کمی به قد بلند رائین برسد، با همان  پا برخاست

تصویری که بار اول حدس زده بود برادر یا دوست 

 مرد باشد رو به رو شد.

 پسرمه-
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رائین که هنوز متعجب بود ابرو باال انداخت و 

 خودنویس را از دست دادیار گرفت.

 اسمش چیه؟-

اش گرفته بود دادیار که از نگاه دختر و پسر خنده

 اش را به گوشه لب کشید.اشارهانگشت 

 آکام.-
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ی مبل قرار رائین لب جلو داد، عکس را روی دسته

داد و امضا زد و در نهایت امضا را تقدیم پسر کرد و 
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نام خود را زیرش نوشت. عکس را به سمت مرد 

 خیلی محجوبانه تشکر کرد.گرفت که دادیار 

 اش هستید.شما بازیکن مورد عالقه-

 رائین با شوخ طبعی پرسید:

ما شن، دخترا والیبالی پسر شپسرا اصوال فوتبالی می-

 انگاری از این قائده مستثنی هستش!

دادیار با خنده سر باال و پایین کرد. چال کوچکی که 

ید درخشاش افتاد به زیبایی روی صورتش روی گونه

را باز پیش خود اعتراف کرد، مرد پیش رویش و ری

 واقعا زیباست.

کنه و بعدش والیبال آکام خودش بیسبال بازی می-

 اش هست.بازی مورد عالقه
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 دست روی هوا تکان داد و افزود:

 فوتبال فقط گاهی! خیلی عالقه نداره.-

 جالبه!-

 با تردید چشم ریز کرد.

 ین سن داشته باشید!خوره پسری به ابهتون نمی-

 به عکسی نگاهی کرد و در چشمان مرد افزود:

 یه پسر بیست و سه، چهار ساله.-

 هفده سالشه، ظاهرش غلط انداز هستش.-

را از لفظ مرد خندیدند و در نهایت رائین و ری

خداحافظی کردند و از مطب خارج شدند. رائین 

 پشت رل نشست و در همان حال گفت:

 تی یه پسر هفده ساله داشته باشه.خورد حاصال نمی-
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 را چرخید و افزود:به سمت ری

 خورد سن زیادی داشته باشه.نمی-

را کیفش را روی صندلی پشت قرار داد و ری

 کمربندش را بست.

 سی و یک سالشه، تو گوگل زده بود.-

ری در چشمم روشن بیوگرافی پسر مردم رو می-

 اری؟می

ندید، مشت ظریفش از لحن شوخ رائین دختر بلند خ

 را به بازوی رائین کوبید.

 آره، ازش خوشم اومده.-

از رائین فاصله گرفت و به در چسبید تا از دستش در 

 امان باشد.
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 اس.انصافا هم خوش قیافه-

 رائین لب روی هم فشرد و مشت روی دهان قرار داد.

 حیا شدی؟قدر بیتو از کی ان-

 لطف داری داداشم.-

 رکت کرد.رائین با خنده ح

 بچه پرو، به سنگ پای قزوین گفتی زکی!-

 را پنجره را پایین داد و گفت:ری

 ولی رائین یعنی طرف سیزده سالگی بچه آورده؟-

را ای اندیشید، خود هم جواب سوال ریپسر لحظه

دانست و البته برای خودش هم خیلی جالب شده نمی

 بود.
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 شاید بچه خودش نیست مثال بزرگش کرده.-

 به خواهرش خیره شد و با درگیری ذهنی افزود:

 وگرنه مگه بچه سیزده ساله توانایی زاد و ولد داره؟-

را لب به دندان گرفت و پوست لبش را با دندان ری

 کند.

صد در صد نیست داشتنش که ممکن هستش خب، -

ولی غیر ممکنم نیست، به ژنتیک و هیکل این طور 

 گرده.چیزا بر می

  ایپسر مبهوت دست به صورت کشید و تک خنده

 زد.
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 عجب، واقعا عجب.-

من اولین بار عکسشون رو روی میز همین مرده -

دیدم فکر کردم برادری یا دوستی چیزی هستن، یعنی 

 کنم.تونم هضم پسرش بودن رو اصال نمی

رائین شانه باال انداخت و فرمان را چسبید، با صدای 

 زنگ موبایلش نگاهش به سمت داشبورد چرخید.

 را موبایلمو بده.ری-

دخترک موبایل را از روی داشبورد برداشت و به 

دست برادر داد. نگاهی به صفحه موبایل کرد با دیدن 

 ی یکی از دوستانش دکمه اتصال را زد.شماره

 مید؟چی شده ح-

 مرد پشت خط با عجله و نفس نفس زنان گفت:
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 رائین تمرین داریم خودت رو برسون.-

 ای بابا گفته بود تا آخر هفته آفیم که!-

 دیگه گفت باید تمرین کنیم، خودت رو برسون.-

نچی را زیر لب گفت و دستی به صورت کشید. پیش 

 شد. ناراحت لب زد:ریما بدقول می

 آم.باشه می-

را که قطع کرد و سر به سمت ری موبایل را

 کرد انداخت.کنجکاوانه نگاهش می

 باید برم، ریما رو چه کنم؟-

 را درهم رفت.ی ریقیافه

برمش امشب، بازی هاتون کی شروع ای بابا، من می-

 می شه؟
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 شه، تیم ملیم بعد عید.بیستم لیگ شروع می-

 را نگران پرسید:ری

 شی؟به نظرت دعوت می-

نگاهی به ساعتش انداخت و سر باال و پایین رائین 

 کرد.

ام، البته بچه فکر کنم آره، من امسال خوب آماده-

 ان.های کم و سن و سال هم خوب آماده

 را حسودانه لب زد:ری

مگه خودت چند سالته؟ بیست و پنج مگه سنی -

 هست؟

 با خنده روی بینی خواهرکش زد.

 حسادت نکن بچه.-
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 گم دیگه!راست میحسادت نیست که خب -

 لبخندی به خواهر عجولش زد.

 شم.شاهلل منم دعوت میان-

ی برادرش ی قد و قیافهرا در دل قربان صدقهری

رفت، رائین برادری با یک سال تفاوت سنی بود، 

را جلوتر از او بیمار کرد، ریبرادری که تب می

را حتی شد، ریجا ختم نمیشد. این معضل به اینمی

کرد و هر ت دخترهای رائین هم حسادت میبه دوس

ک را یرفت با ریزمان که رائین با دختری بیرون می

قهر و دعوای درست و حسابی داشتند. دست خود 

کرد از حساسیت هایش بکاهد، نبود، هر چه تالش می

آمد، کرد. هر چه رائین راه میموضوع را بدتر می

 بیشتر وشد و این وابستگی هر روز را بدتر میری
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بدتر از روز قبل، در نهایت به جای رسید که نفس 

 کشیدن بدون رائین حرام شد.
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با صدای ویبره موبایل سر بلند کرد، دست از چانه 

جدا کرد و موبایلش را از روی میز برداشت. نگاهی 

ی خانه رنده انداخت، با دیدن شمارهبه نام تماس گی

 اتصال را برقرار کرد.

 جانم آکام.-

 بابا کجایی؟-
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کتاب مقابل را بست و دست به گردن دردناکش 

 کشید.

 مطبم.-

 آی؟می کی-

 دادیار مکثی کرد و پرسید:

 مشکلی پیش اومده؟-

آکام که گویا در به زبان آوردن حرفش تردید داشت 

 دادیار نگران لب زد:ای سکوت کرد که لحظه

 آکام بابا پشت خطی؟-

 بابا-

ی قدی دادیار از پشت میز برخاست و مقابل پنجره

 اتاق ایستاد.
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 شده پسرم؟ چی-

 آی خونه؟کی می-

 ای کرد و گفت:دادیار خنده

 نکنه دختر آوردی خونه که نگرانی کی بیام؟-

صدای بلند بابا گفتن آکام باعث شد موبایل را از 

 له بدهد.گوشش فاص

 هات این برداشت رو کردم. خب من از حرف-

 بابا یه آقایی اومده انگاری با تو کار داره.-

ی آکام سکوت سختی میانشان پیچید. دادیار با جمله

اش سعی کرد به خود مسلط شود اما صدای گرفته

 کرد.همه چیز را حاشا می

 کیه آکام؟-
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د و وپسرک لب گزید و به مردی که رو مبل نشسته ب

 نوشید زل زد.شربت می

 شه بیای؟دونم واال بابا، مینمی-

 شناسی رو خونه راه دادی؟آکام تو کسی که نمی-

 ی لپش را گزید.آکام جداره

 بابا یهویی شد.-

اش دست خود نبود، عصبی شده بود صدای باال رفته

 از سادگی آکام.

آکام یعنی چی یهویی شد؟ یعنی هر یهویی بشه تو -

 دی طرفو خونه؟ راه می

 آی؟بابا داد نزن لطفا، می-

 نفس بریده به پیشانی کوبید.
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 کار کنم از دست تو آکام؟  نگفت کیه؟باید چی-

 نه، نگفت.-

نگاهش را در اتاق چرخاند و کالفه دست میان 

 موهای سیاهش برد.

 آم االن.می-
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موبایل را قطع کرد و کتش را از پشت صندلی 

برداشت. کتاب روی میز را درون کتابخانه گذاشت و 

داد به با نگاهی به ساعتش که ده شب را نشان می
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سرعت از مطب خارج شد.  از آن فرد ناشناسی که به 

 ترسید. اش آمده بود میخانه

 پشت چراغ قرمز ایستاد و مشت محکمی را نثار

دانست قرار است با چه کسی مواجه فرمان کرد، نمی

اش کشید و عصبی سر شود، دست به چشمان خسته

کرد؟ با دیدن مرد باید به کدام تکان داد. چه باید می

زد؟ در سرش افکار مختلف غلت ریسمان چنگ می

زد. پس از ان تماس دیگر طاقت غافلگیری جدید می

 را نداشت. 

، آخی را لب زد و به سمت با تیری که سرش کشید

ی قرصش را داشبورد خم شد و آن را باز کرد. بسته

ای از آن را قورت داد. با سبز درآورد و بدون آب حبه

های تهران شدن چراغ حرکت کرد اما متاسفانه خیابان
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ها هم متوجه آشفتگی شلوغ تر از همیشه بود، گویا آن

د و راه را انداختنحال دادیار شده بودند که دستش می

 کردند. برای زودتر رسیدن سخت می

جه تونیم ساعتی طول کشید تا  به خانه برسد، بی

ماشین را در کوچه رها کرد و به سمت ورودی اصلی 

رفت. در را گشود و با دیدن آسانسور که در طبقه 

پنجم ایستاده بود به سمت پله ها دوید و دوتا یکی 

روی زانو خم شد باال رفت. جلوی در خانه که رسید 

و تالش کرد تا نفسی تازه کند. دست روی پیشانی 

اش کشید و موهای سیاهش که از شدت عرق کرده

عرق روی پیشانی افتاده بودند را به سمت باال هدایت 

 کرد.
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ای از مبل در خود جمع شده آکام که معذب گوشه

بود در برابر نگاه مبهوت مرد با صدای زنگ از جا 

در پرواز کرد. آن را گشود که با پدر  پرید و به سمت

اش رو به رو شد. لب روی لب فشرد و آشفته و کالفه

سر به زیر از جلوی در کنار رفت، منتظر ماند تا 

ای به پسر رفت و پدرش وارد شود. دادیار چشم غره

وارد شد. در نگاه اول با مردی ناآشنا، تقریبا هم سن 

برو درهم فرو و سال خود مواجه شد. اخمی کرد و ا

 برد.

 آد؟یادت نمی-

حتی صدای بم مرد هم باعث یاری کردن ذهن دادیار 

 نشد، این مرد از ذهنش زیادی به دور بود.
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کنم به قدری آشنایی آرمتون و فکر نمیبه یاد نمی-

هویی داشته باشیم که خونه من بیاید و پسرمو با یک

 اومدنتون بترسونید.

 برداشت.نگاه مرد به سمت آکام خیز 

 پسرت؟ جدی مرد به این گندگی پسرته؟ -

 پوزخندی زد و افزود:

کردم پسر به این قد و هیکل از یه مهمون فکر نمی-

 بترسه، اوه انگاری تو تربیتش اشتباه کردی!
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 نشنیدیم گل پسر؟تا قبل از بابات که ما صداتو -
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 کرد.ذهن دادیار برای آشنایی مرد یاری نمی

 آد؟واقعا منو یادت نمی-

 نگاه مرد حتی آشنا نبود.

 به یاد ندارمتون.-

 شناسمت، خیلی خوب.ولی من خوب می-

با صدای زنگ سر هر سه مرد به سمت در چرخید. 

آکام زودتر از آن دو به خود آمد و در را باز کرد که 

 بوالفضل نمایان شد. ی اچهره

 جاست.به ببین کی این-

 اخمی کرد و رو به آکام لب زد:

 نیاز به قشون کشی نبود پسر خوب.-
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ی همه چیز مرد مقابل برایش بیگانه بود جز لهجه

ای که با شنیدنش سرش به آشنای آن روزها، جز لهجه

 افتاد.درد می

 کنی؟جا چه غلطی میاین-

 نبودی!ادب ابوالفضل تو که بی-

 مرد غرشی کرد و به سمت آن فرد غریبه حمله کرد. 

نگفتم بذار به وقتش؟ سرخود بودن تو خونتون -

 هستش؟

ای به سمت آکام سر چرخاند و با صدای دو رگه

 غرید:

شناسی درو باز تو واسه چی روی کسی که نمی-

 کردی؟
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آکام هیچ نگفت سر به زیر انداخت، دادیار اما 

دانست شاید دچار مرد بود، نمی همچنان قفل نگاه

ی یادزدودگی فراموشی شده بود، ذهنش وارد دوره

پس گستر شده بود و خود فهمی برای درکش 

کرد مانند قربانی تجاوزی شده است نداشت. حس می

ها را به یاد دارد اما از یاد برد چه کسی در که صحنه 

طوری تجاوز کرده است. مرد چه زمانی و اصال چه

زد اما هیچ رغبتی برای به یادآوری ل آشنا میمقاب

چشمان عسلی مقابلش نداشت. ابوالفضل و مرد بحث 

کردند اما در میان خواب و بیداری شاید هم از زیر می

ها بود و سعی در به یادآوری فرد آب نظاره گر آن

 مقابل داشت.

 حتی یادش نیست، خودشو زده به خریت.-
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با دیدن حال او و آکام به سمت پدرش چرخید و 

 اش خود را به سرعت به او رساند.رنگ پریده

 بابا؟-

اما دادیار در این دنیا نبود و در جای دیگری سیر 

 کرد. می

 ابوالفضل.-

ی ی آکام سر به سمتش چرخاند، چهرهمرد با ناله

مات دادیار ترساندش و همین باعث خالی کردن 

 حرصش بر سر مرد شد.

وقتش بیا، حیوونی؟ احمق گفتم گفتم صبر کن به -

 االن زمانش نیست.

 ی مرد مقابل کوبید.محکم روی سینه
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 فهمی؟گفتم یا نه چرا نمی-
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 سکوت غریبه باعث بهم ریختن دادیار شد. 

 ولش کن ابوالفضل.-

ه را گرفت و به سمت اما مرد خشمگین بازوی غریب

 در کشاند.

دی، وقتی انقدر عقل نداری که حرفمو گوش نمی-

یای ات که یهویی پا نشی بباید چهار تا بکوبم پس کله

 خونه مردم!
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مرد جوان بازوی خود را از میان دستان پر قدرت 

 ابوالفضل خارج کرد و در صورتش پررنگ شد.

 کدوم غریبه؟-

 ی سرخ و کبودکرد، چهرهاین بار او بود که صدا بلند 

 داد.مرد نشان از حجم باالی خشمش می

جا واستاده از کدوم غریبه دقیقا؟ این آدمی که این-

 صد تا آشنا، آشنا تره برای من.  

دادیار خسته از گردش فکری  ذهنش وبه هیچ جا 

نرسیدن دست پشت گردن گذاشت و با صدایی که 

 آمد، لب زد:برای خود هم غریبه می

 کنی؟ کدوم آشنایی؟را سفسطه میچ-
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مرد به سمت دادیار سر گرداند و فریادش را در 

 صورت او خالی کرد.

تو همه چیو فراموش کردی، تو همه رو فراموش -

 کردی.

ابوالفضل نجوایی زیر لب کرد و با خشم باز هم 

 بازوی مرد را میان دستانش گیر انداخت.

 بسه، گورتو گم کن بمونه برای بعدا!-

دادیار بی توجه دهان باز کرد اما با صدای بلند 

 ابوالفضل لبانش بهم دوخته شد.

 دادیار.-

 پوزخند غلیظی رو لب مرد مقابل نقش بست.

 دادیار هه!-



 

Romanzo_o 184 

آکام کالفه از دوئل مقابل، دست بند پهلو کرد و به 

 دیوار تکیه زد.

 خواید بس کنید؟نمی-

 نگاه خشمگین هر سه مرد پسرک را هدف گرفت.

به هر حال ما هیچ آشنایی با این آقا نداریم، یا برو یا -

 به جا این حجم گزاف گویی خودتو معرفی کن.

 ی آکام نگاهش کرد که پسر افزود:مرد شکه از گفته

از وقتی اومدی، یا منو مورد عنایت قرار دادی یا -

 بابامو! راه خروج رو اگر بلد نیستی نشونت بدم.

شید و نام پسرش را روی دادیار دست به پیشانی ک

 لب راند.

 آکام.-
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 پسرک بی قید شانه باال انداخت.

 شم، شما به نمایش ادامه بدید.اکی من الل می-

 به سمت کاناپه رفت و تنش را روی آن انداخت.

 زنمتون.جا دید میمنم این-

اش های آکام خندهابوالفضل که از شدت تخس بودن

فت را به کنار جگرفته بود، انگشت سبابه و شستش 

گیجگاهش چسباند و چشمانش را درهم مچاله کرد. 

 نفسی گرفت و در نهایت سر بلند کرد.
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 آی و تو یه زمان مناسب حرف میبریم، بعدا می-

 زنیم.

 مرد گیج و گمراه پرسید:

 ذاری ابوالفضل؟تر؟ چرا نمی زمان از االن مناسب-

 ابوالفضل اما روی بازوی مرد کوبید و غرید:

 بعدا یعنی بعدا، یعنی امروز نه!-

 اما...-

 صدای بلند ابوالفضل کالمش را نیمه گذاشت.

 بعدا، یعنی ...برو، امشب جاش نیست.-

 مرد خشمگین به سمت دادیار چرخید.

 ام؟خوای بدونی کیتو هم نمی-
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روی سینه گذاشت و به عالمت نفی سر دادیار دست 

 تکان داد.

 نچ-

 ابوالفضل به در اشاره کرد و لب زذ:

 گم کی بیای، االن زمان مناسبی نیست.برو خودم می-

مرد هیستریک سر تکان داد و همان طور که آمده بود، 

همان طور هم در یک آن از دیدگان پنهان شد. دادیار 

محکم دست به  خسته خود را روی کاناپه انداخت و

صورت کشید و به قدری قدرت داشت که روی 

ای از سرخی نشست. میان دوگانگی صورتش هاله

خواست آن عجیبی گیر کرده بود از سمتی دلش می

غریبه را بشناسد و از سوی دیگر عالقه داشت از هر 
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چه که به گذشته مرتبط است فرار کند. از 

 د.اش خسته شده بوجای زندگیهای بیکشمکش

فهمید چرا باید به یاد نیاورد آدمی را که ادعا نمی

کرد به او زیادی نزدیک است.  به ضرب سر بلند می

 کرد و به ابوالفضل که مقابلش نشسته بود زل زد.

 خیلی آشناس؟-

ابوالفضل لب روی هم فشرد، سر باال و پایین کرد و 

 اش درهم رفت.چهره

 آره!-

 ش گذاشت.دادیار ترسیده دست روی ران پای

 چرا یادم نیست؟-
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با لیوان آبی که پیش رویش قرار گرفت سر باالتر برد 

 که با آکام رو به رو شد.

 بخور یکم، قرمز شدی.-

لیوان آب را از دست پسرش گرفت و لبخندی به 

 روی آکام زد.

 ممنون.-

 کمی از آب نوشید و باز پرسید:

 چرا یادم نیست ابوالفضل؟-

ای خارج شود  و خود با حنجرهنذاشت از او صدایی 

 خاموش نالید:

 فراموشی گرفتم؟-
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ابوالفضل ای بابایی گفت و جلوی دادیار را برای 

 روی بیشتر گرفت.پیش

 دادیار، صبر کن. پیاده شو با هم بریم.-

 دست در هوا تکان داد.

چه فراموشی؟  اول بفهم طرف کیه بعد رو خودت  -

 اسم بذار.
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با تردید لب به دندان گرفت و نگاه ابوالفضل 

 انداخت.

 دادیار؟-
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ابوالفضل که متوجه شده بود، دادیار آکام را از یاد 

برده است سر بلند کرد و رو به آکام که به آن ها 

 داد گفت:گوش می

 پیش آرام.گیرم برو آکام جان بیا برات اسنپ می-

 اش نگاه کرد و پرسید:آکام متعجب به پدر کالفه

 برای چی؟-

 خوایم حرف بزنیم.منو بابات یکم می-

 از جا برخاست و افزود:

 برو، امیرم خونه ماست، یکم بزنید تو سر و کله هم.-

 شه؟ام چی میخب مدرسه-
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دادیار کالفه سر چرخاند و همان طور نشسته به 

د. افکار مزخرف مغزش را ی تراس خیره شپنجره

 مانند مته سوراخ کرده بودند.

 برمت.وسایلت رو هم بردار، صبح خودم می-

آکام دلیل دیگری آورد که ابوالفضل محکم به پیشانی 

 کوبید.

 مونه.بابام تنها می-

دادیار سر به سمت پسرش چرخاند و با لبخند 

 مصنوعی لب زد:

م نیومدم ن، اگربرو، من شاید با ابوالفضل بیام پیشتو-

 برمت مدرسه.آم میصبح می

 آکام نگران پرسید:
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 یعنی برم؟-

 ابوالفضل حرصی بازوی پسرک را گرفت.

نگار کنه اد بیا برو ببینم، یه جوری خودشو لوس می-

 بچه دو ساله اس.

که متوجه هیچ اما آکام واقعا نگران پدر بود، با این

یکی دو شد اما از حال هایشان نمیکدام از حرف

ی پدرش ترس داشت.دادیار که متوجه شده بود روزه

از جا برخاست و به سمت آکام رفت. دست دور 

 اش انداخت و او را به سمت اتاقش برد.شانه

 جا!بیا این-

 وارد اتاق شدند که آکام کالفه پرسید:
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خوای راجع به این چند وقت و این حالت بابا نمی-

 توضیح بدی؟ ماجرا چیه؟

ی آکام روی تخت، نگاه چرخاند و بادیدن کوله دادیار

اش که راجع به روی تخت گذاشتن کولهبدون آن

 تذکر دهد، کیف را برداشت و به دست پسرش داد.

تو وسایلت رو بردار و برو پیش آرام من به وقتش -

دونم بینی که فعال خودمم نمیدم. میبرات توضیح می

 ماجرا چیه!

ن سکوت وسایلش را آکام سکوت کرد و در هما

 ی ابوالفضلجمع کرد، دادیار اسنپی را به مقصد خانه

 گرفت و پسرش را راهی کرد.

زمانی که دوباره مقابل ابوالفضل نشست دست روی 

 دهان گذاشت.
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 خب، بگو!-

 اصال برات آشنا نبود؟-

 دادیار عصبی صدا بلند کرد.

 نبوده دیگه، اگر بود االن مثل خنگا جلوی تو نبودم.-

رخ ی سابوالفضل دست به پیشانی کشید و به چهره

 دادیار نگاه دوخت.

 چه قرمز شدی!-

 لبخندی زد و ادامه داد:

 دادیار-

 میان حرف مرد پرید و غرید:

شه رک و رو راست حرف بزنی؟ مقدمه چینی می-

 نیازی ندارم.
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 ابوالفضل سر باال و پایین کرد.

 .اکی، بذار من زرمو بزنم بعد تو زرتو بزن-

 دادیار نگاهش کرد که او افزود:

ببین هیچ فراموشی وجود نداره، اصال به یاد -

 نیاوردنت و نشاختنت عادی.

 دادیار همچنان منتظر نگاهش کرد.

 مجید.-
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 چشم ریز کرد و سر کج کرد.

 کی؟-
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 مجید، یادت نیست؟-

دادیار مبهوت دست روی ته ریشش کشید و نگاهش 

 را در خانه چرخاند.

زنی؟ شناختی یا واضح تر بگم مجید چرا حرف نمی-

 کیه؟

 دست جلوی صورت دادیار مبهوت شده تکان داد.

 با توام ها!-

 زمانی که سکوتش را دید خود باز افزود:

 برادرت، برادر کوچیکت.-

شکی که از ا دادیار بغض کرده دست روی قطره

 چشمش چکید کشید.

 نه سالش بود وقتی تو...-
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دادیار از جا برخاست و به سمت تراس رفت، در 

تراس را باز کرد و وارد  شد. بلند بلند نفس گرفت، 

هایش خیس سعی کرد اشک نریزد اما ناخواسته گونه

 شدند. 

مجید خیلی دنبالت گشت، از من از امیر از -

ت اما خب به در بسته بر ات رو گرفبابا...خیلی پی

 خورد. می

 خوام ببینمش.بهش بگو بره، بگو نمی-

 دادیار...-

 اما صدای فریاد بلند مرد فضا را پر کرد.

بهش بگو از همون جهنمی که اومده، برگرده همون -

 جا!
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 دادیار آروم باش.-

 خشمگین به سمت ابوالفضل هجوم برد.

 تو باعث شدی پیدام کنه؟-

ی مرد را محکم کرد که دادیار یقهابوالفضل سکوت 

 گرفت و به دیوار تراس کوباند. 

 عوضی من بهت اعتماد کرده بودم. -

ابوالفضل سعی کرد آرام باشد، دست باال آورد و 

 هایش را روی دست دادیار گذاشت.انگشت

 دادیار، گوش کن. -

 های لبالب از اشک مرد زل زد و افزود:به چشم

تو و به پسرت آسیبی کسی هم قرار نیست به -

 برسونه.
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 اشتباه کردی ابوالفضل، خیلی اشتباه کردی.-

صدای پر از عجز مرد جوان باعث بسته شدن چشمان 

 ابوالفضل شد.

گفتم هم پشیمون من نگفتم دادیار، اما اگر می-

 شدم. نمی

 ی او را چنگ زد.اما دادیار عصبی تر یقه

کرده قدر ازشون دورم که حتی فراموش من ان-

شی؟ کی رو داری واسه من یادآور می بودمشون، چی

 آری تو زندگی نصفه و نیمم؟رو داری می

تو حق داری یادت نیاد، مجید زمین تا آسمون با -

 بچگیش فرق کرده.
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دادیار بزاق دهانش را با بغض قورت داد و به تاسف 

 سر تکان داد.

کارتون کردم که ذارید زندگی کنم؟ چیچرا نمی-

 دید.قدر آزارم میان

 باز به سمت ابوالفضل چرخید.

 ی لعنتی چیدونی آکام اگر بفهمه تو اون گذشتهمی-

 شه؟بوده، چی می

 خیال سر تکان داد.ابوالفضل بی

 شه و قرارم نیست بشه.چیزی نمی-

 رنگ مرد را رنگ داد.خندی لبان خشک و بیتلخ

 کاش منم مثل تو خوش خیال بودم.-



 

Romanzo_o 202 

نیستم، فقط مثل تو همه چیو  من خوش خیال-

 سختش نکردم.
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 نگاه مرد رنگ باخت و نجوا کرد:

تونم آسون چیزی که سخت هست رو من نمی-

 بگیرمش ابوالفضل.

با انگشت اشاره به گیجگاه خود کوبید و در نگاه 

 افزود: ی ابوالفضلگرفته
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شه. شه، هیچی فراموش نمیجا ثبت میهمه چی این-

های های روحم، من قاتلهای تنم نه زخمنه زخم

 بخشم. زندگیمو نمی

 نگاهش شکست و باز بارید، با صدایی خفه لب زد:

کشه. یه بار پسر یاد اون روزا منو روزی هزار بار می-

 . پونزده سالهی ی سیزده ساله، یه بار پسر ترسیدهبچه

خندید، تلخ خندید، زهر خندید...بغض به سمت سر 

 هجوم برد و مانند بمب ساعتی ترکید. 

حداقل پیش من از آسونی روزایی نگو که با گوشت -

 و خون احساسشون کردم. 

ریش بور خود دست کشید و با درد ابوالفضل  به ته

شد. متوجه داغ های دادیار میلب گزید. متوجه حرف
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دانست باید چه کند شد و نمیی روی قلبش میتازه

 برای این برادر داغ دیده. 

 ذارم کسی بیاد سمتت.تا وقتی تو نخوای نمی-

دادیار تای  ابرو باال انداخت و چندین بار سر باال و 

 پایین کرد.

 آفرین، نذار هیچ وقت به من یا به آکام نزدیک بشه.-

ان ابوالفضل با لحن تهدید آمیزی که ترس به ج

 انداخت، افزود:

هیچ وقت ابوالفضل، چون زندگیم تحت تاثیر اون -

 رم که دیگه هیچروزا قرار بگیره یه جوری با پسرم می

 اثری ازم نباشه...

 خندید و دیوانه وار گفت:



 

Romanzo_o 205 

کنم رفیق...پسر دایی...برادر. دونی که عملیش میمی-

. د ندارهتو این دنیا هیچی باارزش تر از آکام برام وجو

کنم. همون طور که برای حال خوبش هرکاری می

 جوری زندگی کردم تا سر پسرم همیشه باال باشه. 

 شانه باال انداخت و لب زد:

من بلدم زندگی کنم، خوب زندگی کنم و از تک -

دارم حال خوشمو تک روزام لذت ببرم. نمی

 برگردونید به هفده سال پیش.

ای درد د که لحظهخواست به سمت خانه حرکت کن 

کل وجودش را گرفت و زمین زیر پایش به لرزه افتاد. 

دست به چهارچوب در گرفت و نفس عمیقی را از 

هایش خارج کرد. از ضعفش متنفر بود حتی در ریه

 این شرایط از خودش هم انزجار داشت. 
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ابوالفضل با دیدن حال خراب دادیار بدون هیچ حرفی 

د تا وارد خانه شود. بازویش را گرفت و کمک کر

روی مبل که نشست، چشم بست و دم و بازدم 

 عمیقی گرفت.

 

  

40 

ابوالفضل هم کنار کاناپه زانو زد و دست دادیار را از 

 سرش جدا کرد.

پاشو بریم یه سرم برات بزنن،  این طوری تا چند -

 افتی.از زندگی میروز 
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دادیار با درد چشم باز کرد و سکوت کرد. ابوالفضل 

 عصبی نچی را روی لب راند و گفت:

خوب شد اون بچه رو فرستادیم رفت، پاشو دادیار -

 آکام این طوری نبینتت. 

 ی کاناپه گرفت و ازبا آمدن نام پسرش دست به دسته

جا برخاست، به سمت اتاق رفت که صدای پر خشم 

 ابوالفضل به گوشش رسید.

همیشه  پسرت آره؟ دادیار پس کی  خودت؟ تو -

توجه هستی و حتی واسه درد تنت هم به خودت بی

 گی آکام.فقط می

 به سمت مرد عقب گرد کرد و لب زد:

 آکام یعنی من...-
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بدون هیچ حرف دیگری وارد اتاق شد و به سختی 

ت ک دسلباس بیرونی که هنوز به  تن داشت را با ی

گرم کن سیاه قرمز عوض کرد. به خاطر خم کردن 

سرش آخی گفت و به دلیل سست شدن پاهایش 

ی تخت نشست. با خیسی که پشت لب گوشه

احساس کرد، دست باال برد که  خون را احساس کرد. 

نای بلند شدن و خود را به سرویس بهداشتی رساندن 

حال روی تخت دراز کشید و نگاهش را نداشت. بی

فت او گا به سقف سفید کشاند. ابوالفضل راست میر

خود را خیلی وقت بود که به فراموشی سپرده بود. 

شد. غذای مورد همه چیزش در آکام خالصه می

عالقه آکام، ورزش مورد عالقه او، مکان تفریح آکام، 
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شد حتی درمان تن و همه چیز در پسرش خالصه می

 بدنش هم باز دلیلش آکام بود.

آورد از چه زمانی خود را وقف پسرش د نمیبه یا 

شک خواست احتمالی بگوید، بیکرد اما اگر می

رفت که نوزاد کوچک و مغزش به سوی روزی می

ای گذاشتند و ساله خونی را در آغوش پسرک چهارده

دانست با عروسک درون دستش باید چه پسرک نمی

کند. دست روی پیشانی گذاشت و باز فکرش به 

فت که مسئولیت پدر بودن را روی روزی ر

اش کوبیدند. مسئولیتی را که از توان پسر پیشانی

ای چهارده ساله خارج بود. ابوالفضل با دیر کردن بچه

دادیار موبایلش را درون جیب گذاشت و به سوی 
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اش راه اتاق رفت با دیدن دادیار که خون تا زیر چانه

 آورد.پیدا کرده بود، خشمگین نامش را به زبان 

 دادیار!-

یرد، به گمطمئن بود که خشم ابوالفضل گریبانش را می

 همین دلیل سعی کرد بلند شود.

 سرم گیج رفت واسه همون دراز کشیدم. -

ای از لجاجت مرد مقابلش حرصش ابوالفضل لحظه

 گرفت.
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 زدی؟مردی صدام میمی-
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با همان حرص به سمت دادیار رفت، مرد که تازه 

توانسته بود روی تخت بنشیند دست به حالت تسلیم 

 باال برد و به شوخی گفت:

 ها!نزنی-

اش گرفت، دستمال کاغذی را از ابوالفضل خنده

ی دستمال روی پاتختی برداشت و به دست جعبه

 دادیار داد.

د، تو رو چه به بچه داشتن. همه جات خون ش-

 خودت یکی رو نیاز داری تر و خشکت کنه.

ی مرد در عین دردناک بودن حقیقت خالص بود جمله

اش نیشتری در قلب دادیار شد. با و صداقت جمله

دستمال خون روی صورتش که حاال بند آمده بود را 

پاک کرد. ابوالفضل به کمکش رفت و دادیار سعی 
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وی پا که ایستاد باز با احساس لزجی کرد بلند شود. ر

 خون دستمال را زیر بینی کشید.

 چیزی نیست، بند اومده.-

دادیار از شدت سردرد نتوانست حتی سر تکان دهد. 

انداخت و همیشه سعی میهمیشه او را از پا  میگرن

کرد به این درجه از بدحالی نرسد اما این دو روز می

خانه خارج شدند و به  گویا طاقتش طاق شده بود. از

کلینیک نزدیک خانه رفتند. روی تختی دراز کشید و 

منتظر بود تا سرم تمام شد. با صدای زنگ موبایلش 

سر چرخاند که ابوالفضل زودتر از او موبایل را 

برداشت، با دیدن شماره ناشناسی آن را به سوی 

 دادیار گرفت.

 اسم نزده.-
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 ایل را گرفت و با دیدندادیار با دستی که آزاد بود موب

هایش داد از مراجعشماره ناشناسی که احتمال می

باشد، دکمه اتصال را زد و موبایل را روی گوش 

 گذاشت.

 الو-

با پیچیدن صدای ظریفی پشت خط، متعجب اخم 

 کرد. صدا برایش هم آشنا بود و هم نه!

 سالم آقای آذر.-

 دادیار متعجب پاسخ داد:

 سالم خانوم، ببخشید من به جا نیاوردم. -

 دخترک از پشت خط گفت:

 را شاملو!را هستم، ریری-
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سوی خط است که چه کسی آندادیار با فهمیدن این

باز هم متحیر شد، زیرا دلیلی نداشت دخترک ساعت 

 دوازده شب با او تماس بگیرد. 

 بفرمایید، ببخشید اولش نشناختم!-
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ی سفید مقابلش کشیده شد و نفس نگاه دادیار به پرده

 عمیقش را از سینه خارج کرد. 

 ببخشید این ساعت تماس گرفتم!-
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مرد جوان کمی خود را باال کشید و با نگاهی به 

ی اتاقک روی صندلی نشسته بود، ابوالفضل که گوشه

 اد:پاسخ د

 مشکلی نیست، بفرمایید!-

صدای آرام مرد باعث کاهش استرس و اضطرابش 

 شد. 

کنم دستبندم از دستم افتاده. امروز تو مطب، فکر می-

 شما...چیزی پیدا نکردید؟

دادیار نگاهش را پایین آورد که به آنژیوکت درون 

رگش افتاد. با همان تکان کوتاه هم احساس جا به جا 

 شدن مغزش را داشت. 

من چیزی پیدا نکردم خانوم شاملو، اما فردا رفتم -

کنم، از خانوم ذاکری هم براتون مطب حتما چک می
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پرسم اگر چیزی پیدا کردن حتما بهتون اطالع می

 دم. می

ی قدی را خود را روی تخت انداخت و در آینهری

که به عنوان در کمد استفاده شده بود به خود خیره 

 شد.

 خیلی ممنون، امم...آقای آذر؟-

دادیار باز هم کسل از سردرد و حالت تهوعی که به 

 جای بهتر شدن، بدتر شده بود پاسخ داد:

 بله؟-

 من فردا بیام؟-

شدن سرم، سر تکان داد  ی ابوالفضل به تمامبا اشاره

 و عدد یک را به منظور یک ثانیه نشانش داد.
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بله من فردا تا نه شب مطب هستم هر زمانی که -

 خواستید تشریف بیارید.

اش دخترک ذوق زده خندید و سعی کرد صدای خنده

 به گوش مرد متین پشت خط نرسد.

های دانشگاهم پس من بعد از تموم شدن کالس-

 آم.می

اش از خارج شدن سرم درهم شده که چهرهدادیار  

بود، آخ ریزی لب زد اما تقریبا زمزمه بود و دخترک 

 متوجه آن نشد.

 منتظرتون هستم.-

پس از خداحافظی موبایل را روی تخت گذاشت، 

رفتگی خالص شود، دستش را تکان داد تا از خواب

سوییشرت روی گرم کنش را از روی صندلی 
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ای کنده نشدن چسب و پنبه برداشت و به آهستگی بر

 تن زد.

 به جا بهتر شدن، بدتر شد. -

 به نظرم فردا نرو مطب، استراحت کن. -

دادیار اما کالفه از جا برخاست و موبایل سوییچش را 

 هم برداشت.

شه، فردا دیدی که این دختره دانشجوت هم نمی-

 قرار بیاد پیشم.

 را؟ری-

 یش کرد.نگاه عاقل اندر سفیه را نثار پسر دای

 جز ایشون، تو کسی پیش من فرستادی؟-
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ابوالفضل خندید و سر تکان داد.  از کلینیک  که 

خارج شدند، دادیار از سوزی که ناگهان به سمتش 

آمد کاله سوییشرتش را روی سر گذاشت و خود را 

 ت.در آغوش گرف

 آوردم من،رفتم ماشینو میکردی میاه کاش صبر می-

 شی.خوره بدتر میاالن به سرت سرما می

 خیال.خوبم بابا بی-

چشمی نگاهی به ابوالفضل که دست درون جیب  زیر

 رفت، کرد.برده بود و کنارش راه می

 دونستی داداش این دختره کیه؟تو می-
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فرستاد و در همان حال ابوالفضل پیامکی را برای آرام 

 های سیاه دادیار انداخت.سر بلند کرد و نگاه به چشم

 کی هست مگه داداشش؟-

 رائین شاملو، این والیبالیست معروفه!-

ای ابوالفضل قیافه متعجبی به خود گرفت و تک خنده

 زد.

 جدی؟ مردم عجب داداشی دارن.-

 اش گرفت و مرد باز گفت:از لحن ابوالفضل خنده

ایی، حاجی من رو یارو کراشم، چه برسه به خد-

دخترای وطن. همچین برادری اگر داشتم دیگه 

 کردم که!ازدواج نمی
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دست بلند کرد تا پس گردنی را نثار ابوالفضل کند که 

 مرد جا خالی داد.

 دلقک.-

 خندی زد و افزود:نیش

 ولی داداشش مثل بادیگارد ها پیشش واستاده بود. -

 ضوعی باز چهره درهم کرد.با یادآوری مو

قدر درگیر شدم، یادم واسه آکام امضا گرفتم ازش، ان-

 رفت بدم بهش!

 واجب شد بیام بشینم تو مطبت.-

 دادیار خندید و گفت:

 جا!برو ماشینو بیار این-

 آم.حله االن می-
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گفت به سمت ورودی پارکینک دوید. تا پنهان شدن 

از شدت باال  مرد در تاریکی با نگاه دنبالش کرد.

گرفتن، درد سرش تشدید شده بود. سر به زیر 

انداخت و با سنگ مقابل پایش بازی کرد. ذهنش به 

کرد و در یک مکان ایستاده طور عجیبی شیطنت نمی

بود. بعد از اتفاقی که افتاد تقریبا شک نداشت که تا 

چند روز قرار است درگیر آن مرد شود. نام غریبه 

اش چندین و چندین باره یمیان نورون های مغز

پیچید و غایت تبدیل به لبخند تلخ و غمگینی به روی 

 اش شد.های خشک و سفید شدهلب
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ا های که ببیشتر خود را در آغوش گرفت و به ماشین

ره شد. خود را کردند خیسرعت از مقابلش عبور می

گشت و گم کرده بود، گاه در گذشته دنبال خود می

زد. باد سردی که گاه در پی آینده نگاهش دو دو می

ای چشمانش به سرش خورد باعث بسته شدن لحظه

شد. با صدای چک بلندی چشم باز کرد، ردپای 

ای هرا میان مشت گذشته ثانیه به ثانیه حال و آینده

هنوز هم صدای کوبش در آهنی پرقدرتش گرفته بود. 

رفت. و چشمان اشکی مظلوم مقابل نگاهش رژه می

ی مظلومانه، دست روی زانو ی بلند و ضجهعربده

ی جوب آب نشست. اتفاقات گذاشت و ناتوان گوشه

به یاد گذشته، با درد مانند سناریوی شفافی جلوی 



 

Romanzo_o 224 

دیدگانش را گرفته بود. با حس تهوع شدیدی دست 

برد، سر به سمت جوب چرخاند و عق به زیر گلو 

خشکی زد. هیچ برای باال آوردن نداشت، شاید تنش 

خواست خاطرات گذشته را بیرون بریزد. عق می

خشک دیگری زد که ماشینی با سرعت کنارش 

 آمدهای بلندی که به سمتش میایستاد، صدای قدم

باعث شد سر بلند کند و نگاه   ابوالفضلی که نگران 

 و زده بود، بیندازد.کنارش زان

 خوبم، خوبم فقط حالت تهوع داشتم.-

ابوالفضل با غیظ چهره درهم کرد،  بازوی دادیار را 

چنگ زد و کمک کرد تا مرد روی پاهایش بایستد. 

 دادیار بازویش را از میان دست او بیرون آورد.

 خوبم ابوالفضل.-
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ابوالفضل خسته از لجبازی های دادیار به سمت 

کت کرد و از همان جا صدای بلندش به ماشین حر

 گوش مرد جوان رسید.

خیلی خوبی، فقط برا تکمیل شدن حال خوبت به -

 کفن نیازی داری.

بند مرد حرکت اش دادیار لب گزید و پشتاز گفته

کرد. روی صندلی شاگرد که جا گرفت سر به پشتی 

صندلی تکیه داد، با صدای تق تق فندک ابوالفصل سر 

رخاند و با ابوالفضلی رو به رو شد که در به سمتش چ

 اش بود.زده حال کام گرفتن از سیگار تازه آتش

حرصت از منو سر اون بدبخت تو دستت خالی -

 نکن. 
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ابوالفضل اما با پوزخند پک عمیقی از سیگار گرفت و 

 غرید:

 ای خیلی بچه دادیار!بچه-

 نفس عمقی گرفت و افزود:

 ی ما.ریم خونهمی-

 حال لب زد:دادیار که نای بحث کردن نداشت، بی

 رم خونه خودم.من می-

 ناگهان فریاد ابوالفضل بر سرش آوار شد.

 کنی.تو غلط می-

 طوری ببینه.خوام آکام منو ایننمی-
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ابوالفضل ماشین را به حرکت درآورد و سیگار 

اش را از پنجره به بیرون انداخت،  آشفته سوختهنیمه

 ی دادیار گفت:خیالاز خوش
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 زنی به خریت!تو جدی خودت رو می-

 نگاه دادیار را که روی خود دید بلند تر فریاد زد:

دونه؟ نگران نباش کنی آکام هیچی نمیواقعا فکر می-

 اون توله مثل خودت زیادی عاقل بزرگ شده، همه

 دونه.چیو بهتر از من و تو می



 

Romanzo_o 228 

دادیار خسته دست به پیشانی گرفت و نگاهش را از 

 پنجره به خیابان  داد.

 منو ببر خونه خودم.-

زنم، زشته دیگه من تو این دادیار جدی کتکت می-

 سن دست روت بلند کنم. 

 ی خودم ابوالفضل!رم خونهمی-

 خندی زد و دست روی فرمان گذاشت.مرد نیش

 کنم.حرفمو دوبار تکرار نمیمن -

ناگهان غضب تمام وجودش را گرفت، از صندلی 

 خود را جدا کرد و رو به او فریاد زد.

 خوام االن کسی پیشم باشه.د بیشعور نمی-
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صدایش را باال تر برد که ابوالفضل از حرص لب 

 گزید.

 فهمی؟ یا نه اونمخوام کسی این حالمو ببینه، مینمی-

 از دست دادی؟

. ی دادیار رفتابوالفضل سکوت کرد و به سمت خانه

دانست لجبازی با مرد کنارش آن هم در این خوب می

حال  عواقب خوبی را به همراه ندارد.  تا خانه راه 

زیادی نبود، در همان سکوت ماشین را به سمت 

پارکینگ هدایت کرد. دادیار که فهمیده بود تند رفته 

ده شدند، ابوالفضل است، زمانی که از ماشین پیا

صدا به سمتش گرفت، سوییچ را همان طور بی

 ای در گرفتن آن مکث کرد و سپس گفت:لحظه

 خواستم داد بزنم، اعصابم خورده.نمی-
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ابوالفضل سر تکان داد، دست مرد را گرفت و سوییچ 

را میان دستش گذاشت. به سمت در رفت که دادیار 

 نالید:

 این طوری نرو داداش.-

 برادر آتش به جان ابوالفضل زد. یکلمه

خوای حال بدتو ازم پنهون قدر میبرادرتم که ان-

 کنی؟

 تلخ خندید  و لب جلو داد.

دونی! من...من که همه چیزمو تو بهتر از همه می-

خوام یکم فکر کنم، شایدم ولی امشب می

ه خواد کسیو ببینم. یبخوابم...خیلی خستم.  دلم نمی

 و فردا دوباره دادیار قبلی بشم.  ریکاوری داشته باشم
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 خندی زد و گفت:ابوالفضل لب

 باشه مراقب خودت باش.-

 عقب گرد کرد که برود اما با صدای دادیار ایستاد.

 آم دنبال آکام.خودم می-

 سر به سمت دادیار گرداند.

نیازی نیست، من صبح باید برم بیمارستان، جراحی -

راحت کن فردا رو برم تو استدارم. آکام رو خودم می

 یکم دیرتر برو حداقل، بیشتر بخواب.

 باشه، ممنون.-

رد ای را نثار او کابوالفضل مانند همیشه لبخند برادرانه

و رفت. سالنه سالنه و خسته وارد خانه شد. در را که 

بست، سوییچ را روی جا کفشی پرت کرد و به سمت 
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 اتاقش رفت. بعد از ناهار لب به هیچ نزده بود اما

هایش را از تن کند، اشتهایی هم نداشت. لباس

ی عریان زیر پتو رفت. تنهشلوارکی را پا زد و با نیم

سرمای لحاف را به جان خرید، با لذت در خود جمع 

شد، سعی کرد بدون اندیشدن به موضوعی  به خواب 

برود. چشم بست، به قدری خسته بود بود که به 

 سرعت خواب رفت.
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اسپک محکمی را زد که درست میان زمین حریف 

 خوابید، مشتی در هوا پرت کرد.

 هووو-
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 کنه آقا رائین!می چه-

ی زمین رفت و بطری آبش را با خنده به سمت گوشه

برداشت و یک نفس سر کشید. کمی از آب را روی 

اش را از عمیقی گرفت. حولهصورت ریخت و نفس 

روی صندلی برداشت و صورتش را پاک کرد. با 

اش برخورد کرد، سر چرخاند ونگاه دستی که به شانه

 در نگاه میثم همیشه خندان انداخت.

 حاجی نفر اول دعوتی تیم ملی خودتی!-

که خود هم امید زیادی به دعوت شدت داشت، با این

بستن درش آن را  کمی دیگر از آب نوشید و بعد از

 ی زمین انداخت. گوشه

ها خیلی خوبن، به همون نسبت انتخاب ماها بچه-

 شه.سخت تر می
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 اش انداخت.میثم ادایش را درآورد و چینی به بینی

 قدر سخاوتمند شدید؟اوه آقا شما از کی تا حاال ان-

ی روی گردنش را برداشت و به سمت او حوله

 پرتاب کرد. 

 ببند بابا!-

سمت صندلی رفت و خود را روی آن انداخت،  به

خسته سر عقب برد و پاهایش را  در عرض شانه باز 

کرد. خم شد و باز بطری آب را برداشت، به عادت 

همیشگی محکم در دست تکان داد که صدای غرولند 

 میثم برخاست.

 نکن گرگیجه گرفتم.-

 خیال لب زد:خندی زد و مانند همیشه بینیش
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 ببند بابا!-

کنه، چرا دونی که هر چی بهش بگیم بدتر میمی-

 گی!می

ی محمد که میثم را مخاطب قرار با صدای غرق خنده

 داده بود، سر بلند کرد.

 تو هم فعال ببند!-

 آی بریم کوه؟جمعه می-

خاست ای اندیشید و در حالی که از جا بر میلحظه

 گفت:

 نه بابا، ولمون کن.-

ای رفیقش محکم روی میثم حرصی از رو مخ بودن ه

 ی او کوبید.شانه



 

Romanzo_o 236 

 ضد حال نباش دیگه!-

ای را نثار رائین دست روی شانه گذاشت و چشم غره

 پسر جوان کرد.

 هوی چته وحشی؟ -

مردم اگر بدونن دختراشون عاشق توی بد دهن -

 ذارن.هاشون داغ میشدن، پشت دست بچه

رائین چشم ریز کرد و در حالی که به سمت زمین 

 ، گفت:رفتمی

 زنی میثم!قدر حرف میچه-

ی تاپ پسر جوان چشم گرد کرد و از پشت یقه

 ورزشی او را گرفت.

 صبر کن ببینم، باتوییم هاا!-
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کالفه از اصرار دوستانش به سمتشان چرخید که 

 احمد گفت:

 روت حساب کردیم.اذیت نکن دیگه -

 رید حاال؟کجا می-

 میثم با ذوق میان حرفش پرید:

 توچال-

 قدر ذوق داره؟یه توچال ان-

 احمد با   ابرو به میثم اشاره کرد و چشمک زد.

 ، داره انگاری!اگر دیت اول با یار باشه-
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اش افتاده بود، خندید و با رائین که تازه دوزاری

 هیجان گفت:

 نوم پا داد باالخره.که این طور، پس خا-

میثم لب به دندان گرفت و با موزیکی که در سالن 

 پیچید قری به کمر داد.می

 داد، داد...باالخره داد.-

بری که چی بعد تو چند تا نره غول با خودت می-

 بشه؟

 ای ایستاد و گفت:پسر لحظه

 آد.خب اونم با اکیپ دوستاش می-

 مظلوم کرد.هایش را اش کوبید و مردمکروی گونه

 این تن بمیره نگو نه رائین!-
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رائین با دیدن نگاه مشتاق میثم یاد روزهایی افتاد که 

 داد.برد و او پا نمیدر کف این دختر به سر می

 باشه خر شرک.-

خر ی آتوجه به کلمهصدای پر ذوق و مشتاق پسر بی

 رائین  فضای سالن را پر کرد.

 ایول...-

ی هر سه بار صدای خندهباز هم قری داد  که این 

 او گم شد. پسر در شادی

 اسکی وسایل بردارم؟-

 میثم بشکنی در هوا زد.

گم رائین از لحاظ هوش یه چیز دیگه همیشه می-

 هست هاا!
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 پس گردنی را نثار احمد کرد و با دست اشاره کرد.

ببین یاد بگیرید اون وقت من سه ساعت با شما سر -

ریم ولی امان از می زدم که واسه اسکیو کله می

 ای هوش که بفهمید.ذره

خوای کالس بیای همون رائین به داداش تو می-

خوره  ما نهایت بتونیم جلوی یار شما  دردت می

 سوار بر برف سفید ُسر بخوریم.

ی بلند رائین در فضا ی احمد، صدای خندهاز گفته

 پیچید.

 مبریکی باید به خود من اسکی یاد بده شما رو می-

 واسه حفظ آبرو! 

ی آویزان ی ناالنی به خود گرفت و با چهرهقیافه

 ای افزود:شده
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وگرنه باید یدونه از این تیوپ ها بخرم جلوش -

 سرسره بازی کنم.

لرزید به کمر رائین با صدایی که از شدت خنده می

 پسر کوبید.

 مجبوری قپی بیای که توش بمونی؟ -

انش را به دو طرف میثم تای ابرویی باال اومد و دست

 باز کرد.

هایی گلی  مثل شما به چه دردی پس رفیق-

 خورن؟می

خوای وقتی سوار تیوپی ما از پشت هلت بدیم؟ می-

 اد همینه!نهایت کاری از من بر می

 احمد در جواب محمد افزود:
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شایدم رائین رنگ بزنیمو جای  میثم تحویل خانوم -

 بدیم.
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 رائین از خل بازی آن سه نفر سر به تاسف تکان داد.

 شید؟شماها چرا آدم نمی-

 شن.بابا بزرگ...فرشته ها که آدم نمی-

زبان در دهان چرخاند و نگاه میثم کرد. حرفی را 

برای زدن مزه مزه کرد و از شدت خنده دست به 

 کشید.ی لب گوشه

 ای کنی؟خوای قهوهطوری میراحت باش چه-
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 ای شدن نداری که، ذاتا...برادر من تو نیازی به قهوه-

ی محمد و میثم به میان حرفش پرید و صدای خنده

 احمد سالن را پر کرد.

باشه باشه آدم باش حیوان، این طوری جلوی بانوی -

 زیبا و با شخصیت من حرف بزنید همون جا یه...

 گشت شصتش را نشان داد و ادامه داد.ان

 ده و زت زیاد.نشونم می-

خواد اون دختر بنده خدا بدبخت خب منم دلم می-

 نشه.

میثم حرصی دست انداخت پشت گردن رائین و 

 محکم فشرد.

 شرف عالمی رائین.یعنی بی-
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رائین سر خم کرد تا از دست میثم خالصی پیدا کند 

 فت.اما پسر محکم تر گردنش را گر

 شعور!گیره بیولم کن گردنم می-

 صفت بارز خودت رو به من نسبت نده.-

 با صدای یکی از بچه ها، رائین را رها کرد.

 بچه ها چه خبره، همه ریختن تو خیابون ها...-

از پشت میز برخاست، پنجره را گشود تا کمی هوا 

ی ساعت وارد اتاق شود، انگشتش را روی صفحه

ی کوچک که یک ظهر را نشان کشید و به عقربه

اش را داد خیره شد. سر و صدای بیرون توجهمی

جلب کرد. سر باال آورد و به خیابان نگاه دوخت، 

اش را زینت داد. ترافیک سنگین باعث اخمی چهره

قفل شدن ماشین ها شده بود. از سر و صدای باالی 
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خیابان و داد و فریاد مردم، پنجره را بست. هنوز هم 

. به خواست با صدا بدتر شودد داشت و نمیسردر

سمت در اتاق رفت پس از گشودن در، میان 

 چهارچوب ایستاد. 

 دونید چه خبره؟خانوم شما می-

ذاکری که با صدای در اتاق سر از موبایل درآورده 

 بود، سری به تاسف تکان داد.

واال انگاری یه سری جاها رو به خاطر تظاهرات -

 بستن.

تای ابروی باال انداخت و دست روی ته متعجب 

 ریش سیاهش کشید.

 تظاهرات؟-
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 _اره انگاری!

 دادیار لب جلو داد و متفکر لب زد:

 پس احتماال خانوم شاملو هم نتونه بیاد.-

خیابون ها که خیلی شلوغ شده، به خصوص قسمت -

 های مرکز شهر.

دادیار سر باال و پایین کرد، خواست به اتاق باز گردد 

 ذاکری گفت: که

ی دختر منم زنگ زدن انگاری گفتن از مدرسه-

شوهرم بره دنبالش، گویا مدارس رو تعطیل کردن و 

 گفتن خطرناکه!
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 ی زن چشم گرد کرد.دادیار مبهوت از گفته

 یعنی چی؟ به بچه ها چه ربطی داره؟ -

ی ندانستن سر تکان داد. نچی را روی لب زن به نشانه

ی راند، موبایل از جیب درآورد و به سرعت شماره

دبیرستان آکام را گرفت. پس از تماس به اتاق 

بازگشت و در فکر دستی به صورت و سر دردناکش 

ه خانه ب کشید. مدیر دبیرستان گفته بود بچه ها یا خود

گویا  اند.اند یا پدر و مادرشان به دنبالشان آمدهبرگشته

به نوبت در حال تماس گرفتن با خانواده ها بودند. 

دادیار هم به خاطر نزدیکی مدرسه آکام به مطب 

 گفت که به پسرک خبر دهند به مطب بیاید.
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دانست به سمت میز رفت و به آن تکیه زد، نمی 

درست باشد یا نه اما شاید  را شاملوتماسش با ری

گفت که امروز را کنسل کنند. در این شلوغی باید می

به خانه رفتند به صالح ترین کار ممکن بود. در یک 

ی دختر را گرفت و موبایل را روی حرکت شماره

گوش گذاشت، از پاسخ دادن دختر ناامید شده بود، 

را در حالی که خواست قطع کند که صدای ظریف ری

ی موبایل متعجب شده ی افتاده روی صفحهمارهاز ش

 بود، به گوش مرد رسید.

 سالم.-

دادیار از میز فاصله گرفت، لب با زبان تر کرد و پاسخ 

 داد:

 سالم، ببخشید مزاحم شدم.-
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را پیش خود اعتراف کرد که این مرد صدای ری

داد برای دوبلوری. زیبایی هم دارد، صدایش جان می

 اش گرفت و گفت:خندهی خود از گفته

 مراحمید.-

من واقعیت با دیدن وضعیت خیابون ها گفتم شاید -

 بهتر باشه باهاتون تماس بگیرم.

 ی مرد را حدس زد.را نگران گفتهری

اما من نزدیک مطب هستم، سمت دانشگاه من خیلی -

شلوغ نبود تونستم خودم رو زود برسونم، فقط یکم 

  تو ترافیک همین ناحیه موندم.

اش گرفته را خندهنفس حرف زدن ریدادیار که از بی

 بود، لب گزید و گفت:
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 پس منتظرتون هستم.-

اش را به ناگهان خارج قفل شده را نفس در سینهری

 اش را در گلو پنهان کرد.کرد و جیغ خفه

 ی دیگه پیشتون باشم. من فکر کنم نهایت تا ده دقیقه-

دونم مروز بعید میای نیست، با اوضاع اعجله-

 ها خیلی بیان.مراجع

را خداحافظی کرد و با ذوق موبایل را روی ری

صندلی کنارش گذاشت. عاشق کارش بود و از فکر 

که روزی بتواند یک روانشناس موفق شود، ته این

زد. به ترافیک مقابلش چشم دوخت و دلش غنج می

ید شلعنتی را نثار این شلوغی کرد. چشم گرداند و اندی

ی راه را پیاده تواند همین اطراف پارک کند و بقیهمی

برود اما متاسفانه خیابان کیپ تا کیپ پر بود. یاد 
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تماس رائین افتاد که اصرار داشت امروز را نرود 

 مطب اما مانند همیشه در زبان پیروز میدان خود بود.

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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به سختی جای پارکی پیدا کرد، خواست ماشین 

کوچکش را میان دو ماشین غول پیکر جلوی رویش 

و پشت سر پارک کند اما هر چه تالش کرد ناکام 

ماند. در نهایت دست از تالش کشید، این پارک دوبل 

 اش بود. رائینرانندگیزدن همیشه بزرگترین معضل 

خیلی تالش کرد تا دوبل را یادش بدهد اما انگار نه 

 انگار!
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ای که به پنجره خورد، ترسیده سر چرخاند و با تقه

 پسر جوانی را دید. پنجره را پایین داد و پرسید:

 بله؟-

 تونید پارک کنید؟نمی-

 را متاثر سر نکان داد.ری

 نه متاسفانه جاش خیلی بده.-

اهش را میان دو ماشین چرخاند و در نهایت پسر نگ

 لبخند ملیحی را روی لب آورد.

تونم پارک کنم، یکم سخته به اگر بخواید من می-

خاطر بزرگ بودن ماشین و بسته بودن جا ولی االن 

جا رو از دست بدید فکر نکنم جای پارک پیدا این

 کنید.
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گفت ی رائین افتاد که همیشه میرا یاد جملهری

ین را دست هیچ کس ندهد، خواست جواب نفی ماش

اش به پسر بدهد اما با دیدن ساعت آه عمیقی از سینه

خارج شد. با حساب سر انگشتی در این مکان شلوغ 

توانست ماشین بدزدد و از همه مهم تر به کسی نمی

خورد آدم بدی باشد، البته که ظاهر پسر جوان نمی

درگیری با جدال قضاوت از روی ظاهر اشتباه بود. در 

اش پیاده شد و ماشین را دست پسر سپرد. فکری

خورد کم سن و سال تر از خودش باشد پسرک که می

به سرعت پشت فرمان نشست خیلی زود ماشین را 

را با حسرت میان آن دوماشین بزرگ جا داد. ری

دست روی قفسه سینه گذاشت، چرا پس اون مانند 
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سر از ماشین پیاده شد توانست دوبل بزند. پها نمیآن

 و سوییچ را به سمت دختر گرفت:

 خدمت شما.-

 خیلی ممنون، شرمنده کردید.-

پسر سر تکان داد که موهای لختش جلوی چشمش 

 افتاد.

این چه حرفیه کاری نکردم، اوضاع خیابون ها واقعا -

 بده هر چی زودتر برسید به مقصد به نفع تر هستش.

و را یاد دادیار آذر شمرده شمرده صحبت کردن پسر ا

ای مکث کرد. آشنا ی پسر لحظهانداخت، رو چهرهمی

زد، حاال فهمید پسر مقابلش چه کسی است. می

مبهوت از پسری که حداقل بیست دو و سه ساله 

 زد، پرسید:می
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 شما پسر آقای آذر هستید؟-

 آکام حیرتمند سر چرخاند و نگاه دختر کرد.

 بله-

 آورد و گفت:را لبخندی روی لب ری

 من کارآموز پدرتون هستم.-

آکام که تازه متوجه ماجرا شده بود به یادآورد پدرش 

گفته بود که قرار است یکی از دانشجوهای ابوالفضل 

 پیشش بیاید.

 پس فکر کنم مقصدمون یکی باشه.-

 بله گویا!-
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را شروع به راه رفتن کرد. آکام در سکوت کنار ری

خواست پیش حاج ایوب برود و با وضعی امروز می

دید تقریبا غیر ممکن بود و حتی اگر ممکن هم که می

داد به آن سمت برود. با شد پدرش اجازه نمیمی

تاد ای ایسدیدن آبمیوه فروشی کنار مطب پدرش لحظه

 و به سمت دختر چرخید.

خوام نوشیدنی بگیرم، شما ای خودم و بابا میمن بر-

 دوست دارید؟ چی

 را معذب انگشتانش را در هم گره زد.ری

 ممنون من چیزی میل ندارم.-

 آکام به توجه سر باال انداخت.
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 آب پرتقال دوست دارید؟-

 بله، ولی زحمت نکشید.-

ی بلند کرد و دستانش را درون شلوار آکام خنده

ی اسپرت روی دوش پسر هیچ جینش انداخت، کوله

 ی استایلش نداشت.سنخیتی با بقیه

 قدر خجالتی.خیال دختر تو چهبی-

را هیچ نگفت، آکام نگاهی به خیابان انداخت و با ری

 ای بعد بانیامدن ماشین به سرعت عبور کرد. دقیقه

چهار لیوان آب پرتقال پیش دختر بازگشت و با هم به 

. وارد ساختمان سمت مطب پدرش حرکت کردند

شدند با آسانسور باال رفتند. آکام در مطب را زد که 

ای بعد به دست خانوم ذاکری گشوده زد. زن که لحظه
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از کنار هم بودن آکام و دختر تعجب کرده بود تای 

 ابرویی باال انداخت.

 سالم-

آکام به سرعت از کنار زن رد شد و وارد اتاق شد با 

ر اتاق ایستاده بود دیدن پدرش که در چهارچوب د

 لبخند پررنگی زد.

سالم بر آذر بزرگ، امروز جای حاج ایوب باید منو -

 تحمل کنی.

دادیار خندید و دست میان موهای پسرش فرو برد. با 

 هم کنار آکام متعجب سالم داد.را آندیدن ری

 سالم، خوش اومدید.-

 سالم، خیلی ممنون.-
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ر حالی که به آکام آبمیوه ها را روی میز گذاشت و د

 رفت گفت:سمت سرویس بهداشتی می

من یه سر برم و بیام، بابا امروز زیادی خلوته ها -

 جا!این

 دادیار سر تکان داد و پاسخ داد:

رسونن فکر کنم امروز مردم فقط خودشون رو می-

 خونه با این اوضاع.

آکام بدون هیچ سخنی وارد سرویس بهداشتی شد. 

 خید و گفت:را چردادیار به سمت ری

من براتون میز و صندلی سفارش دادم اما امروز -

زود  بینم امروزرسه، البته با توجه به چیزی که مینمی

بریم احتماال . چون از صبح جز یه نفر کسی نیومده، 

 یه سری هم که کنسل کردن.
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 ️❤توصیه خیلیییی ویژه

 �خودم می خونم و عاشقشم

https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4N

WZk 
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ی درهمش را غمگین لب روی هم فشرد، از چهرهری

 دادیار لبخند محوی زد. 

 حیف شد-

کنیم، نگران حال یه کاری میامروز هم به هر -

 نباشید.

https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4NWZk
https://t.me/joinchat/YepID5iNhcQ4NWZk
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را سخنی به زبان نیاورد، با صدای آکام باز همه ری

 سر به سمتش چرخاندند.

حتما باید بیام دونه دونه دستتون بدم، خب بردارید -

 بخورید دیگه خودتون.

دانست که ذاکری به شوخی های آکام دادیار می

 یرد. عادت دارد و نگران بود نکند دخترک به دل بگ

ی هر کس را به سمت میز خانوم ذاکری رفت، آبمیوه

 به دستش داد و برای خود را هم برداشت. 

تونید امروز خانوم ذاکری شما اگر بخواید، می-

تشریف ببرید خونه، ما هم احتماال زودتر بریم اما اگر 

مشکلیم بود آکام هست. فقط لطفا یه تماس با افرادی 

بیارن بگیرید و بپرسید  که امروز قرار بود تشریف
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امروز میان یا نه اگر کسی قصد اومدن نداشت لطفا 

 نوبتش رو زودتر بندازید که ما هم زودتر بریم.

 ذاکری با متانت سر باال و پایین کرد.

 چشم-

 بال.بی-

دادیار به سمت اتاقش رفت و قبل از وارد شدن رو به 

 را گفت:ری

 اگر دوست دارید بفرمایید داخل.-

را با خجالت و یخی که هنوز آب نشده بود وارد ری

اتاق شد. آکام زودتر از همه وارد شد و خود را روی 

کاناپه انداخت. روی میز پدرش خم شد و لپ تاپش 

 را برداشت.
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 بابا برش داشتما!-

دادیار دست روی چشمش کشید و متذکر نام آکام را 

روی لب راند. پسرک شانه باال انداخت و در حال 

 ن کردن لپ تاپ گفت:روش

 چشم چشم.-

 را تعارف زد.دادیار سر تکان داد و رو به ری

 لطفا بشینید، راحت باشید.-

را زیر لب تنها تشکر کرد و روی مبل مقابل آکام ری

 نشست.

 بابا-

اش رفته بود، سر چرخاند دادیار که به سمت کتابخانه

 و نگاه آکام انداخت.
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 فردا امتحان زبان دارم.-

 نگاه ریز شده پدرش را دید با تردید افزود:وقتی 

گیرن بابا، یعنی به خدا از آموزشگاه سخت تر می-

 کنکور غلط بکنه همچین سطحی داشته باشه.

توانست باور کند که پسر مقابلش را هنوز هم نمیری

شد اصال؟ دادیار آذر فرزند دادیار آذر باشد. مگر می

 کرد پسریمی شک فکردید بیرا هر که نشناخته می

بیست و هفت، هشت ساله هست نه مردی که 

 فرزندی هفده ساله داشته باشد.
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با کالسوری که مقابلش قرار گرفت سر باال آورد و 

دادیار آذر را دید که کالسوری را پیش رویش گرفته 

 بود.

ور تجربیات من از زمان دانشجویی تا االن این کالس-

های عادی نبودن هستش، بیماری های که جزو نمونه

یا چیزایی که استادید تعریف کردن، به نظرم به 

 اش کنید. دردتون بخوره! اگر دوست داشتید مطالعه

 گنجینه بابا!-

را ذوق زده، دست لرزانش را پیش برد و آن را از ری

 مرد گرفت.

تونم به کپی بگیرم از این داشته باشم می تونم،می-

 برای خودم؟

 دادیار که ذوق دختر را متوجه شده بود گفت:
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فایلش رو توی سیستم دارم خودم براتون پرینت -

 گیرم. الکی هزینه نکنید بیرون.می

را دفتر را تحویل مرد داد و دادیار از اتاق خارج ری

 شد تا از کالسور پرینت بگیرد.

 داری؟ خیلی ذوق-

 را به پسر پیش رویش نگاه کرد.ری

 خب آره، خیلی دوست دارم پیشرفت کنم تو کارم.-

 آکام کمی از نوشیدنی خود را نوشید و گفت:

ندازه، خیلی خوب یادمه ذوقت منو یاد بابا می-

روزایی که با وجود کار کردن و خسته بودن اما درس 

تک خوند. این دفتر همیشه همراهش بود تک به می

 تونم بگم توش نوشته شده.تجربیاتش می
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 را تای ابرویی باال انداخت و پاسخ داد:ری

آدم ها وقتی عاشق چیزی باشن با تمام وجود براش -

 کنن.تالش می

داد، لپ تاپ را آکام با لحنی که کامال جدی نشان می

روی زانوانش تکان داد و کمی به سمت جلو خم 

 شد.

دی واسه یاد گرفتن، نه آدم درستی رو انتخاب کر-

که چون بابامه تعریف کنم، نه! اما تنها کسی که تو این

این دنیا تو خوب بودنش شکی ندارم. تو تالش هاش 

برای جایگاه االنش.  به نظر باید دانشجوی مورد 

 عالقه ابوالفضل باشی که بفرستت پیش بابا!

 استاد به من لطف دارن.-

 آکام پوزخندی زد و گفت:
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کن از این لطف خوب استفاده کنی، موقعیت سعی -

آن اما آسون از دستت ها خیلی سخت به دست می

 رن.می

ای به دخترک بر خورد اما آکام به سرعت لحظه

 حرفش را اصالح کرد.

منظورم استفاده از موقعیت پیش اومده هستش. رک -

بهت بگم پیش کسی هستی که وجدان کاری داره، 

زی که امیدوارم خیلی زود پس استفاده کن تا یه رو

 باشه خودت یه خانوم دکتر موفق باشی.

 شانه باال انداخت و خندید:

هرچند من اصال در حدی نیستم که تو رو نصیحت -

کنم، از من بزرگتری اما فقط گفتم که بتونی از شرایط 

 پیش اومده خوب استفاده کنی.
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 را لبخندی زد و گفت:ری

 ستفاده کنم.کنم از موقعیتم خوب اسعی می-

 ی لپ تاپ داد.آکام باز نگاهش را به صفحه
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 موفق باشی روانشناس بعد از این.-

 اش چینی انداخت و افزود:به بینی

هرچند شغل حوصله سر بری دارید من به بابا هم -

 ن با آدما!می گم، کل روز سر و کله زد

 را اما باعشق پاسخ داد:ری
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ولی خیلی قشنگه، کمک کردن به آدما. اینکه بتونی -

 یکی رو از حال خراب نجات بدی.

 آکام سر باال آورد و نگاه دختر انداخت.

شه به یه نفر کمک کنی تا روح که بدونی میاین-

بهتری داشته باشه، تا با فکر راحت تری سر روی 

 شیرینه. بالش بذاره واقعا

 پسر تای ابرویی باال انداخت و لب زد:

 درسته!-

 کمک به آدما کال حس خیلی خوبی داره. -

 ای اندیشید و سپس گفت:آکام لحظه

 گه همیشه!درسته بابا هم همینو می-
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را دیگر سکوت کرد و حرفی به زبان نیاورد. ری

های درون دستش باز ای بعد دادیار به همراه کپیدقیقه

ق بازگشت. ورقه ها را مرتب کرد و به دست به اتا

را سپرد. ساعتی بعد ذاکری مطب را ترک کرد و ری

آید. تنها اطالع داد مراجعی ساعت پنج به مطب می

ی را به اصرار تماس رائین و همین طور گفتهری

دادیار آذر زود تر مطب را ترک کرد.  هرچند که 

 ر گفت مراجعمیل بود اما آقای آذکامال موقع رفتن بی

ی بودن او در اتاق را ندهد. آید احتماال به اجازهکه می

با صدای آیفون موبایلش را روی میز گذاشت و 

برخاست، آیفون را برداشت که صدای مرد همسایه 

 در آن پیچید.
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ببخشید این ماشین دویست و شیش سفید برای -

 شماست؟

اش کشید و سعی کرد به یاد آکام دست روی پیشانی

 است.بیاورد که ماشین پدر کجا پارک شده

 آم.االن می-

آیفون را سر جایش گذاشت و به سوی اتاق پدرش 

ی پدرش در ای را به در زد و بعد از اجازهرفت، تقه

 را گشود.

 بابا ماشینو جای بدی پارک کردی؟-

 دادیار اخمی روی چهره نشاند و پاسخ پسر را داد.

 یست.بیرون گذاشتم اما جای بدی ن-

 گه برم جا به جا کنم.همسایه می-
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دادیار سوییچ را از روی میز برداشت و به سمت آکام 

گرفت. پسرک وارد اتاق شد و بعد از گرفتن سوییج 

 پرسید:

 کجا گذاشتی؟-

 کنار پارک گذاشتم آکام.-

پسر سر تکان داد و به سرعت از مطب خارج شد. 

فضا را ی مردم تمام صدای شعارها، آژیرها و همهمه

پر کرده بود. از بعضی نقاط دود برخواسته بود و 

گرفت. آکام گاهی شلیکی و انفجاری صورت می

ترسیده ماشین را  کمی جا به جا کرد و بعد از دوباره 

پارک کردن آن پیاده شد. باز به سمت ساختمان رفت، 

سر پایین انداخت و موزیکی را زیر لب نجوا کرد. در 

د، خواست در را ببندد که فردی را باز کرد و وارد ش
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میان در قرار گرفت و  او را کمی به عقب پرت کرد. 

آکام متعجب به پسر جوانی که با ظاهر خونین و 

زخمی مقابلش ایستاده بود نگاه دوخت و هراسان 

العملی نشان ای مبهوت ماند و نتوانست عکسلحظه

دهد. مرد جوان به سرعت به سمت در چرخید و آن 

 ، پسرک متحیر و با تپش قلبی که باال رفته بودرا بست

 لب زد:

 تو...تو کی هستی؟-

 کنم.تو رو خدا کمکم کن، خواهش می-

آکام ترسیده نگاه در اطراف چرخاند، به خاطر شرایط 

امروز اکثرا رفته بودند و تقریبا تنها افراد مانده او و 

پدرش بود. گامی به عقب برداشت و چهره درهم 
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از ترس زیاد لرزید و به خاطر نزدیکی  کرد. صدایش

 مرد قالب تهی کرد.

 گی تو؟چی می-

 

  

56 

پسر جوان هراسان نگاه در این سو و ان سو چرخاند، 

آکام خواست مرد را از ساختمان خارج کند که مرد 

ی او از درد به سینه ی زورشماندهناشناس با ته

 کوبید. آکام واقعا ترسیده بود، گامی به پشت برداشت.

 برو بیرون.-
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های پسر حرصش گرفته بود مرد که از سمج بودن

ی پسر از درد محکم بازوی آکام را چنگ زد. چهره

درهم شد و در یک حرکت با خشم بازوی خویش را 

 از دست مرد خارج کرد.

 ات.ِد دو دقیقه بمون سرج-

آکام مسکون در جایش استاد و به مرد که گویا به 

 سختی سر پا ایستاده بود نگاه دوخت.

یه جا بهم بده، بگیرنم معلوم نیست چه بالیی سرم -

 بیاد. 

 آکام چشم ریز کرد و متعجب پرسید:

 چی؟-
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پسر که از نفهمی آکام کفری شده بود، با صدایی که 

 کرد باال نرود، غرید:سعی می

 شب رو یه جا بهم بده.یه ام-

اش افتاده بود به سمت در رفت پسر که تازه دوزاری

 و در همان حال گفت:

 بیا برو عمو خدا روزیتو جا دیگه حواله کنه!-

 مرد ملتمس به سمت پسر رفت.

 کنم.خواهش می-

آکام سر چرخاند و به پشت سر نگاه کرد. لب خشک 

 چرخید.اش را زبان تر کرد و باز به سمت مرد شده

عدش تو آره ببابام بیاد پایین ببینه اول پدر منو در می-

 کنه.زنه چک و لگدی میرو می
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ای را نثار مرد عصبی صدا کلفت کرد و چشم غره

 کرد.

 بزن به چاک من دنبال شر نیستم. -

 کنم.فقط یه جای کوچیک بهم بده جبران می-

آکام )ای بابایی( را زیر لب زمزمه کرد. دست به پهلو 

دانست باید چه کند. نگاه گرفت، گیج شده بود و نمی

هایش قفل انبار کوچک واحد گرداند که مردمک

پدرش شد که جز چند جعبه و یک میز وسایل 

بیشتری درونش نبود. سر پایین آورد و این بار 

د مطب و چشمش به کلید انبار افتاد که کنار کلی

 سوییچ جاخوش کرده بود. 

بیا برو مرد حسابی، بیا برو شر درست نکن برای -

 من.
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مرد که دیگر نای ایستادن نداشت به دیوار تکیه زد و 

آکام یک آن فکر کرد االن است که از هوش برود. 

دست جلو برد، بازوی مرد را چسبید و ترسیده لب 

 زد:
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 نیوفتی!-

فکر به مرد از درد چشم روی هم گذاشت و آکام بی

سمت انبار رفت. در کوچکش را باز کرد و باز به 

سمت مرد زخمی برگشت. دست دور بازوی او 

هایش با ترس انداخت، با خونی شدن سرانگشت
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آلودش خیره های خونعقب کشید و به سرانگشت

 دهان فرو فرستاد و لب زد: آب شد.

 با چی زدنت مگه؟-

 مرد که دیگر نای حرف زدن نداشت نالید:

 با باتوم لهمون کردن نامردا.-

پسر با دلسوزی جلو رفت و این بار برای درد 

نکشیدن مرد جوان به آهستگی دست دور کمر او گره 

ی دیوار زد و به سمت انبار کشاندش، او را گوشه

انباری را نیمه باز گذاشت و خود هم کنار نشاند، در 

مرد دردمند زانو زد. از زخم های تن مرد چهره درهم 

آلودش کرد و به آرامی دست به سمت بازوی خون

برد. میان راه دست پس کشید و کالفه از جا 

 برخاست.
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دونم کی بتونم بیام بیارمت بیرون من باید برم، نمی-

 تا موقع رفتن.  کنم برات آب بیارمولی سعی می

ی مرد سر باال آورد و  با چشمانی نیمه باز به چهره

 ی پسر نگاه دوخت.آشفته

 دم...جب..ران...کنم.مم..ممنون، قو..ل... می-

آکام سخنی نگفت و از انبار خارج شد. در را بست، 

ای اندیشید شاید بهتر باشد کلید را به مرد بسپرد لحظه

شود. عصبی انبار باز نمیسپس یادش آمد از داخل در 

 ها رفت. کارشتک قفلی را به انبار زد و به سمت پله

ه فهمید چه گلی باید باشتباه محض بود. اگر کسی می

کرد. فهمید باید چه میریخت؟ اگر پدرش میسر می

میان راه پله ایستاد و لب گزید، اولین بارش بود که 

. هان کندخواست از پدرش پناتفاق به این مهمی را می
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اش کشید و خشمگین دست ال به الی دست زیر بینی

موهای پر پشتش فرو برد. با یادآوری دستان 

اش از حرص دندان روی هم فشرد. خوب خونی

شود و دانست این ماجراها شوخی سرش نمیمی

ای از او سر دانست چرا چنین حرکت کودکانهنمی

تاد کمی افزده است. هرچند  یاد تن خونی مرد که می

کرد. شاید اگر پدر هم جای او بود خود را آرام می

ی داد. با عذاب وجدان بقیهچنین کاری را انجام می

پله ها را هم باال رفت، وارد مطب شد و دستانش را 

شست. یک ساعتی در گیر و دار او و تفکراتش 

گذشت و او در همان زمان از آشپز خانه بطری آبی به 

کیکی که داخل کوله پشتی ی کوچک همراه بسته

داشت را برای مرد برد تا حداقل از گشنگی و تشنگی 
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جان ندهد. مغموم باز پشت میز منشی برگشت، دست 

زیر چانه بست کرد و با انگشت اشکال نامشخصی را 

روی میز طرح زد. به قدری ذهنش درگیر مرد در انبار 

و کار اشتباهش بود که نفهمید مراجع پدرش چه 

فته است. با خارج شدن پدر از اتاقش او هم  زمانی ر

 از جا برخاست.
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 دادیار به سمت آکام آمد و گفت:  

 میرم.بدو بریم من دارم از گشنگی می-
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ی ی خستهای به چهرهلب به دندان گرفت و لحظه

 پدرش نگاه دوخت.

 بابا.-

دادیار که در حال چک کردن موبایلش بود با صدای 

 مضطرب آکام به سرعت سر باال آورد.

 جانم؟-

 دستش را مشت کرد و کسل لب زد:

 هیچی.-

 دادیار نگران باز پرسید:

 خوبی آکام؟-

 لبخند مصنوعی رو لب کاشت و پاسخ داد:

 خوبم بابا!-
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ای دادیار سر تکان داد که آکام با صدای بم شده

 پرسید:

 هیچی از صبح نخوردی؟-

دادیار به سوی پریز برق رفت و در حال خاموش 

 کردن چراغ ها گفت:

 ی تو هیچی.بعد از صبحونه و آبمیوه-

های کوتاهش را در پسرک از شدت استرس ناخن

رود و کرد روی هوا راه میکف دست نشاند. حس می

 از دروغی که به پدرش گفته بود حال بدی داشت. 

 بابا این طوری از پا میوفتی، یکم به خودت برس.-

دادیار به سمت پسرش چرخید و روی بینی پسرش 

 زد.
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 نگران من نباش قورباغه!-

 آکام رو اعصابش رفته بود. یرنگ پریده

 مطمئنی خوبی دیگه؟ رنگت پریده.-

 پسر سر تکان داد و باز زبان به دروغ گشود.

 آره خوبم.-

دادیار دیگر حرفی نزد، وسایلش را برداشت و به 

سمت در رفت. منتظر ماند اول آکام خارج شود و 

ن ها که پاییسپس خود پشتش در را قفل کرد. از پله

آکام روی در انبار ماند و محکم دست به رفتند، نگاه 

 صورتش کشید. 

 کنی؟ بیا دیگه!آکام چیو نگاه می-
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نفس از سینه خارج کرد و پشت سر پدرش از 

ساختمان خارج شد، سوار ماشین که شدند آکام 

 ناگهانی گفت:

 شه من برم پیش محمد درس بخونیم با هم؟بابا می-

ه متفکری دادیار سر به سمتش چرخاند و با نگا

 پرسید:

 تو این اوضاع؟-

 پسر با اصرار گفت:

 خونیم. کنیم که، فقط درس میکاری نمی-

 نچ، نه!-

 آکام از شدت اضطراب حالت تهوع گرفته بود. 

 کنم، یه این بار.خواهش می-
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 ماشین را به حرکت درآورد و گفت:

 گفتم نه آکام.-
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دانست باید چه کند، نگاهش به کلید مطب دیگر نمی

که روی داشبورد افتاد، زمانی که حواس پدرش پرت 

 شد، کلید را برداشت و در جیب گذاشت.

 ام؟ذاری؟ مگه بچهچرا نمی-

بچه نیستی اما االن وضعیت جوری نیست که بری -

 جایی!

 ام با حرص لب زد:آک
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ریم وسط تظاهرات، خونه شون هستش ما که نمی-

 بابا!

دادیار که دیگر از پس زبان آکام بر نیامد، دست روی 

 پیشانی گذاشت و لب زد:

 هر کاری دوست داری بکن آکام.-

 شون؟شه منو بذاری دم خونهپس می-

 دادیار سر تکان داد و هیچ نگفت.

یا از بیرون بگیر چیزی رفتی خونه یه چیزی بخور، -

 نداریم خونه!

 باشه.-

آکام از پشیمانی سر در گریبان فرو برد و آب دهانش 

اش از شدت بغض قورت داد. سیب گلوی مردانه
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کرد میان محکم  باال و پایین رفت و خود حس می

هوایی در حال نفس کشیدن است اما هر چه تالش بی

متوجه   ر کهشد. دادیاکرد بیشتر خفگی نصیبش میمی

حال پسرش شد ترجیح داد با او بحث نکند، حتی 

تواند احساس کرد که پسرش مانند همیشه نمی

شناخت شوخی و کل کل کند. آکام را از خود بهتر می

تواند باشد. دانست دلیل این حالش چه میو نمی

 ی دوست آکام ایستاد و تنها گفت:مقابل خانه

 دنبالت؟مراقب خودت باش، کی بیام -

 آکام از ماشین پیاده شد و لب زد:

 زنم.بهت زنگ می-

دادیار سر تکان داد و بعد از خداحافظی به مقصد 

جا را ترک کرد. موبایل را درآورد و به خانه آن
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ی محمد را گرفت. با جواب دادن سرعت شماره

 ی صحبت نداد.دوستش به او اجازه

 شمام!محمد اگر بابام زنگ زد بهت بگو خونه -

 آکام کجایی؟-

 پسر به آن سوی خیابان رفت و پاسخ داد:

 گم برات.بعدا می-

 پیچونی؟یعنی چی؟ تو از کی تا حاال باباتو می-

گم زنی محمد گفتم بهت میقدر حرف میاهه چه-

 دیگه، سمج نشو.

موبایل را قطع کرد و باز در جیب فرستاد. کنار خیابان 

بلند کرد. اما گویا حق  ایستاد و دست برای ماشین ها

با پدرش بود امروز همه فقط قصد داشتند خود را به 
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خانه برسانند. عصبی دندان روی هم فشرد و به عادت 

همیشگی دست میان موهایش فرو برد. تیبایی مقابل 

پایش نگه داشت که زمان را غنیمت شمرد و به 

سرعت سوار شد. آدرس مقصد مورد نظرش را داد و 

ه خیابان زل زد. اوضاع خیابان ها خوب از پنجره ب

ه آد. مردمی کنبود، ترافیک در اکثر مناطق به چشم می

کردند. موبایلش را دادند و سر و صدا میشعار می

روشن کرد و وارد تلگرام شد با کانکت نشدن، عصبی 

بار دیگر نتش را خاموش روشن کرد اما باز هم 

ا پیام کرد و ب کانکت نشد. پیامکی برایش آمده بود باز

 محمد مواجه شد.

 )اینترنت ها قطع شدن کاری داشتی بزنگ(

 



 

Romanzo_o 293 

  

61 

 ی یخ زده چسباند و بازوانشعصبی پیشانی به پنحره

را دور خود گره زد. با دیدن داروخانه یاد ظاهر 

 خونین مرد جوان افتاد. 

شه کنار داروخونه نگه دارید من یکم ببخشید آقا می-

 خرید دارم سریع برگردم.

 ای کشاند.مرد سر تکان داد و ماشین را به گوشه

برو بگیر جوون فقط زود برگرد ما هم خودمون رو -

 زود برسونیم خونه!

آکام به سرعت از ماشین پیاده شد و به سمت 

اش وسایل پانسمان داروخانه دوید. در حد آگاهی



 

Romanzo_o 294 

خرید و از داروخانه خارج شد. با دیدن مارکت 

کوچک کنارش، لبخند ریزی زد و وارد شد. وسایل 

مورد نیازش را تهیه کرد و پس از حساب کردنشان 

 باز هم به سمتی که ماشین قرار داشت برگشت. 

 ببخشید دیر شد!-

 اشکال نداره پسرم.-

با لفظ پسرم بازهم یادآور پدرش شد و با نگرانی 

اش دست روی زانویش کشید. وسایل را کنار کوله

قرار داد و بازهم نت را امتحان کرد اما خبری نبود که 

نبود. به قدری درگیر شده بود که متوجه نشد چه 

 یهزینهزمانی ماشین مقابل ساختمان مطب ایستاد. 

ماشین را حساب کرد و پس از برداشتن وسایل به 

سمت ساختمان رفت. با عجله در را گشود و وارد 
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شد. از سکوت ساختمان وحشت زده ایستاد، لب 

هایش از روی لب فشرد. هیچ صدایی جز صدای نفس

افزود تنها صدای آمد و همین به ترسش میفضا نمی

رد. نفس خوشعار و وسایل منفجره به گوشش می

عمیقی گرفت و دست آزادش را روی سینه گذاشت. 

سعی کرد کمی به خود مسلط شود. پسر ترسویی نبود 

اما در خیلی از شرایط تنها قرار نگرفته بود و به نوعی 

همیشه پدرش را کنار خود داشت. بودن او به خودی 

خود قوت قلبش بود اما حال در این شرایط واقعا 

د. به سمت انبار رفت و دانست باید چه کننمی

ای مکث کرد اگر بالیی سر مرد آمده باشد باید لحظه

کرد؟ اگر پس از باز کردن در با یک جنازه چه می

مواجه شود چه؟ دیگر کم کم داشت اشکش در 
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آمد. با صدای ناگهانی که آمد چشم گرد کرد و به می

دنبال منبع صدا گشت و از شدت گیجی حتی متوجه 

صدای موبایل خود است. تپش قلبش نشد که صدا، 

کرد قلبش در به قدری باال رفته بود که احساس می

دهانش تپش گرفته است. وسایل را روی زمین 

گذاشت و هیکلش را به دیوار کنار انبار تکیه زد. 

موبایل را به سختی از جیب درآورد، با دیدن نام امیر 

حسین ریجکت کرد و کف دستان خود  را روی 

ای اشت تا کمی نفسش سر جا بیاید. لحظهصورت گذ

بعد باز به سمت در انبار رفت و آن را باز کرد. وسایل 

حرکت مرد را برداشت و وارد شد. با دیدن جسم بی

در همان حال ماند، مرد جوان حتی با صدای خش 
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دار در هم چشم باز نکرد و تکان نخورد. آکام با 

 .ها را روی زمین گذاشتدست لرزانش کیسه
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بطری آب را از داخل کیسه درآورد و به سمت مرد 

رفت، کنارش زانو زد و به آرامی دست روی بازو، 

 اش گذاشت.آستین پاره و خونی

 آقا...-

ی آکام از ترس نبض زد. باز مرد تکان نخورد و شقیقه

شتانی مرتعش مرد را تکان داد، این بار کمی هم با انگ

 شدت دار تر از بار قبل.
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 آقا بیدار شو!-

هایش   هایش روی گونهدیگه واقعا کم مانده بود اشک

بریزد. هیچ وقت چنین حالی نداشت، هیچ زمانی 

مانند امروز عاجز نشده بود. تازه فهمیده بود که 

هر سری  است. قدر تا این سن راحت زندگی کردهچه

اشتباه کرد بخشیده شد هر بار قهر کرد نازش کشیده 

شد و همیشه تنها ترسش نبودن پدرش بود اما حال از 

فکری خود وحشت مرگ یک آدم آن هم  با بی

 داشت. 

 آقا پسر!-

با تکانی که تن مرد خورد نفس با تمام وجود از 

 ی پسر نوجوان خارج شد. سینه

 خدایا شکرت. -
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تکانی به تن خود داد و چشم باز کرد. مرد باز هم 

آکام بطری آب را به سوی لبان خشک مرد برد و لب 

 زد:

 یکم بخور.-

ای مرد جوان با نوشیدن کمی از آب گویی جان تازه

گرفته باشد، پشت سر هم نفس گرفت و نگاه کسل و 

 بیمارش را به پسر کنارش داد. 

 ممنونم.-

آورد. وسایل آکام حرفی نزد و لبخندی روی لب 

ها پانسمان را به سمت خود کشید و سردرگم به آن

خیره شد. آخر اویی را که نهایت سر و کله زدنش با 

ها؟ به باتری و برد و خازن بود را چه به این کار
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های که زخم شدید داشت را سختی و مشقت قسمت

 هایش پانسمان کرد و در آخر گفت:با توجه به دانسته

 آد. از دست من بر نمی بیشتر از این-

 مرد کمی خود را باال کشید و سعی کرد صاف بنشیند.

 واقعا...نمی...دونم چی...بگم، ممنونم.-

آکام ساندویچ سردی را که خریده بود را باز کرد و به 

 دست مرد داد.

یکم بخور جون بگیری، فکر کردم اتفاقی برات -

 افتاده.
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 ترسیدی؟-

ی آکام که ساندویچ را به دست مرد سپرده بود، گوشه

 انبار نشست و کمرش را به میز قدیمی پدر تکیه زد. 

دونم، احتماال ترس باشه آخه من تا حاال شاید! نمی-

 دروغ نگفته بودم. 

 مرد شرمنده گفت:

 ببخشید. -

 نجوا کرد:آکام سر چرخاند و 

 خیال. بی-

اش را روی انگشتانش را درهم گره زد و چانه

 اش گذاشت.زانوهای جمع شده

 کردی؟از کی فرار می-
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مرد گازی به ساندویچش زد و در حالی که دهانش 

 جنبید، پاسخ داد:می

 مامورا.-

 چرا؟-

 مرد پشیمان سر تکان داد:

 یکم شلوغ کاری کردیم.-

شده بود حرفی به زبان  آکام که متوجه منظور مرد

 ای در سکوت گذشت که آکام گفت:نیاورد. لحظه

یکم حالت بهتر شد بگو بریم تو رو برسونم هر جا -

 خواستی خودمم برگردم. شب باید برم خونه. 

چه حرف گوش کنی! همه بچه ها اصوال دروغ بگن -

 یا پنهانی کاری انجام بدن ترسی ندارن.
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 مقابل خیره شد. آکام شانه باال انداخت و به

من از اول با بابام راحت بودم نیازی نداشتم چیزی -

 رو ازش پنهون کنم.

 مرد کنجکاوانه پرسید:

 ات چی؟فقط بابات؟ پس مادر یا بقیه خانواده-

آکام سر بلند کرد و این بار با در آغوش کشیدن خود 

 پرسید:

 تو مادر یا خواهر و برادر داری؟-

 کرد. پسر جوان سر باال وپایین

آره یه خواهر کوچیک تر از خودم، مامانم آره خب -

 دارم.

 پسر تلخ خندید و لب روی هم فشرد.
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من مامان ندارم، فقط بابامه. بچه...یعنی چیزه خواهر -

 و برادرم ندارم.

ای متعجب اما سپس غمگین نگاه پسر غریبه لحظه

 آکام کرد.

 فوت کرده مامانت؟-

 آکام با سردرگمی پاسخ داد:

 دونم، فکر کنم آره.مین-

 دونی؟یعنی چی نمی-

 آکام نگاهش کرد و لب زد:

آره وقتی دو سالم بود فوت کرده، من هیچی ازش -

 یادم نیس.
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پسر که اشتهایش کور شده بود ساندویچ را کنار 

 گذاشت.

 اسمت چیه؟-

 علی.-

 آکام لبخندی روی لب آورد و گفت:

 خوشبختمم منم آکامم.-
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 مرد چهره درهم کرد و پرسید:

 یعنی چی؟ نشنیدم تا حاال.-

 اش داد.پسرک تکانی به تن خشک شده
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ی گه معنی ثمرهسرزمین فراز، سود، عاقبت بابام می-

 ده تو زبان کردی.عشق هم می

 کردی؟-

 داد: آکام بازهم سر باال انداخت و پاسخ

 نه، خب اسم من هم ریشه فارسی داره هم کردی.-

ی لبش خندی گوشهعلی تای ابرو باال داد و نیش

 جاگیر شد.

 اسم خیلی قشنگی داری.-

 ممنون.-

ی میز گرفت و خود را باال کشید، آکام دست به لبه

خواست غم موضوعی را به دل راه دهد که هر نمی

ای نداشت. او ریخت بازهم نتیجهچه برایش اشک می
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از زمانی که  خود را شناخته بود متوجه مادر 

نداشتنش شده بود و این دیگر برایش عادی شده بود. 

شد اما برای رسید غمگین میشاید به گوش هر که می

خود دیگر مهم نبود. مادر نداشت اما پدرش همیشه 

اش داشت، مادر، پدر... نقش همه چیز را در زندگی

. او با وجودش هیچ کمبودی را در برادر و حتی رفیق

 ی موبایل، نفسزندگی احساس نکرده بود.  با ویبره

از سینه خارج کرد آن را از جیب درآورد که باز 

نگاهش به نام امیر حسین افتاد. ذاتا امیر اگر کاری 

 شد، برای همین لبنداشته باشد دست به موبایل نمی

 برقرار کرد. به دندان کشید و تماس را

 دی؟کجایی بچه؟ چرا موبایلت رو جواب نمی-

 کالفه دست به پیشانی گرفت.
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 جایی ام امیر چیکار داری؟-

 ماشینم خراب شده بیا یه نگاه بنداز!-

 ناخوداگاه چشم گرد و صدا بلند کرد.

 شه؟ امیر چرند نگو مگه من چقدر سرم می--

 صدای ناالن امیر از پشت خط به گوشش رسید.

 مرگ امیر یه نگاه فقط!-

 ام.االن نیستم به جون تو، فردام مدرسه-

مدرسه ها احتماال تق و لق بشن، بابا پاشو بیا دیگه -

 اری؟چرا عن بازی در می

 آکام عصبی غرید:

گم نیستم پیش دوستمم حاال آخر شب خر خدا می-

 تونستم با بابام میام.
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که  امیر حسین چهار تا فحش بد را نثار پسر کرد

باعث به خنده افتادن او شد سپس قطع کرد. موبایل را 

باز داخل جیب گذاشت. با حس صدایی سر بلند کرد 

و چشم ریز کرد. با نشنیدن صدا به سمت مرد 

 چرخید و پرسید:

 تو صدایی شنیدی؟-

 نفی سر تکان داد. مرد با بی حواسی به نشانه

 نه هیچی.-

عجیبی به دلش  یآکام اما نگران سرچرخاند، دلشوره

دانست اما هر زمانی که این افتاده بود. دلیلش را نمی

شک اتفاقی در انتظارش کمین کرده شد بیطوری می

 بود. به سمت مرد چرخید و گفت:

 کم کم اگر بهتر شدی بریم.-
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آکام گرفت، پسر به سمتش مرد دستش را به سمت 

حرکت کرد، خواست دست مرد را بگیرد اما با 

صدایی که آمد مات شده به مقابل  خیره شد. اشتباه 

 نوایششنیده بود، امکان نداشت اما داشت و قلب بی

ای از خود را محکم به در و دیوار سینه کوباند. لحظه

شدت فشار سرگیجه گرفت و زیر پایش خالی شد. 

ام وجودش را در بر گرفته بود. اشتباه کرده کرختی تم

بود، اشتباهی که امید داشت تاوانش خیلی سنگین 

نباشد. با همان حال و رنگی که از سفیدی به شکل 

میت درآمده بود به سمت منبع صدا چرخید. با 
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چشمانی ترسیده و پشیمان نگاهی به او که دست به 

از  سینه به چهارچوب در تکیه زده بود، انداخت.

توانست هیچ برداشتی داشته باشد، نگاهش نمی

دانست ناراحت است یا خشمگین! لب گزید و با نمی

 تپید نالید:قلبی که به شدت می

 بابا؟-

رد کدادیار اما تنها به پسر نگاه کرد، فکرش را هم نمی

بعد از شک به آکام و دنبال کردنش به این جا برسد. 

دلش نشانده بود و خون روی پیراهن پسر ترس را به 

همین باعث شد به او چیزی نگوید اما نتوانسته بود او 

 را به امان خدا رها کند.

 گی؟چیزی نمی-
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ای به مرد جوانی که پشت آکام به دادیار  با سر اشاره

 سختی رو پا ایستاده بود کرد و لب زد:

 چی بگم؟-

پسر انگشتانش را در هم گره زد و به سختی به 

 زل زد.ی پدرش چهره

 خواستم بهت دروغ بگم.من نمی-

شناخت اهل دورویی و دروغ پسرش را خوب می

نبود اما این کار و نگفتنش برای او زیادی سخت تمام 

شده بود. همیشه کاری کرده بود آکام همه چیز را 

بگوید اما امروز متوجه شد ترس او هم مانند هم سن 

ی هایش است. با نگاه کوچکی به مرد زخمو سال

هایی که از متوجه عمق ماجرا شد. هرچند حرف

مد تاثیر نبود. قلبش به درد آپشت در شنیده بود هم بی
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مادری گفت از حسرتی که زمانی که پسرکش از بی

توانست جبرانش کند. آکام او بدون هیچ تالشی نمی

مادر بزرگ شده بود. بدون مادر رشد کرده بود. 

یش نیاورده بود مادری را به روپسرش هیچ وقت بی

اما شاید تقصیر خود او بود که خیلی از اوقات 

کرد آکام تنها یک پسر نوجوان است. باز فراموش می

نگاهش به سمت مرد زخمی کشیده شد. مانند آفرین 

ی خود او بود حتی مهربان بود، آکام سیب نصف شده

شباهت آنچنانی هم به خودش نداشت.  مهربانی 

 دستش داده بود. پسرش مانند همیشه کار

 خوای چیزی بگی بابا؟نمی-

 نه! -
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ای مات پدر شد  و  سپس سر به زیر آکام لحظه

 انداخت. 

 ازت توقع نداشتم.-

همین جمله برای آکام پر از درد بود.  سر باال برد تا 

دلیل و برهان بیاورد اما با نگاه سرد پدرش صدا در 

 اش خفه شد. همه چیز مانند فیلمی جلویحنجره

چشمانش اکران شد و باز در ذهن تکرار کرد که ای 

 گفت.  کاش به پدرش واقعیت را می

 پسرتون تقصیری نداره، من...-

دادیار دست باال آورد و همین باعث سکوت مرد 

جوان شد. مردی که از دیدن پدر آکام متحیر شده 

توانست باور کند مرد به این جوانی پدر، بود. نمی

 کام باشد. پسر جوانی مانند آ
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کنم خودش توانایی حرف زدن داشته باشه، فکر می-

اگر کارتون اینجا تموم شده بهتره تشریف بیارید 

تونم برسونم شما رو، اگر هم هنوز کاری دارد می

 تنهاتون بذارم.
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 بابا بذار توضیح بدم.-

اه بدی به پسر انداخت و آکام عاجز از معنای نگاه نگ

 او بازهم تقال کرد.

 این طوری نباش.-
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دادیار خشمگین از تقالی پسر با صدایی که خشم را 

 درونش کشته بود غرید:

 ساکت شو آکام.-

 پسر اما بازهم واگویه کنان لب زد.

 بذار توضیح بدم.-

مرد چشم روی هم گذاشت، در تالش بود که جلوی 

مرد ناشناس به پسر توهین نکند، پس تنها با صدایی 

 خفه زمزمه کرد:

 خودم شنیدم همه چیو.-

 پشت به آن دو نفر کرد و در همان حال گفت:

 بیرون منتظرم.-
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آکام کالفه دست به زیر چشمانش کشید و ذرات 

عرق را با دست از زیر چشم زدود. لب با زبان تر 

گاه دوخت. کرد و به راهی که پدرش رفته بود ن

کرد. همیشه به جای افتخار برای همیشه خراب می

 پدرش سر به زیری به همراه داشت. 

 خواستم این طوری بشه.من نمی-

 آکام حرفی برای گفتن نداشت.

گفتم اون که همه جا پا به پام بوده باید بهش می-

 گفتم.نباید دروغ می

 مرد حرفی به زبان نیاورد، به کمک آکام از ساختمان

خارج شد و به سوی ماشین پدرش رفتند. پسرک باز 

کمک کرد تا مرد جوان پشت ماشین جا گیر شود و 

خود هم روی صندلی شاگرد نشست. به حدی درگیر 



 

Romanzo_o 318 

بود که حتی یادش رفت وسایل را بردارد، تنها در را 

 جا خارج شده بود. قفل کرده و از آن

 کجا باید برم؟-

رار داده بود نگاه با صدای پدر که علی را خطاب ق

 چرخاند.

 خواستم مزاحمتون بشم.سمت انقالب، من... نمی-

 دادیار با صدای آرامی پاسخ مرد را داد.

 مشکلی نیست.-

آکام به سمت پدرش چرخید، دادیار که متوجه 

 منظورش شده بود تنها گفت:

 زنیم.بمونه خونه! اونجا حرف می-
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پسر نوجوان دست روی صورت گذاشت، از شدت 

ی داخلی دهانش افتاد. استرس با دندان به جان جداره

ی یخ زده چسباند و چشم بست. پیشانی به شیشه

اش خارج کرد و با قفل کردن نفس عمیقی از سینه

دستانش به روی سینه سعی کرد کمی از التهاب 

اش بکاهد. دادیار نیم نگاهی را به آکام در خود درونی

زل زد. خیابان ها  جمع شده انداخت و باز به مقابل

 هنوز هم شلوغ بود.

آمد. سر هنوز هم جنجال و فریاد و درد به چشم می

به پشتی صندلی تکیه زد با انگشت روی فرمان ضرب 

 داد که احتمال زیاد دیرگرفت. ترافیک مقابل نشان می

به مقصد برسند. هنوز هم سردرد بدی داشت و این 

شد. باز جای ترافیک و بوق و صدا هم تنها بدتر می
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شکر داشت همان دیشب کمی بهتر شده بود وگرنه 

توانست سرپا بماند. دست به پیشانی گرفت حتی نمی

دانست آکام با و به خیابان نگاه کرد. هنوز هم نمی

کدام دل و جرئت این کار را کرده است. یعنی 

درصدی به خطر و اشتباه بودنش فکر نکرده بود؟ 

بود با توجه به ظاهر خونی هرچند که شاید اگر او هم 

کرد اما آکام به تنهایی اشتباه کرده بود. مرد کمکش می

پسرک خود هم خوب به اشتباهش واقف بود که این 

 گونه سکوت کرده بود.
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با صدای زنگ موبایل پسر سر به سمتش چرخاند. 

آکام کالفه موبایلش را درآورد و با دیدن نام امیر 

حوصله نفسش را با حرص از سینه خارج کرد و بی

 ریجکت کرد. 

 کی بود؟-

 سر به سمت پدرش چرخاند و لب زد:

 گه بیاامیر حسین، ماشینش مشکل پیدا کرده می-

 درست کن.

 تونی بیای. بهش پیام بده بگو نمی-

آکام سر تکان داد و حرفی نزد. کمی خیابان ها باز تر 

کردند. کمی طول شده بود و راحت تر حرکت می

کشید تا زمانی که مرد جوان را به محل مورد نظرش 
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ای  قدیمی ماشین را متوقف کرد برسانند. مقابل خانه

 و رو به آکام گفت:

 ون بعد برگرد.کمک کن آقا رو برس-

آکام بدون حرف پیاده شد و کنار ماشین ایستاد تا مرد 

جوان پیاده شود اما او کمی خود را با درد روی 

 صندلی جلو و به سمت دادیار کشید. 

خواستم این طوری بشه، صبح ترسیده بودم من نمی-

به اصرار دوستام رفتم اما پشیمون شدم ولی خب اون 

 ود. پسرتون قلب مهربونیلحظه برای پشیمونی دیر ب

گذشت و داره شاید هر کسی بود خیلی راحت می

 آورد. اصال به روی خودش نمی

دادیار که تا آن لحظه مسکوت به مقابل خیره  شده 

 بود، دست روی فرمان گذاشت و پاسخ داد:



 

Romanzo_o 323 

من از کمک کردن آکام ناراحت نیستم، به سنی -

نجام رسیده که هر کاری از نظرش درست باشه رو ا

بده، بیشتر از پنهون کاری ناراحت هستم که تو این 

مورد سر تا سر به ضرر پسرم هستش ، من اگر 

ی هفده ساله که فهمیدم شما با یه پسر بچهنمی

خودش جز مدرسه و نهایت چهار تا مکان تفریح با 

شناسه، راه میوفتادید تو دوستاش جایی رو نمی

می و البته خیابون های تهران و  با این وضع زخ

وضعیت حال حاضر شهر معلوم نبود چه اتفاقی 

 افتاد. براتون می

مرد شرمنده سر به زیر انداخت که دادیار در نهایت 

 لب زد:

 امیدوارم خیلی زود بهبود پیدا کنید. -



 

Romanzo_o 324 

از  ایمرد تشکر کرد و از ماشین پیاده شد. چند دقیقه

 رفتنشان نگذشته بود که آکام برگشت. بالفاصله بعد

 از جاگیر شدنش سر به سمت پدرش چرخاند.

 باهام قهری؟-

 نگاهی را به پسر انداخت و سپس پاسخ داد. نیم

 کنی؟خودت چی فکر می-

 قهری.-

 دادیار ماشین را به حرکت درآورد و سکوت کرد. 

 گی؟چیزی نمی-

داد. حجم فشارهای روانی سکوت پدرش آزارش می

مل این یکی را به اندازه کافی باال بود و دیگر تح

 نداشت.
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 کنم، این طوری تنبیه نکن.بابا خواهش می-

 با شتاب نفس از سینه خارج کرد و گفت:

 چی باید بگم آکام؟-

 پسر که کامل به سمت پدرش چرخیده بود پاسخ داد:

 گی قهر نباش.هر چی می-

 دادیار شانه باال انداخت و بدون نگاه به پسر گفت:

 قهر نیستم.-

 پسر را رنگ داد. پوزخندی لبان

 اون وقت قهر نیستی چهره تو هم کردی؟-
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 پیله نکن آکام.-

آکام دیگر حرفی به زبان نیاورد و سر به سمت پنجره 

چرخاند. با توقف ماشین متعجب نگاه در اطراف که 

آمد چرخاند. با صدای پدر برایش ناشناخته می

 اش به او جلب شد. توجه

 پیاده شو بریم یه چیزی بخوریم.-

سر تکان داد و از ماشین پیاده شد. با پدرش وارد 

شدند و پشت میز  رستوران کوچک و قدیمی

ر عالقه لب برچید، در هپالستیکی نشستند. آکام بی

ی پدرش باشند در این یک مورد چیزی هم سلیقه

 آمدند. دیگر کنار نمیهیچ وقت با یک

 شد بریم پیتزا بخوریم؟نمی-
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دادیار که حرص درون صدای پسر را خوب متوجه 

 شده بود سر به طرفین تکان داد و نچ ریزی از میان

 لبانش خارج شد.

 خدایی چرا؟ به اون خوشمزگی!-

 دادیار باز هم با همان لبخند روی لبش سر تکان داد.

 آره منتها بعدش باید تو بیمارستان ها بگردونمت.-

 آکام کالفه از بحث همیشگی پاسخ داد:

 یکی دو دفعه شد خب!-

 ذارم فست و فود بخوری.نه آکام نمی-

 پکر به صندلی تکیه زد.

 ولی من دوست دارم.-



 

Romanzo_o 328 

خاست، به میدادیار در حالی که از روی صندلی بر

 ی سالن رفت.سمت سرویس بهداشتی گوشه

کنیم، بیرون به هر وقت خواستی خونه درست می-

 سازه.بدنت نمی

دانست حرف، حرف پدرش است سکوت آکام که می

 کرد و خود را با دیدن منو سرگرم کرد.

 بیام.انتخاب کن تا من -

ی سرویس بهداشتی نگاهی به ی کثیف و آلودهدر آینه

اش انداخت، آبی را به شده خود و چشمان قرمز

صورت پاشاند تا کمی سر حال آید. در نهایت شیرّاب 

را بست و دست خیسش را میان موهای حجیم و 

سیاهش فرو برد و تار تارش را به سمت باال هدایت 

 از پشت میز برگشت. کرد. از سرویس خارج شد و ب
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 جون جون بابای جذابمو، دل نبر این طوری آقا!-

 با خنده منو را از دست پسر کشید.

 حرف نباشه.-

 خدایی نه خدا وکیلی چرا چشمای من مثل تو نیس؟-

منو را از جلوی چشمش پایین آورد و به چشمان 

 کشیده و ریز پسرش نگاه دوخت.

 ادی داره؟چشمای خودت به این جذابی! چه ایر-

 آکام دستش را به زیر چانه قفل کرد و پاسخ داد:

 واسه تو درشت و سیاهه.-

 دادیار با خنده روی میز خم شد و بینی پسر را کشید.

 شما خودت خیلی خوبی قورباغه.-
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آکام که از حال خوب پدرش سرخوش شده بود لب 

 زد:

 خور نیستی؟بخشیدی؟ دیگه ازم دل-
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های پیراهن سفیدش را باال داد، دستانش دادیار آستین

 را روی میز گذاشت و انگشتانش را در هم قفل زد.

من از دستت ناراحت بودم به خاطر نگفتنت آکام نه -

به خاطر کارت، به خاطر نجات جون یه آدم من اصال 

اجازه ندارم از تو ناراحت بشم اما به خاطر نگفتنت 

کنم این حق رو داشته باشم که توبیخت کنم. فکر می
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من در برابر تو مسئولم چون پسرمی و دوست ندارم 

 هیچ وقت زمین بخوری. 

  

 آکام به آهستگی تنها توانست بگوید:

 حق داری اشتباه کردم.-

دادیار تای ابرویی باال انداخت و دست به سمت پسر 

 دراز کرد.

ای داره تا دوباره تکرار خب هر اشتباهی یه تنبیه-

 نشه، موبایل!

 پسر چشم گرد کرد و معترض نامش را به زبان آورد.

 بابا!-
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 مونی، پی اسموبایل میموبایل آکام، یه هفته بدون -

 شه.هم جمع می

 ای روی لب آورد و افزود:لبخند مرموزانه

 رسی این چند وقت.یکمم به درسات می-

 آکام مبهوت سر باال انداخت.

 نه!-

اش گرفته بود، لب گزید دادیار که از بهت پسر خنده

 و گفت:

منتظرم، بدو تا بازم تحریم نشدی...گزینه های بعدی -

 اغ باشگاه و مکانیکی و...رم سرمی

آکام برای جلوگیری از ادامه دادن پدرش به سرعت 

 موبایلش را به او سپرد.
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 غلط کردم، بیا!--

دادیار موبایل را روی موبایل خود گذاشت و سر 

 تکان داد.

 دیگه از این اشتباه ها نکن بابا جان.-

 آکام دست روی قفسه سینه گره زد و غرولند کرد.

 ظالم.-

 نظر لطفته پسرم.-

 پسر چهره در هم برد  و گفت:

کنی، کل سرگرمیم رو خدایی خیلی بد تنبیه می-

گیری، آخه موبایل؟ دیگه االن کسی موبایل می

 گیره؟می

 دادیار با لبخند ملیحی از پشت میز برخاست.
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 من هر کسی نیستم، جوجه یا کوبیده؟-

 د:ای را نثار پدر جوانش کرد و پاسخ داچشم غره

 جوجه.-

ی صندلی گذاشت و به کل جفت دستانش را گوشه

کل دوستانش نگاه دوخت. میثم کبکش خروس 

انداختند.  خواند و احمد و محمد هم دستش میمی

مانند اکثر اوقات بیشتر شنونده بود تا گوینده. شیطنت 

هایش دست کمی از آن سه نفر نداشت اما به 

رمزش کاپشن ق نسبتشان کمی سر  و سنگین تر بود. 

را روی تن درست کرد و دستی به کاله سیاهش 

 کشید.

 خوبی آقا، در ضمن یکی دیگه باید پسند بشه امروز.-
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ی سخن بود رائین سر به سمت احمد که گوینده

 چرخاند.

 گن اللی ها!حرف نزنی نمی-
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 مد پشت سر هم به تاسف سر تکان داد:اح

 عفت کالم داشته باش برادر!-

هایش را به میثم که آرام گرفته بود و با رائین مردمک

کرد، دوخت. ی موبایلش نگاه میاسترس به صفحه

ی خدا این حجم از آرام بودن از میثمی که همیشه

 آمد. آتیش بیار معرکه بود، کمی بعید به نظر می
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 هوی چته؟-

پسر گیج سر بلند کرد و به نگاه سبز رفیقش چشم 

 دوخت. 

 چی؟-

این بار محمد و احمد هم کنجکاوانه به میثم خیره 

 شدند. 

 گم چته؟ چی شده؟می-

ای از سینه خارج کرد و دست میان نفس خسته

 موهای کوتاه و سیاهش برد. 

 استرس دارم، چیز خاصی نیست. -

 خب استرس چی؟-
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در حال که دستش را روی  شانه باال انداخت و

 کرد پاسخ داد:کابین دراز میصندلی تله

 ترسم گند بزنم تو حرف زدن.می-

ی لب اش را به گوشهرائین متعجب انگشت اشاره

 کشید.

 ذاری؟مگه بار اولته با یه دختر قرار می-

 نه ولی خب این یکی فرق داره دیگه!-

د، رائین که متوجه عمق ماجرا شده بود، سر کج کر

ی چشمش خندید و چین و چروکی به زیبایی گوشه

 را زینت داد.

 اوخی پسرمون عاشق شده. -
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پس ی چیی میثم بلند شد و بستهاین بار صدای خنده

 را به سمتش پرتاب کرد. 

 شرفو نگاه کنا!بی-

 کردم عاشق بشی.جدی هیچ وقت فکر نمی-

 میثم چشم گرد کرد و پرسید:

 چرا خب؟-

چیو به چشم سرگرمی و تفریح نگاه شاید چون همه -

 کنی.می

 احمد در جواب محمد افزود:

گیری خودمون، محمد خواست _همون به چپت می

 باادب باشه.

 میثم به سرعت اخمی روی چهره نشاند و گفت:
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کنه هر روز با گید طرف فکر میحاجی جلو یکی می-

 یکیم.

ای به سمت دست رائین با حس تهوع و سرگیجه

ای چشم روی هم گذاشت. سرش رفت و لحظه

احتماال به خاطر خستگی و بدون وقفه تمرین کردن 

اش بود. خوابش به حداقل زمان ممکن چند وقته

رسیده بود و بیشتر اوقات را یا در تمرین به سر 

 برد، یا پیش پدرش به کار مشغول بود. می

 رائین.-

 چشم باز کرد و سوالی نگاه میثم انداخت.

 خوبی؟-

 به آرامی سر باال و پایین کرد و گفت:
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 ام.یکم خسته-

 کنی.قدر که خودت رو خسته میان-

ی در در جواب محمد همزمان تکه چیپسی را از بسته

 دست محمد برداشت و گفت:

 خوام امسال انتخاب بشم.می-

 شی شک نکن. می-

، سخنانشان نیمه تمام ماند، اول از کابینبا توقف تله

همه رائین که سمت در نشسته بود پیاده شد و آخر از 

همه میثم، با صدای فریاد پسر هر سه نفر به سمت او 

 چرخیدند. 

 وای موبایلم.-
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)ای بابایی( از میان لبان رائین خارج شد، دست به 

کابین گرفت و  به  سمت بخشی که به کوه ی تلهمیله

نوا د خم شد تا ببینید چه بالیی سر گوشی بیرسیمی

آمده است. با ندیدن موبایل خواست سر بلند کند که 

ی بدی به سراغش آمد، زمین زیر پاهایش به سرگیجه

ی سیاهی در یک آن جلوی لرزه درآمد و پرده

ی چشمش ظاهر شد. ناخودآگاه، انگشتانش از میله

ه ز پشت بکابین جدا شد که به سرعت ای تلهگوشه

 عقب  کشیده شد.
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میثم در حالی که موبایلش را از یاد برده بود، وحشت 

زده رائین را به عقب کشید، کیسه های درون دستش 

ی رائین را را به زمین پرت کرد و در حالی که شانه

ه برد را بهنوز در بهت به سر می گرفته بود، او را که

ی دیوار سنگی چسباند، هرچند آن قسمتی که سینه

ای نبود که پرت شود اما رائین خم شده بود به اندازه

هویی از دست دادن تعادل، ترس را به جانش یک

 تزریق کرد. 

 خوبی؟ چی شد یه دفعه؟-

که منتظر جواب از سمت او باشد، به سمت بدون آن

برداشت و بطری آب را از میان دستش محمد خیز 

درآورد و باز به سمت رائین رفت. احمد و محمد 

متعجب و البته ترسیده به رائین نگاه دوختند. رائین 
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دست روی دست میثم هول زده گذاشت و در حالی 

ی آورد، گوشهکه بطری را از میان انگشتانش در می

. تهایش، نشسدیوار و بی توجه به کثیف شدن لباس

با یادآوری تذکرهای پدر و مادرش در این طور مواقع 

لبخندی زد و سر بلند کرد. نگاه مستقیمش را به میثم 

 کرد داد.که طلبکار نگاهش می

چته این طوری هل کردی؟ چیزی نشد که خم شدم -

از صبح به خاطر سردردم یه لحظه چشام سیاهی 

 رفت. 

 افتادی رائین.داشتی می-

ای برای ه شکاف کرد و چشم غرهای برائین اشاره

 میثم رفت.
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اون شکاف کوچیک تر و تنگ تر از چیزی هستش -

 که من بتونم ازش پرت بشم. 

ا ی رائین، انگشتانش رمیثم کالفه از دالیل قانع کننده

میان موهایش فرو برد، با یادآوری موبایلش به ناگهان، 

 محکم روی پیشانی کوبید. 

 کنم حاال؟وای موبایلم، چه غلطی -

رائین کمی از آب درون دستش نوشید تا نفسش باال 

بیاید، به میثم شاید بتواند دروغ بگوید اما حس ترس 

تواند پنهان کند. در یک آن فکر کرد، خود را نمی

 مقابلش بسته نیست و قرار است که پرت شود. 

 فدای سرت.-

ای رنگش میثم کالفه دست در جیب کاپشن سرمه

 فرو برد. 
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اره النازو ندارم، اونو چیکار کنم. از کجا االن شم-

 پیداش کنم. مشکلم موبایل نیست که!

 محمد گامی به جلو برداشت و گفت:

جا باشن این ایستگاه بزرگ نیست خیلی، این-

 کنیم. پیداشون می

 کوری مگه خب بذار تو جیبت اون المسبو!-

 میثم کالفه به رائین نگاه کرد.

 ، بلند بشم.هوی بیا بگیر دستمو-

میثم با خنده به سمتش رفت و در حالی که با گرفتن 

 کشید غرولند کرد.دستش او را به سمت باال می

 گشاد.-
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پس گردنی محکمی را نثارش کرد و حاضر جوابی 

 کرد.

 عمته!-

اش را از روی زمین برداشت میثم کیسه به همراه کوله

و هر چهار مرد دوشادوش هم به سمت خروجی 

کابین که خارج شدند. رائین از از سالن تلهرفتند. 

سرما در خود جمع شد و دستانش را جلوی دهانش 

 گرفت.

 وای حاجی چه سرده.-

رفت سر به سمت احمد که جلوتر از همه راه می

 رائین چرخاند و خندید.

 ببخشید دیگه وسط برف واستادی.-
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رائین که کفرش درآمده بود، به ناگهان خم شد و 

فی درست کرد. میثم که متوجه قصدش ی برگلوله

 شده بود، به همراهش او هم کار رائین را تکرار کرد. 

 احمد.-

با چرخش مرد جوان دو گلوله برفی بزرگ در 

ی محمد در فضا صورتش فرود آمد. صدای قهقه

 ای مات ماند.پیچید و احمد لحظه
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 واس من بلبل زبونی نکنی هاا!-
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اش را روی زمین رها کرد و به سمت احمد کوله

رائین دوید که پسر به سرعت پا به فرار گذاشت. میثم 

 با خنده فریاد زد:

 خورید.هوی خرا زمین برفیه سر می-

اما احمد به توجه سمت رائین دوید و در یک حرکت 

خود را به پسر رساند و او را روی  و با یک گام بلند

برف پرت کرد. رائین با خنده داخل برف های سفید 

و دست نخورده فرو رفت. دستش را دور کمر احمد 

 انداخت و او  را کنار خود روی برف ها پرت کرد.

 گم بهتون.کمرتون که گرفت فردا سر تمرین می-

ی برفی را رائین خواست بلند شود که احمد گلوله

 کم به صورتش کوبید.مح

 آیی لعنت بهت احمد، چشام داغون شد.-
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مرد جوان با غیظ از روی زمین برخاست و در حالی 

 رفت فریاد زد:که به سمت میثم و محمد می

 حقته ملعون.-

هایش خندید و از سرما دندانرائین در حالی که می

خورد از جا برخاست. دست به محکم  بهم می

ال سرخ شده بود کشید و صورتش که شک نداشت ح

های مانده روی موهای و صورتش را پاک کرد.  برف

 میثم به سمتش آمد و گفت:

 یخ زدی!-

 سر چرخاند و رو به احمد فریاد زد.

 ملعون تویی یا این؟-
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ای محمد در حالی دست در جیب برده بود و گوشه

 ایستاده بود خندید و گفت:

ان، شیر آن حرص نخور میثم ججفتشون به هم می-

شه، اون وقت الناز جونت نگاهتم نداشتت خشک می

 کنه.نمی

ی احتمالی میثم، جفت رائین برای جلوگیری از حمله

 دستانش را پشت کمرش گره زد.

آروم باش، آروممم! به یار جدید فکر کن، آرامشتو -

 حفظ کن.

 میثم محکم تکانی به هیکلش داد و صدا بلند کرد.

م کن اصال حقت بود تا ایی ولم کن، هرکول ول-

 کردن، ملعون خود خودتی.فیهاخالدونت رو برف می
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خندیدند و به تقالهایی این بار هر سه نفر بلند می

کردند. رائین به آرامی لبانش را به گوش میثم نگاه می

 میثم نزدیک کرد که باز صدای فریاد او بلند شد.

 ای رائین تو روحت، تنم مور مور شد از نفست.-

 دقیقه آروم بگیر ولت کنم. دو-

آرومم، آروممم ولم کن، جان اون دوتا خواهرت -

 ولم کن ناموسا دستم شکست.

 ای غرولند کرد.دستش را ول کرد و با چشم غره

شعر نگو، محکم نگرفته بودم، این وزه گری ها چیه -

 آری؟در می

اش رفت و آن را در آغوش میثم پرتاب به سمت کوله

 کرد.
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 م نسکافه بگیرم گرم بشیم، بعد بریم دنبالواستید بر-

 یار جنابعالی.

خواستند حرفی بزنند که رائین تهدید وار انگشت به 

 سمتشان گرفت.

 تون نسکافه.حق انتخاب ندارید، همه-

 میثم چشم ریز کرد و گفت:

 زورگو!-

رفت دست در رائین در حالی که به سمت کافه می

 هوا تکان داد.

 گیرم، حاال بمون سوزان سوزان!نمیواسه تو اصال -
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میثم با خنده سر تکان داد و محکم دست روی 

ای ریشش کشید. از بچه ها که دور شد لحظهته

موبایلش را از جیب درآورد و با ندیدن پیامک و 

ب کاپشن فرستاد. مقابل تماسی باز هم آن را درون جی

در کافه کاله نخی و سیاهش را کمی تا روی 

چشمانش  پایین آورد و کاله کاپشنش را هم روی 

ای را گشود و وارد شد، با هرم سر گذاشت. در شیشه

گرمایی که به صورتش خورد، نفس عمیقی از سینه 

ی شلوغی نبود و انسان های کمی به خارج کرد. کافه

ته که خیلی نمیشد مکان مورد نظر را آمد. البچشم می

کافه نام داد. مکان بزرگی بود که همه چیز در آن 

شد. به سوی صندق حرکت کرد  و مقابلش یافت می
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ای کیک ایستاد، چهار عدد نسکافه  به همراه تکه

شکالتی سفارش داد. دست در جیب برد و تا آماده 

ی شدنشان به دیوار تکیه زد. با صدای خنده

از  ی کمیای ریز نگاهی به میزی که با فاصلهانهدختر

او قرار داشت انداخت. سه دختر جوان پشت میزی 

زدند و نشسته بودند، با صدای بلند حرف می

ای چهره خندیدند. با شنیدن نام آشنایی لحظهمی

 ها گرفت.درهم کرد و باز نگاهش را به سمت آن

 گم، پسره میثم  قالت گذاشته.من که می-

 صدای متفاوت دیگری در جواب صدای قبلی گفت:

 زنی؟ ته دلشو خالی نکن.چرا همچین حرفی می-

رائین که کنجکاو شده بود، دستانش را از جیب 

ی سینه گره زد. سر به زیر درآورد و روی قفسه
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انداخت و نیم نگاهی را به سوی دختران انداخت که 

اش را جلب کرد.  الناز بود، یکی از دخترها توجه

همانی دختری که با میثم قرار داشت. چند وقت پیش 

 البته یک بار عکسش را در موبایل میثم دیده بود و

 هم زمانی که بیرون رفته بودند او را دیده بود. 

اید بابا طرف معروف، خب شما زیادی ساده-

 آد به من و تووالیبالیست...اطرافش پر در و داف نمی

 نگاه کنه که!

 همان صدای قبلی با آرامش گفت:

تو زیادی بدبینی این طوریم نیست، مگه الناز چشه؟ -

 پسره میثمم زیادی هست.تازه از سر اون 

ای رفت روی لب رائین بنشیند اما لبخند مرموزانه

 جلوی خود را گرفت. 
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 شه بس کنید؟بچه ها می-

عزیز دلم طاقت شنیدن واقعیت رو نداری چرا؟ با -

 معروف جماعت کال تو رابطه رفتن اشتباه هستش.

 آمد باز آمد.صدای دختری که به نظر الناز می

چند بار دیدم، بعدشم کسی که  پی این من میثمو -

رابطه رو گرفته میثم هستش نه من!  مگه مرض داره 

 خودش رابطه رو بخواد و خودشم قالم بذاره؟

ی  حرف دختر گوش دهد اما خواست به  ادامه رائین

با صدای مرد صندق دار سر بلند کرد و کیف پولش 

 ی وسایل ها را  حسابرا از جیب درآورد. هزینه

ها کرد، سینی را برداشت و روی میزی که به میز دختر

نزدیک بود، قرار داد. موبایلش را درآوردکه با محمد 
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ه اش بتماس بگیرد اما با شنیدن نام خودش باز توجه

 آن سه نفر جلب شد.
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مین طورن، این پسره چیه ذاتا اینا همه شون ه-

اسمش؟ آیین یه همچین چیزی بود. قدش خیلی 

 بلنده.

 دختر دیگری با کنجکاوی پرسید:

 گی؟کیو می-

 گن  خوبه!بابا همین چشم سبزه، بازیشم می-
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ای از خود خجالت کشید که به رائین لحظه

 راداد اما متاسفانه به لطف ریهایشان گوش میحرف

را  را نامششده بود، البته که ری بیش از اندازه فضول

 گذاشت. کنجکاوی می

گه هانیه، دوست صمیمی میثم. اون سری رائینو می-

 هم درکه میثم با اون بود. 

 دختر دیگری بشکنی در هوا زد و کمی صدا بلند کرد.

 آباریکال همین رائین.-

دو دختر دیگر با کنجکاوی )خبی( گفتند و منتظر 

 ان شدند.ی حرف دوستشادامه

 گن به شدت آدم شیطونیه. می-

 دختری که الناز هانیه خوانده بودش گفت:
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خوره خیلی مغرور باشه، البته من فقط بازی ولی می-

های نسل جوون هاش رو دیدم واقعا هم جزو ستاره

 تیم هستش.

گفت طرف از اونش رو نمیدونم ولی دوستم می-

براش حکم ایناس که هر روز با یکی باشه. دخترا 

 اسباب بازی دارن.

رائین با چشمانی گشاد شده به میز خیره شد و در 

هایش تکان خورد. در همان حال از شدت خنده شانه

اش سر جمع از دو سه کل عمر بیست و پنج ساله

را نفری خوشش آمده بود که شکر خدا به دست ری

 منهدم شده بودند. 

 خوره ولی!بهش نمی-
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 یه چیزه این میثم هم حاال سر و ته مردا کال-

دونم بیاد یا نه ولی اونم از همین قشره به هر نمی

 حال.

رائین این بار دیگر موبایل را درآورد و با محمد 

ترسید کمی بیشتر بماند و میثم تماس گرفت، می

 ها مستفیض شود.بدبخت بیشتر از این

 جانم رائین؟-

 بچه ها رو بردار و بیا کافه.-

 پرسید: محمد متعجب

 چسبه.جا بخوریم هوا سرده میواسه چی؟ بیار این-

ها دانست با نام بردن احتماال توجه دختررائین که می

 ای نداشت. به سمت او جلب شود اما گویی چاره
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 جاست.الناز خانوم این-

ای( گفت و قطع کرد.  دختری محمد تند تند )باشه

 سر چرخاندکه نزدیک میز او بود به سرعت و متحیر 

توجه صندلی پالستیکی را کنار کشید و اما رائین بی

 روی آن جا گرفت.

 کنی؟هانی چی شده؟ به چی نگاه می-

دختر پر سرعت به سمت دوستش چرخید. از هیکل 

پسر و آماری که الناز داده بود آن مرد جوان را 

 شناخته بود. 

 طرف دوست میثمه.-

و به رائین که سر هر دو دختر این بار سر کج کردند 

در موبایل فرو برده بود نگاه دوختند، به ثانیه نکشیده 

 صدای متعجب الناز بلند شد.
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 این که رائینه!-
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ای نگاه چرخاند و روی پسر جوان هانیه با ذوق لحظه

نهایت دوست داشت و واقعا بیاش را زوم شد. بازی

توانست بگوید از دیدنش خوشحال بود. رائین با می

ی ها سر بلند کرد و با اشارهصدای در و صدای بچه

سر به میثمی که در نگاه اول چشمش به رائین افتاده 

بود اشاره زد. هر سه نفر به سمت رائین آمدند اما 

رفت. ها میثم راهش را کج کرد و به سمت میز دختر

 رائین به سرعت از پشت میز برخاست و گفت:

 بلند شید ما بریم بیرون.-
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محمد و احمد سری تکان دادند و هر سه نفر پس از 

اه ها و نگتوجه به دخترهایشان بیبرداشتن نسکافه

شان از کافه خارج شدند. رائین به سمت سکوی خیره

سنگی رفت و روی آن نشست. احمد کنار رائین 

توجه به زمین یخ و برفی محمد هم بی نشست و

 روی زمین نشست.

 ها!زنییخ می-

 پسر جوان سر باال انداخت و جواب رائین را داد.

 نه بابا.-

 موندیم داخل دیگه، ما چیکار اونا داشتیم؟می-

 اش نوشید و پاسخ داد:رائین کمی از نوشیدنی

 این طوری بهتره، نیومدیم سر خر میثم باشیم که!-
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 ر کج و رو به احمد پرسید:س

 ماجرای تو چی شد؟-

مرد جوان نفس از سینه خارج کرد و دستانش را دور 

نسکافه داغ گره زد تا کمی گرما به وجودش تزریق 

 شود.

واال رفتیم خواستگاری، روز عقد و این چیزا رو -

مشخص کردیم...انشاهلل اگر قسمت باشه یه هفته به 

 کنیم.عید مونده عقد می

 رائین روی کمر او زد و با خنده گفت:

خوشبخت بشی الهی، میثمم دستشو بند -

 مونه محمد.کنیم...می

 خودت چی پس؟-
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 با سوال محمد، رائین بلند بلند خندید.

 تونم از االن چه وقت عیال داشتنمه؟من که بچه-

چرخید، در کافه را در حالی که نگاهش در اطراف می

هایش قفل ای مردمکگشود و خارج شدند. لحظه

اغراق پسری شد که روی سکو نشسته بود. بی

توانست بگوید از طرفداران پر و پا قرص رائین می

شد که عضو شاملو است. پسر جوان پنج سالی می

دائم تیم ملی بود. با وجود سن کمی که داشت اما 

نهایت موفق عمل کرده بود و در بیست سالگی بی

ملی بزرگساالن شده یمهای همیشگی تیکی از عضو

 های خوبیهای مهدیه حرفپسرک برعکس گفتهبود. 

اش شنیده بود. نسلی که جزو نسل ستاره ها درباره

ها عمل ها شده بود و مانند آننشین آننبود اما هم
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هایی که ممکن بود پسر کرد. با یادآوری حرفمی

شنیده باشید، نفس از سینه خارج کرد و تار موی 

 را زیر کاله فرستاد.بلوندش 
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ی کوچک روی به ساعتش نگاهی انداخت، عقربه

هشت و نیم صبح ایستاده بود و او باید ساعت یازده 

رساند. دستانش را در جیب خود را به بیمارستان می

تر از پسران روی فرستاد و به همراه مهدیه کمی دور

 سکو نشستند. 

شون جدی کنی الناز واین پسره رابطهتو فکر می-

 بشه؟
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کالفه به سمت مهدیه سر چرخاند و در همان حال 

 پاهایش را در هوا تاب داد. 

قدر پیگیری! ولی به نظر من آره. پسره مهدیه چه-

ای به وقتی قرار گذاشته و اومده خب حتما یه عالقه

 بطه داره دیگه!شروع این را

 دخترک زیرکانه پرسید.

 شه مخ یکی از دوستاش رو زد؟به نظرت می-

ای سرچرخاند و به سه پسر سرخوش و هانیه لحظه

 شاد نگاهی انداخت.

گفتن داره احمد کمالی رو شنیدم تو فن پیج ها می-

 گیره.زن می

 مهدیه ریز خندید و آرام تر گفت:
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 اون نه بابْا این چشم سبزه.-

 هانیه با همان حالت پوکر فیس لب زد:

 از من و تو سنش خیلی کمتره.-

 واه مگه چند سالشه؟-

 ای اندیشید و سپس گفت:هانیه لحظه

 متولد هفتاد و چهار فکر کنم باشه.-

 صدای متعحب مهدیه بلند شد.

 یعنی بیست و چهار سالشه؟-

 هانیه سر تکان داد که مهدیه گفت:

 خوره.اس...به ما نمیبچهاووو پس خیلی -

سن خیلی مهم نیست که، خانوم فراهانی رو یادت -

 رفته؟ از شوهرش ده سال بزرگتر بود. 
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 توجه شانه باال انداخت. مهدیه بی

 مگه قراره بچه بزرگ کنیم؟-

دانست بحث بیشتر با مهدیه به جایی راه هانیه که می

 کند، سکوت کرد و نگاهش را همچنان درپیدا نمی

خواست حال که اطراف چرخاند. عجیب دلش می

شرایطش پیش آمده برود و با سه والیبالیست معروف 

کمی گپ بزند اما با وجود مهدیه به کل باید قیدش را 

زد و به این دل خوش بود که در آینده همراه الناز می

 ها را مالقات کند.باز بتواند آن
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شد رائین شاملو را البته که اگر با خود رو راست می

و بود. با ا مند به آشناییبیشتر از سه نفر دیگر عالقه

داد دست دو در همان حال که پاهایش را تکان می

طرف سکو قرار داد و در حالی که سر خم کرد به 

قهقهه سرداده بود. رائینی زل زد که آزادانه و از ته دل 

داخل زمین بازی هم دقیقا همین بود و از او به عنوان 

کردند، الحق که پسر انسان را به بمب زمین یاد می

آورد. او را دوست داشت به خاطر حال وجد می

داد همیشه با پدر و مادرش ها میخوبی که به انسان

نشستند و های والیبال پای تلوزیون میزمان بازی

بردند. ازی تیمی از وجود این پسر لذت میجدای ب

کرد و همیشه هم پدر از این پسر با ستاره یاد می

های درخشان آینده شک یکی از ستارهگفت بیمی
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ها را زمانی زد که است و اولین بار همین حرف

ساله لژیونر تیم لهستان شد این پسرک بیست و یک

های سخن را گفت و حال با دیدن رائین شاملو حرف

پدر را بیشتر در سر پروراند. از کودکی خود هم 

کرد اما به خاطر قد کوتاهش خیلی والیبال بازی می

نتوانست ادامه دهد و زمین را برای افرادی که الیق تر 

 ی والیبالی او تا این سنهستند خالی کرد. البته عالقه

همچنان همراهش بوده و هست. هر بار با دیدن 

کرد و هر بار با برد تیم ملی ذوق می نهایتها بیبازی

هایی که تیم گرفت و بازهم زماندر خانه جشن می

گرفت و تا یک روز هر باخت افسردگی مطلق میمی

 انداخت. دید یک دعوای حسابی به راه میکه را می

 محو پسره شدی ها!-
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 به مهدیه که مقابلش ایستاده بود نگاه کرد. 

 داره این آدم.خیلی برام شخصیت جالبی -

 چرا؟-

 این بار دستانش را روی سینه گره زد و گفت:

خیلی شاده، تو زمینم همیشه همین طوریه حتی -

 خنده وبازه این آدم پر انرژی میزمانی که تیم داره می

کنه. خیلی برام جالبه یه آدم با دوستاش شوخی می

 قدر شاد باشه. تونه انطوری میچه

 باال انداخت و پاسخ داد:خیال شانه مهدیه بی

چی بگم واال خیلی والیبالی نیستم آخه منم از -

 هاشون رو.دوستام شنیده بودم حرف

 هانیه باز نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
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آد من برم یازده باید برم کاش بدونم الی اگر نمی-

 سرکار. 

 مهدیه سر به سمت کافه چرخاند.

 فکر کنم تازه گرم گرفتن. -

 رم.یکم دیگه نیاد من می تا-

 مهدیه هم سر تکان داد و سکوت کرد.

 ولی این میثم هم پسر خوبیه!-

 مهدیه چپ چپی نگاه کرد و گفت:

ولی من کامال مخالفت هستم هانی، زندگی با آدم -

 های معروف خیلی سخته.

 هانیه اما با مخالفت لبانش جنبید:
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طرف خواننده و بازیگر نیست که بگی بیرون -

قدر ریزن رو سرش مگه چند نفر تو ایران انمی

والیبالی هستن که بازیکن ها رو بشناسن. فوتبال 

نیست که والیبال ایران کال مظلوم واقع شده. همه 

های والیبال رو های بچهطرف فوتبالن و تالش

اینکه خیلی خیلی تمیز تر از فوتبال  بینن بانمی

های والیبال گم بچههستش و البته همیشه هم می

 خیلی پرتالش تر از فوتبال هستن.

مهدیه پوفی کرد که تار موی جلوی چشمش به هوا 

 رفت.

 ولی فوتبال جذاب تره!-
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ای رفت و دیگر سخنی به زبان هانیه چشم غره

 نیاورد. 

 گذشته:

 و اون ور درس دارم. مجید اذیت نکن بر-

اما پسرک با بازی گوشی و شیطنت یکی از دفترها را 

از روی زمین برداشت و به سمت حیاط دوید. عصبی 

مویش کشید، از جا برخاست و دنبال دست به سر بی

 مجید دوید.

 مجید بده دفترمو!-

اعتنا به درخواست او دفتر را به سمت پسرک بی

 .بازی کردحوض آب گرفت و زبان

 شه؟ می جا چیبندازم این-
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 عصبی فریاد زد:

 شه.ندازیش خیس میبده من می-

اما پسر کوچک باز هم برای برادر زبان دراز کرد و 

همین که خواست از کنار حوض بپرد ناگهان پاهایش 

در هم گره خوردند و با سر به درون حوِض سبز 

رنگ افتاد. صدای اکرم با دیدن آنچه که مقابلش رخ 

داد به هوا رفت و چنگ محکمی را به صورت زد. 

هول زده از پای حوض برخاست و در حالی که 

کرد به سمت پسر چادرش را دور کمرش چفت می

بزرگ رفت. به تندی و خشم بازوی الغر کودک را 

 گرفت و غرولند کرد:

مون کردی با دفتر و ای ذلیل مرده، برو اون ور خفه-

 دستکت. 
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 با نیشگون چالند و ادامه داد: گوشت دست پسر را

کنم یه من ماست صبر کن بابات بیاد حالیت می-

ندازی تو حوض چقدر کره داره، حاال داداشتو می

 احمق. 

تر توجه به او سوی پسر کوچکحرفش را زد و بی

رفت. چادر  وا رفته را باز محکم دور کمر گره زد، 

هایش را به سوی حوض برداشت و صدای قدم

های های پالستیکی روی کاشیچیلیک چیلیک دمپایی

 خیس، بغض بیشتری را در گلوی پسرک نشاند.

پاشو مادر، پاشو خیس و آب شدی تو این هوا االن -

 باس دوش بگیری. 

پسر کوچک که سر پا شد مادر باز به سمت پسر 

تر رفت و انگشت تهدید به سویش گرفت. بزرگ
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ب شده و به جان ی مشهدی زن با غیظش ترکیلهجه

 نشست. پسرک نحیف می

ام کردی تو یکی، پنج تا  جز تو بچه دیگه خسته-

بزرگ کردم هیچ کدوم مثل تو یکی نبودن، واسه ما 

پیچه. پاشو برو چهار تا کار کن دور کتاب و دفتر می

های بلکه از دست خرجتون راحت شم. آب برده

 کاسه پتی.
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ها تر با چشمانی که شرارت از آنپسر کوچک

 تر انداخت. بارید نگاه پسر بزرگمی
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 من ننداختمش مامان.-

تر اما با همان چشمان درشتش تنها نگاه پسر بزرگ

 ی پسر غرید:انداخت. اکرم با دیدن نگاه خیرهمادر می

کنی؟) چیه مثل ه مو میچیه مثل ُچوله ِغَزک نگا-

 کنی؟(مترسک سر جالیز نگاه من می

پسرک اما بدون حرف و مانند همیشه صامت به سوی 

حوض رفت، کنار حوض نشست که باز صدای فریاد 

 مادر برخاست.

 شی ُجِنم مرگ)ذلیل شده(خیس می-

توجه دفتر خیس شده را از میان پسرک کالفه و بی

 مادر چرخاند.حوض برداشت و سر به سمت  آب

 یره ِبَکن دِگه)منو ول کن، یه اصطالح(-
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و  توجه به دادحوصله دفتر را برداشت و بیپسر بی

هوار مادرش با همان پاهای لخت و عریان به سمت 

ای خانه رفت. از درگاه کوچک وارد شد، گوشه

نشست و به بالشتک دست دوز مادر تکیه زد. دفتر 

اشت. اتوی قدیمی خیس را با احتیاط روی زمین گذ

ی اتاق را برداشت و دو شاخه ی گوشهو زوار در رفته

را به پریز سیاه و چرک روی دیوار زد. کمی منتظر 

گرم شدن اتو ماند، با توجه به خراب بودنش به 

سختی کمی گرما گرفت، با وجود این گرما بعید 

دانست بتواند برگه ها را خشک کند. با باز شدن می

مت پذیرایی سر باال برد که با خواهر درب اتاق از س

ترش فاطمه رو به رو شد. دخترک با دیدن دفتر بزرگ

برگه برگه شده و خیس پسرک مظلوم خانه، دامن 
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بلندش را باال زد و کنار برادرش نشست. اتو را از 

 دستان کوچک پسر گرفت و پرسید:

 باز مجید شیطونی کرده؟-

که موقع  پسرک به خواهرش چشم دوخت تنها کسی

کرد و خود هم به خواندن درس و کتاب دعوایش نمی

 سختی و با جدال توانسته بود تا دبیرستان بخواند. 

 من ننداختمش تو حوض، خودش افتاد. -

موی پسر کشید، با داغ دختر جوان دست روی سر بی

شدن اتو دفتر را به سوی خود کشید و به آهستگی 

 های خیس دفتر کاهی کشید. روی برگه

 دونم، غم نخور. می-

 پسرک اما باز زبان به توضیح گشود. 
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 اون دفترمو برداشت. -

دانست برادرش بغض دارد باز هم سر فاطمه که می

 تکان داد.

 دونم. می-

ی چشم پسر چکید و دنبال هم قطره اشکی از گوشه

 سر این سو و آن سو تکان داد.

خودش اذیتم کرد، دیشبم رو کتاب فارسیم چایی -

 ریخت.
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فاطمه) امان امانی ( را زیر لب نسبت به برادر 

زد و پسرک آرام خانه را بی صدا به تر لب کوچک

 آغوش کشید.

کنه، مامانم که دونم، مجید همه رو اذیت میمی-

 عادتشه داد و بیداد کردن. 

نهایت از به صورت زیبای خواهرش نگاه دوخت، بی

 نظر چهره به فاطمه شباهت داشت. 

 نامزدت رو دوست داری؟-

 لبخندی روی لب دختر شانزده ساله نشست.

کنمش درس وروجک، تازه داره راضی میآره -

 بخونم  و برم دانشگاه وکیل بشم. 
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از آغوش خواهرش باز هم به چشمان مهربان فاطمه 

 نگاه داد.

 باهات مهربونه؟-

 فاطمه سر باال و پایین کرد.

کنم خیلی آره دوستم داره برام ارزش قائله، حس می-

 شانس آوردم. 

نشنیدن اهالی سر نزدیک گوش پسرک کرد و برای 

 خانه به آهستگی لب زد:

دونی سجاد، اون مثل مردای اطرافم نیست، بهم می-

 دونه نه ضعیفه.ذاره. منو یه انسان میاحترام می

 های خواهر گوش داد.پسرک مات تنها به حرف
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وقتی بزرگ شدی وقتی زنی وارد زندگیت شد تو -

 هم سعی کن بهش ارزش بدی. 

شد و خواهرش بازهم به آرامی  این بار سر پسر بلند

 گفت:

 سعی کن مرد باشی داداش کوچولو. -

ی انگشتانش را باز به دور اتو حلقه کرد و روی برگه

دیگر کشید. ورقه به ورقه و به آرامی پیش رفت تا به 

 ی پسرک رسید.آخرین نوشته

 اینو کی برات نوشته؟-

ه بپسر به شعر نوشته روی کاغذ نگاه داد و بعد باز 

 سمت خواهرش سر چرخاند.
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معلممون سر کالس خوند، خوشم اومد یادداشتش -

 کردم.

 فاطمه لبخندی زد و شعر را به آرامی زیر لب خواند.

گریند روی ساحل نزدیک میگویندگرچه می-

 سوگواران در میان سوگواران.(

 گام خواهرش شد.صدای زیبای پسرک هم

 د باران؟رسقاصد روزان ابری، داروگ! کی می-
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قطره اشک زاللی از میان چشمان سیاهش به روی 

کاغذ کاهی افتاد. چشم بست و یادآور شد، پلک روی 
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اش پاتک هم گذاشت و از سر گذراند. بغض مردانه

زد به هر چه هست و نیست. به سرعت پشت می

دستش  زیر چشم و روی پوست برنزش کشید تا  رد 

ی را که با یادآوری آن تا مرز خفگ تمام گذشته

گشت را پاک کند. دلتنگ بود، دلتنگ رفت و برمیمی

گیر شدن ای که خاکش، نمکی برای نمکخانه

ها را درونش از نداشت. دلتنگ شهری که تمام آن روز

ی شیرین نشسته در سر گذرانده بود. دلتنگ لهجه

ه هایش مردانی میز قرار داد و شانهگلو، پیشانی گوشه

قاتل ترسی شد که باز صدا اشک ریخت و لرزید. بی

به جانش نشسته بود. ترسی که خاطرات روزهای تلخ 

کرد. را تک به تک به ذهن و جانش تزریق می

های تنگ و تاریک شهری که حاضر بود جان کوچه
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دهد تا باز پا درونش بگذارد. امشب بیشتر از 

های قبل دلگیر شده بود. دلگیر از بختی که به شب

هایی که د، دلگیر از روزآسانی سیاهش کرده بودن

اش باشد اما قاصد ی جوانیتوانست روزنهمی

ی وجودش امشب اش شده بود. سجاد کشتهپیری

های بیدار شده بود. امشب او را برده بود میان کوچه

های کودکانه. امشب ذهنش پیگیر چهارفصل و بازی

آدمی شده بود که دلتنگی دیگر برایش معنی نداشت. 

میز برداشت، دست به دفتر برد تا از  یسر از گوشه

اش نوع خاموشش کند و به پستوی کشوی اتاق روانه

ی آخر و خط خوش باز به یادش آورد. کند اما صفحه

ها بود. با صدایی گرفتگی و خشی ی همان روزاو زاده

 که زیباییش را از بین برده بود، لب زد:
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 رسد باران؟قاصد روزان ابری، داروگ! کی می -

که دیگر امیدی به آمدن باران به سرزمینش را  او

ی تلخ و دستانی که از نداشت پس با همان خنده

غصه به سان زمهریر  شده بود، دفتر را بست و به 

ای که به در خورد آرامی درون کشو قرارش داد. با تقه

باز هم دست روی چشمانش کشید تا ردی از اشک 

 به جا نمانده باشد. 

 بله؟-

 ی آکام از پشت در به گوشش رسید.فهصدای کال

 بابا بیام تو؟-

کوتاهی سعی کرد صدایش را کمی بدون خط  با سرفه

 و خش کند، سپس به سوی در چرخید و گفت:
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 بیا تو بابا.-

آکام در اتاق را گشود و با حرص وارد شد. دادیار 

 متعجب از حاالت پسرک پرسید:

 شده؟ چی-

داد به همراه نمونه  پسر کتاب زبان را در هوا تکان

 سواالت دستش را و نالید:

فهمم، سخته، بابا هیچی شبیه اونی که درس داده نمی-

 نیست. 

دادیار دست روی دهانش قرار داد و به چراغ اتاق 

 اشاره زد.

 ان؟روشنش کن بیار ببینم چی-

 



 

Romanzo_o 391 

  

80 

ام که تازه متوجه تاریکی اتاق شده بود، غرولند آک

 کرد:

 تو تاریکی نشستی چرا؟-

چراغ را روشن کرد و به سمت دادیار برگشت. دادیار 

از روی صندلی برخاست و جایش را به پسر داد. آکام 

روی صندلی نشست، دفتر و کتاب زبانش را روی میز 

 خم قرار داد. دادیار اتود پسر را گرفت، روی سواالت

شان کند که با سوال آکام شد تا راحت تر مطالعه

 آچمز شده، مات ماند.

 چرا چشمات قرمزه؟-
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 ی انکار سر به طرفین جنباند.دادیار در مرحله

 ام چیزی نیست.خسته-

 آکام پوزخندی روی لب نشاند و گفت:

 این سرخی برای خستگی نیست من خر نیستم بابا!-

 چرخاند و غرید:دادیار عصبی به سوی پسر سر 

 اومدی درس یاد بگیری یا پیگیر حال من بشی؟-

 آکام با تخسی فروان در چشمان پدرش زل زد.

حال تو مهم تر از زبانه، منو نپیچون...از روزی که -

مون، بهم ریختی. به منم که هیچی اون مرد اومد خونه

 گی!رو نمی

 به تست زبان مقابلش نگاه کرد و لب زد:

 ی یعنی دلیلی برای دونستنت نیست. دونوقتی نمی-
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 من بچه نیستم بابا.-

این بار سر باال آورد و نگاهش را به چشمانی داد که 

 رنگ او بود.هم

 ای.من نگفتم بچه-

دی هر چی تو هیچی رو برای من توضیح نمی-

کنی. من حق دارم پرسم یه طوری از سرت وا میمی

 واقعیت ها رو بفهمم بابا!

را روی میز پرت کرد و با صدایی که دادیار اتود 

 زد رو به پسر غرید:خشم درونش فریاد می

گم بهت یعنی نیازی نیست که آکام وقتی چیزی نمی-

بدونی یعنی اون موضوع، فهمیدن و نفهمیدنش هیچ 

 قدر روتاثیری روی تو قرار نیست داشته باشه. ان

 اعصاب من نرو لطفا!



 

Romanzo_o 394 

 پرسید: پسرک لب روی هم فشرد اما ناگهان

 مرگ مامانمم به من ربطی نداره؟-

دانست یک روزی همه چیز برای دادیار خوب می

کرد آن شود اما هیچ زمان تصور نمیپسرک مهم می

 قدر زود فرا برسد.روز ان

 دونی!تو راجع به مادرت همه چیو می-

 به نگاه سیاه پدرش خیره شد و پرسید:

مادرم مطمئنی بابا؟ نه در واقع من هیچی از -

 هایی که تو پر کردیدونم فقط و به فقط به حرفنمی

 توی گوشم گوش دادم و همونارو قبول کردم. 

 این بار بدون کنترل خودش بر سر پسر فریاد زد. 
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گفتم که نگفتم؟ اصال یه هویی چی باید بهت می-

بحث مادر از کجا اومد؟ مگه ما همچین بحثی 

 داشتیم؟

همیشه به همه چی شک  دونم چرانداشتیم ولی نمی-

داشتم بابا! گفتی مامان با تصادف مرده و تو به اجبار 

ازدواج کردی بعدشم از پیششون برگشتی تا همچین 

اتفاقی برای من نیفته؟ واقعا همه چی همین بود بابا؟ 

اصال بقیه خانواده من کو؟ چرا هیچی ازشون 

گی؟ چرا وقتی گی؟ چرا هیچی از مامانم نمینمی

 ریزی؟شه به هم میته میحرف گذش

گونه به دهانش فهمید این سواالت چهآکام نمی

آمدند و بعد از پرسیدنشان به  سرعت پشیمانی می

 گرفت.سراغش را می
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ای جز تو و ابوالفضل یعنی من هیچ خانواده -

 ندارم؟
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ای آکام پلک روی هم گذاشت و لحظهدر جواب 

سکوت میانشان بزرگترین نقش را ایفا کرد. آکام از 

روی صندلی برخاست و این بار مقابل پدرش ایستاد. 

در مقابل او کمی کوتاه تر بود اما از لحاظ هیکلی 

تفاوتی نداشتند. او خود پدرش بود تنها با نام و 

 نشانی جدا!

 و خانواده دایی ندارم؟  با تو ام، من هیچ کسو جز تو-
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دادیار تنها سر به طرفین تکان داد، لب گزید و سپس 

 گفت:

 نداری!-

 آکام با غیظ انگشتانش را درهم مشت کرد و پرسید:

 خوای ازشون حرف بزنی؟ندارم یا تو نمی-

 ای لب زد:دادیار با صدای تحلیل رفته

نداری، نداری آکام من چیزیو ازت پنهان نکردم. تو -

دونی چرا کندم و اومدم دونی مادرت مرده، میمی

اینجا اونم وقتی عاشق شهرم بودم. عاشق آدما بودم، 

 اومدم تا تو رو نکنن یکی مثل خودم. 

ه احساسی کلب با زبان تر کرد و این بار با تمام بی

 وجودش را در بر گرفته بود افزود:
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ای تونی بری، بری مشهد و دنبال همون خانوادهمی-

 دی که پیگیرش هستی.بگر

را  اشبا نگاهی به دفتر آکام روی میز، مشت گره کرده

روی میز فرود آورد و دفتر را بست. بدون هیچ حرفی 

در برابر آکام مسکوت به سمت در حرکت کرد اما 

اش را به سمت پسر میان راه چرخید و انگشت اشاره

اش گرفت. به سختی گفت حرفی را که مرد شده

به وقوع پیوستنش او هم از بین خواهد  دانست بامی

 رفت.

ی که هایکنی، برو پی آدمفقط قبلش منو فراموش می-

کنی قراره تو رو به آرزوهای بلند و باالت فکر می

 برسونن.
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آکام که متوجه خشم پدرش شده بود، زیر لب لعنتی 

 را نثار خود کرد و به سمت پدرش دوید.

 بابا صبر کن.-

ست که تند رفته است، محکم داندادیار خوب می

دستش را از صورت به سمت پیشانی کشید و سمت 

 پسر عقب گرد کرد. 

آکام ببین االن هیچی نگی بهتره، از دستت به شدت -

عصبیم و این فقط برای امشب نیست چند روزه 

 کارات دیگه صبرم رو تموم کرده. 

 پسرک یک آن مظلوم شده شانه باال انداخت.

 ای نبودی. من که معذرت خواستم، تو که کینه-
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انداخت ها میبه چشمانی که او را بدتر یاد آن روز

نگاه دوخت. مانند او حرف زیادی برای گفتن داشت. 

شد دنیا را به انتها مانند مادرش زمانی که مظلوم می

 رساند. می

 بذار بعدا حرف بزنیم آکام.-

اما با حرف پر از چرخید که از در خانه بیرون برود 

 بغض آکام ایستاد و تنها گوش کرد.
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منم ترکیدم آخه اون شب همون پسره علی از مادر -

ام داشتن گفت، بعد..بعدشم تو مدرسه وقتی مسخره
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 هکرد بچه ها خندیدن درسته از قصد نبود اما...یه لحظ

فقط گفتم کاش منم مادر داشتم...کاش سهمم بیشتر از 

شد. عصبی شدم بابا، دو سال از مادر داشتن می

 ببخشید. 

ها ی مرد جوان پر شتاب باال و پایین رفت، حرفسینه

آکام مانند شمشیر داغی قلبش را نشانه گرفت. 

اش را به سمت زمین حواله کرد و چشمان پر شده

یستاد. چرا گاها از یاد همچنان پشت به پسرش ا

برد که آکام تنها پسر نوجوانی است که مانند می

هایش نیست و از خیلی چیزها محروم همسن و سال

 شده است. 

 بابا آشتی کنیم دیگه؟ بریم بهم زبان یاد بده، باشه؟ -
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اش را روی هم ای چشمان خستهسر تکان داد و لحظه

 گذاشت.

 کار دارم. گردم، یه لحظه برم بیرون برمی-

پسرک سکوت کرد و دادیار به سرعت از خانه خارج 

اش شده بود مانند هفده سال شد. این روزها زندگی

پیش نه شاید هم پانزده سال پیش به همان روزهایی 

گذشت به که داغ روی دلش گذاشته بود و هر چه می

 شد.جای خنک شدن بدتر گرما افزوده می

 سجاد!-

شت اشتباه شنیده است. اون چهره درهم کرد، شک ندا

این نام را هم از یاد برده بود مانند تمام آن روزها و 

ها، چه شیرین و چه تلخ به فراموشی تمام آن آدم

سپرده بود. او این صدا را، این لحن را، این گویش را 
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به فراموشی سپرده بود. او سجاد را کشته بود و به 

رد تمام جایش دادیار را متولد کرده بود.  عرق س

صورتش را فرا گرفته بود و حتی روی کمرش هم 

کرد. دست روی سر گذاشت این سرما را احساس می

اش در دهانش و با قلبی که گویا به جای سینه

کوبید به عقب چرخید. با ندیدن هیچ آدمی نفس می

شد. آن اش خارج شد. داشت دیوانه میراحتی از سینه

خ کرده بودند. با سورا روزها مغزش را مانند مته

ود، فیکون شده ببرگشتن مجید همه چیز به ناگهان کن

ها هم مانند او دید، کاش آنکاش هیچ زمان او را نمی

کردند. به سمت پارک مقابل ساختمان فراموش می

رفت و روی یکی از صندلی ها نشست. با یادآوری 

گونه پشت سر جایش گذاشته آکامی که آن
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نش را رنگ داد. دلش یک بود،پوزخند تلخی لبا

خواست، دلش از نو به دنیا آمدن و زندگی جدید می

خواست. چه گناهی کرده بود که زندگی کردن را می

زد آکام را این ظلم حقش بود. گاها به سرش می

بردارد و نه تنها از این شهر بلکه از این دیار و کشور 

برود، برود تا شاید زندگی به روی هم لبخند به لب 

 ورد. آ

 دادیار؟-

 

  

84 

سر چرخاند، با دیدن ابوالفضلی که نصفی از صورتش 

میان تاریکی فرو رفته بود از روی صندلی برخاست. 
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چشمان خیسش در آن تاریکی به خوبی مشخص نبود 

د. محکم اما صورت درهمش برای ابوالفضل واضح بو

دست روی صورتش کشید و سعی کرد لبخند 

 مصنوعی را روی لب بنشاند. 

 کنی؟کار میجا چیاین-

 دست به پیشانی گرفت و باز نگاه او انداخت.

 راستی سالم.-

ابوالفضل متفکر سر تکان داد، سبد درون دستش را 

 روی زمین گذاشت و به سمت دادیار حرکت کرد. 

 علیکمو سالم برادر!-

های در حال حاضر نه تنها حال شوخی و خنده

ابوالفضل را بلکه حتی حال حرف زدن با او را هم 
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خواست، خنده دار بود نداشت. دلش فقط تنهایی می

 اما حتی حوصله آکام را هم نداشت. 

 جا نشستی؟خوبی؟ چرا این-

دروغ بافتن از حال و روزش را  در این دوران خوب 

 آموخته بود.

 م هیچی اومدم هوا بخورم.اآره اکی-

ابوالفضل تای ابرویی باال انداخت، دست زیر بینی 

 کشید و مشکوک نگاه دادیار کرد.

ِا که این طور! راستی آکام چرا موبایلشو جواب -

 ده؟نمی

 دادیار سر تکان داد و با اعصابی خورد لبانش جنبید:
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جا به خاطر یه کار اشتباه ازش گرفتم، نگفتی تو این-

 کنی؟ار میکچی

ابوالفضل جلوی خود را گرفت تا مشتی را حواله فک 

ای سکوت کرد و خوش فرم مرد مقابلش نکند. لحظه

سپس با صدایی که سعی کرد از شدت خشم و 

 حرص نلرزد گفت:

آرام پیتزا درست کرده بود واسه آکام آوردم، دوست -

 داره.

 اکی بیا بریم باال.-

ت را برداشت و پشابوالفضل بدون هیچ حرفی ، سبد 

او به راه افتاد. دادیار که کلید را از جیب درآورد، 

 ابوالفضل طاقت نیاورد و گفت:

 دادیار؟-
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 با لحن سوالی به سمت ابوالفضل چرخید.

 کار اون بچه کردی؟چی-

 متعجب چهره درهم کرد و پرسید:

 چی؟-

ابوالفضل کامال جدی و بدون هیچ شوخی و لبخندی 

 غرید:

 دعوا کردی؟با آکام -

ای مات ماند، سپس لبخند بهت آمیزی دادیار لحظه

 اش را زینت داد. های رنگ پریدهلب

 پس زنگ زده آمار منو داده؟-

 ابوالفضل ناباور لب زد:
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تو چت شده دادیار؟ راجع به آکام داری حرف -

 زنی ها.می

های لرزانش را روی هم گذشت و نگاه پلک

 حسش را به رفیقش داد.بی

 انتظار بیشتری داری؟-

 شد،های دادیار متوجه نمیابوالفضل که هیچ از حرف

 دست آزادش را میان موهایش فرو برد.
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 چی؟-
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دادیار دیوانه وار سر در هوا تکان داد و دستانش را 

از حد معمول  باز کرد، چشمان سیاهش درشت تر

شده بود و همین ابوالفضل را بیشتر از همه 

 ترساند. می

از یه  دروغ گو، از یه پدر سیزده ساله انتظار بیشتری -

 داری پسر دایی؟

های دادیار نشده بود که متوجه حرفابوالفضل با این

ی خود را با اما سبد را روی زمین قرار داد، فاصله

 چسبید و آهسته پرسید:دادیار کم کرد، بازوی او را 

از یه پدر سیزده ساله انتظار دارم، نگران پسر بچه -

هفده ساله اش باشه که با ترس و صدای لرزون زنگ 

شه بری گه بابام از خونه رفته میزده به من و می
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طور دلت شه تنهاش نذاری؟ بعد تو چهپیشش؟ می

 آد راجع به اون قورباغه اینارو بگی؟می

بلند بلند مرد جوان محکم در سرش های صدای نفس

اش اش بد حالیحالت و مردهشد. چشمان بیاکو می

کرد. دادیار مقابلش تنها یک مرد مرده از را اثبات می

دل خاطرات بود که حال ریشه افکنده و سر از خاک 

درآورده بود. دست باال آورد تا بازویش را از میان 

 ذاشت و محکمانگشتان او خارج کند اما ابوالفضل نگ

 تر بازویش را چسبید.

یه چیزی رو بهت یادآوری کنم پسر عمه، ببینم -

ذارم رنگشو لیاقت اون پسرو نداری خودم دیگه نمی

ببینی. یادته؟ تهدید چند شب پیش خودت. مراقب 

 باش من عملیش نکنم. 
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دادیار خواست حرفی بزند که ابوالفضل تکان پر 

 وت مجبورش کرد.خشمی به تن او داد و باز به سک

 هیس هیچی نشنوم دادیار، گوش کن!-

ای سکوت زمانی که نگاه مسکوت دادیار را دید لحظه

دانست درد مرد مقابلش را، او دادیار را کرد خوب می

 آورد. شناخت اما باید مرد را به خود میخوب می

 آرم.سجاد سیزده ساله رو یادته؟ من یادت می-

 انداخت و باز گفت:در یک آن مکثی میان حرفش 

اوه ببخشید، سجاد پونزده ساله رو، یادته دیگه آخه -

هر روز عادت به عذاب دادن خودت داری با 

 مرورشون.

 ای فضای مقابل ساختمان را گرفت:صدای خفه
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ی نجات روانشناس نمونه، آقای با عقل و فرشته-

زندگی مردم وقتی پونزده سالت بود بابا خواست اون 

بگیره و بزرگش کنه بدون اینکه بهش بچه رو ازت 

بفهمونه پدرش توی احمقی! نذاشتی آخه از همون 

ذاشتی االن هم اولش فقط ادعای پوچ بودی. اگر می

کردی هم آکام خودت جوونی و عشق و حالت رو می

یه خانواده درست داشت. آخه از اولش هم دنبال 

 زدی.همینا بودی دیگه ِجز جوونی نکرده رو می

طور بازویش را از میان دست ابوالفضل د چهنفهمی

خارج کرد و دستش را محکم در صورت او نشاند. 

صدای سیلی بلندش اول از همه گوش خودش را پر 

کرد و بعد چشمان مبهوت ابوالفضل برادر شده را! 
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انگشت جلوی چشم او گرفت و با صدایی لرزان که 

 شد غرید:اش خارج میبه سختی از اعماق حنجره

شو...من...من اگر دنبال جوونی شو فقط خفهخفه-

 کردن بود...

ی حرفش را خورد. انگشتش را مشت کرد و ادامه

اش نشان همه چیز بود و چشمان به اشک نشسته

ی سخنش نبود. باز به سمت در چرخید نیازی به ادامه

و با دستانی لرزان سعی کرد در را باز کند اما 

نفس خم شد، تاد.   بیناخواسته کلید از دستش اف

کلید را برداشت و باز درون در انداخت. در را گشود 

 و بدون نگاه به ابوالفضل دردمند وارد ساختمان شد.
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گونه در گونه راه را  طی کرد و حتی چهنفهمید چه

ابوالفضل قرار گرفت. خجالت بود یا آسانسور مقابل 

دانست اما روی نگاه به صورت او را شرمندگی نمی

نه گونداشت. نفهمید در یک آن چه اتفاقی افتاد و چه

ی کمرش خیس از عرق کنترلش را از دست داد. تیره

سرد شده و سرش نبض گرفته بود. با ایستادن 

آسانسور در را گشود و به سرعت خارج شد. زنگ 

نه را فشرد و منتظر ماند، دیگر نای گرفتن کلید در خا

دست را نداشت. با گشوده شدن در توسط آکام سر به 

نشان سالم تکان داد و وارد خانه شد. آکام نگاهی به 

توجه به حال ابوالفضل انداخت که مرد جوان بی
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ی آکام کوبید ی خود و دادیار، دست روی شانهگرفته

 و گفت:

 طوری بچه؟ چه-

 پسرک کسل لب روی هم فشرد و سر کج کرد.

 خوبم قربونت، تو خوبی؟ آرام خوبه؟ -

 از جلوی در کنار رفت و لب زد:

 بیا تو.-

ابوالفضل که از غم چشمان پسر دلش گرفته بود، 

 ناراحت خندید و دست میان موهای لخت آکام برد.

 حالیتو.خوبیم ما، نبینم بی-

 ید.آکام تنها نگاهش کرد و آهسته خند
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ام آکام دفتر و کتابتو بیار درستو یادت بدم، خسته-

 خوام برم بخوابم. می

ابوالفضل وارد خانه شد، پسر در را بست. سالنه 

سالنه به سمت اتاقش رفت و پس از برداشتن دفتر و 

کتابش برگشت و روی کاناپه کنار دادیار نشست. مرد 

 جوان اتود را برداشت و با خواندن سواالت با لحن

اش، با طمانینه و آرام شروع به حرف زدن همیشگی

ید رسکرد. از آشپزخانه صداهای مختلفی به گوش می

 که دادیار سربلند کرد و با مکث لبانش جنبید:

ارم غذا رو بیا بشین ام میاینارو بگم خودم می-

 ابوالفضل.
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ابوالفضل که سردرگم میان آشپزخانه ایستاده بود، 

دست روی گردن گذاشت و به دادیار که از پذیرایی 

 کرد، زل زد. نگاهش می

 آرم.خواد، خودم مینمی-

 امشب شیفتی؟-

در جواب آکام دست روی ته ریشش کشید و لب 

 جلو داد.

هومم، مثل گراز گشنمه تازه خسته هم هستم، مثل -

زنم. جز اینا دم صبح دوتا هم جراحی باباتم غر نمی

 دارم. 

بعد از گفتن حرفش هم مانند همیشه با لبخند 

ای به دادیار نگاه کرد و در همان مرموزانه و شرورانه

حال هم شروع به خاراندن سرش کرد. دادیار با دیدن 
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ای به پهلوی خندی زد، سقلمهی مقابلش نیشصحنه

 اشاره زد.آکام زد و با ابرو به ابوالفضل 

 خنگ!-

بعد هم به سرعت سر پایین آورد و با دست گردن 

 آکام را هم گرفت و در کتاب زبان فرو برد. 

 خورتمون.االن می-

ابوالفضل با لحنی که گویا شنیده بود فریاد به سر 

 آورد.

خورم گوشت تلخید، پیتزا فعال گشنمه شما رو نمی-

 خورم.می

درخشید اما با هشدار آکام با شنیدن پیتزا چشمانش 

 پدرش سر جا ماند.
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درس اکام، خیلی زشته تو با سطح باالی زبان فردا -

 درصدت کم بشه.

 چشم.-

از روی توضیح چند تست گذر کرده بود که پسرک با 

 ذهن مشغولی، در حالی که سر پایین داشت پرسید:

 هنوز قهری؟-

اش با ابوالفضل چهره درهم دادیار با یادآوری مکالمه

کرد و به پسرش نگاه دوخت که پشیمان سر به زیر 

ای مربع شکل انداخته بود. اتود را روی میز شیشه

گذاشت و دست دور کمر پسرش انداخت، او را به 

خود نزدیک تر کرد و در آغوشش گرفت. انگشتانش 

را طبق عادت میان موهای آکامش فرو برد و سر زیر 

 گوش او فرو برد.
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ام که قهر کنم باهات؟ تو هبه قول خودت مگه بچ-

شم نه قهر پسرمی، همه کسمی نه ازت ناراحت می

کنم. تو خیلی حق داری از نبود مادرت گله کنی می

اما هیچی دست من نبود آکام من حتی تو سنی نبودم 

که بتونم کسی رو بیارم تا برات مادری کنه. ببخشید 

اگر کم کاری از من بوده. ببخشید اگر نتونستم اون 

 طور که باید برات خانواده باشم.

آکام با قلبی پر تپش خود را از آغوش پدرش جدا 

 کرد.
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نه بابا، نه..یعنی نه که...چیزه...ای بابا،  به خدا من -

اصال هیچ کمبودی نداشتم که! فقط...فقط یکم این 

ز بهش زیاد فکر کردم، بعد یهویی، یعنی فقط چند رو

ام تویی یکم مشغولم کرد. من قبول کردم که خانواده

 ها   حتی دوستمم تویی. امدیگه، نه فقط خانواده

به صورت مضطرب و عجول پسر نگاه دوخت. مانند 

زد و ای ریز پسرک دو دو میهای قهوههمیشه چشم

ی ند. گاه حتکرد تند و بدون وقفه صحبت کسعی می

بندی هایش هم به هم در این رفتار هیستریکش جمله

ریخت و دادیار در این لحظه مانند همیشه با لبخند می

کرد تا آرام شود. آکام که متوجه هول نگاهش می

 شدن و نگاه پدرش شده بود خندید و پرسید:

 باز هول شدم؟ -
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 دادیار سر کج و چشم ریز کرد.

 یلی بهتر شده. یکم ولی نسبت به قبل خ-

 االن بخشیدی؟-

 دادیار سر کج کرد و گفت:

از سنت خجالت بکش پسرم، ولی بخشیدم، تو هم -

 ببخش.

توجه به حرف دادیار پسرک با ذوق و نیش باز و بی

 گفت:

 بابا جونممم!-

 صدای ابوالفضل از پشت به ناگهان برخاست. 

همینه جنبه نداری ها، باز رفت تو کار خر -

 کردن...پاشید بیاید شام. 
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ای رفت اما ابوالفضل ندید و او باز به آکام چشم غره

 سمت دادیار چرخید.

 اس نرفتیم. آبفردا بریم باشگاه؟ نزدیک یه هفته-

 رفتم به خدا!

 دادیار سر کج کرد و ابرو درهم کرد.

 ی شما بابا جان؟با یه هفته آب رفتی؟ مگه بستن-

ی ابوالفضل به هوا رفت و دادیار با صدای قهقهه

ی آکام روی ران پایش دیدن صورت درهم شده

 کوبید و گفت:

تو  که قصد درس خوندن نداری پاشو بریم شام، -

 ریم.فردا نه اما سه روز دیگه باشه می
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زودتر از آکام خود را به آشپزخانه رساند و کنار 

ماکروویو ایستاده بود، روی  ابوالفضل که مقابل

 صندلی نشست. 

 بابا من برم دست شویی بعد بیام.-

دادیار در جواب آکام حرفی نزد و به جایش نگاهش 

 را جایی حوالی سوییشرت سیاه ابوالفضل انداخت. 

دونم آکام اعصابم خیلی خورد بود پایین، نمی-

توضیح داد چی شده یا نه ولی من از قبلش حرصی 

خواستم اون عدشم آکام تکمیلش کرد. نمیبودم و ب

 اتفاق بیفته.

توجه به صدای زنگ ماکروویو دست ابوالفضل بی

 روی میز گذاشت و در صورت دادیار خم شد.
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خواستم اون اتفاق بیفته اون ولی من دقیقا می-

ها رو بشنوی تا اون پسر امشب با ناراحتی حرف

 نخوابه. 

 زد:دادیار شانه باال انداخت و لب 

 من بیشتر از تو نگران آکامم.-

 ابوالفضل سر باال و پایین کرد.

ی دونم پس به خاطر یه گذشتهدونم، خوبم میمی-

دور افتادنی پسرتو از دست نده. این روزا هر کی ام 

 بره آخرش اونه که کنارته.

 در گشوده شد و زن سینی را روی میز قرار داد. 

 ممنونم خیلی لطف کردید.-
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بخند ملیحی روی لب آورد و از اتاق خارج ذاکری ل

را با خجالت نگاهی به آقای آذر که سر در شد. ری

دانست ها فرو برده بود انداخت. نمییکی از پرونده

طور باید صدایش کند که بد به نظر نرسد. حتی چه

آقای آذر، آقای دکتر یا که دکتر خالی...لب گزید و 

 دست و پا چلفتی ی مقابلش خیره شد.مات به پرونده

نبود اما خب تا به این سن یک بار پیش پدرش در 

فروشگاه به عنوان حسابدار مشغول شده بود و یک 

بار هم خواست پیش روانشناس دوره بگذراند اما 

مردک گویا فکر های دیگری در سر داشت با 

ریخت. پوف اش هم حتی اعصابش بهم مییاداوری

اال آورد و تار بلندی کشید  و به همراهش دست ب

اش را زیر مقنعه فرستاد. تصمیمش را موی خرمایی
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گرفت، باالخره که چه؟ باید از یک جایی این معذب 

 بودنش را کنار بگذارد.

 ببخشید آقای دکتر.-

دادیار با شنیدن صدای ملیح و زیبای دختر سر باال 

ای داشت که به آورد. ری را شاملو صدای کودکانه

خورد، به قول بزرگسالش نمی هیچ عنوان به ظاهر

 آمد.آکام صدا با تصویر جور در نمی

 بله-

های بلندش را را بازهم از شدت اضطراب ناخنری

 در کف دستش فرو برد. 

 شه یه سوالی ازتون کنم؟می-
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دادیار پرونده مقابلش را بست و با صدای گیرایی 

 پاسخ داد:

 البته بفرمایید.-

گفت)خوش به حال خانم ای پیش خود را لحظهری

دادیار آذر( هر روز با شنیدن این صدا و این لحن 

 شد.گیرا دیگر پیر نمی
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ی اتاق دختر جوان از پشت میز کوچکش که گوشه

قرار داشت برخاست و با قدم آهسته و منظم خود را 

دیار آذر رساند. دادیار نگاهش را روی سر به میز دا
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وی صدایی  ری دختر انداخت و لبخند بیپایین افتاده

لب گذاشت. روی صندلی کمی خود را جا به جا کرد 

 و به دختر اشاره زد تا به کنارش بیاید.

 جا!بفرمایید این-

را نفسی را از سینه خارج کرد و کنار مرد رفت. ری

وی میز گذاشت و با خط های کپی شده را ربرگه

کشیدن دور موضوعی شروع به توضیح دادن برای 

ی مرد مرد کرد. ماجرای جالبی در دفتر کپی شده

وجود داشت که کامل متوجه آن نشده بود. سوالش را 

پرسید، سر گردان و منتظر نگاه مرد جوان انداخت. 

ی مورد دادیار با مکث کوتاهی  سعی داشت پرونده

ریش چند بیاورد، دستش را روی ته نظر را به یاد
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اش کشید و هایالیت آبی را از جامدادی روزه

 برداشت. روی برگه سر خم کرد و گفت:

ببین این بیمار یادمه به خاطر اختالل اسکیزوفرنی -

پدرش رو کشته بود اما توی دادگاه جزو بیماران 

روانی شناخته شده بود و به خاطر همین به بیمارستان 

 بودنش. فرستاده 

را انداخت تا ی ریسر بلند کرد و نگاهی به چهره

هایش را در صورت دختر ببیند. زمانی که تاثیر حرف

ی متفکر او رو به رو شد باز سر به سمت با چهره

 برگه چرخاند و توضیح داد:

این بیمار رو من زمان دوره و کارآموزی ارشدم -

 دیدمش، کال خیلی درک و بینش خاصی نداشت اما

 کرد. مثال سیگار خیلی مصرف می
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 رای متفکر پرسید:سر باال آورد و از ری

دونی بیمارای اسکیزوفرنی چرا نیکوتین مصرف می-

 کنن؟می

ای را مات به مرد نگاه دوخت و سپس با را لحظهری

یادآوری حرفی که استادشان گفته بود لب با زبان تر 

 کرد و پاسخ داد:

 ن؟به خاطر کم شدن عالئمشو-

 دادیار سر تکان داد و بشکن ریزی در هوا زد.

آفرین دقیقا، این بیمارا برای کم شدن عالئمشون از -

 کنن.نیکوتین استفاده می

را روی خطی را هایالیت کشید و باز به سمت ری

 چرخید.
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حتی گاها  با خاکستر سیگار تن و بدنشون رو زخم -

 ن طورکنن. برای کارآموزی اگر بری با ایو زیلی می

شی و جدای همه چیز من سوژه ها خیلی مواجه می

 کنم مراقب روح و روان خودت باشی.توصیه می

 هایالت را روی برگه گذاشت و افزود:

م رسیها از یه جایی به بعد به جایی میما روانشناس-

شیم. من یه مراجعی که تو درد مردم غرق می

 داشتم.یه دختر خیلی جوون بود دقیق سنشو یادم

 نیست اما رنج بیست تا بیست و پنج بود.

ی بانمک دختر انداخت. سر بلند کرد و نگاه چهره

چشمان سبز دختر زیباترین جزء صورتش  و البته 

نمایان ترینش بود. این دختر حس آرامش خوبی را به 

کرد با امروز سومین روزی بود که تقریبا هر او القا می
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و اشتیاق فروان  شد و با ذوقروز در دفتر حاضر می

 کرد.برای یادگیری تالش می
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انداخت. با توجه به این تالشش او را یاد خود می

چیزی که فهمیده بود دخترک نیاز مالی هم نداشت اما 

 تالشش برای استقالل قابل تحسین بود.

ی که هفت سالش بوده بهش تجاوز این دختر زمان-

ای زیاد شده بود و فشار اون تجاوز و دردش به اندازه

بوده براش که دختره فراموش کرده بود تجاوزی 

 اتفاق افتاده. 
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اش دست به گردن کشید و لب غمگین از به یادآوری

 روی هم فشرد. 

زمانی که برای چکاپ رفته پیش پزشک زنان متوجه -

 .نداشتن هایمن شده

 را مبهوت به مرد نگاه دوخت .ری

 زمان ازدواجش؟-

 دادیار با سر تکان دادن سوال دختر را رد کرد و گفت:

ی سر نه چکاپ عادی بوده حاال بعدش خانواده-

کردن دختره رابطه جنسی سختی داشته که فکر می

احترامی تا زمانی که داشته کلی کتک و توهین و بی

بوده  بعد از سمت شه که تجاوز حاال مشخص می

یکی از استادهام به من معرفی شده بود. چند بار 

ی ناموفق خودکشی و خودزنی و خیلی ماجرا تجربه
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داشت این دختر، یه روز حتما کامل برات توضیح 

دمش اما من یادمه سر این پرونده واقعا چند وقت می

جا رو زده بهم ریختم. اون روزای اولی بود که این

 بودم.

ی دختر دادیار را به ناراحت و درهم رفته یچهره

ای که سعی در خنده انداخت. سر کج کرد و با خنده

 کنترلش داشت گفت:

حاال تو ناراحت نباش اون دختر االن یه زندگی -

 خوب داره.

 را با خوشحالی ناگهانی پرسید:ری

 واقعا؟-

را شاملو به قدری بانمک شده دادیار سر تکان داد. ری

ی خواست لپ سرخ شدهه شدت دلش میبود که  ب



 

Romanzo_o 437 

دخترک را بکشد. مرد جوان از فکر خود خجالت 

 کشیده دست روی دهان گذاشت.

ی مورد اون دختر االن یه کار خوب داره، تو رشته-

اش در حال تحصیل هستش و یه نامزد مهربون عالقه

 و حامی رو کنار خودش داره. 

 را متفکر پرسید:ری

 ؟ یعنی جلساتش ادامه داره؟جاآد اینهنوزم می-

زنیم اد، حرف میگاهی، هرچند وقت یه بار آره می-

جلساتش بیشتر شکل دیدار دوستانه به خودش گرفته 

 تا درمانگر و بیمار!

 را سر به سمت دادیار آذر چرخاند و باز پرسید:ری
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خیلی حس خوبی داره وقتی به آدم ها کمک -

 شه؟بخش میکنید و در نهایت اون کمک نتیجه می

دادیار دست دراز کرد، ماگ چایی خود را برداشت و 

 برای دختر را هم مقابلش گذاشت. 

نی که بدوببین خیلی زیاد حس خوبی داره اصال این-

 ها هدیه بدی!تونستی یه لبخند واقعی به آدم

 ی حرفش را زد:به صورت دختر خیره شد و ادامه

خودت  نهایت قشنگه، انرژی که روی زندگیبی--

ذاره هم خیلی زیاده. فقط سعی کن تو این کار با می

 وجدانت پیش بری.

را متعجب انگشتانش را دور ماگ چای حلقه کرد، ری

 های سیاه مرد دوخت و لب زد:از باال نگاه به چشم
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 یعنی چی؟-

 دادیار با همان لبخند روی لبش پاسخ داد:

و تده. بگرد ببین وجدان برای هر کسی یه معنی می-

 ات وجدان چه معنی داره!نامهواژه
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دخترک لبخند محوی زد، لب به دندان گرفت و 

ای نگاه مرد جوان انداخت. وجدان برای او در لحظه

بد نبودن معنا شده بود. در انسان بودن، شاید هم در 

ای کسی. برای کمک به مردمی که با بد نخواستن بر

شد. با صدای زنگ شاد میشان دللبخند و خوشحالی
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موبایلش )ببخشیدی( را آهسته لب زد و به سمت 

 موبایلش که روی میز قرار داشت رفت.

 راحت باش-

طی صحبت دختر از جا برخاست و از اتاق خارج 

شد. امروز را به آکام قول داده بود که با او وقت 

کرد تا روزها شک اگر عمل نمیاند و بیبگذر

سرکوفتش را خواهد شنید. پسرک لجباز تر و چغر تر 

ها بود که بشود سرش را شیره مالید. در این حرف

اتاق را گشود  به عادت همیشه در چهارچوب در 

ایستاد و نگاه ذاکری که با سیستم مشغول بود 

 انداخت. زن با شنیدن در سر باال آورد. 

 ذاکری من تا ساعت چند امشب مراجع دارم؟ خانوم-

 زن بدون وقفه چک کرد و گفت:
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 تا ساعت پنج و نیم.-

 دادیار سر تکان داد و گفت:

پس لطفا دیگه به کسی تایم ندید، اگر کسی اومد -

دفتر مشکلی نیست هماهنگ کنید اما دیگه وقت ندید 

 برای امروز باید زودتر برم.

 چشم حتما.-

 ثار چشم زن کرد و باز وارد اتاق شد. بالیی( را ن)بی

آقای آذر یه موضوعی رو من صبح فراموش کردم -

 بهتون بگم!

مرد جوان متعجب باز چرخید و سوالی نگاه زن 

 دوخت.
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ساعت یک بود تقریبا یه آقایی اومد اما وقتی دید -

 سرتون شلوغه رفت. 

ی دادیار درهم رفت و در یک ان ذهنش به هر چهره

 فردی یک گذر زد. 

 خودش رو معرفی نکرد؟-

ذاکری تکه کاغذی را از روی میز برداشت، از جا 

 برخاست و کاغذ را به سمت دادیار  گرفت.

 اینو گذاشتن که بدم خدمتتون. -

ی روی کاغذ را از او گرفت، نگاهش که به نوشته

ای نفسش رفت و خشم روی کاغذ افتاد، لحظه

اش نشست. آشفتگی به ناگه از تمام صورت سبزه

وجناتش مشخص شد. تکه کاغذ میان انگشتانش له 

شد و نگاهش  به تابلوی نکات روانشناسی مقابلش 
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ه برد اتفاقاتی را کمات ماند. به تازگی داشت از یاد می

اش را تحت شعاع قرار داده بود. چند روزی زندگی

داشتند؟ او که رها کرده چرا دست از سرش بر نمی

خواست سر بود هرچه هست و نیست را؟ کم کم می

به بیابان بذارد و برود جایی که هیچ آشنایی جز 

ی شناختی نباشد که استرس پسرش نباشد. هیچ چهره

 را وارد جانش کند. 

 جناب برادر()سعی کن با دیدن من کنار بیای 

ای وقفه موبایلش را از جیب درآورد و بدون ذره 

 پیامی را برای ابوالفضل ارسال کرد.

 خواستی جمعش کنی؟()این طوری می

حال خوب امروزش به لطف این اتفاق به گند کشیده 

شده بود. زیر لب تشکری از ذاکری کرد و به اتاق 
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را متعجب از تغییر حال مرد سکوت را برگشت. ری

ی ترجیح داد، پشت میزش برگشت و به مطالعه

ی آن دفتر پرداخت. دادیار با حواس  پرتی دست ادامه

به گردن کشید. سر بلند کرد و نگاهش را از 

 های کرم رنگ به دخترک انداخت.سرامیک

مراجع این ساعت  مشکلی با بودنتون توی اتاق -

 تونید بمونید.نداره می
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خواست پشت میز برگردد اما با صدای موبایلش، 

ه ی موبایل نگاهمای جایی که بود ایستاد و به صفحه

زد. عصبی دوخت. نام ابوالفضل در سرش زنگ می
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خواست باز میانشان جدالی پیش بیاید. بود و نمی

تا تماس قطع ی موبایل نگاه دوخت قدر به صفحهان

شد و صفحه رو به خاموشی رفت، دست پیش برد و 

موبایل را سایلنت کرد، صفحه خاموش نشده باز هم 

نام ابوالفضل روی آن نقش بست. نفس عمیقی را از 

هایش خارج کرد و موهای سیاهش را میان ریه

انگشتانش به چنگ کشید. تمام حرص و خشم از 

اش خالی کرد. چارههای اطرافش را روی تار تار بیآدم

با قطع شدن و تماس دوباره، دل را به دریا زد. ارتباط 

را برقرار کرد و موبایل را روی گوش قرار داد. با یاد 

را نه تنها از اتاق بلکه از مطب خارج شد و وجود ری

روی تاریک نشست. سوز سردی به ی راهروی پله
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تنش نشست که باعث شد خود را در آغوش بگیرد، 

 های ابوالفضل غرید:جواب صدا زدندر 

 کشتی خودتو! واستا تا جوابتو بدم دیگه!-

ابوالفضل آن سوی خط چند فحش درشتی را نثارش 

 کرد و از خجالتش درآمد.

لعنت بهت مردک، وسط روز شلوغ من یه پیام دادی -

 بعدشم د برو که رفتیم؟ تو آدمی اخه دادیار؟ 

شید، سر بلند مرد جوان خود را روی پله به عقب ک

 کرد و به سقف تیره و تار نگاه دوخت. 

خوای خب االن دادم جوابتو! بگو ببینم چی می-

خوای دروغ و چاخان بارم کنی بگی؟ مثل همیشه می

 یا واقعا قصد حرف زدن داری؟
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های تند ابوالفضل پشت تلفن صدای نفس و قدم

 داد.نشان از عجله داشتنش می

جلو دست و پام نیستی دادیار...حیف، حیف که --

کردم تا یادت بیاد با وگرنه یه کاری باهات می

 بزرگترت چطوری حرف بزنی!

دادیار دم و بازدمی کرد و پشت دستش را روی لب و 

هایش به جای سوز هوا اش گذاشت، گرمی نفسبینی

 پوست دستش را نشان گرفت. 

هارو ندارم. بزرگتر یا جدی وقت این چرت و پرت-

 بزن یا من برم که حسابی کار دارم. حرفت رو 

دونم تو چه مرگته؟ چی باید بگم؟ من مادر مرده می-

یه پیام برام فرستادی، زرتی انتظار داری از رو هوا 

 بفهمم کی گازت گرفته؟ 
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ی دادیار و سپس صدایش به ای صدای خندهلحظه

 گوش ابوالفضل رسید.

سایه مادرت هزار سال باال سرت باشه،عفت کالم -

 داشته باش آقای دکتر. 

مرد جوان با چند نفس بلند سعی کرد خود را آرام 

 کند تا دادیار را آماج فحش هایش قرار ندهد. 

 دادیار  این روزا سرتق تر آکام تو شدی.-

 دادیار جدی شده، صاف سر جایش نشست و گفت:

 مجید اومده بود مطب!-

مانی که سکوت ابوالفضل را دید، فهمید باید ادامه ز

 دهد. 

 یه نامه گذاشته و رفته.-
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 چی گفته بود؟-

پوزخندی لبان مرد را رنگ داد و با صدای خش داری 

 لب زد:

 باید با دیدن من کنار بیای جناب برادر.-
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 الفضل حق به جانب گفت:ابو

دی االن قدر ضعف نشون میگه دیگه! انراست می-

 کنه هیوالیی چیزیه که نمیخوای ببینیش. فکر می

دادیار عصبی لب با زبان تر کرد و مشتش را آرام به 

 پیشانی کوبید.
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ضعف کوفته؟ ببینمش چی بشه؟ یادگاری از اون -

ول روزا خودشو شوت کرده تو زندگی من که چی؟ پ

 خواد؟می

 صدای ابوالفضل به ناگهان، جدی شده باال رفت.

 خجالت بکش دادیار.-

 اما او عصبی شده باز غرید:

 گم؟مگه دروغ می-

 مجید هیچ وقت پی پول تو...-

سخنش را نصفه رها کرد و کالفه دست به پهلو 

 گرفت و لب زد:
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خیال توروخدا تو همه چیو رسما با همه چی بی-

فهمی چه زری از اصال خودت میکنی. قاطی می

 اد؟دهنت در می

دادیار که متوجه تند رفتنش شده بود، سر پایین آورد، 

اش را در سینه کشاند و سر روی زانوهای خم شده

 ها نهاد.آن

 تو قرار بود جمعش کنی.-

ابوالفضل این بار بی پروا صدا بلند کرد، با چرخیدن 

گریبان  سر چند نفر به سویش، خجالت زده سر در

 فرو برد.

تو ترسویی، من چیو جمع کنم؟ بشین ببین چیکارت -

داره. بشین ببین چرا اومده! د مرد مومن توهم توطئه 

اد حتما قصد گند زدن به گرفتی. هر کی از گذشته می
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تو رو نداره، شاید دوست داره بدبخت. شاید دنبال 

 برادرشه دیوانه! 

ن مانند شک االمحکم دست روی صورت کشید، بی

های کبود و باد گوجه فرنگی سرخ شده بود و رگ

 اش بیرون زده بود. ی پیشانیکرده

 خدا لعنتت نکنه دادیار، آبروم رفت. -

 با نیامدن صدا از آن سوی خط باز غرید:

اد بگم الهی باز الل شدی؟ باز مردی؟ حیف دلم نمی-

 آکام بی بابا بشه که از دستت راحت بشم من. 

 چی بگم؟-
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ابوالفضل وای بلندی گفت، خود را به اولین صندلی 

حیاط بیمارستان رساند و روی آن نشست. خسته از 

 دست جدال با مرد پشت خط گفت:

ام کردی. آرپیچی بگو! یعنی چی، دادیار جدی خسته-

چی بگم؟ من میگم نره؟ تو میگی بدوش؟ بابا پاشو 

 کبرو بشین رو به روی یارو ببین چرا اومده. چرا هل

و هلک پا شده از مشهد زندگیشو ول کرده. زن و 

 اش رو ول کرده اومده سراغ توی نره خر!بچه

 دادیار متحیر به دیوار سفید مقابلش چشم دوخت.

مجید بچه داره؟ زن داره؟ از من پنج سال کوچیک -

 تره!

 ابواالفضل که دیگر کفرش درآمده بود، گفت:
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ر یشون از کانه فقط تو بچه داری، بقیه قوه مردونگ-

 افتاده عزیزم، فقط واسه تو فعاله.

دانست بخندد یا گریه کند. دست یخ دادیار نمی

اش را روی پیشانی نهاد اش را به عادت همیشگیزده

 و لب زد:

 ابوالفضل.-

کنی انگاری مثال خب بابا یه طوری تعجب می-

ی تو قنداق که ازدواج یه کار غیر عادی و مجیدم بچه

عجیبه باشه. رفیق طرفت بیست و شیش  ازدواج براش

 سالشه.

 �یه کار ویژه

https://t.me/+VP8vxD040K7eKMTv 

 

https://t.me/+VP8vxD040K7eKMTv


 

Romanzo_o 455 

  

93 

 لب گزید و مکثی به میان انداخت.

 آوردن رو سرش آوردن؟بالیی که سر من -

ابوالفضل که متوجه فکر در سر دادیار شده بود، دست 

درون جیب روپوش سفیدش فرو برد و به مردم در 

 حال رفت و آمد نگاه دوخت.

 آد؟االن نگرانشی؟ یا ازش بدت می-

ی کوچک بین دادیار کالفه از جا برخاست و فاصله

 دو واحد را قدم برداشت.

نگران روح و روانی که مثل دونم، نگرانشم، نمی-

 من...
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یشتر  روی بی پیشابوالفضل میان حرفش پرید و اجازه

 به او را نداد.

نه برادر من، نه واسه مجید اتفاقی نیوفتاده. برای تو -

دونم چی یه اتفاق بود دادیار! یه وسوسه یه نمی

تونم بگم راجع به اون روز و اون اتفاق اما هیچ می

 جربه نکرد. کس روزای تو رو ت

 با درد چشم روی هم گذاشت و لب زد:

 خوبه امیدوارم هیچ کس هم تجربه نکنه.-

ابوالفضل سکوت کرد و حرفی به زبان نیاورد. حال 

کرد. در واقع امیدوار بود اون روزها دادیار را درک می

را هیچ انسانی به خود نبیند. به قول پدرش یک سری 

 خواهد. نمی روزها را آدم حتی برای دشمنش هم
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با مجید رو به رو شو داداش. مجید نیومده اذیتت -

کنه، هیچ کس قصد آزارت رو نداره جز همونایی که 

این بختو برات نوشتن. از خواهر و برادرات دوری 

دونم دلت لک زده یه بار دیگه فقط فاطمه نکن. می

خوای قدر لج کردی که حتی نمیرو ببینی ولی ان

 کنه؟ ار میکبدونی کجاست، چی

با شنیدن نام فاطمه نفس بلندی گرفت و به دیوار 

میان دو واحد تکیه زد، سر به دیوار تکیه داد و خفه 

 زمزمه کرد:

ابوالفضل نگو، نگو...هیچی دیگه نگو. باشه، واسه -

کنم شمارش رو نوشته، شاید زنگ زدم مجید فکر می

 بهش.
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های هایش خارج شد. حرفنفس به سختی باز از ریه

اش سنگینی و حس خفگی را به نزده  روی سینه

 کرد. وجودش سرازیر می

کنم ازت. دادیار بر نگرد به اون روزا، خواهش می-

 خون خودتو نکن تو شیشه. 

اش را تکان داد اما صدایی از میانشان لبان خشکیده

حداقل صدایش را به خارج نشد. تالش کرد تا بتواند 

گوش مرد پشت خطی که از نگرانی کم مانده بود 

 پس بیفتد برساند. 

 خوبم، من...من...-

ابوالفضل سکوت کرد و او چشمانش را رو به سقف 

 سفید اما چرک راهرو بست و نالید:

 ترسم ابوالفضل.می-
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 ابوالفضل باز سکوت کرد و او باز نالید:

 از روزی که...از روزی که...-

آب دهانش را به سختی فرو فرستاد و  سیب گلویش 

 با درد باال و پایین شد.

ترسم، از باور غلط آکام از تکرار اون روزا می-

ترسم. من...من از، از دست دادن همه کسم می

 ترسم. می

سکوت طوالنی ابوالفضل لبان او را هم به یکدگیر 

 قفل زد. 

طی باور غل تونه هیچآکام پسر توئه دادیار کسی نمی-

رو تو سرش بندازه. شاید شک کنه، شاید اشتباه کنه 

آد سمت خودت. اون بچه چشم اما در نهایت بازم می

ی سیزده ساله رو دید. وقتی که باز کرد یه پدر بچه
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هم رشد کرد یه بابا کوچولو کنار خودش بزرگ شد. 

ای که من گذره. اون بچهپسرت هیچ وقت از تو نمی

شه با حرف میره و زنده میت بده میدیدم وقتی حال

گذره. فکرت رو چند تا آدم بی هویت از تو نمی

 مسموم روزایی نکن که قرار نیست بیان.
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های ابوالفضل در سرش چرخ زد و در نهایت حرف

انش هم ایمان ای را یافت و نشست. به سخنگوشه

داشت و هم ترس خود را به در و دیوار مغزش 

کوباند. دستش را باال آورد که نگاهش ناخوداگاه می
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روی ساعت نشست. آشفته دست روی پیشانی کشید 

 و از دیوار فاصله گرفت.

اد. میام پیشت، امروز م میابوالفضل من االن مراجع-

نم زر میبه آکام قول دادم ولی این هفته بتونم یه س

 بهت. 

 برو داداش منم برم، مراقب خودت باش.-

لبخندی را به سختی روی لب نشاند و با خداحافظی 

کوتاهی به تماس خاتمه داد. سعی کرد کمی رنگ به 

اش بدهد و بعد وارد مطب شود. با ورودش چهره

 ذاکری برخاست که دادیار به سرعت گفت:

 بلند نشید لطفا.-

را یادش افتاد که اصال ن ریوارد اتاق شد، با دید

وجودش را فراموش کرده بود. سری به نشان سالم 
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برای دختر  تکان داد و پشت میزش قرار گرفت. 

را نگاهش را به مرد جوان انداخت و لبخندی ری

روی لب نشاند. ربع ساعتی نگذشته بود که مراجع آن 

را جالب بود که مرد جوان به ساعت آمد. برای ری

داد. آمدند، لقب بیمار نمیکسانی که می هیچ یک از

دانست چرا اما این مرد از نظرش خیلی خاص نمی

نهایت محترم. حرمتی که به انسان ها آمد و البته بیمی

داد برایش جالب بود. او روانشناس های زیادی را می

 اش دیده بود اما بادر طول تحصیل به اقتضای رشته

نشناسی که در عمرش سواد ترین و با درک ترین روا

دیده بود یکی دادیار آذر بود و دیگری استادی در 

کارشناسی که به کمک او به معنای این رشته پی برده 

بود. فرد داخل اتاق مرد جوانی بود که از سمت زن 
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جوانش خیانت دیده  و اعتمادش را نسبت به تمامی 

ها از دست داده بود. فردی که در تک تک کالمش زن

زد. کالسوری که همیشه زنان موج می نفرت از

اورد را به آرامی روی میز گذاشت و همراهش می

نکاتی که از نظرش مهم بود را یادداشت کرد. ضربه 

آمد که حتی در مرد به قدری زیاد به چشم می

اعتمادش به خواهر و مادرش را هم از دست داده 

بود. غمگین شده لب روی هم فشرد، خیانت آسیب 

زد. آسیب ا به جسم و روح انسان ها میبزرگی ر

دردناکی که درمانش به این راحتی ها نبود. کالم 

ای زیبا و با علم بود آرامش بخش دادیار آذر به اندازه

داد. به قدری برایش هایش گوش میکه مات به حرف

جالب بود که حتی نوشتن نکات را هم فراموش کرد. 
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د جوان رفت به سرعت گذشت، مر چهل و پنج دقیقه

را تازه متوجه شد که نکات زیادی را ننوشته و ری

است. دادیار سر به سمت دختر چرخاند با دیدن 

ی غمگین و آویزان او لبخندی رو لب کاشت و چهره

 گفت:

 خسته نباشی خانوم شاملو.-

ای که به خود گرفته بود، را خجالت زده از چهرهری

 پاسخ داد:

ع شما خسته نباشید من من که کاری نکردم در واق-

انقدر مبهوت شده بودم که یادم رفت حتی نکاتی که 

 میخواستمو بنویسم.
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ی دختر جوان که به شدت شبیه از شنیدن دغدغه

های دوران دانشجویی خودش بود تبسم زد و دغدغه

 چشم ریز کرد.
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موبایلش را از روی میز برداشت و در حالی که  

 لبخند به قوت قبل روی لبانش مانده بود گفت:

اد. اشکال نداره از این اتفاق ها خیلی زیاد پیش می-

اش کردم بعد از یه مدت نوشتن قدر تجربهمن که ان

 رو گذاشتم کنار کال.

 را متعجب پرسید:ری
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 کار کردید؟پس چی-

 تکان داد و گفت: دادیار موبایلش را

 کنم.همه رو ضبط می-

 قید شانه باال انداخت و افزود:بی

 تازه به نظرم شنیدن بهتر از نوشتنه! -

 را پکر لب زد:ری

 ولی من امروز رو ضبط نکردم.-

کانه چشم ریز کرد و باز سپس تغییر چهره داد، زیر

 پرسید:

 شما ضبط کردید؟-

 دادیار تای ابرویی باال انداخت:

 کنم برات.تلگرام می-
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ی قبلی را ی ضبط شده را همراه چند جلسهجلسه

 برای دختر ارسال کرد. 

 وای واقعا ممنونم.-

خاست مرد جوان در حالی که از پشت میز بر می

 گفت:

اصال نیازی به نوشتن نیست، اتفاقا بیشتر گوش بده. -

 شنیدن خیلی کمک کننده تر از نوشتن هستش.

 ی حرف او را گرفت:را با ادامهری

گفتن ننویسیم و مثل همون حرف معلم ها که می-

 گوش بدیم دیگه؟
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دادیار که از لحن سرحال دختر حالش خوب شده 

اشت دبود، در حالی که کتش را از پشت صندلی برمی

 پاسخ داد:

زدن چون جزوه آره دقیقا، به نظرم حرف درستی می-

 نه!شد پیدا کرد اما حرف استادید رو رو می

 کت را برداشت و در همان حال ادامه داد:

 البته کسایی که یه چیزی بارشون بود نه دیگران.-

را سر به تایید تکان داد و عقب گرد کرد و دادیار ری

 نگاهی به ساعت انداخت.

کارمون تموم شده دیگه، منم باید برم چون اگه -

 کنه. امروز دیر برسم پسرم کچلم می
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البته من بار اول که کمکم کرد  پسر بانمکی دارید،-

 ماشین پارک کنم، فکر کردم سنش باالتر باشه.

خیال سوییچ را هم از کشوی میز کارش دادیار بی

 برداشت و گفت:

گه خیلی بینه همینو میذاتا هر کی آکام رو می-

 عجیب نیست!

را در جواب مرد تبسمی کرد و پس از خداحافظی ری

رائین جلوی مطب از مطب خارج شد. با ندیدن 

نفسش را پر صدا از سینه بیرون فرستاد. به شدت 

د. شخسته بود و برای مهمانی شب هم باید حاضر می

ی کوچک و کرم رنگش موبایلش را از داخل کوله

 درآورد.
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ی برادرش را گرفت و موبایل را روی گوش شماره

گذاشت. با پیچیدن صدای رائین در موبایل صدای 

 جیغش بلند شد. 

 رائین کجایی؟ من که بهت پیام دادم زود بیای.-

ی رائین باعث شد خود را از صدای کالفه  و آشفته

 یاد ببرد و نگران او شود.

کنم آبجی من ماشینم خراب شده اصال هر کاری می-

 شه.شه که نمیروشن نمی

پر حرص پشتبندش محکم به الستیک ماشین کوبید و 

 غرید:

 ره.کنم میمیمن این لگنو امسال رد -

 را با خنده سنگ جلوی پایش را به جلو هل داد.ری
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 کنی، وقتی اذیتی ردش کن بره.کار خوبی می-

 رائین عصبی غرولند کرد:

آره اذیتم، ماشین دست دوی پونزده سال پیشه حق -

 داره این اداها رو بیاد دیگه.
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 را با شیطنت لب جنباند:ری

ها، تازه لگنم خریدی ادا نداشتاون وقتی که می-

 نبود. 
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رائین با صدایی که به شدت گرفته بود، دست میان 

موهایش برد که با یادآوری کثیف بودن دستانش 

 فریادش به هوا رفت.

 اه لعنتی، گند زدم.-

 چی شد؟ نزنی خودتو بکشی حاال!-

فه در ماشین را گشود و روی صندلی رائین کال

 نشست. 

ترکه، از اون ورم دیر برسم مامان را سرم داره میری-

 اره جلوی چشمم. پدرمو می

را که خوب به حساسیت های مادرش واقف بود، ری

 لب غنچه کرد و گفت:
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ای چیزی اون اطراف نیست؟ یه ببین داروخونه-

مسکن بگیر بخور. خب زنگ بزن امداد خودرو، 

 خودتم یه تاکسی بگیر برو خونه. 

ر شد، سرائین که شدت سردردش هر دقیقه بیشتر می

 روی فرمان گذاشت و لب زد:

باشه، نگران توام یه ماشین بگیر، ببین اون اطراف -

 آژانش هست بگیر برو خونه.

 گیرم دیگه.اسنپ می-

 رائین عجوالنه غرید:

اد با اسنپ دونی خوشم نمیرا میگفتم آژانس ری-

 بری و بیای. مورد اطمینان نیستن.

 اش را از سینه خارج کرد و گفت:را نفس خستهری
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 چشم، امری دیگه نیست؟-

 نه برو، مراقب خودتم باش.-

 را تار موی افتاده در صورتش را پشت گوش زد وری

 گفت:

باشه، تو هم مراقب باش. بیا خونه زود، سرت چرا -

 یهویی درد گرفت؟

دید تنها رائین که دلیل خاصی برای سردردش نمی

 بهانه تراشید.

دونم، از صبح سرپام بعدشم رفتم تمرین، خوابم نمی-

 کامل نبود از اونه احتماال!

 زود برو خونه یه ساعت بخواب تا مهمون ها میان.-
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ترش لبان پسر را نگرانی خواهر بزرگ لبخندی از

 رنگ داد.

 ام. چشم، منم یکم دیگه می-

را موبایل را با خداحافظی کوتاهی قطع کرد، اما ری

نگرانی رائین وجودش را گرفته بود. سر چرخاند و با 

چشم دنبال آژانس گشت اما متاسفانه در آن خیابان 

رش اآمد. با ایستادن ماشینی کنآژانسی به چشم نمی

 ی آقای آذر رو به رو شد.سر باال آورد که با چهره

 کسی قرار هست بیاد دنبالتون؟-

اش ایرا موبایلش را درون جیب مانتوی قهوهری

 فرستاد و رو به مرد پاسخ داد:

برادرم قرار بود بیاد دنبالم اما متاسفانه ماشینش -

 مشکل پیدا کرده و نتونست بیاد. 
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 رنگ مرد افزود:نگاه شبباز نگاهی چرخاند و در 

 شناسید؟ جا آژانس میشما این-

 دادیار سر تکان داد و گفت:

 

  

97 

 رسونمتون. چرا آژانس؟ بفرمایید می-

 را به سرعت و خجالت زده جواب مرد را داد:ری

شما خودتون عجله  شم،نه ممنون مزاحم شما نمی-

 دارید.

 دادیار لبخندی روی لب گذاشت و گفت:
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بفرمایید خانوم شاملو دیگه با چند دقیقه من دیرم -

شه یکم دیگه، درست نیست شه، هوا تاریک مینمی

 جا بمونید. تنها این

 یک دستش را روی فرمان گذاشت و باز گفت:

 شه، بفرمایید. این حوالی آژانس پیدا نمی-

معذب در ماشین را گشود و روی صندلی را ری

کرد شاگرد جاگیر شد. دادیار در حالی که حرکت می

رو به دخترک که انگشتانش را درهم فرو برده و سر 

 به زیر انداخته بود گفت:

فقط من پسرم همین اطرافه، برش دارم بعد برسونم -

 شما رو.

 را به سرعت پاسخ مرد را داد:ری
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 من بازم مزاحمتون شدم.حتما، حتما...ببخشید -

دادیار با همان لبخندی که تقریبا از نظر دختر جزو 

 الینفک صورتش بود لبانش جنبید:

 مراحمید این چه حرفیه!-

دخترک لب به دندان گرفت و نگاهش را از پنجره به 

خیابان انداخت. عجیب کنجکاوی به جانش نشسته 

م بود تا راجع به زن این مرد بداند. حتما سن او ه

خیلی کم است، شاید حتی کمتر از دادیار آذر و البته 

توانست بگوید هنوز برایش جالب است که بداند می

چطور مردی به این سن و سال فرزندی به سن آکام 

ای را سر شود سیزده سالگی پسر بچهدارد. مگر می

ای به این سن از ی عقد نشاند؟ مگر پسر بچهسفره

را سر وقف ماشین ریفهمید؟ با تازدواج چه می
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چرخاند انتظار هر مکانی را داشت جز مکانیکی. 

دادیار پنجره را پایین آورد، سر کج کرد و پسرش را 

 به نام خواند.

 آکام؟-

 با نشنیدن صدایش این بار کمی بلند تر صدایش زد.

 آکام.-

پسرک با شنیدن صدای آشنایی سر چرخاند، با دیدن 

 تکان داد. پدرش با ذوق دست باال آورد و

 ای.بابا فکر کردم دیرتر می-

دادیار که با دیدن سر و صورت روغنی و سیاه پسرک 

 اش گرفته بود، گفت:خنده

 سر و صورتشو نگاه، بدو آماده شو!-
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آکام پشت سر به طرفین و آچار درون دستش را در 

 هوا تکان داد.

 حله، حله اومدم.-

را دادیار و ریو به سرعت بعد از زدن حرفش از نگاه 

غیب شد. دادیار سر به سمت دختر متحیر چرخاند و 

 گفت:

ای نداره بین همین چیزا ولش کنم با درس کال رابطه-

 کنه باهاشون!کال عشق و حال می

 را بدون منظور پرسید:ری

ده؟ آخه مامان من همیشه سر درس مادرش گیر نمی-

جهنم شد اون روز خونه مون کم میحساس بود، نمره

 شک.بود بی
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لبخند تلخی روی لب مرد جوان نشست و نگاهش را 

 از پنجره به بیرون داد.

 آکام مادر نداره.-

ی دخترک این بار برای جلوگیری از کنجکاوی دوباره

 نگاهش کرد و گفت:

 مادرش فوت کرده.-
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مبهوت به مرد جوان که از پنجره به فضای  راری

مکانیکی نگاه می کرد، خیره شد. خواست حرفی را 

به زبان بیاورد اما سکوت را ترجیح داد. در نهایت 



 

Romanzo_o 482 

تنها توانست اظهار تاسف کند. پسرک شاد را به یاد 

 اش در یک آن بیشتر شد. آورد و ناراحتی

 متاسفم.-

 :دادیار سر به سمتش چرخاند و پرسید

شما چرا؟ با این موضوع خیلی وقته کنار اومدیم، -

 هم من و هم آکام. 

ی مصنوعی روی لب را باز هم سکوت کرد، خندهری

گذاشت  و دستانش را میان ران جفت پاهایش چفت 

کرد. با پیچیدن ماشینی جلوی  مکانیکی صدای مرد 

ها برخاست. صدا به مسنی از پشت یکی از ماشین

 راه حتی که به گوش دادیار و ریقدری بلند بود ک

 هم رسید.



 

Romanzo_o 483 

بچه اگر دیرت نیست یه نگاه به ماشین آقا بنداز، -

 دردش رو بگو بعد برو!

آکام که لباسش را تعویض کرده بود، نگاهی به پدر 

انداخت و منتظر کسب اجازه از سمت او شد. دادیار 

به آرامی پلک روی هم گذاشت و آکام خوشحال به 

. سپس مرد جوان به سمت دختر سمت ماشین رفت

 چرخید و گفت:

 آد، ببخشید طول کشید.االن می-

 نه بابا این چه حرفیه!-

دادیار باز هم نگاهش را به سمت پسرکش چرخاند 

کرد. هیچ زمان محدودش که با چه ذوقی کار می

ی خودش بود، نکرده بود، همیشه انتخاب به عهده

به آن عالقه ای را دنبال کرد که استعداد و حرفه
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داشت. حال خوب پسرش از همه چیز برایش با 

زد، پسرک ارزش تر بود. استعداد در آکام موج می

داد برای این کارها. از راهنمایی در کالس جان می

 هایش چندهای رباتیک شرکت کرده بود و این تالش

ی مقام را به همراه داشت. همه چیز به خواسته

کرد همیشه میرفت و او سعی خودش پیش می

کرد تا راه اش باشد و کمکش کند. تالش میحامی

ی پسرک به او نشان دهد. درست را با توجه به عالقه

خندید، برعکس نوجوانی و آکام همیشه باید می

جوانی خود، پسرش باید طعم خوشبختی و حال 

چشید. با صدای در ماشین سر چرخاند، خوب را می

انگشتان مشت پسرک با دیدن پدرش به سرعت 

 اش را به سوی او برد و مشت به مشتش کوبید.شده
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 طوری آذر بزرگ؟چه-

قبل از گرفتن پاسخ از سمت پدرش سر به سوی 

 دختر چرخاند.

 به به خانوم شاملو، خوبی؟-

 را تبسمی کرد و پاسخ داد:ری

 ممنون شما خوبی؟-

 آکام دست روی سینه گذاشت و کمی سر خم کرد.

 قربانت دختر!-

را آدرس مقصد دادیار ماشین را حرکت داد و از ری

ای نگذشته بود که مرد جوان از را گرفت. چند دقیقه

آینه به پسرش که سر در موبایل فرو برده بود، نگاه 

شد که موبایلش را تحویل انداخت. دو روزی می
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گرفته بود. مانند همیشه صبرش ستودنی بود. در کل 

 بودن موبایلش گله نکرد. این یک هفته یک بار هم از ن

 روزت خوب بود؟-
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اش فرستاد آکام موبایل را به سرعت در جیب هودی

 و خود را بین دو صندلی جلوی ماشین کشاند. 

خیلی خوب بود، بابا این سری یه ماشین آوردن بعد -

 من. حاجی سپرد به 

 شانه باال انداخت و باز گفت:
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استرس گرفتما! آخه بار اولی بود که ماشین دستم -

 سپرد ولی بعدش حاجی خیلی تعجب کرد. می

 اش دادیار را به خنده انداخت.لحن ذوق زده

 کار کردی؟خب چی-

ماشین رو درست کردم، بعدش حاجی چک کرد -

 گفت خیلی خوب انجام دادم. 

 باال برد:سپس با هیجان صدا 

شد تنها انجام داده باشمش، اول حاجی باورش نمی-

فکر کرد علی کمکم کرده بعدش دید نه اصال اون 

 زمان علی پیش من نبود.

پس یاد گرفتی اینم؟ انشاهلل مکانیکی بزنم برات؟ -

 رباتیک تعطیل؟
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صدای فریاد معترض پسر جوان به سرعت فضای 

 ماشین را گرفت:

 بابا-

 صدایی که شیطنت داشت پاسخ داد:دادیار با 

 گی.جان بابا؟ خب خودت می-

را از شیطنت و شادی پدر و پسر جوان لبخند زد. ری

ای نه تنها با پدرش بلکه او هیچ وقت چنین رابطه

حتی با مادرش هم نداشت. تنها فردی که همیشه از 

خندید، رائین بود و بس. خانه همیشه ته دل با او می

رشان نظم خاصی داشت. از ساعتی به برای هر سه نف

ی بیرون ماندن نداشتند. یک سری تفریح ها بعد اجازه

اصال آوردن نامشان هم اشتباه بود نه تنها برای او بلکه 

شد. پدر و رائین هم کامال مانند او  و ریما منع می
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خواستند درک کنند که مادرشان هیچ وقت نمی

د و زندگی حداقل او و رائین دیگر بزرگ شده ان

شخصی خودشان را دارند. همیشه محدودیت وجود 

داشت از کودکی که خیلی تفریحات ممنوع بود تا 

دانستند. از بزرگی که خیلی موضوعات را عیب می

شد مایه خود تا درسی که اگر خوانده نمیگیرهای بی

شدند. رائینی که عشق ورزش ننگ خانواده خوانده می

کرد و در نهایت درس فرار میبود و از دبستان از زیر 

ی تربیت بدنی را در دانشگاه آزاد انتخاب کرد و رشته

آن را ادامه داد. هرچند با وجود موفقیت های پی در 

اش خیلی اوقات بچه های درس خوان فامیل در پی

خیالی خورد و برادرش هم مانند همیشه بیسرش می
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سر کرد. با صدای دادیار آذر به خود آمد و طی می

 بلند کرد. 

 فکر کنم سرتون رو درد آوردیم من و آکام. -

 را سر به طرفین تکان داد و گفت:ری

 نه اتفاقا رابطه خیلی قشنگی دارید. -

 آکام که ساکت شده بود باز اعالم وجود کرد.

اون که معلومه من هر جا باشم با خودم قشنگی و -

 ارم.زیبایی می

دادیار از پرویی پسر دستی که روی فرمان نبود را 

 اش کشید. روی لب و چانه

 بچه پرو.-
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را ای رفت و باز سر به سمت ریآکام چشم غره

 گرداند.

ولی شما فکر کنم با بابای من جایی باشید از دیوار -

 صدا بیاد از شما دوتا...

 چانه باال انداخت و لب زد:

 نچ.-
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 را لبخندی را نثار انرژی پسر کرد.ری

 من همچین هم آروم نیستم. -
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ه ی پنجردادیار فرمان را چسبید و آرنجش را به گوشه

 تکیه زد.

 خوره ها؟ولی نمی-

دختر در جواب پسر سر چرخاند که عکس العملش 

 د. توجه دادیار را به خود جلب کر

کنم اما خب در من با برادرم خیلی شیطنت می-

 حالت عادی معمولیم، نه آروم نه شیطون. 

 آکام چشم ریز کرد و گفت:

 آرم. باز خوبه، بابا رو که من به زور صداشو در می-

مرد جوان لب با زبان تر کرد و باز نگاهش را از آینه 

 به پسر داد.

 که این طور!-
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کشید و به پشتی صندلی آکام هیکل خود را عقب 

تکیه زد، در همان حال سر به سمت پنجره گرداند و 

 خود را به نفهمیدن زد.

 من که چیزی نگفتم اصال!-

اش را کنترل کند و را نتوانست خندهاین بار دیگر ری

 با صدای بلند خندید. این پسر واقعا بامزه بود. 

خوای تو هم بخند من مطمئن بشم گم ها میبابا می-

 مونه!را خانوم سرم رو تنم میبعد از رفتن ری

 دادیار متذکر نام پسر را به زبان آورد.

 آکام!-

 پسرک دست روی دهانش گذاشت.

 کنم. سکوت می-
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ی راه تقریبا در سکوت گذشت، هرچند که زمان ادامه

زیادی تا خانه نبود و البته خلوتی خیابان ها هم به 

ایلش را چک کرد و را نگران موبسرعتشان افزود. ری

پیامکی را برای رائین ارسال کرد تا از خانه رفتنش 

ای طول کشید تا زمانی که ماشین اطالع یابد. ده دقیقه

را به سمت مرد دادیار آذر مقابل خانه توقف کرد. ری

 جوان و پسرش چرخید و گفت:

خیلی مزاحمتون شدم، وقت شما رو هم گرفتم، -

 شرمنده واقعا. 

 قدر زمان برد. ا، نه بابا اصال مگه کال چهمراحمی شم-

را با لبخند روی لبی از پدر و پسر خداحافظی کرد ری

و از ماشین پیاده شد. به سمت خانه حرکت کرد اما با 
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شنیدن نامش از دهان مرد جوان سر به سمت او 

 اش را بازگشت.های رفتهچرخاند. قدم

 بله؟-

که راحت بودید،  فردا من از یازده تو مطبم هر زمانی-

تشریف بیارید، گفتم اطالع بدم که یه وقت زودتر 

 تشریف نیارید.

 را سر تکان داد و گفت:ری

خیلی ممنون من فردا بعد از دوازده احتماال بتونم -

 ام.بیام، یه کالس دارم بعد از اون حتما می

 مرد جوان با خوش رویی لبانش جنبید:

 منتظرتون هستم. -
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هایش را به لبی را کرد و باز گامدختر تشکر زیر 

سوی خانه برداشت. کلید از کیف درآورد و در را 

گشود با ورودش به خانه تازه صدای ماشین را شنید 

داد. ابرویی از تعجب باال که نشان از رفتن مرد می

نهایت انداخت. دادیار آذر جدای محترم بودنش بی

 باوقار هم بود.

کرد سر را کنکاش می همان طور که رفتار مرد جوان

در حیاط چرخاند به امید دیدن ماشین رائین، با ندیدن 

بی ام وی قدیمی برادرش با لبانی آویزان شده دست 

ه هایی که حیاط را به خانبه پهلو برد. پکر و کالفه پله

کرد را باال رفت و زنگ در را فشرد. به متصل می

 دقیقه نکشید در خانه با صدای تیک ریزی گشوده

شد. وارد خانه که شد خدا را شکر کرد به خاطر 
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د دانبودن هیچ فرد اضافی جز خانواده و این نشان می

مهمان ها حداقل کمی تا حدودی وقت شناس هستند. 

سر در خانه چرخاند و تنها ریمایی را دید که سر در 

 موبایل کرده روی کاناپه نشسته بود.

�مدفهمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می� : 
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 سالم ریما خانوم.-

دختر نوجوان با صدای شاکی خواهرش سر بلند کرد، 

اش را روی پشتی کاناپه گذاشت و پکر سالم چانه

ی ریما به سمتش ی گرفتهرا با دیدن چهرهداد. ری

 چرخاند پرسید:خانه میرفت و در حالی که سر در 
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 چته؟ رائین اومده؟ مامان و بابا کجان؟-

 ای رفت و گفت:ریما چشم غره

شه، بابا هم داداش اتاقشه، مامان هم داره آماده می-

رفته وسایل بگیره. منم هیچی فقط از خورده 

 شم. فرمایشات برادرجان دارم دیوونه می

از را خندان دست به سمت لپ ریما برد و قبل ری

و تپل او را  واکنش نشان دادنش لپ آرایش کرده

 کشید.

 چی شده مگه؟-

هیچی تا اومد خونه لباسمو دید گفت باید عوض -

کنم، بابا یه بار این طوری گیر نداده اون وقت رائین 

 ره اذیت می کنه.چپ می ره راست می
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 را به کاناپه تکیه داد و پرسید:ری

 رائین چی گفته مگه؟-

اسش که حاوی یک شومیز سفید به همراه ریما به لب

 جین قد هشتاد سیاهی بود اشاره زد و گفت:

 پیراهن پوشیده بودم گفت عوض کنم.-

 کدوم پیراهن؟-

 صورتی عروسکی.-

را خود را از کاناپه جدا کرد، کوله پشتی کوچکش ری

 را روی کول انداخت و گفت:

کامال حق داره ریما، این مهمونی اصال جای همچین -

لباسی نیست، بزرگش کردی آخه یه مهمونی 

 خانوادگی معمولی هستش، همین. 



 

Romanzo_o 500 

داشت در حالی که به سمت اتاق برادرش قدم بر می

 افزود:

دونی رائین چرا بهت گیر داده، تو خودت خوب می-

کنی، خوبم می دونی حال رو واسه رامتین بزک می

کنه. دیگه رائین بهم می خوره اون پسره نگاهت می

 اد بحثش جدا!که تو هم ازش خوشت میاین

اش را خالی های پر از باد شدهریما در حالی که لپ

کرد در جواب خواهرش هیچی نگفت اما قبل از می

 را به اتاق گفت:ورود ری

 آبجی؟-

ی حرفش را به سمت او چرخید و منتظر ادامهری

 شد.
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رائین انگاری حالش خوش نیست، تا اومد هم رفت -

 ، با مامانم بحثش شد. تو اتاقش

را متعجب خواست سوال بپرسد که خود ریما ری

 افزود:

آم بیرون موقع مهمونی، حالم بده، صدای گفت نمی-

 مامان باال رفت.

را )ای بابایی( را زیر لب به زبان آورد و به سرعت ری

در اتاق رائین را گشود. اولین چیزی که به چشمش 

وضوعی که به یادآورد، آمد تاریکی اتاق بود، دومین م

نفرت رائین از تاریکی بود. دست روی پریز برق 

ی رائین منصرف از روشن گذاشت اما با صدای گرفته

 کردن چراغ اتاق شد.

 را. روشن نکن ری-
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اش را روی میز تحریر اتاق گذاشت دختر جوان کوله

و به سرعت خود را به برادرش که دمر روی تخت  

 دراز کشیده بود، رساند. 

 خوبی رائین؟-

پسر جوان اما در خود بیشتر جمع شد و سرش را با 

 جفت دستش فشرد. 

 ترکه. سرم داره می-

ی تخت نشست و دست روی بازوی را گوشهری

 ت. لخت او گذاش

 چرا قربونت بشم؟-

 اش کرد.صدای ناالن رائین کالفه

 دونم.دونم...نمینمی-
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 رائین داداشم؟-

ی روی تخت را میان انگشتانش مشت کرد و با ملحفه

 چشمانی نیمه باز به خواهرش نگاه دوخت. 

 حالت تهوع...دارم. -

را هول زده تار موی بلندش را پشت گوش ری

ای که میان تخت و پاتختی قرار فرستاد. سطل زباله

داشت را برداشت و روی تخت گذاشت. دست زیر 

بازوی رائین انداخت، او را کمی بلند کرد  و سطل را 

 جلوتر کشید.
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 چی شدی تو یهو؟-

ما تهوع رائین خواست پاسخ خواهرش را بدهد ا

اش مجال سخن نداد. سطل را با جفت دست یخ زده

را بغض کرده دست روی کمر ریگرفت و عق زد. 

برادر جوانش گذاشت و به حالت نوازش کف دستش 

 را باال و پایین کرد.

 داداشی...بریم دکتر؟-

صدای عق بعدی رائین باعث شکسته شدن بغض 

ایش ههایش بدون کنترل روی گونهرا شد و اشکری

سرازیر شد. از جا برخاست، به سرعت به سمت میز 

توالت رفت و چند برگ دستمال کاغذی از جعبه 

درآورد و باز به سمت رائین بازگشت.  سطل زباله را 

از میان دستانش درآورد و روی زمین گذشت. با 
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دستمال دور دهانش را پاک  و کمک کرد تا دوباره 

 دراز بکشد. 

 شدی داداشم؟بگردم دورت آخه، چی -

 اش کشید و لب زد:رائین به سختی هوا را درون ریه

شم، فکر کنم سرما خوردم...گریه نکن خوب می-

 را.ری

را با حالی خراب پشت دست زیر چشمش اما ری

 کشید.

 رائین پاشو بریم بیمارستان. -

 پسرک اما ترسیده سر باال انداخت.

 شم، بخوابم یکم. نه...خوب می-
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ی تخت برداشت و روی را نگران پتو را از گوشهری

 تن لرزان برادرش کشید. 

 بریم یه سرم بزنن برات یکم بهتر بشی!-

را چرخاند، آب دهان تلخ به سختی سر به سمت ری

 اش را فرو فرستاد و لب زد:شده

صبح بعد از تمرین سرمو شستم با آب سرد از اونه -

 فکر کنم.

م بست و باز هوا را درون اش چشپس از گفتن جمله

را  را شاید بتواند گول بزند اما خود فرستاد. ری سینه

دانست یه بالیی سرش آمده است. احساسات چند می

اش، سرگیجه ها و سردردهای افتضاحش، حتی وقته

در زمین هم کم مانده بود حالش بد شود. ترس تمام 

ی نکه پا درون بیمارستاوجودش را گرفته بود، از این
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بگذارد و ناامید از تمام آرزوهایش بازگردد. پتوی 

 هایشاش را میان مشتش مچاله کرد و پلکروی سینه

 را بیشتر روی هم فشرد. 

رائین برم برات دمنوش درست کنم؟ قرص -

 خوردی؟

را که رنگش از نگرانی پریده و چشم باز کرد و به ری

 چشمانش از گریه سرخ شده بود نگاه دوخت.

 ربونت بشم، آره خوردم یکی.خوبم ق-

را خم شد و پیشانی تک برادر مهربانش را بوسید. ری

شد رائین تمام دنیایش بود، تار مویی از سرش کم  می

داد، حتی فکر یک لحظه نبودن یا حال بدش جان می

 برد.هم او را تا پای مرگ می
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 گردم. االن بر می-

به سمت در اتاق عقب گرد کرد که مچ دستش میان 

دست رائین گرفتار شد. به سمتش چرخید و جانی را 

 نثارش کرد. 

 خوبم، نگران نباش، باشه؟ رنگت پریده. -

 را به سرعت تغییر لحن داد و چهره در هم برد.ری

معلومه که خوبی قهرمان! بهترین بازیکن سال -

 شه بد باشه؟داداش خودمه مگه می

ی پسر هرچند بی حال اما قلب دختر پر نور از خنده

داد برای این برادر کوچک دوست شد. جان می
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داشتنی، برای اویی که همیشه و همه جا دیوار 

محکمی بود تا بتواند بدون ترس از ریزشش به آن 

 اش رائین بود. تکیه کند، مردترین مرد زندگی

تاق خارج شد و خود را به آشپزخانه رساند، دختر از ا

با دیدن مادرش بالجبار لبخند روی لب گذاشت و 

سالم کرد. ملیحه با دیدن دخترش که هنوز لباس 

 بیرون به تن داشت، عصبی دست به کمر گرفت.

را دیر که اومدی! چرا آماده علیکمو سالم، ری-

ن دید، اون از رائینشدی؟ خواهر و برادر منو دق می

 اینم از تو!

را خسته از جدال های بیهوده با مادرش تنها ری

 تالش در قانع کردنش کرد. 
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قدر مهمه مامان حال رائین رو دیدی؟ مهمونی ان-

واقعا که پسرت با حال خراب اومده اون وقت تو فکر 

اینی مبادا جلوی چهار تا فک و فامیل تو و بابا بد 

 ظاهر بشیم؟ 

ای که موهایش از میان آن  بیرون عصبی کلیپس ساده

ریخته بود را از سر کند و به سرعت موهایش را 

ای روی سر بست و لیوان بزرگی را کابینت گوجه

 درآورد. 

تو و اون داداشت واسه پیچوندن همه چیز هر روز -

 هزار تا بهانه میارید. 

را که دیگر صبرش به پایان رسیده بود به سمت ری

 مادرش سر چرخاند. 
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متاسفم واقعا مامان، نگران نباش منم االن اماده -

شم که یه وقت آبرو تو و پدر عزیزم نره. منتها دور می

تونه از جاش بلند رائین رو خط بکش که حتی نمی

 بشه. 

در وسایل مورد نیاز دمنوش را از کابینت درآورد که 

 همان حال صدای نگران مادرش را شنید. 

کرد رائین چش شده؟ اومد خونه فقط سرش درد می-

 یه دورم که به همه پرید. 

کرد لب را کالفه در حالی دمنوش را درست میری

 زد:

 کنه. دونم، باال آورد..سرشم درد مینمی-

احتماال سرما خورده، با رکابی تو اون سالن سرد -

 گه!شه دیهمینم می
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را جواب مادرش را نداد و سرگرم درست کردن ری

دمنوش شد. نیم ساعتی طول کشید تا دمنوش آماده 

شود، کمی از آن را در لیوان ریخت و به همراه 

مسکن قوی باز به سوی اتاق رائین رفت. در همین 

میان هم خود به اتاقش رفت و به سرعت کت و 

ا به در زد ب ایشلوار معمولی و سیاهی را تن کرد. تقه

ی اتاق کرد و خود نیامدن جوابی، دست بند دستگیره

در  را گشود. وارد اتاق شد و سینی را روی  پاتختی 

گذاشت. دست روی بازوی عریان برادرش گذاشت و 

 به آرامی صدایش زد.

 رائین؟-
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های منظمش متوجه  با نیامدن صدایی از او و نفس

ید ی او باال کشخواب رفتنش شد. پتو را تا روی سینه

 و با برداشتن سینی از اتاق خارج شد.
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سینی را به آشپزخانه بازگرداند و خود را به اتاق 

 رساند. 

آرایش ملیحی  را روی صورت نشاند و نگران از حال 

یب دلش رائین سردرگم میان اتاق ایستاد. عج

خواست از زیر این مهمانی فرار کند اما متاسفانه می

 دانست که امکان پذیر نیست.خوب می
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باز اگر رائین را کنار خود داشت با شوخی و  

توانست مهمانی را قابل تحمل کند اما های او میخنده

د. کرنبود رائین هر موقعیتی را سخت و سنگین می

ی اتاق و وشهاش که گخود را به تخت تک نفره

اش قرار داشت رساند و روی آن مقابل کتابخانه

 نشست.

از پاتختی کنار تخت روبیک را برداشت و آن را میان  

دست گرفت. زمان خشم و غم در تالش بود تا به 

نوعی خود را سرگرم کند و روبیک تقریبا برای این 

حالش پاسخگو بود.  روی تخت دراز کشید و روبیک 

 برد.را باالی سرش 
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توجه تنها آن را میان انگشتانش به چرخش  بی 

درآورد. خود در اتاق و روی تخت بود اما روحش 

 چرخید. میان اتفاقات امروز می

از رائین گرفته تا دادیار آذر، مردی که ذهنش را تا 

حدودی به خود درگیر کرده بود. برایش خیلی عجیب 

ن و به سبود که مردی به سن دادیار آذر بتواند پسری 

سال آکام را بدون مادر بزرگ کند. البته ذهنش به 

که ممکن است به تازگی زنش را از دست سوی این

داده باشد هم گذر زد. حس درون دلش چیزی میان 

دلسوزی بود هرچند با توجه به رفتار مرد با پسرش و 

 نهایتهایش ، تقریبا دلسوزی برای او بیموفقیت

 و زمزمه وار لبانش جنبید:معنا بود. به آهستگی بی

 دادیار آذر خیلی مهربونه.-
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دانست مردجوان واقعا مهربان است یا تنها خود نمی

دهد، اما مرد به راحتی توانسته را این گونه نشان می

بود در آن مطب حس امنیت را به وجودش القا کند. 

موضوعی که خیلی اوقات چه در دانشگاه و چه در 

به کار بود، درک و احساسش مکان قبلی که مشغول 

زد از نکرده بود. با صدای مادر که نامش را صدا می

روی تخت برخاست، دستی به موهای تقریبا بلندش 

 کشید و از اتاق خارج شد.

 با صدای زنگ موبایل رو به پسر لبانش جنبید:

 برو داخل تا من بیام.-

آکام سر تکان داد و با برداشتن ساک کوچکش از 

ماشین وارد باشگاه شد. نگاهش به  صندوق عقب

ی موبایلش کشیده شد. از شماره سوی صفحه
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گرفت. لب با ناشناس روی صفحه حس خوبی نمی

زبان تر کرد و با برقرار کردن تماس، موبایل را روی 

 گوش گذاشت.

 بله؟-

صدایی از پشت خط نیامد که باعث شد این بار کمی 

 صدایش را باالتر ببرد. 

 اد!صداتون نمی-

رفتند. به های پشت خط روی اعصابش رژه مینفس

هایش را ال به الی ی ماشین تکیه زد و پنجهتنه

 موهای سیاهش فرو برد. 

 قصد حرف زدن نداری؟-

 سجاد!-
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. دست آمدها برمیآن لهجه، آن تلفظ نام تنها از آن

لرزانش را  روی صندوق ماشین گذاشت. او ضعیف 

شد هیچ اش باز میها که به زندگینبود اما پای آن

هایش دیگر  دست خود نبود. او دلش یک از رفتار

خواست، یک زندگی بدون مزاحمت یک زندگی می

. صدایش مانند هایی که همیشه باعث عذابش بودندآن

که تمام دوستانش را در ای بود ی رزمندهصدای بازنده

میدان جنگ باخته بود. با صدایی که برای خود هم 

 آمد لب زد:بیگانه می

 چی؟-
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خیال صدا باال برد و پوزخند مرد  پشت خط اما بی

 روی لب نشاند. 

 زبونت بند اومده بچه؟-

دادیار نفس بلندی گرفت و سعی کرد به پاهای 

  لرزانش برای ایستادن قدرت بدهد. محکم دست

روی پیشانی کشید و لب با زبان تر کرد تا کمی به 

 اش جان ببخشد. لبان خشکیده

 کی هستی؟-

ای را زد. فکر کرد و به یاد اورد شمارهشماره آشنا می

که پسرش راجع به آن اظهار کنجکاوی کرده و تن و 

ای که بعد جان خود را هم به لرزه درآورده بود. لرزه

هایش نشسته ظار پس لرزهاز آن تماس هر روز به انت
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اش از نو باز آوار شوند و های سست شدهبود تا پایه

 نابودش کنند. 

 باور کنم که فراموش کردی؟-

سکوت لبان مرد جوان را مهر زد. بغض و ترس به 

باره کل تنش را به آغوش کشیدند. عرق سرد اول یک

ی کمرش را نشان از همه صورت و سپس تیره

حجم از فشار را نداشت، اویی  گرفت. او طاقت این

زد خیلی وقت بود که پاهایش که در ظاهر قوی می

ی راه را نداشتند.  با شنیدن نامش سر دیگر جان ادامه

بلند کرد و نگاهش به آکام که رو به روی ورودی 

باشگاه ایستاده بود افتاد. پسرک دست باال آورد و به 

تنها سعی  پدرش اشاره زد تا زودتر بیاید اما دادیار

کرد جلوی آکام زمین نخورد. کمر خم نکند، جلوی 
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پسرک نشکند و بتواند سرپا بماند...لبخند زورکی را 

سوی او حواله کرد، کمی خود را باال کشید و خفه باز 

 تکرار کرد:

 کی هستی؟-

 مرد آن سوی خط با خونسردی لب زد:

گن روانی موانی ها آقای دکتر، دکتر شدی دیگه؟ می-

 کنی.درمون میرو 

اش گوش ی بلند مرد پس از اتمام جملهصدای خنده

 دادیار را پر کرد. 

 اس؟دونن دکترشون خودش چیکارهمریضات می-

 های لرزانش را روی هم گذاشت و نالید:پلک
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خواید؟ چرا دست از سرم بر می از من چی-

 دارید؟نمی

ی مرد تمام وجود او را لرزاند، بازهم قهقهه

اش را به نست شاید هم سوزاند! دست یخ زدهدانمی

 سوی گلو برد و روی آن ثابتش کرد. 

 طوره آق دکتر؟پسرت چه-

باز نگاه دادیار باال آمد و روی پسرش که با موبایل 

مشغول بود نشست. با آوردن نام آکام  مانند شیری که 

 به  دنبال حفاظت از حریمش بود، غرید:

 ضی. اسم پسرمو تو دهنت نیار عو-

صدا اما دهشتناک! این بار مرد تیرش را محکم زد، بی

ی خارج ی جملهبار به اندازهشاید هم کشنده...مرگ

 شده از دهان مرد. 
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 دونه باباش قاتله؟پسرت می-
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اد و نا افتزمان ایستاد، نفس جایی میان سینه به تنگ

رج به رج خاطرات به صف ایستاده در ذهنش به 

تصویر کشیده شدند. دادیار حال را فراموش کرد و به 

سجاد گذشته پناه برد. مرگ در یک لحظه اتفاق افتاد، 

 کرد. مرگتر از چیزی که فکرش را میصدا و آسانبی

با کلمات مرد آرام آرام جانش را به قهقرا برد. 

اش فرود آمدند شدند و  میان زندگی روزها چماقآن

و در نهایت تمامی خاطرات ذهنش را به بازی 
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درآوردند.  دست آزادش روی ران پا نشست و آن را 

 هایش کشاند. به چنگ پنجه

 من...-

 هیستریک سر تکان داد و زمزمه کرد:

کنید؟ سوالی که خودتون جوابشو چیو نبش قبر می-

 دونید؟بهتر از من می

 ی خوبی برای نبش قبر اون روزاست. ت خاطرهپسر-

نام آکام به پهنای یک زندگی در این ماجرا 

دم گناه ترین آتوانست نابودش کند. پسرکش بیمی

ای در سرش به غرش افتاد و این قصه بود. مرد ُمرده

 یگناه ترین آدم این داستان خود مردهیادش آورد بی

نماهای اطرافش او است که زندگی را آسان به انسان

 باخت. 
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عی کرد آرامشش را حفظ پلک روی هم گذاشت و س

گوید. او کند. حداقل تا زمانی که با مرد سخن می

توانست چشمان ترسناک مرد پشت خط هنوزم هم می

ها تنش بلرزد. را به یاود بیاورد و از بی رحمی آن

مردی که دلتنگ خندیدن به ریش او است. دادیار باید 

 بتواند خود را سرپا نگه دارد. 

 تر از دهن شماست. تی گندهاسم پسر من، لفظش ح-

ی مرد و باز به صدا درآمدن زنگ خطر در باز قهقهه

 سر دادیار!

 پسرت؟ وداعش رو بخون دادیار بعد از این!-

د. کرلبان لرزان مرد جوان میان صورتش سنگینی می

چال همیشه خندانش این بار به تلخی فرو رفته بود. 
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ود ای که هرگز دست خبه تلخی زندگی و گذشته

 نبود. 

آکام تنها دارایی من هستش که هیچ وقت دستتون -

 رسه. بهش نمی

 مطمئنی؟-

نبود، مطمئن نبود آن هم بعد از دعوای چند شب 

 پیش با پسرک! اما قافیه را نباخت و لب زد:

 مطمئنم. -

تر شد و آرامشش  زهر جان دادیار صدای مرد آرام

 شد. 

ت، دیگه خوای نیسولی همه چی اونی که تو می-

 تونن کمکت کنن سجاد.کتاب و دفترات هم نمی
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 مکثی کرد و افزود:

 اوه نه ببخشید، دادیار. -

 باید باور کنم دلسوزیتو؟-

این بار مرد پشت خط آچمز شده سکوت پیشه کرد و 

 دادیار برای تهی کردن بیشتر او افزود:

 شماها آخه آدمید؟-

  

رود ی ماشین فمشت محکمش را از پشت روی بدنه

 آورد و باز از سکوت مرد پشت خط استفاده کرد. 

 فهمی که من بخوام باهات بحث کنم؟ تو چی می-

 پوزخند پررنگی لبانش را رنگ داد و با غیظ غرید:
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دونه کجا وایساده، خط پایانتون گناهکار خودش می-

 گم.رو این بار من تبریک می

گفت و بدون اجازه صحبت به مرد موبایل را قطع 

ی ماشین رد. چرخید و جفت دستانش را روی بدنهک

گذاشت. سر خم کرد و به سیاهی ماشین که مانند 

هایش با دلرحمی بخت سیاه خود بود، خیره شد. ریه

های عمیق و خشمگینش شده بودند و به مهمان نفس

 ی او را باالوپایین کردند.ی سینهشدت قفسه
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ی سرطانی راه گلویش را بست و بغض مانند غده

خفگی به طور دردناکی میان آن نشست. قطره اشک 
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ی مرد موقعیتش را به یادش آورد. راه یافته روی گونه

همان تک قطره اشک، کمی راه گلویش را گشود و 

دست چپش روی نفس کشیدن را راحت تر کرد. 

بازوی راستش قرار گرفت که با صدای آکام به سوی 

او چرخید. پسرک کالفه و ساک  به دوش شروع به 

 غر غر کرد.

 ای؟ خسته شدما؟نمی-

نگاهش به آکام یادآور سخنانش شد. او آکام را 

باخت! آکام کنار گود نشسته اصال درون این بازی نمی

رد خشمگین در نبود که بخواهند دخالتش بدهد اما م

سرش مانند همیشه فریاد زد که آکام دقیقا میان میدان 

ایستاده است. انگشتانش از بازو به سوی گردنش به 
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حرکت درآمد و صدایی گرفته از میان لبانش خارج 

 شد. 

 آکام من یه کاری برام پیش اومده، باید برم.-

 پسرک عصبی دست به پهلو گرفت و غرید:

دونی چند وقته منو دادی؟ میبابا االن؟ تو قول ن-

کنی؟ بعد چند وقت هیچ جا نبردی؟ چرا اذیت می

 اومدیم باشگاه؟ 

بدتر صدا روی سر انداخت و پدرش را بازخواست 

 کرد.

مگه خودت نگفتی کار جدا، تفریحم جدا؟ پس چند -

 وقته دقیقا چی تغییر کرده؟ 

 کالفه و درمانده سر به طرفین تکان داد.
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 درگیرم، باید درک کنی.  آکام چند وقته-

ای کرد و دست در هوا پسرک اما غد دندان قروچه

 تکان داد.

 آم، هرکاری دوست داری بکن تو!من نمی-

کرد صدایش را روی پسر بلند در حالی که سعی می

نکند مچ دستش که داشت به سمت باشگاه حرکت 

 کرد را چسبید.می

 ت؟آد دنبالآکام یه دقیقه واستا...تو االن بری کی می-

 پسرک طلبکار اما صدا کلفت کرد:

ری بمیری؟ احتماال قرار نیست برگردی مگه می-

 خونه؟ بابا خستم کردی اه!
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اش شده بود، آشفته آکام که باز متوجه خشم ناگهانی

 پنجه در موهایش کشید و درمانده نالید:

 ببخشید، ولی خب قول داده بودی.-

ا ی او ران گذشتهحق با پسرش بود، آکام نباید تاو

داد. این را بارها و بارها پیش  خود تکرار کرد. می

دست به پیشانی کشید و ساکش را از پشت ماشین 

 توانست آکام را آزار بدهد. برداشت. نمی

 حق با توئه. -

پسر مسکوت نگاهش کرد که دادیار به سویش رفت 

و دست در گردن او انداخت. سر او را به سمت خود 

 نگشتانش را میان موهای لختش تکان داد. کشید و ا

 بریم ببینیم قورباغه!-
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 مگه کار نداشتی؟-

دادیار سعی کرد خود را خوب نشان بدهد. بنابراین 

 مانند همیشه نقاب به صورت زد و خندید:

 کنم بعدا، مهم نیست. یه کاریش می-

 آکام مشکوک پرسید:

 مطمئن؟-

وارد باشگاه شدند که  دادیار به سمت او نگاه 

 چرخاند.

 بله آقا پسر.-
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های استخر آکام سر باال آورد که نگاهش به سانس

 باشگاه افتاد. با لبخند پررنگی به سرعت پرسید:

 بابا مایوت همراهته؟-

کردن کیف پولش بود سر باال دادیار که در حال چک 

 ای متفکر پرسید:آورد و با چهره

 واسه چی؟-

 همراهت هست یا نه؟-

 ای مکث کرد و سپس گفت:دادیار لحظه

 آره فکر کنم، از سری آخر تو ساکم مونده.-

پسرک هیجان زده )ایولی( را روی لب راند و سپس 

 افزود:

 جا باشگاه بریم استخر؟-
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 ثار پسر کرد.ای را ندادیار چشم غره

؟ رم آیگفت آب رفتم وای، باشگاه نمیکی بود می-

 هان؟ باشمام قورباغه؟

آکام از شدت خنده دست روی شکمش گذاشت و 

 ی جدی اما لحن شوخ پدرش خندید.باز هم به چهره

 خندی؟ دارم برات.می-

آکام با عشق از گردن پدرش آویزان شد، دست دور 

دقیقا روی چال لپ دادیار ای را آن حلقه کرد و بوسه

 کاشت.

 ما را عفو بفرمایید بابا جان!-

دادیار  کیف پولش را روی  دست او زد، چشم ریز 

 ی بلیط اشاره زد.کرد و به سمت گیشه
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 بیا برو دودره باز، بیا برو بلیط بگیر خر نکن. -

 آکام باز هم محکم پدرش را بوسید و از او جدا شد. 

 دارم خودم.-

 را درآورد که باز آکام به خنده افتاد.  ادای پسرک

 . کنهبیا بگیر بابا، دارم...دارم واسه من بزرگی می-

آکام کیف پدرش را گرفت به سمت گیشه دوید اما 

میان راه باز به سمت او چرخید و راه آمده را 

 برگشت. 

 گما بابا به امیرم بگم ببینم میاد یا نه؟می-

 زنگ بزن ببین میاد بگو بهش!-

 حله.-

 دادیار با ابرو باز به سمت گیشه اشاره زد و گفت:
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 برو آکام شلوغه، تو صف به امیر حسین زنگ بزن. -

 به روی چشم.-

گفت و به سرعت به سمت گیشه دوید. نگاه دادیار 

پسرک را دنبال کرد و طرح لبخند تلخی روی لبانش 

نشست. برای آکام بدترین حالش را به بهترین حال 

ز کرد. ارد. پسرش باید خوب زندگی میکتبدیل می

 شد.های کنار آکام بودن غرق لذت میتک تک ثانیه

 

  

019 

ساعتی را با آکام در استخر گذراند، که با آمدن امیر 

حسین هر دو خواستار ماندن سانسی دیگر شدند که 
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از  ی کاربه امیر حسین سپرد و خود به بهانه او آکام را

استخر خارج شد. قبل از رسیدن به ماشین کنار 

 ی ابوالفضل را گرفت. ورودی ایستاد و شماره

 هان؟-

 کاله سوییشرتش را روی سر کشید و غرید:

 ای!هان چیه بی ادب؟ مثال دکتر جامعه-

 دارم شام کوفت می کنم دادیار جان، حرفتو بزن. -

دادیار به سمت ماشین قدم برداشت و در همان حال 

 پرسید:

 کجایی؟-

 ام.خونه ننه-

 ساک را در صندوق انداخت و معترض لب گشود:
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 ام ابوالفضل.جدی-

ابوالفضل از پشت میز برخاست و محکم دست به ته 

 ریشش کشید. 

ای اون پدر و مادرتو دادیار، د می گم خونه مامان -

خواهرش منم طبق معمول بی جا  اینام، آرام رفته پیش

 و مکان خونه ننه و بابامم. حاال قانع شدی؟

 بیام پیشت؟-

ابوالفضل سر چرخاند و نگاهی به پدر و مادرش 

انداخت، کمی از آن دو فاصله گرفت و جدی شده 

 پرسید:

 اتفاقی افتاده؟-
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دادیار پشت رل نشست و استارت زد. با فکر اینکه آیا 

 است یا نه لب زد:آن تماس اتفاق بوده

 دونم شاید در حال وقوع!نمی-

 نگران باشم؟-

 دادیار مکثی کرد و پوست لبش را جوید. 

 دونم!نمی-

 کجایی تو ؟-

دادیار نگاه به تابلوی آن حوالی انداخت و با احساس 

ای فرمان را رها کرد، با سر حرارت و  گرما لحظه

 موبایل را چسبید و سوییشرت را از تن درآورد. 

با آکام و امیر حسین استخر بودم، دیگه اونا خواستن -

 یه سانس دیگه بمونن من دراومدم. 
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 ابوالفضل با نگرانی پدرانه گفت:

خوری، ادا و باز خودتو لخت نکنی ها سرما می-

 گیرم و این حرفا!اطوار در نیاری چه می دونم گر می

ت شردادیار تبسم ریزی کرد و نیم نگاهی به سویی

 شرت آستین کوتاه خود انداخت.درآورده از تن و تی

 حتما. -

 دونم که االن حرفمو دایورت کردی.می-

 دادیار سر تکان داد و گفت:

 نه جون خودم.-

برو بچه، برو خودتو رنگ کن تو اگر یه پسر هفده -

 ساله بزرگ کرده باشی من تو رو بزرگ کردم.
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آرام جانش ی ابوالفضل لحن برادرانه شاید هم پدرانه

 شد.
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 بریم سر موضوع قبلی، بازم مجید؟-

نه نه اصال به مجید ربطی نداره، سر و کله یه سری -

 ها دوباره پیدا شده با چرندیاتشون. 

 ابوالفضل متفکر مشت به پیشانی کوبید و لب زد:

بدو بیا این جا حرف بزنیم اتفاقا بابا و مامان هم -

 ببینن تو رو، خیلی وقته نیومدی این ورا بی معرفت. 
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ام حله، به زن دایی بگو باز مزاحم خونه دارم می-

 اد. شون داره می

 ی بلند ابوالفضل پشت خط پیچید.صدای قهقهه

 بدو بیا بچه پرو تو از ما پسر تری برای این خونه.-

داحافظی کوتاهی تماس را قطع کرد و راهش را با خ

به سوی لواسان کج کرد. کمی راه طوالنی بود اما 

داند امشب نیاز داشت با یک نفر که از او بیشتر می

حرف بزند. میان راه به امیر حسین هم پیام داد تا آکام 

ی کوچک ترین برادر مادرش از را باخود بیاورد. خانه

ش و امنیت بود. با یادآوری اول برای او مامن آرام

اش این بار لبخند جای غم را گرفت. آمدن کودکی

شد با آمدن یک دایی حیدر همیشه همزمان می

هایی که دوست داشت. تنها فرد ی پر از کتابجعبه
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آن خانواده بعد فاطمه که به خوبی  متوجه عالیقش  

شده بود. تنها حامی آن روزها و کوه فرازی که 

مان ی پانزده سال بود. فروبی برای پسر بچهگاه ختکیه

را محکم تر چسبید و الی پنجره را کمی پایین آورد. 

دست خودش نبود پس از استخر همیشه تن و بدنش 

گرفت و او که به شدت آدم گرمایی بود در این گر می

 داد.زمان ها سرما را ترجیح می

اگر دایی حیدر نبود حال شاید او و آکامی هم وجود 

نداشت. اگر آکام بزرگ شد اگر توانست یک پسر 

اش شکل هایی داییاش با کمککامل شود همه و همه

 شک کار یکگرفت، وگرنه بزرگ کردن یک بچه بی

توانست باشد. او نوجوان پانزده ساله به تنهایی نمی

بود، آکام هم بود اما ردپای ابوالفضل و پدرش در 
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آمد. مچ شم میتمام این روزها کامال آشکار به چ

دست چرخاند و نگاهی به ساعت که نه و نیم شب را 

داد انداخت، انگشت الی موهایش فرو برد و نشان می

کمی به سرعتش افزود. دست به سمت سیستم برد و 

روشنش کرد. زمان متصل کردن موبایلش را نداشت 

انع ی آکام به روی ضبط قبنابراین به فلش متصل شده

لوم داد. با پخش موزیک محکم شد و کمی به آن و

 دست به صورت کشید و تلخندی روی لب گذاشت.

 پرسی، حالمهاگه حال می

 ام مثل سایه دنبالمهگذشته

 نشستم هوات از سرم بپره

 ها بگذرهنشستم که این سال
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قدر حال این روزهایش بود. این روزهایی موزیک چه

گذرند اما شاید کمی سخت دانست میکه می

ید هم با درد روی سینه اما مطمئن بود که تر...شا

 گذرد. می

 خواستم بمیرم که تو خنده شیمی

 یه جوری بمونم که شرمنده شی

 گفتی این زندگی ساده نیستتو می
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با انگشتانش چشمانش را مالید و باز به مقابل خیره 

شد. از صبح روی پا بود و استخر هم مضاف بر این 
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ی اش خمار شود. آرنج گوشهشد که نگاه خسته

پنجره نهاد و با دست دیگر فرمان را چسبید. با یاد 

تماس سر تکان داد و در فکر فرو رفت، بازگشت 

بهم ریخته بود.  شان به ناگهان او راهویی همگییک

اول مجید و حال هم این مرد و اطرافیانش، نزدیک به 

سیزده سال از هیچ کدام خبری نداشت، هرچند خود 

خواست که  آشنایی اطرافش باشد. نباشند تا هم نمی

او را متصل نکنند به پست فطرتانی که با حرف خود 

و تفکر اشتباهشان قصد آزار او را داشتند. شاید حتی 

ها که او روی آن فوکوس داشت را آن موضوعی

ل خیاتوانست بیفراموش کرده باشند اما دادیار نمی

ماجرایی شود که آکامش هدف مورد نظرشان بود. 

ها سر و کله کرد تا روزی نخواهد با آندوری می
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بزند. روی صندلی جا به جا شد و با یادآوری 

هایش خیره  خیابان موضوعی در حالی که مردمک

رو بود به سمت داشبورد خم شد و آن را پیش 

ی مورد نظر را برداشت و با گشودن گشود.  دفترچه

آن عکسی از میانش افتاد، دست به سمت عکس که 

ای حواسش از روی زانو افتاده بود برد ناگهان لحظه

ماشین پرت شد که با بوق ماشینی و نور سفیدی که 

ت از چراغ ماشین مقابل به چشمش خورد به سرع

حواسش را جمع کرد و فرمان را چسبید. در همان 

حال عکس اکام را برداشت و پشت آن را نگاه کرد با 

ی مرد خارج دیدن امضای رائین شاملو آهی از سینه

شد. با موضوعات چند وقت اخیر کامال فراموش 

کرده بود عکس را به آکام بدهد، چشمان خندان 
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د، اش بویپسرش در این عکس که تولد شانزده سالگ

لبخند را روی لبانش آورد. یاد رائین شاملو ذهنش را 

را شاملو، دختر برد سمت دخترک آرام کارآموز، ری

امد. شد مدام به مطب میآرامی که چند وقتی می

کرد خود را برساند و زمان منظم و مرتب سعی می

مشاوره ها خیلی کامل به جلسات گوش بدهد. ذوق 

اورد در همین ر ذوق میدخترک حتی او را هم س

را شاملو نسبت به ی ریمدت زمان کم از عالقه

ی قشنگ دخترک با برادرش با خبر شده بود. رابطه

آمد بیشتر روابطشان برادرش برای او واقعا جالب می

را شاملو زمان دوستانه است تا خواهر و برادرانه! ری

کند در های بودن در مطب حال او را هم خوب می

وجود آکام و در مطب دخترک تازه آمده باعث خانه 
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رنگی شدن زندگی سیاه و سفید این روزهایش بودند. 

دفترچه و عکس را روی صندلی کنار گذاشت و 

خواست حواسش  را جمع راه کرد، از کاری که می

انجام بدهد هم  حتی غافل شد. طبق معمول یاد آکام 

ن خیابان داشت. با دیداو را از تمام کارهایش باز می

مورد نظر در آن پیچید. به قدری در فکر غرق شده 

ی دایی حیدر بود که متوجه نشد چه زمانی به خانه

ای پارک کرد که با رسیده است. ماشین را گوشه

نوتفیکیشن موبایلش قبل از پیاده شدن موبایل را 

گشود که با پیام ابوالفضل که گفته بود ماشین را درون 

را امنیت محل خیلی باال نبود، رو به پارکینگ بیاورد زی

رو شد. با وجود پیامک باز استارت زد، خواست با 

ابوالفضل تماس بگیرد تا در پارکینگ را بگشاید که 
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مرد جوان زودتر از او عمل کرد و در را گشود. 

ماشین را به حرکت درآورد، وارد پارکینگ شد و آن 

یچ و سویرا کنار ماشین ابوالفضل پارک کرد. موبایل 

را برداشت و از ماشین پیاده شد، با صدای شاکی 

 ابوالفضل به سرعت سمت او چرخید. 

 این بود قول دادنت؟ تو که باز لختی!-

دادیار محکم روی پیشانی کوبید و با لبخند ژکوندی 

 نگاه ابوالفضل انداخت. 

دونم تو و این تو فقط مریض بشی اون وقت من می-

 لبخند ژکوندت!

 رد و کالفه گفت:سر کج ک

 به خدا گرمم بود، بچه نیستم که!-
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 ی آستینابوالفضل چشم ریز کرد، جلو آمد و گوشه

شرت مرد را چسبید و او را سمت خانه کوتاه تی

 کشاند. 

بیا برو تو بابا، از آکامم بچه تری. اون بچه از تو -

 عاقل تره. 

 دادیار تنها با صدا خندید و از پله ها باال رفت. کنار

اش گشاده رو به سمتش داییورودی با دیدن زن

 رفت. 

 سجاد جانم، خوش اومدی پسرم. -

دادیار بی توجه به به نامی که از سوی زن دایی 

 خوانده شده بود او را در آغوش گرفت. 

 قربون شما بشم که، دلم براتون تنگ شده بود. -
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زن میانسال روی بازوی لخت و عور پسر کوبید و 

 غرید:

 کامال مشخصه از اومدن و سر زدنت. -

 شه ها!مامان سجادم نگی همه چی درست می-

ای را نثار پسر ارشدش کرد که لیال چشم غره

 قید شانه باال انداخت.ابوالفضل بی
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 کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن تو!-

ابوالفضل پر حرص به دادیار که همچنان در آغوش 

 زن بود خیره شد.
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 باز اومدی من فراموش شدم آقا زاده. -

دادیار ریز ریز خندید و در حالی که از آغوش زن 

شد سر در گریبان فرو برد تا ابوالفضل خارج می

 دایی هیچ وقتخشمگین تر نشود. با سجاد گفتن زن

ه سم تقریبا تنها کسی کمشکل نداشت، بعد از تغییر ا

هیچ جوره راضی به دادیار خواندنش نشد زن دایی 

 لیال بود. 

بیاید تو یخ زدید، سجاد تو چرا این شکلی شدی؟ -

 هوا هوای لخت گشتنه مگه پسر؟

 دادیار شرمنده دست روی بازویش کشید و گفت:

 از استخر دراومدم گرمم شد. -

 تازه موهاشم خیسه مامان. -
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ت دادیار بود که نگاه خشمگینش را سوی این بار نوب

 ابوالفضل خبرچین پرتاب کند.

 دید شماها، بیا تو ببینم. آخر منو دق می-

وارد خانه که شدند حرارت زیادی به ناگهان به 

صورت دادیار برخورد کرد. از سرما به ناگهان وارد 

 گرما شدن باعث انقباض تنش شد. 

 دایی کجاست؟-

رفت صدایش ت آشپزخانه میزن در حالی که به سم

 را به گوش دادیار رساند. 

 آد. رفت آبمیوه بگیره، تو بشین االن می-

 ابوالفضل کنار گوش مرد خم شد و لب زد:

 رفت آبمیوه آناناس بخره که دوست داری.-



 

Romanzo_o 556 

 دادیار نیشکونی از پهلوی او گرفت و صدا باال برد.

  ام؟ تو رو خدا ول کنید.زن دایی مگه من غریبه-

 ای ازصدایی که از زن نیامد با ابوالفضل به گوشه

ایی ی دسالن رفتند و روی زمین نشستند. سبک خانه

گشت. از گذاشتن میز غذاخوری، کامال به قدیم بر می

مبل و کاناپه که به خانه حالت مدرن بدهند به شدت 

بیزار بود و امیر حسین هم همیشه از این ماجرا گله 

رح دار زندایی تکیه زد و پاهایش مند بود. به پشتی ط

 را زیر تن جمع کرد. 

 خب بگو ببینم.-

دادیار موبایلش را روی زمین گذاشت و انگشت 

 جفت دستانش را الی موهای نم دارش کشید.

 گم حاال بهت، یکم صبر کن.می-
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سر چرخاند و نگاهش را به مردمک نگران ابوالفضل 

 انداخت.

 رف من، همین!ی مزخچرا نگرانی؟ همون گذشته-

ی ابوالفضل را زینت داد و متذکر نامش اخمی چهره

 را به لب آورد.

 دادیار!-

بانمک چهره درهم برد و در مقابل ابوالفضل سر تکان 

 داد.

 جان؟-

این جوری نگو راجع به اتفاقاتی که از سر -

گذروندی! هیچ کدوم مزخرف نبودن حداقل واسه یه 

 پسر بچه مزخرف نبودن. 
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 برای این پسر دایی برادر شده.مرد می

 واسه االنم مزخرفن.-

نیستن، االنم باید باهاشون کنار بیای مثل همیشه. -

درسته بعد از این همه وقت یهویی پیداشون شد اما 

هایی. تو کسی هستی که آکام تو قوی تر از این حرف

خوره پس هیچ وقت خودت رو رو اسمت قسم می

 کم نبین. 

انش را درهم فرو برد و نگاهش را دادیار معذب انگشت

 ی فرش قرمز دست بافت دوخت. به گوشه

بینم ولی گاهی از ضعف های خودم متنفر نمی-

تونم به که نمیشم، از کم آوردنم جلوشون از اینمی

 زندگیم سامون بدم. 
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ابوالفضل در سکوت نگاه صورت مغموم او انداخت. 

نی که پسر کرد. زماحال دادیار را به خوبی درک می

مقابلش تنها سیزده سال داشت او هفده هجده ساله 

های زندگی او  فهم الزم را بود. برا درک سختی

ی ماند برای همهداشت. دادیار مانند  اسطوره ها می

آن ها. قهرمان ها همیشه بازوی قلنبه و توان 

ماورالطبیعه ندارند، گاها قهرمانی در وجود یک انسان 

ت. دادیار قهرمان زندگی پسرکش بسمعمولی نقش می

شد، بود. پسری که دنیایش در یک نام خالصه می

 پدرش!
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 نتونستی سامون بدی؟-

دادیار خواست پاسخ بدهد که در خانه گشوده شد و 

 پای هیکل دایی حیدر میان در ظاهر شد. به سرعت به

 مرد ایستاد که صدای حیدر بلند شد.

 به به ببین کی اینجاست گل پسر من اومده.-

 ی خرید را سمت ابوالفضل گرفت و گفت:کیسه

 برو بده مادرت اینارو.-

اش حرکت کرد که مرد قبل از  دادیار به سمت دایی

 او، پسر را در آغوش کشید. 

 خوبی بابا؟ نبودی چند وقت!-

اش را بیشتر به خود فشرد و حامی مرد جوان تن تنها

 لب زد:
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 خوبم دایی، شرمنده یکم این روزا درگیر شدم.-

از آغوش مرد خارج شد، دستانش را درهم گره زد و 

 افزود:

ونم تیکم  مطب شلوغه، حتی پیش آکامم خیلی نمی-

 باشم.

اش که به پایان رسید صدای ابوالفضل از جمله

 آشپزخانه برخاست. 

 هم مثل خودش روانی کرده بابا! اون بچه رو-

اش گرفته بود سر به ی پسر خندهحیدر که از گفته

سمت آشپزخانه چرخاند، هرچند با وجود دیوار 

 کشیده میان سالن و آشپزخانه تصویری مشخص نبود.
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شلوغ نکن ببینم، تو خیلی عرضه داشتی دم دمای -

 آوردی نمکدون. چهل سالگیت یه بچه می

ابوالفضل حیران میان چهارچوب ورودی آشپزخانه 

ایستاد و رو به به پدر و دادیاری که سعی در کنترل 

 اش داشت چشم گرد کرد. خنده

 من کجا چهل سالمه؟-

اش گرفته بود ی مبهوت پسر خندهحیدر که از چهره

ی لرزان برای درآوردن بیشتر لج او دست دور شانه

 دادیار  انداخت.

 دروغه؟-

الفضل دست به کمر زد و در همان حال سر در ابو

 آشپزخانه فرو برد.
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 مامان! من چهل سالمه؟ -

اش لیال با سینی حاوی چهار لیوان از همزمان با جمله

اتاق خارج شد و در حالی که به سمت سالن 

 رفت، گفت:می

 شه. نجنبی چهل سالتم می-

این حجم تخریب زمان اومدن دادیار در مغز من -

 جه به خدا! حس ناتنی بودن بهم دست داد. گننمی

سپس به سمت هر سه نفر حرکت کرد و قبل از آن ها 

روی زمین نشست. دادیار هم به همراه زن دایی و 

دایی حیدر کنار ابوالفضل نشست و دست روی ران 

 پای ابوالفضل که در موبایل فرو رفته بود گذاشت.

 کجایی؟-
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ز پاسخ دادن او پدرش ابوالفضل سر باال آورد اما قبل ا

 گفت.

 قهر کرده ولش کن اونو. -

 پسر معترض نگاه پدر کرد. 

 بابا.-

حیدر که نهایت لذت را از سر به سر گذاشتن این 

 برد سمت دادیار نگاه گرداند. پسر ارشد می

 آکام کجاست؟-

اش را مرد جوان با تعارف زن دایی لیال لیوان آبمیوه

رد ی سرا به دور بدنهبرداشته و در حالی انگشتانش 

 کرد پاسخ داد:او حلقه می

 ان بعد از استخر. با امیر حسینه، می-
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 سجاد تو یکم با امیر حرف بزن!-

 دادیار متعجب سر گرداند سمت زن و پرسید:

 چی شده مگه؟-

م پیامکی را برای آرا ابوالفضل در حال نوشیدن آبمیوه

 فرستاد، در همان حال گفت:

 ست شده از خودش بزرگتره.با یه خانوم دو-

 دادیار سر تکان داد و ابرو درهم کشید.

 قدر بزرگتره؟خب؟ مگه چه-

ابوالفضل موبایل را روی فرش گذاشت و به جای 

 مادرش باز هم پاسخ داد. 

 پونزده فکر کنم. -

 این بار دادیار متحیر نگاه گرداند سوی ابوالفضل!
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 یعنی از من و تو بزرگتره؟-

 هم داره، نه دوتا ببخشید!آره یه بچه -

ی مغموم لیوان را روی زمین گذاشت و رو به چهره

 زن دایی اش پرسید:

 امیر کجا آشنا شده؟-

دونم چرا یهویی هوایی واال چی بگم آخه من نمی-

شد. انگاری شرکتی که کار می کنه اون دختره هم 

 شاغل هستش.

 دستی به صورتش کشید و متفکر گفت:

زیاده، واقعا زیاده اصال نه فقط برای پونزده خیلی -

 پسر، برای دخترشم زیاده!
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مثل خر میمونه رسما این داداش ما! حرف گوش -

 نمی ده که! 

 دست در هوا تکاند و افزود:

 هر چی می گم هم حرف، حرف خودشه. -

 دادیار کالفه خود را عقب کشید و پرسید:

  !اصال چه وقته ازدواجشه؟ تازه بیست و پنج سالشه-

 رو به دایی حیدر که سکوت کرده بود، نگاهی کرد.

 دایی شما حرف ندارید؟ -

اش خارج شد و سر به مرد نفس آه مانندی از سینه

 تاسف تکان داد. 

حرف گوش کن نیست مثل ابوالفضل، هر چی بهش -

 می گیم بدتر گارد می گیره فکر می کنه ما دشمنشیم. 
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 لب زد: دادیار دستانش را روی سینه گره زد و

 بچه های خانومه چند سالشه؟-

 یکی همسن آکام یکیم ده، جفتشون هم دختر!-

دادیار کم ندیده بود از این گونه موضوعات، این 

توانست تفاوت سنی آن هم با وجود دو فرزند نمی

 درست باشد. 

جدی می تونه واسه دوتا بچه پدر بشه؟ من که بعید -

 دونم. می

یشم قهر کرد و رفت خسته مون کرده چند شب پ-

 خونه دوستش موند سر همین ماجرا.

 دادیار مات شده از زن دایی پرسید:

 امیر؟ از این کارا بلد نبود!-
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 تو حرف بزن بلکه سر عقل بیاد. -

 اش سر تکان داد و گفت:ی دایینسبت به جمله

 حتما باهاش حرف می زنم.-

 شه.خودتو آزار نده، راضی نمی-

را آورد که ابوالفضل جدی تای زن متذکر نام پسرش 

 ابرو باال انداخت.

چیه مامان؟ تصمیمش رو گرفته تا وقتیم توش -

داره، حلقه خریده شکست نخوره دست بر نمی

خواستگاری کنه. نه من نه دادیار و نه شما نمی تونیم 

 کاری بکنیم...امیر حسین لجبازه! 

ی مرد جوان انگشتانش را روی گردن کشید و خیره

 ماند. فرش 
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 وضع مالی زنه چطوری؟-
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ابوالفضل لب گزید و در حالی که سه نگاه روی او 

 زوم شده لب زد:

 رئیس شرکتشه، خیلی خوب. -

 دست روی دهان گذاشت و نگاه ابوالفضل انداخت.

 که این طور!-

 می داداشمون. رسما پی شوگر ما-

ی دادیار به پشتی تکیه زد و آرنج دستانش را گوشه

 پشتی نهاد. 
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چه نیازی داره امیر؟ اوضاع امیر به اندازه همسن و -

 ساالش بد نیست که!

دونم دادیار من رفتم شرکت حتی با اون زنم نمی-

صحبت کردم، یه جوری از باال نگاه می کرد طرف 

 که، حالم بد  شد زدم بیرون. 

 قید شانه باال انداخت و از جا بلند شد. بی

امیرم یه دور فحش کشم کرد که چرا رفتم شرکت -

یارو و باهاش حرف زدم، منم کف دستمو داغ بذارم 

 دیگه کاری کنم. بره شکستش رو بخوره، برگرده. 

های سفیدش حیدر عصبی دست به محاسنش که تار

 چربید کشید و گفت:به سیاهش می

  کار کنیم .نمی دونم باید با این بچه چیواال دیگه -
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بابا دادیارم نمی تونه کاری کنه، پسرت عقلشو باخته -

کنه، یا به پول یا به عشق دروغی که داره تظاهر می

 روشو تو روی دادیار باز نکنیم سنگین تریم.

 سپس به اتاق اشاره زد و گفت:

 پاشو دادیار، پاشو بریم کارت دارم.-

برخاست، دست در جیب فرو برد و دادیار از جا 

 پرسید:

 بریم پشت بوم؟-

ابوالفضل سر تکان داد و دادیار به سمت زن و مرد 

 نگران چرخید.

من حرف می زنم حتما باهاش اما فکر کنم این -

طوری که ابوالفضل می گه اوضاع وخیم تر از این 
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حرف ها باشه اما تالشمو می کنم با اون طرف بیاد 

مطب! جلوی ضرر رو از هر جا بشه گرفت بازم 

منفعته! دوستی هم اگر بوده خب تموم می شه اما با 

چی بگیم  مهر طالق شاید نتونه کاری کنه. حاال هر

پسره، پسره ولی بازم دیگه با یه مرد مجرد متفاوت 

 شه. می

بازم کاش تو بتونی یه کاری کنی، به ما که گوش -

 ده. نمی

 لبخندی را نثار نگرانی زن کرد. 

کنم زن دایی، نگران نباشید یه من تمام تالشمو می-

آد. باید دید ریشه این داستان از جایی سر عقل می

 گیره!یکجا سرچشمه م

 سپس سری تکان داد و افزود:
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 گردیم. با اجازه یکم دیگه بر می-

ای روی لب گذاشت و به دادیار حیدر لبخند خسته

 اشاره زد:

 برو بابا جان، برید راحت باشید.-

دادیار عقب گرد کرد که برود اما با صدای مرد که 

 خواند چرخید. نامش را می

 دادیار؟-

 جان؟-

 یک شد و گفت:مرد کمی به او نزد

راجع به اتفاقات اخیر هم حتما با هم صحبت می -

کنیم، اون خانواده حتی اگر برگردن هم دستشون به 
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خوره. جفتتون پسرای منید اینو هیچ تو و آکام نمی

 وقت فراموش نکن. 

لبخند غمگینی لبان دادیار را زینت داد، کمی سرش را 

 به سمت باال مایل کرد و زمزمه کرد:

شه شکر کرد، امیرو درست ون رو فقط میوجودت-

ان اشتباه دارن ما هم داریم. می کنم نگران نباشید، بچه

 ای برای زندگی نداره. آدمیزاد بدون اشتباه تجربه

 مرد سر به طرفین تکان داد و با صدایی خفه لب زد:

 درسته واقعا، برو پسرم.-

 سجاد مادر یه چیزی بپوش سرده اون باال. -
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واست پاسخی به زن بدهد که لیال امانش دادیار خ

شرت نداد، به سرعت خود را به او رساند و سویی

 امیر حسین را به سمتش گرفت. 

 بگیر بپوش یخ نکنی پسرم. -

شرت را گرفت و پس از تشکر کوتاهی از سویی

د، شی خانه که به پشت بام منتهی میهای گوشهپله

اجه ابوالفضلی مو باال رفت. در نیمه باز را که گشود با

ی سکوی بام نشسته بود. به سمتش شد که گوشه

 حرکت کرد و کنارش نشست. 

 بشین برم قهوه بیارم، گرم بشیم یکم.-

در جواب ابوالفضل سر تکان داد و حرفی به زبان 

نیاورد. سر چرخاند و از باال به حیاط که در تاریکی 

آسمان شب فرو رفته بود و حتی مهتاب هم رمقی 
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ی روشن کردن آن نداشت نگاه دوخت. دستانش برا

ی را دور خود حلقه کرد که نگاهش قفل انبار گوشه

 حیاط شد.

 گذشته:

هق هق پسر بچه کل انبار کهنه و قدیمی را فرا گرفته 

آمد. بود. نم و خیسی در جای جای انبار به چشم می

کمربند سیاه به زمین کشیده شد و صدای خش خش 

پسر  را بیشتر به لرزه در آورد. پسر ی آن تن تکیده

عقب تر خزید و نگاه سیاه مرد جان او را بیشتر میان 

ی پسرک با تمام وجود روی انگشتانش  چالند. گریه

مغزش رژه رفت. کمربند باال رفت و با قدرت بازوی 

نحیف او را هدف گرفت و همزمان اول صدای پسر  

ی با زاری و اشک در انبار پیچید، سپس صدا
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خواهری که با نگرانی از پشت در پدرش را هدف 

 داد.قرار می

 بابا نزنش توروخداا-
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ر های پسر زیمرد اما بی توجه نسبت به دختر و ضجه

دست و پاهایش، باز کمربند چرم را باال برد و روی 

نشاند. سجاد از درد در خود پیچید و پهلوی الغر او 

انگشتان الغرش زمین سخت و سنگی را به چنگ 

 هایکشید. دنیا در لحظه به سکوت درآمد و به ضجه

پسر کوچک گوش فرا داد. سجده کرد مقابل دردش و 

 اش. زمین خورد نسبت به بغض کودکانه
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 بابا!-

ای که از دهانش خارج شد باعث خوابیدن تنها کلمه

درشت و زمختش در صورت پسر بچه و  دست 

سپس فریاد بلندش شد. قدرتش را با کتک و فریاد  

ی دوازده و سیزده ساله داد. فاطمه از نشان پسربچه

شدت ترس و نگران مشت ظریفش را محکم روی 

در کوبید  و التماس پدر ظالمش را کرد تا دست از 

سر پسر بدبخت داخل انبار بردارد. با پشت دست 

های روی صورت را زدود و باز مشت اشک محکم

هایش از کار افتاده بود، روی در کوبید. اما مرد گوش

شنید صدای اشک و آه کودکانش را و فقط به نمی

کرد که از نظرش نباید آن ها را منافعی فکر می

باخت. چه چیزی بهتر از سر عقل آوردن پسرک می
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ه شد دمتفاوت خانه! کمربند دور دست محکم تر پیچی

جان پسرک از حال رفته فرود آمد. این و روی تن بی

بار دیگر درد را احساس نکرد، تنها با نگاهی لرزان و 

بغض آلود به هیکل درشت  اندام  پدرش چشم 

دوخت. درکی از اتفاقات اطراف نداشت اما 

دانست که قرار است فدای منفعت پدرش شود. می

 دقیقا سمت راست کمربند بار دیگر باال آمد و این بار

صورت پسر بچه را هدف گرفت. سوخت، شاید هم 

شد و اش. کاش میآتش گرفت صورت کودکانه

انی جتوانش را داشت تا پا به فرار بگذارد. اما با بی

 ی پدر دامن زد!تنها لب زد و به خشم گر گرفته

 خوام(نموخام)نمی-
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مرد که گویا سخن پسر برایش مانند آتش روی نفت 

ند، کمربند را روی زمین پرت کرد و کنار جسم مامی

جان کودکش نشست. بازوی الغرش را گرفت، تن بی

او را به سمت باال کشید و سیلی محکم دیگری در 

ی کمربند زد. صورت پسر و دقیقا در جای سرخ شده

تا هق پسر برخاست، سیلی دیگری را باز در همان 

 مکان فرود آورد. 

دی موگوم رو انجام می خفه بمیر بچه کاری که-

گیم وگرنه سرتو ُمُبرُِّمش.)خفه شو بچه، کاری که می

 برم(دی وگرنه سرتو میرو انجام می

انگشت تهدید آمیزش را در صورت پسر ترسیده 

نوا ی بریدن سر در جان سجاد بیتکان داد، دلهره
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ریشه کرد. مرد باز هم تکان محکمی را به تن از پا 

 غرید: ی او داد وافتاده

دونم و بار دیگه وسط مهمونی چلچلی کنی مو می-

تو! )بار دیگه وسط مهمونی بلبل زبونی کنی من 

 دونم و تو!(می

ی اش نالید تا نجات دهندهجانیسجاد اما با تمام بی

خود شود، پسرک با همان سن کمش هم متوجه شده 

 بود چه بالیی در حال وقوع است. 

 بابا نموخوم.-

زخند بلندی روی لب آورد و بازوی پسرک مرد اما پو

را میان انگشتانش بیشتر چالند که درد استخوان 

 سوزش تا پای مرگ کودک را برد. 
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یره دختره آفتاب مهتاب ندیده چی دیگه موخوای -

کچه سگ)دختره آفتاب مهتاب ندیده چی دیگه 

 خوای توله سگ؟(می

رد بمیکرد کلماتی که به کار چرا مرد مقابل درک نمی

برای پسرک هیچ معنایی ندارد؟ چرا فراموش کرده 

ی بود که پسرک تنها سیزده سال دارد. با ضربه

ی فرزندش را جدیدی که به در خورد تن له شده

روی زمین پخش کرد و به سمت در انبار قدیمی و 

نمور رفت، دست به سوی در برد که آهن زنگ 

ا ایجاد اش از برخورد به به زمین صدای بدی رزده

ی در مانند تن لرزان کرد، همین طور لوالهای فرسوده

و دردناک پسر به صدا و درد درآمده بودند. مرد نگاه 
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به نگاه خیس و سرخ دخترش انداخت و با سر به 

 داخل انبار اشاره زد.
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 ُمخاِمش)جمعش کن الزمش دارم. (اش کن ُلّکه-

فاطمه نگاه نفرت بارش را در صورت مرد انداخت و 

به سرعت وارد انبار شد که بعد از ورود بوی نم انبار 

اش هجوم آورد ی بوی ترشی به سمت بینیبه عالوه

که باعث حالت تهوع دختر شد. اما بی توجه کنار 

سر به پترسید جسم لرزان برادرش روی زانو افتاد. می

دست بزند و جسم الغرش از هم فرو بپاشد. 

 انگشتانش را به آرامی به سمت او برد و لب زد:
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 سجاد-

با خواندن نامش خود را  در آغوش فاطمه انداخت و 

با صدای بلند گریست. دست دخترک نوازش وار 

آلود پسر باال و پایین شد. و شرت پاره و خونروی تی

 سرک نخورد. سعی کرد دستش به تن زخمی پ

 خوام... ازدواج کنم. آبجی... نمی-

از صدای دردمند و بند بند او، بغض دختر هم ترکید، 

اما بی صدا همچنان دست روی کمر پسرک باال و 

ای هم برای دلداری به او به پایین کرد و حتی کلمه

دانست چه باید بگوید برای آرام زبان نیاورد. نمی

 خواستندسالگی که میای در سیزده کردن پسر بچه

م های منظی عقد بنشانندش. با صدای نفسسر سفره

برادرش سر پسرک را از روی شانه بلند کرد و روی 
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ای بر روی پاهایش بود خواباند. دامنی که پرده

کشاند به دلش ی سجاد آتش میهای روی گونهاشک

دانست چه باید کند برای پسرک مظلوم و نمی

ی لفظ خانه برای این د استفادهشان،هرچند شایخانه

جهنم زیادی زیاد باشد. با یادآوری شعری که چند 

 وقت پیش در دفتر برادر خوانده بود به آرامی لب زد:

 رسد باران؟قاصد روزان ابری، داروگ! کی می-

اش را میان موهای سیاه و انگشتان ظریف و کشیده

 لخت برادر فرو برد و افزود:

 آد داداشی.سرزمین ما هم میباالخره داروگ به -

های پسرک انگشتانش را روی سرخی که با اشک

 عجین شده بود کشید و زمزمه کرد:

 آد. شاید دور اما می-
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فاطمه خواند و نفهمید پسرک تنها خود را زده به 

هایش را خواب تا کمی هم آغوشی خواهر و نوازش

 داشته باشد. 

 از انبار گرفت وبا صدای آشناییی از فکر درآمد، نگاه 

 به ابوالفضل داد.

 کجایی؟-

غمگین چشم روی هم گذاشت و در کنارش لبخند 

 رنگی لبانش را رنگ داد. کم

 یه جایی میون گذشته.-

مرد جوان ماگ سیاهی را به دست او داد و خود باز 

 روی سکو جا گرفت. 
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شده که باز رفتی تو مرور  دقیقا کجاش؟ امروز چی-

 اون روزا؟ 

ی حیاط انداخت و نگاهی به انبار گوشهر نیمدادیا

 خفه لب زد:

 یه جایی نزدیکی حیاط و انبار خونه مون.-

ابوالفضل به ماگ خیره شد، انگشتانش را دور ماگ 

 حلقه زد و گرمای لذت بخش آن را در جان فرو برد. 

 میون انبار یا زیر شالق کمربندهای بابات؟-

 ند روی لبش رنگدادیار از شناخت ابوالفضل به لبخ

 بخشید. 

زیر کمربند سیاه بابا و نوازش های گاه و بی گاه -

 فاطمه. 
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با آوردن نام فاطمه ابوالفضل سر باال آورد، لب روی 

 هم فشرد و نگاه دادیار متفکر انداخت. 

 تونی ببینیش!بخوای می-

خیال ابوالفضل...ته این ماجرا به اونی که تو بی-

 رفیق!شه خوای ختم نمیمی

 ای کرد و پرسید:ابوالفضل عصبی دندان قروچه

 خوام تنها نباشی بده؟این که می-

در  نوشید و توجه به ابوالفضل کمی از قهوهدادیار بی

حالی که به دیش و کولر روی بام خیره شده بود، لب 

 زد:

 برادرش بهم زنگ زده بود.-
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هایش را در حدقه چرخاند و در دادیار شاکی مردمک

 نهایت نفس از سینه خارج کرد. 

 واقعا به نظرت برادر کی ابوالفضل؟-

ابوالفضل لب به دندان گرفت، ماگ را روی سکو 

 گذاشت و خود کمی به سمت جلو متمایل شد. 

 داداش آفرین؟ چیکارت داشت؟-

اش نوشید تا سرمای ی از نوشیدنیدادیار باز هم کم

افتاده در جانش را حداقل با داغی قهوه کمرنگ تر 

 کند. 
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ی ماجراهای قدیمی. های قدیمی دربارههمون حرف-

دونه باباش قاتله؟ اگه بفهمه پدرش که پسرت می

 کنه؟کار میقاتله چی

ابوالفضل حیران از جا برخاست و مقابل او قرار 

 گرفت:

گفتی دادیار؟  اللمونی گرفتی هر  چیاون وقت تو -

 چی لیاقت خانوادشه بار تو کنه؟

 دونی نگفتم؟از کجا می-

ابوالفضل که گویا مانند اسپند روی آتش شده بود، 

 دست به پهلو گرفت و غرید:

 اون وقت دقیقا چی جوابشو دادی؟-

 دست جلوی او تکان داد و غرید:
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ه آدمو خوره جون یتو قاتلی آخه؟ به چی تو می-

 بگیری؟ اونم جون زنت. 

 ابولفضل مکث کرد و  مشکوک پرسید:

 توکه قاتل نیستی؟ هستی؟-

دادیار ولوم صدایش را پایین آورد و نام او که از 

را  شداش باال و پایین میی سینهشدت حرص قفسه

 لب زد:

 ابوالفضل...-

سکوت کرد ابولفضل از چیزی خبر نداشت، او تمام 

 دانست.نمیجزئیات را 

گیری با زهرمار و ابوالفضل دادیار، جون آدمو می-

 این سکوتت. 
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ی اش را گوشهدادیار که اوضاع را وخیم دید قهوه

سکو گذاشت و از جا برخاست. بازوی ابوالفضل را 

و ی اگرفت و نگاهش را به نگاه خشمگین و پر گدازه

 دوخت. 

ای بر ی خوبیبا آکام تهدیدم کرد، گفت آکام خاطره-

 نبش قبر اون روزاست. 

آب دهانش را به سختی فرو فرستاد، سیب گلویش با 

اش به تلخی فرو درد باال و پایین شد و چال گونه

 رفت. 

چهره درهم کرد و رو به ابوالفضل که مسکوت نگاه 

 به نگاهش داده بود لب زد:

 گفت با پسرت خداحافظی کن. -

 د و لب زد:ابوالفضل ناامید سر به طرفین تکان دا
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بگو که ساکت نموندی دادیار، بگو وگرنه دیگه -

 کنم. نگاهتم نمی

ی ابوالفضل همیشه خندان برایش ی سخت شدهچهره

 سنگین آمد. 

تم شناسه، گفگفتم، منم گفتم گناهکار خودش رو می-

گم. نشد، خط پایانشون رو این بار من تبریک می

ن روزا با ه اونتونستم بیشتر از این ابوالفضل...یه لحظ

تمام وجود اومد جلوی چشمام. یه لحظه فکر کردم 

 کنه؟اگر آکام بفهمه چه فکری می

 سر به زیر انداخت و نگاه از نگاه او کند. 

که آکامم مثل تو قرار هست فکر کنه یا مثل فکر این-

 اونا! 

 بازوی ابوالفضل را رها کرد و روی سکو بازگشت.
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شه دونم بازم مثل همیینشد بیشتر بگم، نتونستم، م-

 بی دست و پا شدم و سنگ رو یخت کردم. 

صدایش که به بغض آمیخته شد، ابوالفضل نتوانست 

فهمید. به سوی طاقت بیاورد...حال مرد مقابلش را می

دادیار گام برداشت. تن مرد جوان را باال کشید و او را 

در آغوش خود پنهان کرد. فهمید با دیدن آن انبار 

صدا مروزش تکمیل شده است. دادیار بیظرفیت ا

ای را در آغوش ابوالفضل گذراند. دست مرد لحظه

 کرد. جوان را روی کمرش به خوبی احساس می

ونی تتو ضعیف نیستی دادیار! تو نه قاتلی نه می-

 فهمه.کسی رو بکشی. آکام اینارو خوب می

شد و اثبات دادیار ترسید. از حقیقتی که فاش می

است بودن آن کار مشکلی بود. دادیار از دروغ و ر
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ی خودش هراس حقایق دیوارهای آن خانه، خانه

داشت. از آن شب و مرگ آفرین. مرِگ مشکوک 

 همسرش.
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قلب مرد جوان با یادآوری آن روز به شدت خود را 

اش کوبید. او هم از درست نبودن سینهبه در و دیوار 

ز ای برای پناه گرفتن اموضوعی ترسیده  و دنبال سایه

دست طوفان روزگارش بود. از آغوش ابوالفضل 

خارج شد،  پشت به او چرخید.  صورتش را میان 

ی جفت دستانش پنهان کرد و بلند بلند هوای خفه

 اطرافش را نفس گرفت.



 

Romanzo_o 597 

رو داری ازم پنهون  ترسی دادیار؟ چیاز چی می-

 کنی؟می

با شدت به سمت مرد چرخید، لب با زبان تر کرد، 

شانه باال انداخت و با غیظ انگشت اشاره سمت 

 ابوالفضل آرام گرفت.

 ترسم.من از هیچی نمی-

 پشت سر هم سر تکان داد و لب زد:

 هیچی...هیچی نیست. -

 یا یه چیزی هست یا نیست و تو بزرگش کردی!-

ی خونسرد اما جدی ابوالفضل شد، دست مات چهره

 به سمت خود گرفت و لب زد:

 خوای منو گناهکار کنی؟تو هم می-
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ی ابوالفضل دستانش را روی سینه چفت کرد. گوشه

 ی پوزخند به کناری جهید و گفت:لبش به نشانه

دونه حتما هست کسی که خودش رو گناهکار می-

ن گنداره. همیشه میگناه که ترسی دادیار...وگرنه بی

 ره اما باالی دار نه!گناه پای دار میبی

 نفس تنها لب زد:دادیار بی

 من کاری نکردم. -

پس ترسی هم نباید باشه، با کار نکرده هم کسی رو -

قرار نیست از دست بدی، اگرم کاری کردی حداقل 

 بگو تا درستش کنیم. 

دادیار اما تنها سر تکان داد و در نگاه متاسف 

 ابوالفضل زل زد.
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 من...من...-

تو چی؟ دادیار این روی ضعیف تو اصال دوست -

 داشتنی نیست. 

ی کولر تکیه کمی به عقب گام برداشت و به دیواره

 زد. 

بینم واقعا حس می کنم وقتی این روی تو رو می-

اونی که آکام رو بزرگ کرده اصال رو به روم نیست. 

خواد با شی که میبیشتر شبیه به مجرمی می

 هاش خودش رو تبرئه کنه. حرف

 دادیار تنها توانست نام او را لب بزند. 

 ابوالفضل!-
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ابوالفضل اما تنها نگاهش کرد تا پی به واقعیت پنهان 

های سیاه او ببرد. سر و صدای پایین نشان درون چشم

 داد. از آمدن امیر حسین و آکام می

ی که یه گی پسر عمهحرفی نداری؟ یعنی داری می-

عمر رو اسمش قسم می خوردم، برادری که همیشه 

روش حساب باز کردم فقط یه دروغ گوی بزرگه که  

 گولم زده؟

ی سکو گذاشت و پشت به دادیار خسته دست گوشه

 ابوالفضل پرسید.

 تونی همچین فکری بکنی راجع به من؟واقعا می-

 گیره دادیار!تصورات من از خود آدما نشائت می-

ای سکوت میانشان حاکم شد و سپس این لحظه

 ی دادیار بود که سکوت را شکست.صدای گرفته
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گم اون روز چی شده، چه اتفاقی گم بهت، میمی-

قدر گم چی راسته و چی دروغ ولی کاش انافتاد. می

 عوضی نبودم جلوی چشمات.

ابوالفضل از برداشت اشتباه دادیار خشمگین پلک 

ت خود را به او برساند که روی هم گذاشت، خواس

 دادیار برگشت و به سمت در پشت بام رفت.

 بچه ها اومدن بهتره بریم پایین.-

که مجال صحبت به او بدهد پله ها را و بدون آن

پایین رفت. ابوالفضل عصبی مشت به دیوار کنار در 

کوبید و با نفسی عمیق پس از برداشتن هر دو ماگ 

 خانه روانه شد. نصفه مانده، پشت او به سمت 

با دیدن آکام که در آغوش دایی حیدر بود لبخند 

رنگی روی لب گذاشت و به سمت پسرش رفت. کم
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آکام که از آغوش مرد خارج شده بود به سمت 

پدرش گام برداشت. دادیار با دیدن موهای خیس پسر 

 نچی را لب زد و خود را به رساند. 

  خوری االن.موهاتو خشک نکردی؟ سرما می-

آکام خواست حرفی بزند که دادیار دست به سمت 

کاله هودی پسر برد و آن را روی سرش کشاند و 

سعی کرد موهای او را خشک کند. در واقع آکام هم 

حتی متوجه حرکات هیستریک پدرش شده بود. مچ 

 لرزان دادیار را چسبید و لب زد:

 بابا سشوار کشیدم خشک شده. -

و نگاه سمت ابوالفضل  آکام اخمی  روی چهره نشاند

ای درهم قفل دادیار بود چرخاند. که با چهره

اش متوجه که اجازه دهد خانوادهابوالفضل قبل از آن
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موضوعی شوند، عصبی دست روی صورت کشید و 

به سمت مرد رفت. قبل از رسیدن او دادیار از آکام 

 ی پراخم آکامجدا شد و تنها واکنشش نسبت به چهره

  یک جمله بود.

 مونی. بدمریضی، سرمابخوری از مدرسه می-

 خوبم بابا، مشکلی ندارم. -

حال پدرش را نپرسید زیرا همان طور که دادیار او را 

فهمید از بر بود آکام حتی از حالت چشم پدر هم می

چه خبر است. دادیار دست در جیب برد و سمت امیر 

 حسین که خیره شان بود چرخید.
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009 

 چطوری امیر؟-

 قید شانه باال انداخت و پاسخ داد:پسر جوان بی

 گذره. ای بدک نیستم، می-

 ایدادیار لبخند کمرنگی زد و باالخره هر کدام گوشه

از خانه جا گرفتند. آکام کنار پدرش نشست و دست 

فت. دادیار نگران سر ی او را میان دستش گریخ زده

 به سمت پسر چرخاند و پرسید:

 قدر داغی آکام!چه-

 من داغ نیستم بابا تو زیادی یخ کردی. -

موبایل ابوالفضل زنگ خورد و چند دقیقه بعد، پس از 

 قطع کردنش رو به جمع چرخید و گفت:
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 از بیمارستان تماس گرفتن، باید برم من!-

 لیال چهره درهم کرد و پرسید:

 افتی که اینتو که دیشبم شیفت بودی، از پا می-

 شکلی. 

ابوالفضل لبخندی زد و در حالی که از جا بر 

 خاست رو به مادرش گفت:می

 انگاری تصادف شده، پزشک کم اومده...باید برم. -

 بیام برسونمت؟-

 در جواب دادیار لبخندی روی لب آورد.

 برمقربونت، ماشین خودم هست از اون طرفم باید -

 دنبال آرام.
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دادیار هیچ نگفت و ابوالفضل با خداحافظی کوتاهی 

 از خانه خارج شد. 

وارد مطب شد، متعجب از باز بودن در و نبودن 

اش را خانوم ذاکری تای ابرویی باال انداخت. کوله

بیشتر روی دوش جا به جا کرد و به سمت اتاق 

دادیار آذر قدم برداشت. هیچ مراجعی داخل مطب به 

اش کشید و موهای آمد. دست به مقنعهچشم نمی

اش را با یک دست داخل فرستاد و با بیرون ریخته

ای به در زد، با نشنیدن هایش تقهجمع کردن لب

ی دیگری به در زد، اما باز هم جوابی به پاسخی تقه

گوشش نرسید. کالفه دست به کمر گرفت و گمراه 

انست دنگاه در فضای سالن مطب چرخاند. نمی

ورودش به اتاق درست است یا نه؟ و از سمتی هم 
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ای نگران به جانش افتاده بود. بنابراین دو دلی را ذره

ی در کرد و آن را کنار گذاشت و دست بند دستگیره

گشود. به محض باز شدن در، در همان نگاه اول 

چشمان دختر به مردی افتاد که سر روی میز گذاشته 

هدر دادن زمان وارد اتاق شد را نگران بدون بود. ری

و به سمت مرد حرکت کرد. دادیار آذر دستانش را 

زیر سر قرار داده و چشم بسته بود. حاالتش به سان 

ماند که به خواب رفته باشد. به آرامی کسی می

اش را روی کاناپه قرار داد و باز به جای قبلی کوله

بازگشت، کمی به سمت مرد خم شد و به آرامی او را 

 صدا زد.

 آقای دکتر!-
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حرکتی از جانب مرد ندید بنابراین بار دیگر تالش 

 کرد.

 آقای آذر. -

بازهم حرکتی ندید و این بار فحشی را نثار خود و 

نقص مرد شانسش کرد. نگاهش که به صورت بی

آمد فحشی را سمت افتاد، نخودی خندید، دلش نمی

خانه  مرد روانه کند.تقریبا از روزی که مرد او را به

 ی اینگذشت و او هر دقیقهرسانده بود یک هفته می

روزها را به حال رائین فکر کرده بود. رائینی که کم و 

بیش بهتر شده بود اما بازهم کسلی تمام جان برادرش 

کرد تن به رفتن را گرفته بود و هر چه هم اصرار می

داد و البته دست از تمرین هایش هم بر پیش دکتر نمی

ت. کالفه نفس از سینه خارج کرد، دست داشنمی
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روی جفت زانوهایش گذاشت و کمی بیشتر به سمت 

 دادیار سر خم کرد. 

 آقا دادیار.-

ایت نهدخترک تازه به این پی برده بود که مرد نام بی

خوش آوا و زیبایی داشت. با افتادن نگاهش به 

موهای همچو َشَبق مرد، فکری دست بردن میان 

انش وول خورد. موهای فندقی موهای مرد در ج

وقت از دست او در امان نبود و رائین برادرش هیچ

ی موهای خوش حالت را خورههمیشه از نظرش ری

مردان را داشت. با فکر برادر لبخندی رو لب گذاشت 

و فکرش را از موهای زیبا و خوش حالت مرد دور 

 کرد. 

 آقا دادیار؟-
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ید و کمی از او را لب گزبا تکان خوردن سر مرد، ری

فاصله گرفت. دخترک که همچنان منتظر عکس العمل 

او شد. دادیار کسل و خواب آلود  مرد بود منتظر خیره

سر بلند کرد. دست جلوی دهانش گذاشت و سر 

ای را مات ماند و سپس را لحظهچرخاند، با دیدن ری

گویا متوجه اتفاقی که رخ داده بود، شد. بعید بود این 

واب برود اما گویا  خدا شانس دادنی او در گونه به خ

 کرده است. جای دگری سیر می

سالم، ببخشید واقعا...من اصال نفهمیدم چه اتفاقی -

 افتاده. 

 را لبخندی زد و پاسخ داد:ری

آد. من اومدم اشکال نداره، یعنی پیش می-

داخل...خانوم ذاکری نبودن بعد ترسیدم 
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ده یدم اتفاقی اقتاواقعیتش...چون سکوت هم بود ترس

 باشه.

خندهای لبان مرد را نقش داد و از پشت میز 

 برخاست.

من دیشب خیلی دیر خوابیدم، با آکام تا نصفه شب -

بیرون بودیم. امروز کال از صبح خوابم. دوتا مراجع 

 طوری گذشت واقعا.دونم چهاولی هم نمی
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ی خواب آلود را با دیدن چهرهلبخند روی لب ری

تر شد. دادیار آذر با موهای سیاهی که مرد پررنگ
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اش ریخته بود، کامال شبیه به روی پیشانی

های کوچک شده بود. دادیار میز را دور زد، پسربچه

را نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت  و رو به ری

 گفت:

چاکلت دوست داری یا نسکافه؟ من خودم هات -

ترجیحم چاییه ولی واسه سردرد نگرفتن و سر و کله 

 زدن با یه پسر بچه شیطون نیاز به یه لیوان قهوه دارم.

اش به سمت میز کوچک خود را با برداشتن کولهری

 قدم برداشت و پرسید:

 اس؟مراجع بعدی بچه-

 نهایت بازیگوش!آره یه پسر بچه بی-

 ی دختر، بانمک درهم فرو رفت.چهره
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 جا؟آد اینواسه چی می-

دادیار قبل از پاسخ به سوال دختر در اتاق را گشود و 

 سر سمت او چرخاند.

 خوری ها؟نگفتی چی می-

 ای کرد و پاسخ داد:دختر از لحن معترض مرد خنده

 شکالت داغ لطفا.-

دادیار سر تکان داد و در حالی که از اتاق خارج 

 گفت:شد می

 برم، بیام بعدش راجع به این بچه برات بگم. -

را هم با گذشت و ریای از رفتن مرد میچند دقیقه

ای سر باال آورد، نگاه موبایلش مشغول شد. لحظه

چرخاند که نگاهش با کتابی روی میز برخورد کرد. 
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کنجکاوانه از جا برخاست و روی میز دادیار آذر خم 

یوشیج لبخند روی لب  شد. با دیدن مجموعه اشعار

 آورد. 

 شعرهاشو خیلی دوست دارم.-

دختر از صدای ناگهانی مرد جوان ترسیده سر بلند 

کرد و نگاهش به او که دو ماگ در دست داشت 

را برای برخورد کرد. دادیار جلو آمد، ماگی که ری

خود آورده بود را روی میز او گذاشت و برای خود را 

 هم روی میز گذاشت. 

 شعری؟اهل -

ی میز چفت کرد و پاسخ را انگشتانش را گوشهری

 داد:
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گاهی سهراب سپهری، گاهی نیما یوشیج، بعضا هم -

 فریدون مشیری. 

اش رفت و دادیار چشم ریز کرد و به سمت کتابخانه

نگاه اجمالی خود را نثار آن کرد، دست جلو برد و 

های جیبی ی کتابهشت کتاب سهراب را از قفسه

را عقب گرد کرد و کتاب را در به سمت ریدرآورد. 

 هوا تکان داد. 

عاشق کاراشم، من خیلی اهل شعر نیستم اما این -

 خونم. دوتا شاعر رو اصوال خیلی می

به پشت کاناپه تکیه زد و در حالی که کتاب را باز 

 کرد افزود:می

 ی به شدت ضعیفی تو حفظ شعر دارم.و البته حافظه-

 ف مرد گفت:را با تایید حرری
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 تونم حفظ کنم.منم اصال نمی-

هایی که باید تو شاید باورت نشه اما من همیشه شعر-

 کردم. کردم رو تقلب میامتحان حفظ می

 ی دختر برخاست. با اتمام حرفش صدای خنده

کردم یه ربع تونستم حفط کنم، اگرم میواقعا نمی-

شد. حفظیاتم هیچ وقت بد بعد بی شک فراموش می

 نبود، اما تو حفظ شعر استعدادم زیر خط فقر بود. 

را لیوان شکالت داغش را برداشت و در حالی که ری

نوشید و نگاهش جایی میان اش میکمی از نوشیدنی

 چرخید گفت:ای تن مرد میپیراهن سرمه

رائین این طوری بود، البته رائین کال از درس فراری -

بود. آخرشم به زور خودشو تو دانشگاه تربیت بدنی 

های محل زدن تو باشگاهجا کرد. سر و تهش رو می
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ولو بود. همیشه خدا هم مامان و بابا سر تقلب هاش 

 مدرسه بودن. 

ی چشمانش ای لب روی هم فشرد که گوشهلحظه

 م فرو رفت. مانند برادر در ه

مامان و بابا به شدت سر درس ما حساس بودن، -

یعنی نمره هجده و نوزده براشون حکم مرگ داشت. 

افتاد. مثال من یادمه سر رائین مامان واقعا فشارش می

معدل دوم دبیرستانم هجده شد واقعا اون سال، 

 بدترین سال عمرم شد. 

دادیار با یادآوری خانواده خودش، انگشت شصت و 

اش قرار داد. هرچند سعی اش را دو سمت بینیاشاره

ها را به ذهن راه ندهد اما ذهن کرد هیچ زمانی آنمی

 داد. بازیگوشش همیشه کار دستش می
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اش خیلی موفق برادرت ولی به جای درس تو حرفه-

 هستش، واقعا بازیشو دوست دارم. 

ی برادر رفت. رائین از دخترک زیر لب قربان صدقه

اندیشیدند برای او عزیز تر بود. اطرافیان می چهآن

 برادرش معنای واقعی جان بود.
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کرد، عشق رائین اولش اصال والیبال بازی نمی-

های رزمی بود...یادمه حتی دان دو کاراته ورزش

بال گیرن والیمیم میداشت ولی بعدش با دوستش تص

اد و بعدش ولی رو امتحان کنن، دوستش چند ماه می

 شه. کنه ولی برای رائین دیگه تبدیل به زندگی میمی
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 پس کال ورزشی بوده برادرت!-

را سر تکان داد و ناگهان با یادآوری موضوعی سر ری

 باال آورد و نگاه مرد انداخت. 

 راستی او بچه...؟-

 ساله هستش رایان.  ی هشتیه پسر بچه-

اش را برداشت و کمی از آن نوشید، در ماگ قهوه

همان حال روز اولی که پسرک را پیش او آورده 

 بودند را به یاد آورد. 

پسر دوستمه که به سرپرستی گرفتنش، بچه رو -

میارن من یادمه پنج سالش بود رایان آوردن پیش 

 خودشون. 

 د.دست به ته ریشش کشید و چهره درهم کر
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گذره، خب کم کم با بچه که میارن و یکم میبعد این-

فهمن رایان به شن ولی بعد از یه مدت میآشنا می

شدت رفتارای پرخاشگرانه داره. بچه با کوچیکترین 

نهایت هم شیطون بود. ریخت و بیتنشی به هم می

کردم آکام خیلی شیطونه ولی با من همیشه فکر می

هاشو آکام سوم شیطنت دیدن رایان فهمیدم که یک

نداشت. رضا و همسرش خیلی پی اینو گرفتن که 

ن کردمتوجه مشکل پسرشون بشن اول خب فکر می

ها یه موضوع عادیه بچگی هستش و مثل خیلی از بچه

اما بعد از یه مدت دیدن نه!  رایان بغل کسی 

 شد،زد بچه عصبی میرفت، کسی سرش داد مینمی

زد. هر اشتباه ف نمیحتی روزای اول با من حر

کرد سریع  با ترس و دلهره عذر کوچیک و بزرگی می
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خواست. در نهایت متوجه شدیم تو پرورشگاه بچه می

 دن!ها رو آزار می

 ای  درهم پرسید:را با چهرهری

 چه آزاری؟-

 مشکوک لب گزید و افزود:

 جنسی؟-

 دادیار به سرعت حرف دختر را نقض کرد.

کرده تنبیه کردن، بچه هر کاری میمینه نه، اذیتش -

شده و همین باعث شده بود رایان از همه می

نهایت مظلوم. االن بترسه...این بچه شیطونه اما بی

خیلی خوب شده. رایان  روزای اول دل سنگو آب 

ید ترسکرد. بچه واقعا آسیب پذیر بود. وقتی میمی
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 یهای شد بعد خب رو هر بچهسریع یه جا پنهون  می

تاثیری داره این طور رفتارها، اگر بهش رسیدگی نشه 

 شه. مندر نهایت تبدیل به خشم تو بزرگسالی می

کنم سر همون رایان واقعا خیلی با بچه ها کار نمی

خودمو خیلی اذیت کرد به خصوص همون اوایل 

 رفتم.خیلی تو فکر فرو می

توانستند کودک های کوچک را آزار طور مینگفت چه

ند، زیرا خود به چشم دیده بود پدرش چگونه بده

های آن داد. سجاد کوچک هم الیق کتکآزارش می

انبار و اجبار خانواده نبود اما با قساوت فروان او را 

 را مغموم لب زد:زیر پای خود له کردند. ری

جوری دلشون ها حیفن برای درد کشیدن، چهبچه-

 اومده آخه؟
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اش نوشید و در حالی هدادیار باز هم کمی از نسکاف

انداخت، نفس از سینه خارج که نگاه به ساعت می

 کرد.

 گناه تاوانان که بیترین عضو جامعهبچه ها کوچیک-

 دن. گناه پدر و مادرشون رو می

 سیبک گلویش به تلخی باال و پایین شد و افزود:

گیرن و کسی نیست مظلومانه مورد ظلم قرار می-

ین قشری که جون و توانی نجاتشون بده. ضعیف تر

برای دفاع از خودشون ندارن. چه زمانی که زیر شالق 

کمربند و کتک باشن و چه زمانی که زیر فشار روحی 

 و روانی باشن. 

دانست رنگ مرد نگاه دوخت، نمیی بیرا به چهرهری

ه افتد کمرد با گفتن این سخنان یاد چه موضوعی می
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رود. با صدای اش این گونه درهم فرو میچهره

ی پسری به همراه صدای بزرگسال مردی، کودکانه

اش را از  دادیار آذر دست به صورت کشید و تکیه

 کاناپه گرفت.
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را ماند و فکر پسرک دادیار از اتاق خارج شد و ری

رایان دستش را محکم کوچک! با دیدن رضایی که 

چسبیده بود، لبخند روی لب گذاشت و جلوی در 

اتاق زانو زد. دستانش را به سوی بچه دراز کرد و 

 گفت:
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به آقا رایان! شما کجا این ورا کجا؟ بدو بیا بغلم -

 ببینم. 

رایان با ذوق دست پدر را رها کرد و به سمت مرد 

دوید. خود را در آغوش مرد جوان انداخت و سر 

اش گذاشت. دادیار با خوشحالی سر وی سینهر

ای را روی کوچک کودک را نوازش کرد و بوسه

پوست نرم پسر گذاشت. با رایان در آغوش از جا 

برخاست. دستی را دور تن کودک حلقه کرد و دست 

 دیگر را مقابل رضا گرفت:

 طوری؟ خانومت خوبه؟سالم چه-

رضا به سمت پسرش خم شد و اخم مصنوعی روی 

 چهره نشاند.

 رایان بابا سنگینی بیا پایین.-
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 پسر بچه اخم و سر در گردن دادیار فرو کرد. 

 خوام.نمی-

 کارش داری بچه رو؟ این چه وزنی داره آخه؟چی-

رضا سر تکان داد و خندید، دست میان دست او 

 گذاشت و گفت:

ما که همیشه مزاحمیم واسه تو، قربونت خودت -

 طوری؟ آکام خوبه؟ چه

 هستیم دیگه اونم خوبه درگیر کنکور و این چیزاس.-

ی تعریفی بود، را در اتاق کنجکاو آمدن پسر بچهری

ای گذشت که در گشوده شد و دادیار آذر چند دقیقه

را نهایت بانمک وارد اتاق شد، ریبا پسرکی بی

 ناخواسته به سمت کودک رفت.
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 قدر نازه بچه.وای خدا چه-

را هیکل عقب برد و یی ریهورایان از حرکت یک

 اخم کرد. 

 نه!-

 ای کرد و رایان را روی زمین گذاشت. دادیار خنده

 آقا رایان دوست داری با ری را خانوم آشنا بشی؟-

رد را را بررسی کپسر بچه با کنجکاوی سر تا پای ری

 و کنار گوش دادیار خم شد.

 خوشگله!-

زمان این ی دادیار به ناگهان بلند شد. هر صدای قهقهه

شد. ها شاد میآمد به شدت روانش تا مدتبچه می
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ی مرد، طلبکار دست به رایان با اخم غلیظی از خنده

 پهلو گرفت و پرسید:

 خوای بیاری؟واسه آکام مامان می-

دادیار جفت دستانش را پشت گردن گذاشت و 

را که متوجه حرف ی رایان ماند. ریهمچنان خیره

جوان نگاه انداخت و دادیار و  پسرک نشده بود به مرد

 با صدایی که از شدت خنده گرفته بود لب زد:

 رایان؟-

 را و پرسید:توجه سر چرخاند سمت ریرایان اما بی

 قراره مامان آکام بشی؟ -

را با دهانی باز مانده حرف پسرک را در ذهن ری

ی رایان باعث شد دادیار حالجی کرد، تکرار جمله



 

Romanzo_o 629 

ا هم ببرای نخندیدن دوباره آن گاز ریزی از انگشتش

 صدای بلند بگیرد. 

 را خانوم همکار منه!رایان ری-

 رایان اما خیلی جدی به صورت او زل زد و گفت:

 ولی خوشگله.-

دانست باید چه به زبان بیاورد دادیار که دیگر نمی

ی آوردن شکالت برای رایان ترک اتاق را به بهانه

 کرد.
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را که از شیطنت پسر بچه خوشش آمده بود، ری

دست او را گرفت و به سمت کاناپه برد اول کمک 

کرد تا رایان روی آن بنشیند و سپس خود هم کنار او 

 نشست.

 من خوشگلم؟-

داد، رایان که با شیطنت پاهایش را در هوا تاب می

بزرگ سر به سوی دختر چرخاند،  مانند مردی

 ی او را کاوید و سپس گفت:ای چهرهلحظه

 خوشگلی ولی عمو دادیار خوشگل تره. -

را حرفی به زبان بیاورد به که ریبچه قبل از آن

 سرعت افزود:

ها، دوست من نامادری داره مامان آکام شدی نزنیش-

 زنه. زدن آریا رو میعین پرورشگاه که منو می
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از فکر مادر شدن برای آکامی که دو برادر او  راری

هیکل  دارد سر تکان داد و خندید اما رایان در دنیای 

 خود بازهم پاهایش را در هوا تکان داد. 

مثل مامان مژده که منو دوست داره، دوستش داشته -

 باش. 

 دستانش را در هوا باز کرد و سپس با ذوق گفت:

 اییی بابایی تازه یهاز این خرس بزرگا براش بخر...و-

 ارمش با آکام بازی کنم. ماشین برام خریده یه روز می

را دست به سمت موهای فر و کوتاه پسر بچه برد ری

ها را از جلوی چشمانش کنار زد. دادیار قبل از و آن

کامل وارد شدن کنار در ایستاد و نگاهش قفل 

 دخترک و پسر شد. 

 من مامان آکام نیستم که!-
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 شمان درشتش را در صورت دختر گرداند. پسرک چ

 یعنی قرارم نیست بشی؟-

 را با تکان دادن سر حرف پسرک را نقض کرد. ری

 نه آکام خیلی بزرگه آخه!-

فهمید، دستان پسر بچه کمی بیشتر از سنش می

کوچک و تپلش را کنار بدنش روی کاناپه گذاشت، 

 سر به زیر و شانه باال انداخت. 

گه مامان آکام بزرگه ولی مامان نداره، مامان مژده می-

ره ترسم مامانم برفته پیش فرشته ها تو آسمون من می

 خونه منم پیششپیش فرشته ها، وقتی بابا نماز می

کنم تا مامان و بابا شینم مثل مامان جونی دعا میمی

 نرن تو آسمون. 
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 را خیره شد و پرسید:ی ریی مات شدهبه چهره

 ده؟خدا به حرفم گوش می-

را بغض کرده برای آکام، پیشانی رایان را بوسید و ری

 لب زد:

ده، خدا بچه ها رو خیلی دوست حتما گوش می-

 داره. 

 یعنی آکام رو دوست نداره؟-

 را در یک آن در جواب دادن به پسر ماند. ری

آکام به جای مامان یه بابا داره که عاشقشه، مامان -

 نداره اما به جاش یه بابای خیلی خوب داره. 

 رایان مکثی کرد و سپس با ذوق سر تکان داد. 
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آره آره عمو دادیار خیلی مهربونه تازشم همه چی -

کنه مثل بابا خره برای آکام، همشم بغلش میمی

 کنه.بوسش می

ای دست ندان گرفت، لحظهدادیار غمگین لب به د

 شد طاقتش طاقروی پیشانی کشید. حرف آکام که می

کسی را تجربه کرده شد. آکام او از دو سالگی بیمی

دانست اما هیچ بود. خوب درد دل پسرکش را می

ای آورد. لب گزید و با سرفهوقت به روی او نمی

را متوجه آمدنش اعالم وجود کرد تا رایان و ری

 شوند. 

 ایان کاکائو دوست داری؟ر-

د، رسیای که پاهایش به زمین نمیرایان از روی  کاناپه

هیکل تپلش را تکان داد وسریع پایین آمد. با دیدن 
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اش به سرعت  سوی او ی کیندر مورد عالقهبسته

 دوید.

 وای عمو، آرههه!-
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ی دادیار پسر بچه را در   آغوش گرفت، بسته

ای را روی شکالت را به دست او سپرد و بوسه

 ی پسرک کاشت. گونه

 ای عمو قربون تو بره آخه شیرین زبونم. -
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رایان با قربان صدقه دادیار جفت دستان تپل خود را 

دور گردن او حلقه کرد و صورت به صورتش 

 چسباند.

 دادیار. خیلی دوست دارم عمو -

دادیار دستانش را بیشتر دور تن بچه فشرد و زیر 

گلوی رایان را باز بوسید. همیشه این حرکت را برای 

داد. زمانی که کودک بود همیشه زیر آکام انجام می

 بوسید.گلوی پسرک را می

 عمو عاشقته که وروجک.-

رایان کنجکاوانه از آغوش دادیار خارج شد، اخمی 

 متفکر پرسید:روی چهره نشاند و 

 عاشق چیه عمو؟-
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 مرد جوان دست باال برد و لپ تپل پسر را کشید.

عاشق یه نفر و عشق یه حس نسبت به یه نفر. یعنی -

 دوست داشتن ولی از دوست داشتن خیلی بزرگتره.

رایان چشمان درشت خود را در حدقه چرخاند و با 

 ذوق صدا بلند کرد.

 با رضام.پس منم عاشق تو و مامان مژده و با-

 سر خم کرد، دست روی دهانش گذاشت و لب زد:

 را هم هستم.عاشق خاله ری-

دادیار مات پسرک را نگاه کرد که او خم شد و کنار 

 گوش مرد افزود:

 تازشم هم خوشگله هم مهربون.-
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مرد جوان لب گزید و زیر چشمی نگاه خود را قفل 

رایی که با لبخند به آن دو خیره شده بود کرد. حق ری

داد. از فکر ی شیطون در آغوشش میرا به پسر بچه

ی گوش رایان را به آمده به سرش خم شد و الله

 نرمی به دندان گرفت. 

 آخ آخ عمو ولم کن وای عمو کشتی منووو!-

د و بینی او را میان دو انگشت گرفت پسرک را رها کر

 و فشرد.

 شیطونی نکن آقا پسر! برو بشین که کارات دارم.-

رایان جفت دستانش را به پهلو گرفت و سعی کرد  

چشمانش را مانند زمانی  که مامان مژده از بابا رضا 

ای که رایان شد، کند. با مثال چشم غرهعصبانی می
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ی صدای خنده برای دادیار رفت، دیگر نتوانست

 بلندش را بگیرد. 

های رایان، مردجوان مقابل او کمی بعد از شیطنت

ی زیبای مرد با را همچنان محو رابطهنشست و ری

های بچه شد. دروغ نبود بگوید از مهربانی و خنده

دانست چه رفت. نمیریای مرد دلش قنج میبی

فهمید چه اتفاقی در حال رخ مرگش شده است. نمی

ی پدری دادیار دانست به رابطهاست. اما میدادن 

حسادت کرد. به آزاد و رها بودن قوانین او. به راحتی 

های رایان در و رسمی نبودن او. با پیچیدن حرف

سرش نیشکونی را از روی مانتو از پهلوی خود 

گرفت و آه بلندی را از سینه خارج کرد. با 

دو عذرخواهی کوچکی از اتاق خارج شد و جمع آن 
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نفر را ترک کرد. راهش را به سوی آبدارخانه کج کرد 

و  درمانده و مستاصل میان اتاق ایستاد. با کرختی 

تمام لیوانی را از کمد برداشت و از شیرآب آن را پر 

کرد. اما کالفه از افکار درهمش لیوان دست نخورده 

را روی اپن گذاشت. پدرش همانند دادیار نبود. 

داشت. پیشانی او را  های خاص خود رامحبت

کرد. بوسید و بعد از هر بوسه بر درس او تاکید میمی

بر ادب و آداب او. پدر او را دوست داشت و او پدر 

ی این چنین هم دوست داشت همان را اما رابطه

اش کمرنگ بود. هرچند با رائین چیزی که در زندگی

همیشه همه چیز را احساس کرده بود اما احساس 

دانست چیزی را داشت که خود هم نمیکمبود یک 

 چیست!
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روی زانو خم شد و با ساعد توپ را گرفت. به سمت 

میثم پاس داد  و از سمتی دیگر احمد توپ را از روی 

تور رد کرد. با برگشت توپ روی پا پرید و دست 

بلند کرد تا از ورود توپ به زمین تیم جلوگیری کند. 

خارج  ی شدید، آه بلندی از سینهبا حس سرگیجه

نو به زمین افتاد. میثم کرد و بدون حفظ تعادل روی زا

با دیدن حال بد رائین توپ را میان زمین رها کرد، 

سمت او دوید و کنار مرد جوان زانو زد اما رائین 

توجه به اطراف و مکانی که در آن بود محکم سر بی

ی هایش فشرد و اشک ناخواسته روی گونهمیان پنجه
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مرد جوان پیشتاز شد. پزشک تیم به سرعت سمت 

وید، احمد و محمد و میثم نگران را پس زد و رائین د

 کنار رائین نشست. 

 رائین-

 اما او تنها از درد نالید و سرش را بیشتر فشرد. 

 رائین جان دستتو بردار!-

رائین اما با لحن امری پزشک هم دست از روی سر 

برنداشت و بدتر انگشتانش موهای خرمایی را به 

ت نشست و دس چنگ کشید. میثم ترسیده کنار رائین

 روی بازوی لخت او گذاشت.

 رائین داداش بردار دستتو!-
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پسر با تاری دید دست از سر کند و نگاه میثم 

 رفت.اش از شدت درد باال و پایین میانداخت. سینه

گرفت. حالت درد هر ثانیه تمام جانش را به بازی می

تهوع امان مرد جوان را بریده بود. به سختی دست 

کف آن را روی ران عریان میثم گذاشت. بلند کرد و 

میثم هراسان دست بند بازوی او کرد اما چشمان 

رائین بدتر سیاهی رفت و دیدش مختل شد. میثم 

عصبی سر بلند کرد و سر پزشکی که هم سن پدرش 

 بود فریاد زد. 

 د یه کاری کن دیگه...-

مرد که خود از حال رائین مات مانده بود به سمت 

ا او نفس بریده روی پای میثم افتاد و پسر خم شد ام

چشم بست. تمامی مردان در سالن متحیر به رائین از 
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هوش رفته نگاه دادند. میثم ناباور دست بلند کرد و 

 تن رائین را باال کشید.

 ت شد یهو.داداش، رائین بیدار شو، چه-

 سیلی محکمی را نثار صورت رائین کرد و فریاد زد.

 شو!چه مرگت شد بیدار -

خشمگین خواست سیلی دیگری را روی صورت او 

 خالی کند که احمد مانع او شد.

هر چه حرص زد، جوابی جز خاموشی نثارش نشد. 

پزشک سریع دست به سمت پسر دراز کرد و به 

کمک میثم رائین را روی زمین گذاشت. در طول تمام 

م ی زمین، میثحرکات پزشک و انتقال رائین به گوشه

دوخته بود به تمام حرکات مرد و کالفه نگاه 

های خوش و غمش حرکتی رائین. رائین رفیق روزبی
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دید اما همه، بود. حال بد او را چند وقتی بود که می

همه چیز را به پای خستگی این روزهایش 

گذاشتند اما مگر خستگی باعث از هوش رفتن می

شود؟ محکم دست به صورت کشید و رو به کسی می

 پزشک پرسید:

 آد؟چرا به هوش نمی-

رنگ و رائین مرد در حالی که نگاه صورت بی

 انداخت سر به تاسف تکان داد. می

 باید منتقل بشه بیمارستان.-

 این بار احمد هراسان پرسید:

 مگه چی شده؟-
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مشخص نیست باید منتقل بشه تا بفهمیم سر چی از -

 هوش رفته. 

ین ا محمد لب گزید و نگران دست به ته ریش کشید،

 دیگر چه بالیی بود.

دونم یه چیز ممکنه افت فشار باشه؟ یا چه می-

 معمولی؟

 مرد در جواب میثم کالفه دست در هوا تکان داد.

 ره.احتمال هر چیزی می-
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 ی ناخن به دندان گرفت و عصبی با پا رویگوشه

هوش زمین ضرب گرفت. نگاهش را از جسم بی

ویی هروی تخت گرفت و سر به صندلی چسباند. یک

بد شدن حال رائین در تصورات مرد جوان 

گنجید. دوست داشت یکی از خواب بیدارش کند نمی

و متوجه رویا بودن تمامی این اتفاقات شود. دلیل از 

حال رفتن رائین نامشخص بود یا حداقل اگر حدسی 

م وجود داشت، پزشک فعال آن را مخفی کرده بود ه

تا نتایج آزمایشات او بیاید. پنجه میان موهایش فرو 

برد و نهایت پشت گردن انگشتانش را در هم فرو 

کرد، باز نگاه به رائین داد. به سکوت رفیقش عادت 

نداشت، رائین در هر زمانی شیطنت داشت و لبخند از 

کم سن و سال موفق شد. پسرک روی لبانش جدا نمی
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نشست حال خوب را به بقیه هدیه تیم که هر جا می

هایش را به داد. آشفته حال از جا برخاست و قدممی

سمت خارج از اتاق برداشت، قبل از خروج کاله سیاه 

را برداشت و آن را روی سر تنظیم کرد. دستانش را 

روی بیمارستان را قدم رو روی سینه چفت کرد و راه

شد. رائینی ای از سر خارج نمیکر رائین لحظهکرد. ف

اند جنگید تا بتوکه برای المپیک دو هزار و بیست می

دانست مانند همیشه بهترین خود باشد و دیگر نمی

ی میان زمین والیبال بودن را به این حال مرموز اجازه

 دهد یا نه! خشمگین از افکار درهم و منفیاو می

ا به سوی خارج بیمارستان های بلند و محکمش رگام

برداشت که با صدایی سر کج کرد و ایستاد. با دیدن 

ای رنگ و خستهالناز در آن روپوش سفید، لبخند بی
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روی لبانش نشست. کامل سمت او چرخید و منتظر 

ماند. دختر جوان به سرعت خود را به مرد رساند و 

ی مات میثم شد و مقابل او ایستاد. نگران خیره چهره

 ست به سمت صورت او برد. د

 کنی؟ خوبی تو؟ کار میجا چیاین-

میثم کرخت سر تکان داد و در حالی که جفت 

 برد پاسخدستانش را در شلوار جین سیاهش فرو می

 دختر داد.

 خوبم، چیزی نیست. -

 الناز کالفه از سرباال جواب دادن میثم باز پرسید:

 کنی؟کار میجا چیاین-
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ای به اتاق زد و با اعصابی نابود سر به زیر مرد اشاره

 انداخت. 

 رائین حالش بد شد وسط زمین. -

الناز سر چرخاند و نگاهی را نثار اتاق کرد، خواست 

 قدم شد. سوال دیگری بپرسد که میثم پیش

 مگه این بیمارستانی؟ یادم نبود!-

 جام، یه بار بهت گفته بودم.آره این-

 لب فشرد و با مکث پاسخ داد:میثم لب روی 

 ببخشید فراموش کرده بودم. -

دانست، اهمیت میالناز که مسئله مورد نظر را بی

 دست به سوی بازوی میثم برد.

 رائین چی شده؟ -
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میثم کالفه دست از جیب درآورد و مشت کرده به 

 پیشانی کوبید.

ش شد یهویی، وسط زمین نشست، دونم چهنمی-

 رفت.  سرشو گرفت از هوش

تای ابروی دختر جوان از تعاریف میثم باال رفت و 

 لب زد:

 اوه!-

 یه لحظه مردم الناز، اصال وقتی اون شکلی دیدمش...-

اش صرف نظر کرده محکم پلک روی ی جملهاز ادامه

هم گذاشت. الناز با توجه به حال خراب او سعی کرد 

 اش بدهد. دلداری
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بیا بریم کافه تو که اوضاعت از رائین بدتره، -

بیمارستان یه چیز شیرین بگیرم برات، بدتر از دوستت 

 االن فشارت میفته.
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ی حرف میثم نه حال مخالفت داشت و نه حوصله

صدا پشت او به راه افتاد. به حیاط که زدن، بی

ا با تمام وجود درون ریه فرستاد. رسیدند، هوا آزاد ر

هرچند بیمارستان حتی فضای آزادش هم هوای مسوم 

حرف در کنار الناز مسیر کافه را داشت. همچنان بی

قدم برداشت. با رسیدن به مکانی که خیلی به کافه 

شد شباهتش داد روی صندلی سفید و پالستیکی نمی



 

Romanzo_o 653 

 نشست و نگاه در اطراف چرخاند. هر سمت را نگاه

زد. پیرمردی دست زن پیرش را کرد درد موج میمی

ی کرد، سمتگرفته و کمک به راه رفتنش با عصا می

دیگر زنی مقابل فرزند معلولش زانو زده بود. ورودی 

بیمارستان صدای آه و فغان همراهان فردی فوت کرده 

بلند بود. عصبی و ناراحت سر روی میز گذاشت که 

ستیکی قرار سمت راست صورتش روی میز پال

گرفت و از همان جا النازی  که کنار بوفه ایستاده بود 

ای چشم روی هم گذاشت تا کمی از را کاوید. لحظه

اش در بیمارستان در برود. پزشک خستگی چند ساعته

تیم هم پیش پزشک بیمارستان بود و بقیه هم ساعتی 

ای بیمارستان را را ماندند و هر کدام در نهایت به بهانه

کردند، میثم مانده بود و ترسی که حتی جرئت  ترک
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ی رائین خبر بدهد. مربی و نداشت به خانواده

های تیم در سالن ماندند و تنها او، احمد و بچه

پزشک همراه رائین آمده بودند. پزشک تیم هم به 

ی رائین قدری مشغول شده بود که اطالع به خانواده

م گشود و سر را فراموش کرده بود. با صدای الناز چش

 باال آورد. 

 ای میثم. قدر خستهچه-

جفت دستانش را روی صورت گذاشت و حرفی به 

زبان نیاورد. دختر نی را درون آبمیوه کرد و پس از 

 ها را مقابل او گذشت.ی کیک آنباز کردن بسته

اینارو بخور، غذاهای اینجا خوب نیست زنگ -

 زنم برات غذا بیارن. می

 میثم زیر لب تشکری کرد و کمی از آبمیوه نوشید. 
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 به خانواده رائین خبر دادی؟-

 با تکان سر حرف الناز را نقض کرد. 

 قصد نداری خبر بدی؟-

لبی که حال با وجود آبمیوه کمی تر شده بود را به 

 دندان گرفت و خفه لب زد:

چی بگم آخه؟ اون مربی و پزشک بی خیال تیم باید -

 نه من.زنگ می زدن 

 اش باید بدونن، شماره نداری؟به هر حال خانواده-

شماره خواهرشو یکی دوبار با موبایل من تماس -

 گرفته بود دارم، شماره کسی رو دیگه ندارم. 

 کالفه مشت روی میز کوبید و افزود:
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کنه، بذار ببینم شماره فروشگاه را بفهمه سکته میری-

 جا!باباش رو پیدا می کنم زنگ بزنم اون

الناز سر تکان داد و میثم با درآوردن موبایل از جیب، 

صفحه را باز کرد و وارد گوگل شد. نام فروشگاه پدر 

ی ناخن به رائین را سرچ کرد و از استرس باز گوشه

دندان گرفت که الناز به سرعت مچ دستش را چسبید 

 و غرید:

جا پر آلودگی دستت کثیفه نزن به دهنت، این-

 هستش. 

از سینه خارج کرد که  سرچ به اتمام رسید و نام  نفس

ی فروشگاه همان سر تیتیر گوگل فروشگاه و شماره

باال آورد. روی شماره زد و با استرس آن را روی 

 گوش گذاشت.
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خود با پخش شدن  صدای  پسر نوجوانی کمی به 

مسلط شد، دست روی ته ریشش کشید و تالش برای 

 اش کرد. کنترل استرس درونی

 سالم ببخشید با آقای شاملو کار داشتم هستن؟-

پسرک که عجله داشتن از تک تک کلماتش 

 ریخت، کمی این پا و آن پا کرد و پاسخ داد:می

 نه آقا امروز نیومدن. -

الی که ر حی صندلی تکیه زد و دمیثم مستاصل به تنه

 ی دهانش را به دندان گرفته بود، پرسید:جداره
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شه لطفا شماره شون رو بدی؟ من دوست می-

 پسرشونم. 

پسرک شماره را گفت و میثم به سرعت آن را وارد 

 ی پدر رائینموبایلش کرد. پس از قطع تماس، شماره

را گرفت و منتظر پاسخی از سمت او ماند. همیشه از 

نهایت ترسناک و دادن خبر بد، بی شنیداطرافیان می

قدر کرد هیچ وقت انوحشتناک است اما باور نمی

استرس را همراه خود داشته باشد. خبر بد دادن آن 

هم به خانواده رائین واقعا سخت بود. با پیچیدن 

صدای بم مرد پشت خط، موبایل را از خود دور کرد 

ای اول صدای خود را گشود و باز و با تک سرفه

 وبایل به گوش نزدیک کرد. م

 سالم آقا ابراهیم.-
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ابراهیم با شنیدن صدای آشنای مرد جوان تای ابرویی 

 باال فرستاد و از روی کاناپه برخاست. 

 سالم میثم جان، خوبی شما؟ خانواده خوبن؟-

میثم نفس عمیقی را از سینه خارج کرد و به الناز که 

 خیره شد.سعی داشت با لبخند به او انرژی بدهد، 

ممنون، خداروشکر خوبم، واقعیتش من...یعنی -

 خواستم بهتون بگم. غرض از مزاحمت یه چیزی می

ابراهیم در برابر نگاه کنجکاو ریما از جا برخاست و 

 خانه را قدم رو کرد. 

 مراحمی پسرم جان؟-

میثم عصبی پنجه میان موهایش فرو برد، موبایل را 

رت کردن آن روی میز گذاشت و سعی کرد از پ
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جلوگیری کند. تماس را روی آیفون گذاشت و آرنج 

دست روی میز نهاد، در نهایت دم و بازدمی گرفت و 

 گفت:

 امروز وسط بازی...یعنی تمرین...-

ابراهیم که متوجه هول شدن پسر شده بود، دست به 

 پهلو گرفت و پرسید:

 خب؟-

میثم لب گزید و دست دیگر را به چانه چسباند. 

بست و حرف را  طور دیگری به گوش مرد چشم 

 رساند.

شما این چند وقت متوجه بدحالی رائین شده -

 بودید؟
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 ابراهیم با شنیدن نام پسرش متعجب گفت:

یه چند وقت پیش حالش بد شد ولی در حد سردرد -

که معمولی بود نه چیز خاصی من ندیدم مگه این

 را بدونه یا مادرش. ری

موبایل خم شد و درمانده  میثم کمی بیشتر به سمت

 لب زد:

واقعیت امروز میون زمین در حال تمرین بودیم مثل -

همیشه، رائین حالش بد شد خیلی ناگهانی، ما 

رسوندیمش بیمارستان، یعنی از هوش رفت...بعد من 

 گفتم شاید بهتر باشه به شما خبر بدم. 

ای کشیدن نفس از یادش ابراهیم مات مانده لحظه

 رفت.
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چی بیهوش شد؟ رائین صبح خودم رسوندمش یعنی -

 سر تمرین...مشکلی نداشت  که!

 میثم به سختی نفس از سینه خارج کرد و لب زد:

حالش خوب بود حتی قبلش هم کلی شوخی کردیم -

ولی موقع گرم کردن انگاری یکم تب داشت چون 

همش می گفت فضای سالن گرمه در صورتی که 

 بود. سالن مشکلی نداشت چه بسا سردم 

 مرد نگران دست به پیشانی گرفت و پرسید:

 کدوم بیمارستانید؟-

میثم نام بیمارستان را به زبان آورد و مرد با عجله 

تلفن را قطع کرد تا خود را به بیمارستان برساند. پس 

 از قطعی تلفن سر باال آورد و نگاه الناز انداخت. 
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 خیلی سخت بود.-

رم رائین  مشکلی همیشه خبر بد دادن سخته، امیدوا-

 نداشته  باشه.

 

  

029 

همیشه خبر بد دادن سخته، امیدوارم رائین  مشکلی -

 نداشته  باشه. 

پسر جوان سر باال و پایین کرد و از اعماق وجود لب 

 زد:

 منم همین طور!-
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مرد سریع به سمت اتاق قدم برداشت که ریما پشت 

 به پشت او به راه افتاد. 

 بابا دوست رائین بود؟ چی می گفت؟-

مرد بی توجه به ریما وارد اتاق شد که دخترک خود 

را قبل از بسته شدن در درون اتاق انداخت و چشم 

 گرد کرد. 

 گی؟بابا چرا چیزی نمی-

تن زد و باز بی  مرد به سرعت پیراهن و شلواری را

توجه به ریما از اتاق خارج شد که این بار داد دختر 

 فضای خانه را پر کرد. 

 بابااا!-
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مرد پس از برداشتن سوییچ کالفه به سمت ریما 

 چرخید. 

رائین حالش بد شده، چیز خاصی نیست بردنش -

 بیمارستان! برم ببینم چی شده؟

ا ریما مبهوت  و نگران دست جلوی دهان گذاشت ب

 به راه افتادن پدر به سرعت به خود آمد و فریاد زد:

 واستا منم بیام.-

 مرد متحکم سمت دختر چرخید و چشم درشت کرد. 

 ای.تو جایی نمی-

دخترک اما مانند پدر بی توجه به سمت اتاق رفت و 

 از همان جا گفت:
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محض اطالع من ری را و رائین نیستم زور بشنوم، -

 نریااا!

 تو ماشینم.-

د گفت و به سمت پارکینگ رفت. ریما نگران برادر مر

لباسی را برداشت تن زد و پس از برداشتن موبایل از 

خانه خارج شد. رائین برای هر دو خواهر جان بود، 

جان! در همان حال بدی که پدر گفت هم در گلوی 

را ریما بغض جمع شد و وای به حال روزی که ری

تنها در همان حال فهمید، هرچند نگرانی فعلی هم می

بدی معمولی بود نه سخنانی که قرار بود از دهان 

شد. زمان زیادی از رسیدن به پزشک خارج می

بیمارستان نگذشته بود که به اتاق پزشک خوانده 

هایش سست بود و ریما دل شدند. ابراهیم گام
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ند ترسیدآشوب. از رفتن به آن اتاق هراس داشتند. می

واری بشنوند. افتان و خیزان وارد شوند خبرهای ناگ

 قدر مسیر طوالنی بود.مسیر را طی کردند و چه

های لرزان پشت دِر اتاق ایستادند و آن را با پنجه

الباب کردند. وارد شدند و مقابل پزشک نشستند. دق

اش روان شد و ابراهیم مات ریما اشک روی گونه

شده به دهان پزشک زل زد. مگر پسرش چند سال 

یثم با شنیدن سخنان پزشک دست روی داشت؟ م

صورت گذاشت و مردانه بغض کرد برای رفیقش. چه 

 حالی بود و ای کاش قسمت هیچ انسانی نشود.

های من لطفا آروم باشید. مطمئن باشید که حرف-

 شن.نمی ختم به مرگ
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با لفظ مرگی که پزشک استفاده کرد، ریما به ناگهان از 

 کوره در رفت.

 زنید؟ مرگ؟ این چه حرفیه می-

پزشک جوان تای ابرویی باال انداخت و به دختر 

 نوجوان نگاه داد.

شما منظور منو اشتباه متوجه شدید. من گفتم ختم به -

شه، هرچند باید کامل تر چکاپ بشه ما مرگ نمی

دونیم وگرنه باید آزمایشات بیشتری فعال مشکوک می

 انجام بده.

پزشک پلک روی هم گذاشت و جیغ ی میثم از گفته

 پر بغض ریما به هوا رفت

 توروخدا وای، توروخدا اصال لفظ مرگ نیارید.-
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 حال باز روی صندلی افتاد. فریاد زد و بی

 االن چه اتفاقی قراره بیفته؟-

پزشک به چشمان پدر رائین شاملو چشم دوخت، 

پدری که به ظاهر از همه خونسرد تر بود، اما در واقع 

 انی و ترس کل وجودش را در بر گرفته بود. نگر

 کنه.نتایج اصلی بیاد،درمان رو شروع می-

هایش که با تلخند وحشتناکی میثم دست روی لب

زینت داده شده بود گذاشت و با صدایی از قعر چاه 

 لب زد:

 ره کنار؟والیبال واسه همیشه می-

پزشک نگاهش را این بار از ابراهیم شاملو به سمت 

 بالیست معروف و جوان کشاند. والی
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من همچین حرفی زدم؟ بعد از درمان به نسبت به -

 ی بدنی و آمادگیش باید دید چه اتفاقی میفته.قوه

لبخند پر انرژی روی لب کاشت، دستانش را روی میز 

 گذاشت و انگشت در هم فرو برد. 

شماها فقط سعی کنید آروم باشید. بیماری -

چند بذارید نتیجه کامل بیاد العالج که نیست! هرصعب

 لطفا.

 بدتر نباشه، بهترم نیست.-
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پزشک رو به ریمایی که این جمله را به لب آورده 

 بود به آرامی پلک روی هم گذاشت و گفت:

خیلی فرق هست بینشون دختر جون، اگر حدس ما -

تو  گید تومور داشتنت باشه، با توجه به اینکه میدرس

خانواده تون موروثی هستش، اون هم تومور بدخیم 

واقعا باید شکر کنید که رائین اتفاق بدتری براش 

 نگرون؟دونی کجاست خواهر دلنیفتاده. فرقش می

 ریما سوالی نگاه کرد و پزشک افزود:

 رائین تومور خوش خیم داره و قرار نیست اون-

اتفاق وحشتناکی که تو سرتون هست براش بیفته. تو 

این شرایط باید کنارش باشید به خصوص که حداقل 

تونه برگرده به زمین و مشخص نیست چه فعال نمی

 زمانی بتونه برگرده!
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 نیازی هست از ایران ببرمش؟ برای درمان؟-

 پزشک حرف پدر را نقض کرد و سر تکان داد:

به بررسی هایی که انجام  خیر آقای شاملو با توجه-

دادم، باید منتظر نتیجه اصلی بمونیم و اگر درست 

باشه و رائین مبتال به تومور خوش باشه، باید شیمی 

درمانی رو شروع کنه، تنها سختی تومورش این هست 

تونیم جراحی کنیم که به خاطر جای حساسش ما نمی

و عواقب زیادی ممکن هست داشته باشه جراحی 

کنیم و بعدش یمی درمانی رو شروع میپس اول ش

 اگر نیاز بود جراحی...

 شه؟خوب می-

و به ای ردر برابر سه نگاه نگران، لبخند اطمینان کننده

 دختر زد.
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 معلومه که بله!-

 میره؟نمی-

 پزشک جوان خندید و لب زد:

دختر خوب، طرف تومور و سرطان بدخیم داره و با -

شه بعد تو و خوب میکنه، امید داره همون زندگی می

گی بمیره؟ بعدشم عمر نه برای تومور خوش خیم می

دست منه نه دست تو، عمر دست اون باالیی ما 

اش دست خداست. بیماری دارم که ام و بقیهوسیله

جنگه و تو همین زمان هم سالهاست با سرطان  می

ازدواج کرد و هم بچه دار شد. بیماری داشتم که 

ی همه ازش قطع امید کرده خوب شد بیماریش وقت

بودند و االن یه زندگی خیلی خوب داره پس هیچ 

ی سختی وقت امیدت رو از دست نده. زندگی جاده
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شه که مرده و امتحانه، و روزی این سختی تموم می

 ته.افباشیم، نگران نباش اتفاقی برای برادرت نمی

 پزشک ضربی را روی میز گرفت و چهره درهم کرد. 

ونه یه چیزی این که کی برای بازیکن مفقط می-

 خفنمون توضیح بده. 

ریما و پدر عصبی سر به زیر انداختند، مسلما از توان 

ی هر دو خارج بود. ابراهیمی که هیچ وقت رابطه

صمیمی با رائین نداشت و ریمایی که اگر شروع 

هایش جاری شک قبل از رائین اشککرد بیمی

 شد.می

بهتر باشه، ترجیحا این طور  کنم شما بگیدفکر می-

 اخبار را خانواده ندن بهتره!

 میثم بهت زده به خود اشاره زد و پرسید:
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تونم چنین چیزی رو بگم به کنید من میچرا فکر می-

رائینی که می دونم جونش بنده به بازی کردن و 

شه بعد از فهمیدن دنیاش رو سرش خراب می

تو چکاپ هر واقعیت، اصال این بیماری لعنتی چرا 

 چند وقت یه بار تیم مشخص نشده؟

اگر تومور باشه خیلی زود خودش رو نشون داده -

قدر زود عالئم داده و همین کلی واقعا من متعجبم ان

ندازه به نفعش هست درمان را به طور عجیبی می

جلو...رائین خیلی خوش شانسه، همون طوری که تو 

 زمین خوش شانسه.

شک ریما به سرعت گارد ی پزبا بخش آخر جمله

 گرفت.

 ای هستش دکتر. داداشم خوش شانس نیست، حرفه-
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ی دختر در اوج ناراحتی خندید و پزشک میثم از گفته

 هم با خنده سر تکان داد.

 تونه منکر بشه؟می شک همینه، کیبی-

 آقای دکتر رائین باید بستری بشه؟-

پزشک در جواب ابراهیم شاملو سر به طرفین تکان 

 اد:د

فکر نکنم البته باید دید  پاسخ بدنش به درمان -

 طوریه!چه
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سکوت فضای اتاق را پر کرده بود که پزشک پیشتاز 

 شد و ادامه داد:

 کنم حتما!های درمانیش رو هماهنگ میبرنامه-

 شه؟کی مرخص می-

 دست به چانه کشید و پاسخ پدر نگران را داد:پزشک 

از االن خیلی زوده راجع به این موضوع حرف زدن، -

 آزمایشات و چکابش ادامه داره.

 رو کرد سمت میثم و افزود:

 در ضمن منتظریم که شما با رائین حرف بزنید. -

 میثم مستاصل و درمانده لب گزید و گفت:

مشخص  گید هنوز چیزیمن...آخه...مگه نمی-

 نیست؟
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 در نهایت سمت ریما و ابراهیم سرچرخاند. 

وچرا ری را خانوم نگه؟ ایشون صمیمی ترم  -

 هستن با رائین!

 پوزخندی لبان ریما را رنگ داد و گفت:

را با شنیدن خبر پس نیفته، خبر دادنش پیش ری-

کش...با توجه به تماسی که مامان گرفت احتماال االن 

 خبر دار شده.

ی پسر روی پزشک نشست و سر به نگاه خسته

 تاسف تکان داد. 

باید امادگی داشته باشه و حتما بهش بگید هنوز -

 چیزی کامل مشخص نیست.

 باشه. -
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گفت و بدون مکث از جا برخاست و اتاق را به 

ر های پسمقصد جهنم تدریجی این دنیا ترک کرد. قدم

ر شد و دجوان با نزدیک شدن به اتاق، سنگین تر می

یت باعث ایستادن و به دیوار تکیه زدنش شد. هیچ نها

کرد حتی که بخواهد چنین خبری را به زمان فکر نمی

رائین بدهد. کف جفت دستانش را روی صورت نهاد 

و چهره زیر دستانش پنهان ساخت. او آدم اخبار بد 

توانست زل چشمان عزیزانش از درد نبود، او نمی

نی که...پلک بگوید و ککش هم نگزد، آن هم رائی

روی هم گذاشت و خط قرمزی را روی تفکراتش 

کشید، امان از رائین آرمیده روی تخت، امان از اویی 

اش عزیز بود. نفس عمیقی را از که مانند برادر نداشته

خارج کرد و پس از بهم ریختن  نای ریه و سینهتنگ
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اش به سوی اتاق او حرکت کرد. بیشتر موهای شلخته

گیره کرد و بدون اجازه وارد شد. با دست بند دست

او، سر مرد جوان خوابیده بر روی  ورود ناگهانی

تخت سوی او چرخید. با دیدن رائین، لبخند تصنعی 

بند خود روی لب گذاشت و به آرامی در را پشت

جانش را سمت تخت او های خسته و بیبست. گام

ای آرزو کرد کاش مسیر کوتاه در تا برداشت و لحظه

خت هیچ وقت تمام نشود و در یک آن زمان متوقف ت

شود تا او حداقل کمی تا حدودی هم که شده به خود 

مسلط شود اما متاسفانه مسیر تنها با دو گام کوتاه او 

های رائین میثم را تا زمان رسیدن به پایان رسید. چشم

به او دنبال کرد. بهم ریختگی از تمام وجنات پسر به 

 آمد. چشم می
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 بیداری؟  اا-

رائین به آرامی آرامش قبل از طوفان پلک روی هم 

گذاشت، با تکان ریز سر تار موی خرمایی و حالت 

 دارش به روی پیشانی افتاد. 

 شه بیدارم. آره فکر کنم نیم ساعتی می-

ی تخت نشست و میثم مسکوت روی صندلی گوشه

 باز این نگاه رائین بود که مرد جوان را دنبال کرد. 

قدر تو همی؟راجع به منه خب صد زی شده؟ چهچی-

در صد! چمه؟ من خیلی وقته می دونم یه مرگیم 

 هست.
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میثم انگشتانش را درهم گره زد و ساعد دستانش را 

 روی پا نهاد. 

طوری دونی چه حالی شدیم وقتی اون هیچ می-

 افتادی؟

 رائین با یادآوری آن درد، چهره درهم کرد. 

 گی رائین؟هیچی نمی-

 منتظرم تو حرف بزنی!-

 رائین به آرامی لب زد:

 که دکترا چی گفتن.از این-

کمی خود را روی تخت جا به جا کرد و قبل از 

 شکستن سکوت به دست میثم مات شده افزود:
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 ام نیومدن؟خانواده-

ای برای فرار از سوال قبلی رائین یکهمیثم که آب بار

 یافته بود به سرعت سر تکان داد.

جا بود ریما و پدرت این جان،دکتر یحیوی هم این-

 ولی رفت یکم پیش.

 کنی!از جواب دادن فرار می-

 ی تلخی کرد و پرسید:تک خنده

 قراره بمیرم زودی؟-

 میثم کالفه لب زد:

 دنبال چی رائین؟-

چشمش پرید و دست متصل به ی پسر عصبی گوشه

 آنژیوکتش را مشت کرد. 
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 دنبال اونی که تو رو به خاطرش فرستادن تو اتاق.-

 چی؟-

رنگ و خشک پسر تلخندی دردناک روی  لبان بی

 نشست.

دونم یه چیزی شده، چند وقته که حسش کردم، می-

 کردم. ولی ازش فرار می

میثم سر تکان داد و نگاهش را به سوی سقف سفید 

 فرستاد و از نگاه به نگاه سبز دوستش ممانعت کرد. 

زنم ولی وقتی منو طبق معمول تو خبر دادن گند می-

هامم هم ندازید وسط باید به فکر خراب کاریمی

 باشید. 
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لحن شوخ میثم  حتی نتوانست لبخند روی لبش 

بیاورد. میثم گفت و گفت...در گفتمان یک بار هم 

حتی چشم به اون ندوخت، گفت تا از زیر مسئولیت 

 شانه خالی کند. 

در نهایت باید صبر کنی جواب اصلی بیاد و اگر -

تا  تونی بازی کنیفعال نمی  گه باشهاونی که دکتر می

 ره!دوره درمانت بگذ

و باالخره جرئت کرد، سر پایین آورد و قفل جنگل 

 ی او شد. های آتش زده

ها را رائین گوش سپرد به سطر سطر سخنان میثم، آن

در سر سپرد، درد تمام جانش را به قهقهرا کشید. به 

ی لبش باال ای گوشهی کلیشهدنبال یک جمله

 نرفت.)چرا او؟( بازی را باخته بود، نه بازی میان زمی



 

Romanzo_o 686 

را، نه. او باخته بود به زندگی که همیشه سعی در 

شوخی گرفتنش داشت. باالخره در جایی به صورتش 

کوبیده شد تا جدی بگیرد بازی که دنیای بی حیا در 

زندگی او به راه انداخته بود. زمانی که لب به سخن 

اش خارج گشود، صدا برای او نبود! تنها از حنجره

 و نداشت. شد اما تعلق خاطری به ا

 قدر زود بمیرم میثم.خوام انمیرم؟ من نمیمی-

 میثم چشم درشت کرد و مبهوت صدا کلفت کرد:

زنی؟ چه مرگی؟ چه کوفتی؟ چهار چی زر می-

کنم؟ اگر اون ساعت این وسط چی دارم هناق می

باشه حتی طول درمانت هم کوتاهه، هیچی نیست 

ط یه رائین هیچی برای باختن تو وجود نداره. فق

 مدت کوتاهه.
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قدر از همین تونم بازی کنم؟ چهچند سال دیگه می-

مدت کوتاه رو هم قرار هست از دست بدم؟ اصال 

 کی می تونه قول برگشت منو قطعی بده؟

دهان میثم دوخته شد، حرفی برای گفتن نداشت. 

 ابراین سر به زیر انداخت و سکوت را ترجیح داد. بن

خواستم زندگی میثم من می خواستم برم المپیک، می-

 کنم. 

 بغض کرده صدایش رو به زوال رفت. 
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اد از دارو، من اد از بیمارستان، بدم میمن بدم می-

کردم از دکتر و بیمارستان. کاش همیشه فرار می

 تونم. میخواب باشه، کاش تموم بشه...من ن

این بار بغضش ناگهانی ترکید و هق زد...خبر آنی به 

قدری برای پسر سنگین آمده بود که به ناگهان ترکید. 

فکر کرده بود اما فکر کجا و به وقوع پیوستن ماجرا 

 کجا!

مردم خوام...کاش میجارو نمیکار کنم؟ اینمیثم چی-

 میثم به جای مریض شدن. 

شد و از اتاق بیرون زد، تحمل میثم ناتوان از جا بلند 

فضای سمی اتاق را نداشت. بلند بلند نفس گرفت که 

 نگاهش در نگاه مبهوت فردی گره خورد. 
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پشت دستش را محکم زیر چشم کشید و سعی کرد 

به پهلو بخوابد، چشمانش لبالب از اشک بود و خروج 

های میثم باعث پاشیده شدن نمک به روی زخم

ز هق کوتاهی کرد و دست روی اش شده بود. باتازه

اش کشید. تن پسرک آغوش خواهرش را طلب بینی

زد. رائین کرد، گاه هم ذهنش سمت مادر گذر میمی

خوابیده روی تخت هیچ شباهتی به مردی بیست و 

ی چهار ساله نداشت و بیشتر شبیه به پسر بچه

و  است کوچکی بود که میان جمعیتی شلوغ گم شده

آغوشی ندارد. قطره اشک سمج کسی را برای هم 

هوا اش چکید و این بار ذهنش بیدیگری روی گونه

د کرهوای زمین والیبالی را زد که هیچ وقت فکر نمی

امروز آخرین روز ایستادن و بازی کردنش در آن جا 
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باشد. لعنت به ارثی که بیماری برایش به جا گذاشته 

ت اما دانسبود. لعنت به تومور...باز هم هق زد. نمی

هیچ اتفاقی در سر پسر سامان نداشت همه چیز بهم 

دانست از مرگ ای پخش شده بود. نمیریخته گوشه

باید بترسد یا از زندگی که دیگر شرطی قرص و دارو 

رحمانه باشد اما او و شیمی درمانی شده بود. شاید بی

داد. او حاضر بود تن مرگ را به بیمارستان ترجیح می

خ بلند . آروی تخت بیمارستان نیفتد به کفن بدهد اما

رنگ پسر خارج و دردناکی  از میان لبان خشک و بی

شد و  هق هق کنان سر در بالشتک سفید بیمارستان 

های ناتوانش به بالشت چنگ زدند. فرو برد و پنجه

سرش به درد افتاده بود همین باعث یادآوری ده 

 ود وحال چشم گشاش شد. بیی بیماری لعنتیباره
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ب داد نصیتنها سیاهی بالشتی که روی سر فشار می

چشمانش شد. با گشوده شدن در، کرخت سر 

را افتاد. میثم از آمدن چرخاند که نگاهش در نگاه ری

توجه به همه چیز و حتی او نگفته بود، او اما بی

را ایستاده بود کمی خود مادری که مبهوت پشت ری

جانش تون تن بیرا روی تخت  باال کشد، آرنج س

کرد و کودکانه لبانش لرزید...رائین دیگر پسری بالغ 

پناه شده بود که آغوشی نبود، او به سان کودکی بی

 برای پناه گرفتن نداشت. 

 آبجی...-
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 )مطب را به مقصد خانه ترک کرد و در حالی که

ی رائین را گرفت. رفت باز شمارهسمت ماشین می

گفت مخاطب مورد نظر در صدای زنی که می

رفت. باشد مانند مته روی مغزش میدسترس نمی

ی او را گرفت و باز همان برای بار هزارم باز شماره

صدا را  شنید. خشمگین در ماشین را گشود و طوری 

باال پرید.  ی خوددرب را کوبید که از صدای آن شانه

عصبی قبل از استارت زدن باز شماره رائین را گرفت، 

دیگر اشکش از پاسخ ندادن او درآمده بود. خشمگین 

ی آن ی ناخن به دندان گرفت و پوست گوشهگوشه

را به خون آلوده کرد. مضطرب استارت زد و به 

هم به سمت خانه به راه افتاد. جواب ندادن رائین آن

رسید به خصوص این ساعت که یاو بعید به نظر م
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ی لب به دندان دانست تمرین هم ندارد. باز گوشهمی

گرفت و محکم آن را گزید طوری که شوری خون را 

ال به الی جداره های دهانش احساس کرد. اویی که 

کرد این بار تنها سرعت همیشه با احتیاط رانندگی می

 تلفنباال برد تا خود را به خانه برساند. هرچند که 

خانه را هم کسی پاسخگو نبود. راه نیم ساعته را در 

عرض یک ربع طی کرد. به سرعت ماشین را میان 

کوچه پارک کرد و به سوی خانه دوید، کلید انداخت 

و در را گشود. وارد شد و اول اطراف را کاوید، با 

ی پارکینگ به یاد آورد به دیدن ماشین رائین گوشه

در او را به تمرین رساند. خاطر خرابی ماشین صبح پ

ای عصبی به خود گرفت ی دختر بچهبا حرص چهره

و پاکوبان به سمت خانه رفت. در را گشود و قبل از 
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آن که به طور کامل وارد خانه شود، زیبا دخترک 

آمد را در میان خدمتکاری که گاها کمک مادر می

 سالن دید. 

 زیبا...زیبا-

 . را چرخیددخترک به سرعت سوی ری

 جانم خانوم؟ سالم خسته نباشید. -

توجه و قبل از آن که جواب او را بدهد خود را بیری

 را درون خانه پرت کرد. 

 رائین برگشته؟-

دختر که تماس شاملوی بزرگ را شنیده و نهایت 

رفتنش به بیمارستان را دیده بود، مکثی کرد. 
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دانست درست است گفتنش یا نه اما دل را به نمی

 د و گفت:دریا ز

 واال فکر کنم پدرتون رفتن دنبالشون. -

را مشوک نگاه دختر انداخت، موبایل از جیب ری

ی پدر را گرفت. زمانی بیشتر ترسید درآورد و شماره

که به جای پدر، ریما پاسخگوی موبایل شد، اما 

همچنان همه چیز را فراموش کرد و قبل از سالم و 

 احوال پرسی، پرسید:

پیش باباس؟ چرا تلفنش رو جواب ریما رائین -

 ده؟ نمی

صدای مرتعش ریما زانوانش را سست کرد و باعث 

 جلو رفتن و نشستنش به روی کاناپه شد. 
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را ما بیمارستانیم، حال رائین بهم خورده...اگر ری-

 خواستی بیا. 

دست جلوی دهان گذاشت، تا حالت تهوعی که 

امانش را بریده بود را جلوگیری کند. نام بیمارستان را 

ی پرسید  و با بغض از جا پرید. خانه را به بهانه

بیمارستان ترک کرد که جلوی در با مادر رو به رو 

ی دخترش نگران شد. ملیحه با دیدن رنگ زرد شده

د همیشه سعی کرد اش شد، هرچند که ماننشده خیره

 این نگرانی را روی چهره ننشاند. 

 چی شده؟-

را بغض کرده با لبی لرزان خواست حرف بزند اما ری

ناگهان بغضش ترکید. مانند کودکی جفت دست روی 

صورت گذاشت و وسط کوچه بلند بلند هق هق کرد. 
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ملیحه که این بار ترسیده بود بازوی دختر را گرفت و 

 تکانش داد. 

 ا چت شده؟ اتفاقی افتاده؟ری ر-

را دست از روی صورت برداشت، منقطع و بریده ری

 بریده لب زد:

 رائین بیمارستانه.-

چهره ملیحه از شنیدن نام پسر جوانش درهم رفت و 

 متحیر پرسید:

 چی؟-

را باز بلند شد و اشک مانند ابر صدای هق هق ری

 های سبزش سرازیر شد. بهار از  جنگل

 گفت حالش...بد شده...رفتن بیمارستان.ریما گفت...-
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کرد به خود ملیحه نگران اما در حالی که سعی می

مسلط باشد دختر را سمت ماشین کشاند و در همان 

 حال گفت:

باشه...باشه آروم باش، گفتم االن کسی مرده این -

طوری شدی! مگه نگفته حالش بهم خورده؟ یه 

ه این سرماخوردگی ساده هستش احتماال، چه خبرت

کنی انگاری گفتن خدایی نکرده رائین طوری گریه می

 مرده!

را پاسخی نداد و تنها اشک بود که از چشمانش ری

را و رائینی شد. ملیحه عصبی از حال ریسرازیر می

که از او خبر نداشت سوییچ را از دختر گرفت. در 

رایی بود که راهی تا سکته تمام راه یک نگاهش به ری

نداشت و نگاه دیگرش به خیابان تا خود و دختر قبل 
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را بلند بلند نشوند. ری از رسیدن راهی بیمارستان

 دلیلی ماشین را نفس گرفت و هق زد. بیهوای خفه

که ریما دم از یک حال بد شدن ساده ترسید، با اینمی

داد اما نفس برای او نمانده بود از شدت گریه! اگر می

 شک زندگیمیرد. بیآمد او میبالیی سر رائینش می

 هان از خطورهیچ معنایی نداشت در نبود برادر. به ناگ

افکار درهمش باز هم بلند بلند به گریه افتاد که با 

 تذکر مادر صدا در گلو خفه کرد. 

را دیگه صداتو نشنوم، ساکت. هیچی بسه ری-

 نشده...کشتی خودتو!
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جبار آنان، مادر که خبر نداشت در تمام روزهای ا

ها که خبر دخترک پناهی جز آغوش برادر نداشت. آن

نداشتند در زمان جنجال و مشاجره و دعوا جز رائین 

حامی دیگری نداشت. رائین و او همیشه و همیشه 

دیگر بودند. رائین برای او و او برای غمخوار یک

رائین!  با ایستادن کنار بیمارستان به سرعت خود را از 

رون پرتاب کرد که صدای فریاد بلند مادر ماشین به بی

خواند به هوا برخاست اما در حالی که نامش را می

را بی توجه به سمت بیمارستان حرکت کرد. ری

ملیحه هم خیلی زود ماشین را پارک کرد و دنبال 

را با دیدن ریما و پدر و البته میثمی دختر دوید. ری

که آن تاد. قبل ازکه کالفه به دیوار تکیه زده بودند، ایس
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ی صحبت به کسی را بدهد رو به ریما و پدر اجازه

 پرسید:

 چی شده؟-

 پدر سر به زیر انداخت و ریما با اشک لب زد:

 را...ری-

 را اما جیغ بلندی کشید. ری

 ریما چی شده؟-

 شکشون تومور، تومور مغزی خوش خیم!-

را مبهوت زمین زیر پایش چرخید و پاهای سست ری

ش چسب زمین شدند. خواست دست به جایی اشده

بگیرد تا از افتادن جلوگیری کند که پدر به سرعت 

دست او را گرفت و کمک به نشستنش به روی 
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را آمده بود با شنیدن صندلی کرد. ملیحه که پشت ری

حرف دخترانش مبهوت دست روی دهان گرفت. 

را به قدری در بهت بود که حتی قابلیت جیغ و ری

ریخت و در خود دن هم نداشت، تنها اشک میفریاد ز

شد. از جا برخاست و در سکوت به در اتاق له می

اش کشید نزدیک شد. محکم دست  زیر چشم و گونه

تا رد اشک را از بین ببرد، رد اشک شاید از بین 

رفت اما خیسی چشمانش بدجنسانه همه چیز را لو می

در را ای داد. پلک روی هم گذاشت و در ثانیهمی

 گشود.(

در گشوده شد و همه چیز از مطب تا مقابل این درب 

 مانند سناریویی ترسناک از مقابل دیدگانش عبور کرد.
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را لب گزید و به سرعت قطره اشک افتاده از پلک ری

خود را از روی چهره زدود. چاره ساز نبود. قطره پس 

ریخت. پاهایش هایش پایین میقطره از میان مژه

لرزیدند. تمام قوت و هایش مید و دستضعف داشتن

قدرت خود را جمع کرد اما باز هم زانوهایش 

 جاخالی دادند. رائین، رائین او روی تخت بود.

 پسرم...-

صدای مادر را شنید و دستی او را از اعماق چاه مرگ 

دادند اما چرخید و رو بیرون کشید. پاهایش یاری نمی

خیره شده بود، با  به مادر که مات و مبهوت به رائین

 صدایی مرتعش لب زد:

 کم دیگه بیای اتاق؟شه یهمی-
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که تاییدی از او بگیرد، در را بست و به اتاق قبل از آن

خیره شد. فضای آن مسموم بود. جایی که برادر است 

نباید این گونه باشد. اینجا برای رائین زیادی محقر و 

و  های لرزان خود را کنترل کردبد است. مردمک

هایش را چندباره زدود. افتان و خیزان سمت اشک

های دیگران در ذهنش اکو رائین به راه افتاد و حرف

 شد. ریما بی مالحظه گفت:

 انگاری تومور خوش خیم.-

را بدون شک خراب شد، او گفت و دنیا روی سر ری

زمانی که فهمید رویاهای برادرش پا به نابودی 

 به انتها رسید وقتی درد اند. دنیا برای دخترکگذاشته

ای را ُمرد زمانی که فهمید غدهرائین را شنید. ری

اش در حال کوچک در سر برادر دوست داشتنی
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درشت شدن است. رائین برادر نبود به قول ریما که 

توانست باور جان بود، جان! (نمیگفتهمیشه می

کند. حتی یک ثانیه هم به از دست دادن رائین 

ر کند. بدون رائین مرگ را ترجیح توانست فکنمی

داد. اصال مگر با نبود رائین دنیا  رنگ و بویی هم می

 داشت؟

را نگاه دوخته بود. رائین سکوت کرده فقط به ری

رسید. را  نمیقدر طوالنی بود مگر که ریمسیر چه

یک قدم فاصله قد هزار قدم بود. دختر که تقصیری 

ر به پاهای او نداشت خبرهای ناگوار و دیدن براد

ه را را میان راای سنگین که ریوزنه بسته بودند. وزنه

داشت. زانوهایش توان نداشتند. سردرگم بود. نگه

درون سیاهچاله محبوس بود. رائین او را صدا زد و 
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های لرزانش را چرخاند و  دختر شانه پراند. مردمک

عزمش را جمع کرد. پاشنه روی زمین سراند و خود 

ی تخت نشست و تن ت رائین رساند.  گوشهرا به تخ

های مرتعش و ی برادر را نگاه کرد. دستزدهیخ

های بدون تعادل خود را کشاند و دسِت متصل پنجه

های ظریف خود به سرِم رائین را میان جفت دست

پنهان کرد. با انگشت شست پشت دست او را نوازش 

 کرد و بازهم گریست.

 آبجی؟-

را جلوی خود را کرد تا ریکاش رائین سکوت می

های خود رائین را از ها و ضجهبگیرد و با زنجموره

بین نبرد! تا از درون نابود شود و نگذارد خم به 

 ابروی رائینش بیاید. 
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 رائین! داداشی...-

 خواسترا کرد، این بار میرائین تنها منتظر نگاه ری

که او حرف بزند، او بگوید و کمی از بغض و رنج و 

خواست او باشد که حس مرگش بکاهد. دلش می

امیدواری برگشت دوباره را به او بدهد! هم به زندگی 

را و هم به والیبال... والیبال برای او زندگی بود. ری

حرف و مسکوت خم شد و پشت دست برنز برادر بی

ها آن ایهایش بند نداشتند. گویی رقاصهرا بوسید. لب

با ضرب آهنگ لرزش و  تند ورقصاند. تندرا می

غصه. جان نداشت. توانش روبه تحلیل بود. 

 گونه ببیند. تپش قلبش اوجتوانست رائین را ایننمی

 گرفته بود و وهم سرتاسر وجودش را گرفت.
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 به رائین دست از میان دست خواهر بیرون کشید و

 آرامی نام او را نجوا کرد:

 را...ری-

با چشمانی پر شده سر باال آورد و نگاه به نگاه 

 ی برادرش داد. خسته

 گریه نکن، هیچ وقت گریه نکن. -

را تن رائینش را باال کشید و محکم او را در ری

 آغوش گرفت. 
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را شی شک ندارم. زندگی ریجان آبجی، خوب می-

نباش باشه؟ تازه هنوز شی خب؟ ناراحت خوب می

 مشخص نیست که!

 از آغوشش جدا شد و با گریه خندید.

 گردی، بازیچیزی نیست، هیچی رائین خب؟ بر می-

زنی. تو کنی...باز وسط زمین از خوشحالی داد میمی

داداش قوی منی! همونی که تو نوزده بیست سالگی 

 رفت تیم بزرگسال...خب؟ خوب شو توروخدا. 

را شده بود، با احتیاط متوجه ترس ریرائین که خوب 

دست متصل به سرم و دست آزادش را باال آورد و 

 بازوان خواهرش را گرفت. 

 شم. معلومه که خوب می-

 غمگین خندید اما لبان لرزانش فاش غم نگاه پسر بود. 
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 حتی اگر دیگه بازی نکنم. -

 ا.صدرا بغض کرده باز اشک ریخت اما این بار بیری

 برای آرزوهات.بمیرم -

 را داد و غرید:رائین عصبی تکانی به تن ری

گردم، تالشمو چرت نگو، خدا نکنه...منم بر می-

 اد. کنم حداقل این ازم بر میمی

های خود ایمان نداشت اما گفت هرچند که به حرف

 راترش را آرام کند. این بار رائین ریتا خواهر بزرگ

 ب زد:را در آغوش کشید و زیر گوش او ل

قدر وابسته من نباش...من اون بت تو سرت را انری-

 نیستم!
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را پرخاشگرانه خواست از آغوش پسر خارج شود ری

که رائین بیشتر او را فشرد و از درد آنژیوکت متصل 

 به دستش چهره درهم کرد. 

 آروم باش، آروم.-

 رائین عصبیم نکن.-

ی دختر نوازشگرانه دست توجه به گفتهرائین بی

 آزادش را روی کمر دختر باال و پایین کرد. 

رائین غلط بکنه تو رو عصبی کنه، ولی من الیق -

 اشک های تو نیستم.

را مشت کوچکش را در فضای تنگ آغوش رائین ری

 ی او کوبید.به سینه

 خیلی بدی...-
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 زد: ای روی موهای دختر گذاشت و لببوسه

 دونم.می-

سرگیجه امانش را بریده بود. چشم محکم روی هم 

را که گذاشت و پیشانی روی سر خواهر گذاشت. ری

متوجه درست نبودن چیزی شده بود از میان دستان 

ی رائین خارج شد و ترسیده به چشمان سست شده

بی حال برادری که به سختی کمر صاف کرده بود 

 خیره شد. 

 ؟خوبی دورت بگردم-

رائین بدون سر تکان داد تنها با گذاشتن پلک روی 

 هم خوب بودنش را تایید کرد. 

 کنی دراز بکشم؟کمک می-
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ی بارش به را باز بغض کرد اما این بار اجازهری

هایش  را نداد، از این جا به بعد باید کنار اشک

 داشت. برادرش با قدرت قدم می

الی که قربان ای رائین را گرفت و در حبازوی ماهیچه

 رفت کمک به دراز کشیدنش کرد. اش میصدقه

 دور سرت بگردم داداش کوچولو.-

لب جمع کرد و با شیطنت نیشکون بدون دردی از 

 بازوی برادرش گرفت.

 ای داداشیم برم من.قربون بازوی ماهیچه-

 را میان انگشتانش فشرد. رائین خندید و دست ری

یان تو نگرانن...خوبم، خدا نکنه...ریما اومده؟ بگو ب-

 گذره.اینم می
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را از جا برخاست و در حالی که به سمت در گام ری

 داشت گفت:بر می

 گذره. معلومه که می-

 در را گشود و رو به مادر و پدر و ریما خندید.

 بیاید تو. -

سر چرخاند سمت میثم که کنار دختر جوانی ایستاده 

 بود و لب زد:

 آقا میثم.-

 آم.مییکم دیگه -
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اش تنها بماند. درواقع وارد نشد تا رائین با خانواده

اول از همه ملیحه به سمت اتاق حرکت کرد و وارد 

های دو شد. با دیدن رائین در آن حال تقریبا با گام

و پدر هم خیلی زود مانندی خود را به او رساند. ریما 

دور پسر را پر کردند. رائین از مرکز توجه قرار گرفتن 

خندید و رو به مادر که با نگرانی نامش را خوانده بود 

 لب زد:

شم...فعال از دست خوبم مامان، خوب ترم می-

 دردسر های من خالصی ندارید. 

 ملیحه اخمی روی چهره نشاند و غرید:

زی نشده که اون از شی چیساکت ببینم...خوب می-

خواهرت کم مونده بود از هوش بره اینم از چشمای 
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تو! بیماری همیشه هست قرار نیست باعث اتفاقی 

 کنی. شی هم باز بازی میبشه...هم خوب می

 را گفت:سر چرخاند و تهدید وار رو به ریما و ری

 شه. اشک و گریه ببینم از شما دوتا بد می-

ای را نثار و ریما چشم غرهرا سر به زیر انداخت ری

مادر کرد. بدون مکث سپس سر چرخاند و از سمت 

دیگر کنار تخت رائین نشست. هر سه نفر نگران 

خندیدند تا این روزها هرچند سخت اما بودند اما می

 بگذرد. 

محکم دست روی دست مرد جوان زد و اخمی به 

 چهره نشاند. 

 هارو واسه خودت نگه دار. این-
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شانه باال انداخت و نخی روی لب  پسر جوان

 گذاشت. 

 بداخالق نبودی؟ حاال مگه چیه؟-

 چشم ریز کرد و غرید:

امیر بار آخرت باشه از این آشغال ها سمت پسر من -

 گیری. می

امیر حسین پوزخندی زد و رو به آکام که مات 

 تندخویی پدرش بود پرسید:

 در یعنی تا حاال نکشیدی که با من قراره از راه به-

 بشی؟

چرا یه بار با خود بابا! بعد خوشم نیومد دیگه نرفتم -

 سمتش...یعنی بابا داد دستم تا ببینم چیزی نیست. 
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 امیر حسین خسته نفس از سینه خارج کرد و گفت:

قدر شما دوتا درس اخالقید! چته دادیار؟ چی تو چه-

 گوشت پر کردن با من این طوری شدی؟

گذاشت و تای ابرو باال  دادیار بطری آب را روی میز

 انداخت.

 به نظرم آدما رو کاراشون فکر کنن بهتره!-

امیر چپ چپ نگاه آکام انداخت که پسر بی طرف 

 شانه باال انداخت. 

 من چیزی نگفتم.-

آکام چیزی نگفته من از جایی که باید شنیدم، دلیل -

ی تنها بیرون کاراتم منطقی نباشه دیگه آکام اجازه

 رو نداره.اومدن با تو 



 

Romanzo_o 719 

 امیر حسین مبهوت سر کج کرد و نگاه دادیار کرد. 

 زندگی من به خودم مربوطه!-

 دادیار همچنان آرام لبخندی زد و گفت:

صد البته زندگی پسرمم به من مربوطه که بدونم با -

 گرده براش بدآموزی داره یا نه!کسی می

من امیر حسینم دادیار، هم بازی بچگی های آکام -

ود هفت و هشت سال تفاوت سنی. حتی با وج

 ی توی پدر هم پیشش بودم. اندازه

دونم منم نگفتم نیستی تو برادر آکامی ولی نه تا می-

 وقتی که روی کارات تجدید نظر نکنی. 

امیر حسین عصبی خواست از جا بلند شود که دادیار 

 متحکم صدا باال برد. 
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 بشین.-

 توانستن نمیبرد و منکر ایامیر از دادیار  حساب می

 باشد. 

اون پودر سفید تو ماشینت چی بوده؟ اصال بهتر -

بپرسم اون ماشین شاسی بلنده چیه؟ از کی تا حاال 

شی؟ برادرت با این همه سال جون شاسی سوار می

کندن و این بیمارستان و اون بیمارستان تازه دو ساله 

شه...تازه سه ساله یه خواهش رو سوار میماشین دل

رست حسابی تونسته بخره. اون وقت تو سوار خونه د

 شی فقط با یه کارمندی ساده! آره؟یه سانتافه می

 امیر حسین متاسف برای آکام سر تکان داد. 

 کردم راز نگه دار باشی. فکر می-

 دادیار محکم روی میز مشت کوبید و غرید:
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 من و نگاه کن امیر!-
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های سیاه دادیار  خیره نگاه امیر باال آمد و به چشم

 شد. 

داداشم عرضه نداشته زود خودش رو جمع کنه به -

 من چه؟

دانست این جمله سر آکام به زیر افتاد، حتی او هم می

 برای ابوالفضل زیادی زیاد بود. 

 لیاقتی امیرحسین.خیلی بی-

 امیرحسین نگاه گرفت و دادیار بازخواست کرد. 
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عرضه است؟ عرضه از نظرت تو چی ابوالفضل بی-

 نه؟و پر کشه؟ یه پولدار تور کنی که جیبتخالصه می

امیر متوجه زیادی روی خود شده بود پنجه میان 

 موهایش فرو برد و لب زد:

کنی! بس کن هایی وادار میببین آدمو به چه حرف-

. همچین چیزی درست نیست. منم پسرت دادایار..

 نیستم که بخوای نصیحتم کنی...

 کشی؟چیزی می-

امیرحسین در همان حال و خیره به میز سفید پاسخ 

 داد:

 کنی.چرت نگو دادیار... دیگه زیادی شلوغش می-
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دادیار عصبی این بار صدا باال برد  و فریاد خود بر 

 سر پسر خالی کرد. 

 زنمسین! وقتی باهات حرف میمنو نگاه کن امیر ح-

هم خودت رو نزن کوچه علی چپ چه غلطی داری 

 کنی؟می

به پشتی صندلی تکیه زد و نگاه خونسرد خود را به 

 دادیار داد.

اون مواد برای دوستمه، جا موند تو ماشین... چرا -

شم؟ چون عاشق یه زن بزرگتر از دارم بازخواست می

هم ماشین داده؟ خودم شدم؟ چون طرف واسه تولدم ب

دی؟ من مثل هر آدم کاملی تو به آکام کادو نمی

ی تصمیم گیری واسه زندگیم رو دارم، مهتاب اجازه
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رو انتخاب کردم و حداقل انتظارم اینه به انتخابم 

 احترام بذارید!

ای پسر جوش آورده بود، مرد که از کج فهمی

 انگشتانش را درون هم گره زد و غرید:

عاشق زنی که به برادرت تو عاشق شدی؟ -

احترامی کرده؟ چون فقط خواسته باهاش حرف بی

 بزنه؟

امیر در جواب دادیار به سرعت گارد گرفت و پاسخ 

 داد:

برادرم حرمت خودش رو نگه داره! من به ابوالفضل -

 گفتم دخالت نکنه. 

 که دادیار جوابی بدهد خود افزود:قبل از آن
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کار ی کنه چیببینم یه روزی آکامت همچین کار-

 کنی پدر نمونه؟می

پوزخندی روی لب مرد جوان نشست، دست به 

 ریش کشید و تیر آخر را زد.ته

اگر روزی بفهمم آکام به خاطر پول خودشو فروخته -

 آرم.و نمیزنم تو دهنش و دیگه اسمشیه دونه می

 چشم ریز کرد و سر به تاسف تکان داد:

 خودتو ارزون فروختی امیر حسین. -

 امیر مات چشمان دادیار ماند و آچمز شده لب زد:

 چی؟-

قید شانه باال انداخت و خونسرد این بار کسی که بی

 پاسخ داد، دادیار بود. 
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 ساعتی کار کردن باز به کار تو شرف داره. -

آکام معترض پدرش را صدا زد. زیاده روی کرده بود، 

 .آمددانست اما پسر باید به خود میخود دادیار می

 بابا!-

 احترامی کنی پسر عمه!دم بهم بیبهت اجازه نمی-
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دادیار خواست پاسخش را بدهد که با صدای آکام سر 

 چرخاند. 

 خودت تصمیم گرفتی این طوری باهات رفتار بشه. -
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امیر حسین این بار دیگر نتوانست خود را کنترل کند 

 و گردن سمت دادیار کشید. 

دونی واقعیت به حرف همه ایمان داری؟ تو مگه می-

 چیه؟

مرد جوان ضرب کوتاهی با انگشت روی میز گرفت 

 و پاسخ داد:

 چیزی که مشخصه نیازی به ایمان نداره. -

از و اش دهان بپسر پوزخندی زد و عالرغم خواسته

 جمالت را ردیف کرد.

 پس چرا ما باور نکردیم؟-

 دادیار به عالمت نفهمیدن چهره درهم کرد و پرسید:

 چی؟-
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امیر حسین با بی رحمی و بی توجه به آکام نشسته 

 کنار دادیار گفت:

چرا ما حرف آدم های گذشته ات رو باور نکردیم؟ -

چرا پس تو سر ما عابد و زاهدی که خودت ساخته 

موندی؟ ما هم می تونستیم مثل بقیه کنار بودی 

 بذاریمت هم تو رو و هم پسرت رو...

حرف تنها نگاه امیر کرد و آکام خشمگین دادیار بی

خواست به سوی امیر هجوم ببرد که مچ دستش اسیر 

 دست پدر شد. 

 حدتو نگه دار امیر حسین.-

امیر دست در هوا تکان داد و بدون اهمیت به مردمان 

وران صدا باال برد و نگاه آکام نیم خیز شده داخل رست

 انداخت.
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کنی...اون نگه داشت حدشو؟ آکام از بابات دفاع می-

ای یه بار خواستی از گذشته چیزی خیلی ساده

 بدونی؟ 

آکام نیش خندی زد و در دفاع از پدرش نسبت به 

سخنان امیر حسینی که ذهنش را درگیر کرده بود، 

 غرید:

ه آخه زندگی منو و بابام! تو کالهتو به تو ربطی ندار-

 بچسب باد نبره بابا. 

امیر حسین نگاهش را روی دادیار چرخاند که دست 

آزادش روی میز مشت شده بود و دست دیگرش دور 

 مچ پسرش. 

پس دقیقا زندگی منم به شما ربطی نداره، به -

 خصوص تو که فضولی رو خوب بلدی آقا آکام.
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آکام به سمت امیر خیز برداشت که با صدای بلند پدر 

 متوقف شده، روی صندلی نشست. 

 بسه آکام! بشین. -

 حسی رو به امیر لب زد:این بار با لبخند بی

ی من چیزی هرکاری دوست داری بکن، گذشته-

برای ترسوندن نداره امیر جان! هر چیزی هم که تو 

چیزی برای  دونی، آکام اطالع داره. پس باز هممی

که منو با پسرم بترسونی وجود نداره. نگرانت این

بودم...به چشم هم دیدم کسایی که آروم باهات 

 صحبت کردن راه به جایی نبردن.

 با دست به خیابان اشاره زد و آرام تر افزود:

 تونی انجامراه بازه و هر کاری عالقه داشته باشی می-

بت به بدی. امیدوارم پشیمون نشی، حداقل نس
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ات وگرنه من که احترامی هات به برادر و خانوادهبی

عددی نیستم. بود و نبودمم تو زندگی تو هیچ تاثیری 

ات هستن...زندگیت هستن هر نداره اما اونا خانواده

 گیرن.جا گیر بشی اول از همه اونان که دستت رو می

آکام اگر چیزی گفت بهم فقط از سر نگرانی برای 

 ش احساس برادری داشته، همین! کسی بود که به

امیر خواست حرفی بزند که دادیار دست حلقه 

اش را از مچ پسر باز کرد و به عالمت سکوت کرده

 باال آورد. 

گوش کن، هیچ وقت هم نخواستم سربار زندگی -

شما و دایی باشم خدایی نکرده، واسه همینم بود تا 

ند خودم رو شناختم  زندگیمو از شما جدا کردم هرچ

که من همیشه مدیون دایی هستم و اگر نبود احتماال 
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اوردم، حداقل نه با یه بچه! اگرم روزی منم دووم نمی

 ای مزاحم...یا لحظه

ی تکمیل حرف دادیار را نداد و امیر حسین اجازه

 میان سخنش پرید.

واستا بابا، واستا با هم بریم...این چرت و پرت ها -

 این نبود. چیه ردیف کردی...من منظورم 

دادیار دیگر حرفی نزد آکام اما موبایلش را چنگ زد و 

 از جا برخاست. 

 کجا؟ بشین ببینم.-
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های امیر دلش گرفته بود به پدر آکام که از حرف

جوانش خیره شد. یکی به قلب پسرک انگاری چنگ 

زد، او خوب به یاد دارد پدرش حتی زمانی که در می

کرد تا سربار خانه دایی حیدر بودند هم کار می

نباشند. عصبی انگشتانش را درهم مشت کرد و سمت 

 امیر حسین چرخید. 

بابا حتی زمانی که خونه شما بودیم هم کار -

رفت سرکار، بچه کرد...همیشه بعد از دانشگاه میمی

 ه! بودم ولی خوب یادم

ی بغض آلود آکام نگاه امیر حسین کالفه به چهره

 دوخت. 

من همچین حرفی نزدم، بابا آکام به خدا من اینو -

 نگفتم. 
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ی تیشرت پسر را گرفت و او را سمت دادیار گوشه

خود کشاند، آکام روی صندلی افتاد و سر به زیر 

انداخت. مرد جوان دست دور کمر پسر حلقه زد و 

که ناراحت به آکام خیره شد بود،  رو به امیر حسین

تبسمی کرد. امیر خواست حرفی بزند که دادیار اشاره 

زد آرام باشد. آکام را بیشتر به خود نزدیک کرد و 

 ی او برد. دست زیر چانه

 ببینمت بابا!-

 آکام سر از دست او خارج کرد و لب زد:

 خوبم.-

با صدای سالم آشنایی هر سه مرد سر باال آوردند، 

دادیار با دیدن ابوالفضل از جا برخاست که نگاهش به 
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 ای مات ماند ومجید کنار ابوالفضل برخورد کرد.لحظه

 سپس به خود آمد. 

 سالم.-

ی او ابوالفضل که نگران دادیار بود با روی گشاده

اش ای زد و دست میان دست دراز شدهلبخند آسوده

گذاشت. دادیار بعد از ابوالفضل دست به سمت مجید 

که معذب کنار ابوالفضل ایستاده بود برد و به جای 

سالم تنها با لبخند نگاهش کرد، اما مجید به جای او 

 لب زد:

 خواستم بیام ولی...سالم، نمی-

 دادیار با همان لبخند سر تکان داد و گفت:

 مهم نیست، خوش اومدی.-
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وان تازه آمده دو سمت سر میز جا هر دو مرد ج

گرفتند. ابوالفضل به سمت امیر که بد به مجید خیره 

 شده بود، چرخید.

 علیک آقا امیر!-

 سالم. -

 آکام با دیدن مجید متعجب شده چهره درهم کرد.

 ایشون؟ -

به یاد داشت مردی که به خانه پا گذاشته بود و حال 

ابوالفضل پدرش را تا چند روز بهم ریخته بود. 

خواست به نوعی ماست مالی کند که دادیار در حالی 

زد بدون فکر تنها لب که انگشتانش را درهم گره می

 زد:
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 برادرم!-

 و این صدای فریاد پسرک بود که بلند شد:

 چی؟-

کرد دادیار بخواهد او مجید نگران لب گزید، فکر نمی

ای هرا به پسرک معرفی کند. دادیار اما به فکر ندانسته

 آکامش به آهستگی نجوا کرد. 

 برادرمه، آخرین پسر خونه بعد از من.-

 ی چشم گرداند. آکام نفهمیده مردمک در حدقه

شناختی؟ بابا می شه یعنی چی؟ تو داداشتو نمی-

 کامل توضیح بدی؟ 
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ی نگران دادیار به سمت مجید سر چرخاند، چهره

مجید نفهمید چرا اما حس خوبی را به سوی قلبش 

 اری کرد.ج

من وقتی اومدم تهران مجید کم سن و سال بود، من -

 یادم نبودش به همین سادگی. 

آکام مات شده سر تکان داد، با یاد حرف امیر لب 

دانست از پدرش؟ ازدواج گزید، به راستی او چه می

به اجبار در کودکی به دست پدر و مادرش و سپس 

اش و مرگ مادر با تصادف و کندن پدر از خانواده

آمدن به تهران؟ واقعا همین بود؟ مضطرب دستانش را 

درهم فرو برد و کالفه از جا برخاست، به کاپشن 

 روی صندلی چنگ زد که صدای پدر بلند شد.

 کجا؟-
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نگاهی در جمع چرخاند و باالجبار لب به توضیح 

 گشود:

 رم بیرون هوا بخورم. می-

تن رداشدادیار سکوت کرد . آکام با تن زدن کاپشن و ب

 موبایل قدم های بلندش را به سوی حیاط برداشت.

دادیار از جا برخاست که پی پسرک برود اما با صدای 

ی آن زنگ موبایل خود ایستاد، نگاهی به صفحه

را شاملو متعجب  ابرو باال انداخت و با دیدن نام ری

 انداخت.
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ی پسرش داد، سر باال آورد و نگاهش را به راه رفته

توجه موبایل در جیب فرستاد و به دنبال آکام رفت. بی

از در رستوران که خارج شد، سرچرخاند و آکام را 

 ی حیاط دید. بارانتکیه زده به درخت تزئینی  گوشه

ن کمی شدت گرفته بود، کاله هودی که با هودی ت

پسرک یک مدل بود را روی سر گذاشت و به سوی 

او گام برداشت. صدای موبایل قطع شد و به ثانیه 

نکشیده باز صدای آن بلند شد. کالفه دست در جیب 

را شاملو! جواب برد و موبایل را درآورد و باز نام ری

 دانست، بنابرایناحترامی میندادن برای بار دوم را بی

کمی از آکامی که شاکی   تماس را برقرار کرد و

زد،   دور شد. با ای به سنگ زیر پاهایش میضربه
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ی دخترک جاخورده میان راه شنیدن صدای گرفته

 ایستاد و دست در جیب فرو برد.

 سالم آقای آذر، ببخشید مزاحمتون شدم. -

دادیار که انتظار این بغض نشسته در صدای دختر را 

ی حیاط های رنگنداشت آهسته چشم به چراغ

 رستوران دوخت و لب زد:

را خانوم،مراحمید این چه حرفیه! انشاهلل از سالم ری-

 فردا میاید؟

بخش آخر حرف دادیار مربوط به دو سه روزی بود  

اید.تا به االن چرا متوجه نشده بود که که گفته بود نمی

کند، منقطع و مرد جوان نامش را خاص تلفظ می

ته، بغض کرده دست زیر جدا... نه مانند بقیه پیوس

 اش کشید و گفت:بینی سرمازده و سرخ شده
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 خواستم بگم بهتون...من واقعیتش یه چیزی می-

 دادیار سکوت کرد تا دخترک ادامه دهد. 

احتماال تا چند وقت  اصال نتونم بیام -

 شه که بیام. مطب،من...من...یعنی نمی

 :دادیار نگران پنجه میان موهایش کشید و پرسید

 آد. اتفاقی پیش اومده؟ از دست من کمکی بر می-

قطره اشکی از چشم دخترک چشید و با یاد برادر 

مهربانش سر به طرفین تکان داد و زمزمه کرد، صدای 

دختر به قدری آهسته بود که دادیار دست روی گوش 

 گذاشت و گفت:

را خانوم متوجه نشدم چی گفتید، صداتون خیلی ری-

 آروم بود. 
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رک تلخ خندید و باز محکم دست روی بینی دخت

ی حیاط بیمارستان در کشید و روی صندلی یخ زده

 خود مچاله شد. 

هیچی...هیچی نگفتم، نه چیزی نشده...یعنی شده -

 ولی ممنون ازتون. 

 دادیار گیج شده از جمالت ناقص دختر لب زد:

 تونی با من حرف بزنی!می-

ر دن جیغ دقلب دخترک تپش گرفت و برای خفه کر

ی دست به دهان برد و محکم آن را گلویش گوشه

را نیامد دادیار نگران و این بار گزید، صدایی که از ری

بدون چسباندن خانم به نام دخترک صدایش زد که 

را مات شده تنها به مقابل و رفت و آمد انسان ها ری

 خیره شد. 
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 را!ری-

ا زد. قدر صمیمی دختر را صدخود هم نفهمید چرا ان

شرمنده محکم به پیشانی کوبید، خواست حرف بزند 

و اظهار پشیمانی کند که صدای دخترک به سرعت و 

 با عجله در موبایل پیچید. 

اد...آقا من...یعنی ممنون ولی کمکی از کسی بر نمی-

 دادیار.

 آورد، البتهبرای بار اول بود که نام مرد را به زبان می

 . گرفتاز خواب فاکتور می اگر زمان بیدار کردن او را

 دختر صدات خیلی گرفته، حرف بزن. -

صدای مرد خیلی دردمندانه تنها به بغضش اضافه 

 احترامی بود اما...کرد، بیمی
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آم ببخشید...ازتون خیلی یاد گرفتم، بتونم باز هم می-

 اما بازم اگر اذیتتون کردم...ببخشید!

 بینی باال  کشید و هق ریزی زد. 

 شرایطم االن برای اومدن مناسب نیست، خدانگهدار.-
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ی حرفی را ی آخر را گفت و قبل از آن که اجازهکلمه

به مرد بدهد، موبایل را قطع کرد. موبایل را میان 

د یپاهایش پرت کرد، پاهایش را بیشتر در آغوش کش

 ایو با صدای بلند زیر گریه زد. رهگذران   دلسوزانه

خیال از کنارش عبور به دختر نگاه و در نهایت بی
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خواست. کردند. دلش آغوشی مانند برادرش را میمی

را...صدای زیبای دادیار آذر باز در گوشش زنگ ری

ی گفت...این مرد جاذبهخورد. قشنگ نامش را می

حس ریشه زده در  دانستعجیبی داشت. نمی

وجودش از کجا نشات گرفته  است. میان این بلبشو 

همین حس اضافی را کم داشت. نسبت به مرد گاها 

کرد که همیشه آن را به حسی در قلبش سر باز می

گذاشت اما امروز با اش میحساب احساسات دخترانه

شنیدن نامش از صدای خوش آوای مرد تپش قلب 

ای تنش هوس آغوش مرد را شرمانه لحظهگرفت و بی

کرد. با حس شرمندگی و ندامت پاهایش را بیشتر در 

آغوش فشرد و سر میان پاهایش پنهان کرد. 

ی باریدند و گونههایش یکی پس از دیگری میاشک
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کردند. باران هم هوای گریه داشت دختر را خیس می

را خود را مقصر در آن لحظه، در زمانی که ری

دانست دار بود اما مقصر اتفاقی می دانست، خندهمی

آید. پاهایش فهمید چیست و از کجا میکه خود نمی

را روی زمین گذاشت و با جیغ بلندی از دو سمت 

هایش را به سر خود کوبید در این حال و روز مشت

کرد. جز جانش جز رائین نباید به هیچ چیز فکر می

ه و آشفتداد. کالفه...نباید فکر دیگری به سر راه می

شاید هم درمانده از جا برخاست، خود را در آغوش 

گرفت و به سمت داخل بیمارستان حرکت کرد. چند 

روز پیش صبح که از خانه خارج شد، حتی به ذهنش 

آمد که بخواهد چنین روزهایی را تجربه کند! نمی

کرد که دردانه برادرش روی تخت حتی خیال هم نمی
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 سیاه فرو برد و به گامبیفتد. دست در جیب بارانی  

اش سرعت داد. مادر و ریما را به خانه های آهسته

های فرستاده و با پدر در بیمارستان مانده بودند. پله

های منتهی به سالن را باال رفت اورژانس و سپس پله

و به سوی اتاق رائین رفت. کنار درب اتاق برادر 

رق ی غایستاد آن را به آرامی گشود، با دیدن چهره

خواب رائین با بغض خندید، به چهارچوب در تکیه 

زد و برای داشتن و بودنش هزاران باره خدا را شکر 

کرد. رائین بهشت او بود، نباشد دنیا برایش جهنم 

شود. اصال دنیای بدون رائین به چه درد او می

خورد. وارد اتاق شد و در سکوت در را بست و می

نشست و همچنان به ی کنار تخت ی سادهروی کاناپه

 ی برادر خیره شد. ی رنگ پریدهچهره



 

Romanzo_o 749 

ی درخت دیگر تکیه زد، سر کج کرد کنار آکام به تنه

و نگاه او که به مقابل خیره بود انداخت.  پسرک 

 لجبازانه از او رو گرفته بود. 

 قورباغه؟-

 آکام بق کرده تنها لب زد:

 بابا ازت ناراحتم. -

لو بود، دست جلو برد و را شامبا فکری که درگیر ری

 ی پسرش را میان انگشتانش فشرد. دست یخ زده

 چرا جان بابا؟-

لب با زبان تر کرد و همچنان سر به سمت دادیار 

 نگرداند. 
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چه قدر ازم پنهون کردی که امیر می زنه تو سرم؟ -

 فهمم یه عمو دارم. که من یه هویی می

 آکام برگرد سمتم!-

 لحن آرام تری لب زد:نگاه نکرد که دادیار با 

 پسرم نگام کن!-

 آکام اما ناراحت سماجت بیشتری به خرج داد. 

کنی؟ امشب ناراحت شدی؟ حق داشتی! نگاه نمی-

 هم از حرف امیر و هم از مجید. 

 سر به درخت چسباند و آهسته تر گفت:

ولی من همیشه یه کاری کردم سر تو باال باشه، -

دم و نه تو سربار همیشه...همه جا...نذاشتم نه خو

 باشیم.
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 آکام با وجود ناراحتی اما لب زد:

 دونم.می-

 لبخندی لبان مرد را طرح داد و سر تکان داد:

دونی! من به تو نگفته بودم خوبه...خوبه که می-

 خواهر و برادر داشتم ؟

آکام سرتکان داد و حرف پدر را تایید کرد و سپس 

 گفت:

 گفته بودی.-
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پس ناراحتیت سر چیه؟ مگه کسی از گذشته تو  -

 زندگی ما بوده که برای تو مهم باشه اسمشون چیه؟ 

 آکام سکوت کرد و دادیار افزود:

 دونه.امیر حسین هیچی بیشتر از تو نمی-

 آکام به سرعت در صورت پدر براق شد و پرسید:

 دونم؟یه چیزی هست که نمیپس -

ی او شد، سپس لب با زبان ای مات چهرهدادیار لحظه

 تر کرد و آهسته گفت:

 نه...یعنی...-

ای درهم به سمت پدر سر چرخاند، از آکام با چهره

و شاخ برگ درخت درآمد که باران نم نم به  زیر سایه

 آرامی خیسش کرد. 
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 مامان تو تصادف مرده؟-

سوال آکام نگاه او انداخت که  دادیار حیران از

پوزخندی کم کم روی لب پسر شکل گرفت و لب 

 زد:

 جوابی نداری؟-

دادیار  سکوت کرد و عصبی دست روی ته ریشش 

کشید و با احساس گرما کاله هودی را از سر کند که 

قطرات باران روی موهایش باعث شد دست باال ببرد 

 و انگشت میان آن ها فرو کند. 

 بریم خونه؟ -

 باز بحث گذشته رو نکش وسط آکام. -
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آکام بدون آن که صدا باال ببرد، شانه باال انداخت و با 

 مکثی لب زد:

 چرا؟ بابا من حقمه بدونم!-

مرد جوان تنها سر تکان داد که آکام متوجه شد نباید 

 ادامه دهد. 

باشه...باشه...بازم پنهون کن، فقط این بار امیر گفت، -

 دیگه شاید جای بدتری بفهمم بابا! یه جایی که...بار 

ای وجود نداره که تو بخوای سرک بکشی و گذشته-

دونی اگرم چیزی کنکاش کنیش. هر چی هست می

 قدری مهم نبوده که گفته بشه. دونی یعنی انرو نمی

آکام خواست بگوید مهم نبوده است یا به قدری مهم 

آوردن آن! اما ترسی از به زبان بوده است که می
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اش درهم سکوت کرد و با قفل کردن انگشتان مردانه

 لب زد:

 بریم خونه.-

دادیار سر باال و پایین کرد و به سمت رستوران 

حرکت کرد. وارد شد و سر میز مورد نظر رفت.  با 

برداشتن کاپشن خود از پشت صندلی رو به سه مرد 

 متعجب کرد و گفت:

 دیدمتون.  ریم دیگه، خوشحال شدمما می-

 ابوالفضل متعجب برخاست و پرسید:

 خواستیم شام بخوریم! کجا؟می-

ای به حیاط انداخت دادیار نیم نگاهی را از در شیشه

 و در همان حال گفت:
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آکام خسته اس، بعد از مدرسه هم کالس بیسبال -

بوده، بعدشم یکی دو ساعتی رو رفته بود مکانیکی 

 گه بریم خونه. دیگه می

اراحت از پایین به صورت برادر بزرگترش مجید ن

 زد. خیره شد. برادری که عجیب غریبه می

 سجاد!-

 ای کالفه سر به سمت مجید چرخاند.دادیار با چهره

لطفا منو با این اسم صدا نکن و همین طور جلوی -

 ایآکام مراقب باش! دوست ندارم پسرم غرق گذشته

هد نخوابشه که هیچ تاثیری تو زندگیش نداشته و 

 داشت جز بی مادریش!

مجید که متوجه خشم دادیار شده بود، کف دست 

 روی میز گذاشت و از جا برخاست. 
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خواستم اگر به خاطر منه، من می رم برگردید، نمی-

 روزتون رو خراب کنم. 

لهجه داشت حتی با وجود روان صحبت کردن فارسی 

ی عمیق ایستاد، طرف متوجه لهجهمقابل هر که می

شد. دادیار کاپشن را روی ساعد اش میاسانیخر

انداخت و با خارج کردن نفس از سینه پاسخش را 

 داد.

 مشکل تو نیستی، امروز یکم همه چی درهم شد. -

اش را از هیکل دادیار گرفت امیر حسین نگاه شرمنده

 و به میز چوبی زیر دستش داد.
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044 

 یه زمان مناسب قرار می ذاریم و حرف می زنیم. -

مجید سر تکان داد و دادیار با خداحافظی اجمالی 

جمع را ترک کرد. از رستوران که خارج شد،باران 

شدید تر شده بود. چشم گرداند و با ندیدن آکام به 

سرعت از حیاط رستوران خارج شد و به دنبال آکام 

های بلندش را به سوی او را کنار ماشین یافت. قدم

د. به ز این خیس نشوماشین برداشت تا پسرک بیشتر ا

ماشین که رسید بدون هیچ حرفی دزدگیر را زد و 

پشت رل نشست، آکام هم در سکوت در ماشین را 

گشود و روی صندلی جاگیر شد. ماشین را به حرکت 

 درآورد و با دست به داشبورد اشاره کرد. 

 بازش کن. -
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 آکام خم شد و در داشبورد را گشود. 

 در بیار.از الی دفترچه عکس خودتو -

پسرک کنجکاو عکس را از میان ورقه های دفترچه در 

 آورد و بی توجه به پشت آن پرسید:

 خب؟-

 پشتشو ببین، برادر خانوم شاملو برات امضا زده.-

ای مات پدر ماند، برای چه باید برای او آکام لحظه

زد؟ عکس رو چرخاند که با دیدن نام حک امضا می

بهوت باال رفت و شده به زیر امضا ابروهایش م

 پرسید:

 رائین شاملو داداششه؟ چه خفن.-
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ی پنجره دادیار بی حوصله خندید، آرنج به گوشه

را تکیه و با مشت به روی دهانش ضربه زد. یاد ری

اش اضافه شده بود. های ذهنیشاملو هم به دغدغه

ای که پشت صدای بغض دار دختر و کلمات عجوالنه

چید. باعث کنار هم می به پشت هم برای جواب دادن

 توانست بانیدرگیر شدنش شده بود. چه اتفاقی می

این به هم ریختگی باشد؟ مطب با وجود دخترک 

ا کرد از فردرنگ و بوی دیگری گرفته بود و حس می

قرار است با مکانی سوت و کور مواجه شود. فرمان 

را سفت چسبید و سر به صندلی تکیه زد. با حس 

سمت او چرخاند که دید مقوای  سکوت آکام سر به

ی عکس را میان انگشتانش پنهان کرده و سر به گالسه

شیشه چسبانده است.  آکام حق داشت پیگیر گذشته 
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شود اما او هم حق داشت نخواهد به آن روز ها 

بازگردد. او هم حق داشت نخواهد به آن شب، به 

عذاب وجدان پانزده ساله اش بازگردد. به شبی که 

هیچ کس از آن خبر نداشت. خودخواهی  جز خود

محض بود اما برای فهمیدن آکام حاضر نبود آن روز 

ها را باز مرور کند. هرچند که کاش تنها دردش  

فهمیدن آکام بود. ترس او فراتر از فهمیدن پسرک 

ی فریاد، جمالت بود. آن شب خونی...آن پس زمینه

یاد رپی در پی نشسته در ذهن، صدای بلند آفرین و ف

ی رهایی و ... با صدای های تهدید آمیز او! وسوسه

فریاد آکام به خود آمد و ماشین را به سختی کنترل 

کرد، کم مانده بود به گاردریل های کنار اتوبان 

ای نگه برخورد کنند. نفس بریده ماشین را گوشه



 

Romanzo_o 762 

داشت و در حالی که جفت دستانش قفل فرمان بود، 

 بلند بلند نفس گرفت. 

 با خوبی؟ با-

ی ی ترسیدهبه سختی گردن چرخاند و نگاه چهره

 آکام انداخت. 

 بیا بشین پشت فرمون. -

 آکام مات مانده لب زد:

 چی؟-

دادیار ناخواسته صدا باال برد و مشت روی فرمان 

 کوبید. 

 بیا بشین پشت فرمون آکام. -
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آکام نگاه از آشفتگی پدر گرفت و بعد از باز کردن 

ماشین پیاده شد. اصوال هیچ وقت در جاده کمربند از 

سپرد. هنوز و مکان های شلوغ ماشین دست او نمی

هم از سرعت ناگهانی پدر و از دست دادن تعادلش 

ی پدر رفت و ترس داشت. سمت در قسمت نشسته

آن را گشود، ترسیده دست روی بازوی او گذاشت و 

 لب زد:

 بابا؟-

دن خون سرخ جاری دادیار سر بلند کرد که آکام با دی

 ای زد. از بینی او فریاد ترسیده

 بابا چی شدی؟-
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دادیار که متوجه ترس پسرک شده بود بازوی او را 

ی دستمال چند ورق چسبید و در همان حال از جعبه

 درآورد و روی بینی گذاشت. 

 خوبی؟-

بدون آن که سر بلند کند از ماشین پیاده شد و در 

فشرد به ماشین اشاره یحالی که دستمال روی بینی م

 زد. 

 بشین، مراقب باش.-

آکام خواست بازویش را بگیرد و کمک کند که دادیار 

 بازو از دست او کند و غرید:

خودم می تونم برم، مشکلی نیست آکام! بشین بریم -

 خونه. 



 

Romanzo_o 765 

پسرک نگران او را بررسی کرد و باالجبار پشت فرمان 

م تقریبا هنشست. از لحاظ قدی مشکلی نداشت چون 

قد پدرش بود، رانندگی را هم از چهارده سالگی 

ی پشت فرمان نشستن در این آموخته بود اما اجازه

 گونه مکان ها را نداشت.

 

  

045 

به سمت پدر سر چرخاند، با دیدن سری که به پشتی 

های بسته پدر و دستی که چشمصندلی تکیه زده، 

ی جلوگیری از دستمال کاغذی را رو بینی به منزله

 داد، لب گزید و به راه افتاد.خونریزی شدید فشار می

 مراقب باش اتوبان شلوغه!-
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 باز نیم نگاهی به پدرش انداخت و لب زد:

 مشکلی نیست، خوبی بابا؟-

دادیار دست بند سر کرد و و نگاهی به دستمال 

ی انداخت. موهایش را در همان حال به چنگ کاغذ

 کشید و دستمال دوم را روی بینی گذاشت.

 خوبم، چیزی نیست...حواسم یه لحظه پرت شد. -

 بینیت خون اومد.-

 مشکلی نیست به خاطر سردردمه.-

 آکام در حالی که به مقابل خیره شده بود، گفت:

 اگر به خاطر حرف های منه که...-

 د:دادیار کالفه نالی

 آکام نه، می شه بذاری بعدا؟-
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 پسرک سر تکان داد و تنها زمزمه کرد:

فقط می خواستم بگم، مهم نیست اگر نمی -

 گی...عصبی نباش. 

دادیار به پسرش که بدون نگاه به او، مقابل را دید 

زد نگاه دوخت، نفس پر صدایی از سینه خارج می

اش بند آمده بود اما همچنان کرد. خونریزی بینی

سردرد داشت. پس تا مقابل خانه مسکوت چشم روی 

 هم گذاشت تا به مغز خود استراحت دهد.

 بابا ریموت کو؟-

خم شد و از داشبورد ریموت را درآورد و در 

پارکینگ را گشود. پسرک وارد شد و ماشین را در 

جایگاه پارک کرد. هر دو پیاده شدند و بی صدا مسیر 

دادیار کلید روی در پارکینگ تا خانه را طی کردند. 
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انداخت و وارد شد. آکام پشت به پدر رو به اویی که 

 رفت گفت:سمت اتاق می

 یه چیزی درست کنم بخوریم؟-

ی ستون میان خانه گرفت و با دادیار دست به گوشه

 صدایی گرفته لب زد:

 من اشتها ندارم، یه لیوان آب برام بیار فقط.-

شد که سمت ی اویی آکام سکوت کرده تنها خیره

اتاق حرکت می کرد. پس از ورود پدر به اتاق سوی 

آشپزخانه رفت و لیوان آبی را پر کرد و سمت اتاق به 

راه افتاد. پا درون اتاق گذاشت و لیوان آب را روی 

پاتختی قرار داد، نگران رو به او که حبه قرصی از 

 آورد لب زد:جعبه در می

 بابا خوبی؟ چت شد یهو.-
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ه ترس پسرش شد، سر باال آورد و با دادیار متوج

 لبخند تصنعی لب زد:

خوبم، یکم میگرنم اوت کرده، برو یه چیزی بخور -

 یا زنگ بزن یه چیزی برات بیارن. 

 پسرک کالفه لب زد:

 باشه، ببخشید نمی خواستم عصبی بشی. -

 از روی تخت برخاست و بازوی پسرش را چسبید:

.راجع به تو فقط خسته ام، یکمم فکرم درگیره..-

نیست، برو نگرانم نباش، باشه؟ منم قرص می خورم 

 یکم می خوابم. 

آکام سر تکان داد و نگران از اتاق خارج شد. او هم 

اشتهایش را از دست داده بود. وارد اتاقش شد و با 
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برداشتن لپ تاپ روی تخت نشست. با ذهنی مشغول 

لپ تاپ را روشن کرد و قسمت جدید سریالی که 

دانلود کرده بود را پلی کرد. نگاهش به دیشب 

هایش ی نمایشگر  بود اما ذهنش اطراف بحثصفحه

زد. گاهی پاتکی هم سمت مادری می با پدر چرخ می

زد که با حرفش، پدر به هم می ریخت. مادری که 

نمی دانست چه سرنوشتی داشته است اما هنوز بعد از 

و پدرش پانزده سال رد پای او ال به الی زندگی او 

احساس می شد. مادری که در بی حسی مطلق از او 

به سر می برد، مادری که حتی یک عکس هم از او 

ی اطرافیان شبیه به او بود. شبیه به ندیده اما به گفته

 آفرین مادری که تنها دو سال احساسش کرده بود.
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دست زیر چانه قرار داد و این بار ذهنش شیطنت بار 

سمت عمویی جوانی رفت که برای اولین بار با نام 

برادر پدرش او را شناخته است. همه چیز برای پسر 

ای از ابهام قرار گرفته بود. کالفه از جوان در هاله

متوجه نشدن فیلم آن را متوقف کرد، از جا برخاست 

س گرما هودی از تن کند. از اتاقش خارج و با احسا

شد و سمت آشپز خانه رفت. دلستری را از یخچال 

برداشت و در آن را باز کرد، سر چرخاند و نگاه به 

ای از ساعت انداخت، با یادآوری مدرسه نفس کالفه

اش خارج شد. بی خوابی به سرش زده بود و سینه

ر لستاحتماال باز سر کالس خوابش ببرد. کمی از د
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نوشید و با یک پرش روی اپن نشست. خانه بدون 

قدر سوت و کور بود! پا در هوا تکان داد و پدرش چه

با لبانی آویزان به یخچال سفید مقابل زل زد. 

اش  بود اما میلی به خوردن چیزی با نبودن گرسنه

ی او نگاهی پدرش نداشت. نگران به در اتاق بسته

 انداخت، با دست 

ی اپن ضرب گرفت، همیشه پیش خود آزادش گوشه

می گفت اگر وجود نداشت، شاید پدرش االن زندگی 

که به جدیدی را شروع کرده بود. گاها با یادآوری این

خاطر او دست از تمام شیطنت های جوانی کشیده 

شد. کمی دیگر از دلستر نوشید و بود، غمگین می

 ،سعی کرد با کمترین صدای ممکن از اپن پایین بیاید

به سمت اتاق پدرش رفت و کمی در را گشود با 
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دیدن او که نیم تنه عریان و دمر خوابیده بود لبخند 

زد. تمام عادت هایشان مانند هم بود، جز تفاوت سنی 

ای که پدرش به درس و دانشگاه سیزده ساله و عالقه

داشت، کامال مثل هم بودند. بی طاقت خم شد و 

 یبوسید. با ویبرهی در معرض دید پدرش را گونه

موبایل سرچرخاند با دیدن خاموش و روشن شدن 

موبایل پدرش گردن خم کرد و آن را از روی پاتختی 

ی ناشناس آن برداشت. درست نبود اما زنگ شماره

هم این زمان کنجکاوش کرده بود. موبایل را برداشت 

و بی صدا از اتاق خارج شد. دلستر را روی  میز 

شت اتصال را برقرار کرد و موبایل مقابل کاناپه گذا

 روی گوش گذاشت. 

 بله؟-
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تنها صدای نفس های بلند فرد پشت خط به گوشش 

رسید، با صدای جدی که شبیه به صدای پدرش می

 بود باز لب زد:

 آد. ببخشید! صدا نمی-

 آکام! درسته؟-

 ی کاناپه نشست و لب زد:آکام روی دسته

 شما؟ -

 من...؟ حق داری نشناسی پسر جون. -

 آکام سکوت کرده منتظر ادامه دادن مرد ماند. 

اون بابای شارالتانت یه جوری دزدید تو رو که -

 حتی نتونستیم بزرگ شدنت رو ببینیم!
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آکام مات مانده حتی نتوانست به خاطر لقب داده شده 

 به پدرش فریاد بزند و تنها توانست لب بزند:

 چی؟-

ی مرد تنها توانست بفهمد برای این حوالی از لهجه

نیست...با سکوت پشت خط بیشتر جرئت گرفت و 

 غرید:

کی هستی که به خودت اجازه توهین به بابامو -

 دی؟می

مرد خواست حرفی بزند که قبل از صدای آن جیغ 

ای در گوش آکام پیچید و پس از آن یک جمله زنانه

 و بوق قطعی تماس!

 کنی؟ چه غلطی داری می-
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آکام مبهوت به موبایل درون دستش خیره شد و نفس 

 کشیدن را از یاد برد.

 کی بود؟-

ترسیده سر باال آورد که نگاهش به دادیاری که به 

چهارچوب در تکیه زده بود و با چشمانی سرخ 

 کرد، افتاد. نگاهش می

 من نمی خواستم جواب بدم.-

را  بایلشی آکام جلو آمد و مودادیار بی توجه به گفته

 از دست او گرفت، بدون نگاه به شماره پرسید:

 کی بود آکام؟-

 پسرک لب گزید و سر به زیر انداخت. 
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قصد دعوا کردنت رو ندارم، فقط می خوام بدونم -

 کی بود!

آکام که حتی از لحن بدون حس پدرش هم ترسیده 

 بود تنها شانه باال انداخت و لب زد:

 نمی دونم. -

 و آکام به موبایل اشاره زد.  دادیار سر کج کرد

 نمی خواستم جواب بدم. -

 ولی دادی!-

 پسرک تنها لب زد:

 بابا...-

دادیار بدون آن که به حال پسر توجه نشان بدهد، رمز 

سر  موبایل را زد و وارد تماس ها شد، با دیدن شماره



 

Romanzo_o 778 

تکان داد و زیر چشمی به آکام که دستانش  را با 

 ، نگاه دوخت. استرس در هم گره زده بود

 بپرس!-

 پسرک سر باال آورد و او گرفته لب زد:

 اونی که بهت گفته رو؟-

قبل از پاسخ آکام موبایل را در هوا تکان داد و بدون 

 آن که تغییری در چهره بدهد، گفت:

 داییت بود، دایی کوچیکت...-

 چی؟-

به قدری صدای پسر آرام بود که حتی به زور به 

 گوش آکام رسید.
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ی خواستی بدونی کپی گذشته نبودی؟ مگه نمیمگه -

 هستی؟ چی هستی؟
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ی)چه پسرک ترسیده بود! هنوز صدای فریاد زنانه

 غلطی داری می کنی( در گوشش زنگ می زد.

 چرا این طوری می کنی بابا؟-

صورت کشید که رد  دادیار خشمگین دست روی

ی سرخی را روی صورتش به جا دستش طرحواره

 گذاشت.
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مگه گذشته رو نمی خواستی؟ داییت بود! از مشهد -

هم زنگ می زنه...مگه به خاطر همین موبایل منو 

 جواب ندادی؟

 نه.-

 دادیار سر به تاسف تکان داد و لب زد:

متاسفم آکام برای تو! برای خودم! متاسفم که -

 اون طوری که الیقش هستی بزرگت کنم! نتونستم

 بابا...-

دادیاری که راه سمت اتاق کج کرده بود با صدای 

 لرزان آکام چرخید. 
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صدای جیغ اومد...یه زن! گفت چه غلطی می -

کنی...آره کنجکاو شدم. من...من نمی خواستم این 

 طوری بشه. 

 دادیار دست جلوی پسر گرفت و غرید:

 ردم؟می دونی از چی فرار ک-

 آکام نگاه کرد و او افزود:

از همین آدما...از این ترسیدم که بین یه مشت -

حیوون بزرگ بشی. بین آدم هایی که به هم خون 

 خودشون رحم نمی کنن.

آکام باز هم متحیر و شگفت زده نگاه کرد و نگاهش 

صبر دادیار را به پایان رساند، امان از نگاهی که 

آورد. بازوی آکام ارمغان میی زن را برایش به چهره

 را چسبید و در صورت مات و بی روح پسر غرید:
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می دونی وقتی مادرتو با من فرستادن تو اتاق چند -

 سالش بود؟

 رحم افزود:آکام گیج و حیران زل زد و دادیار بی

چهارده! چهارده سالش بود. از من بزرگتر بود...حتی -

ده ای که از من بیشترم می فهمید به خاطر خانوا

 دونی...االن می گم بهت یه رگت افغانه.داشت. نمی

آکام حیران حتی نتوانست کالمی به زبان بیاورد. بر 

زدند. دوست داشت ناشنوا باشد و سرش پتک می

 هیچ چیز نشنود.

 مادرت افغان بود و به عقد من درآوردنش!-

تر شدند و آکام رنگ از نگاه سیاه  دادیار تیره

. آب دهان بلعید و گلوی خشکش َتر اش پریدچهره

 نشد. بزاق نداشت همانند توانی که تحلیل رفته بود.
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 چرا؟-

 ی پسرک روح دادیار را کشت. )چرای( مرده

 بهش تجاوز شده بود.-

های روح دادیار و آکام تق صدای شکستن استخوانتق

 بود. هردو با یک جمله مردند و زنده نشدند.

ی .کی بهتر از یه پسر بچهخانواده پولداری داشت..-

ی من منو فروختن تا پول احمق؟ در واقع خانواده

گیرشون بیاد و اونا هم دخترشون رو فروختن تا مثال 

 ننگ ناموسشون رو بپوشونن.

ی کاناپه چنگ زد و سیب آکام مبهوت به دسته

گلویش به تلخی باال و پایین شد. زانوهایش جاخالی 

ن پدر را بگیرد و آن را داده بودند. دوست داشت دها
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های خود را مهروموم کند. اصال دوست داشت گوش

 بگیرید تا اصوات به آن نرسند.

ی عقد! که ی پول نشوندن سر سفرهمنو به بهانه-

پنهون کنن اتفاقی که افتاده رو! به جا حله مسئله پاک 

 کردن مسئله رو!

ومبهوت دادیار روحش زانو زد و آکام خودش. مات

هایش بدون طاقت چکید. بل زل زد و اشکبه مقا

داد. کاش گذشته پاک کاش هرگز تلفن را پاسخ نمی

 شد.می

 من و مادرتو فروختن بهم.-

آکام طاقتش تمام شد و نوارهای ضربانش خطی 

شد؟ وقت عقده صاف شدند. چرا دادیار ساکت نمی

ی ماجرا گشایی نبود. ندانستن بهتر از دانستن این
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رایی که دادیار را به هذیان گویی لعین بود. ماج

 انداخته بود.

 ما فقط دوتا بچه بودیم.-

آکام پای کاناپه زانو زد و دادیار آهسته بدن سست 

خود را درازکش کرد. تمام قدرتش به تحلیل رفته 

بود. تنش به عرق نشسته بود و وجود آکام را از یاد 

برد. روی کاناپه در خود جمع شد و زانوهایش را 

هایش تار شدند و کشیده به آغوش گرفت. چشم دراز

 آکام را محو دید.

 واقعا به مامانم تجاوز شده بود؟ یعنی من...-

آکام بر دهان خود دست کوباند و دادیار صدای 

های شنوید. او پلک بست و آکام هایپسرک را نمی

ی پدر ی سینهکرد قفسهگریست. احساس می
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رز او ل شده از بینیشود و خون جاری باالوپایین نمی

 و ترس را بیش از پیش به جان آکام انداخت.
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ک های اشپسرک با ترس تن خود را باال کشید، قطره

چکید. به سختی هایش میبدون مجال به او روی گونه

را روی هیکل سمت پدر کشید و دست لرزانش 

 رنگ او گذاشت.صورت بی

 ب...با...با.-

از شدت ترس حتی حرف زدن را هم به نسیان سپرده 

 بود.



 

Romanzo_o 787 

 با...بایی.-

با پاسخ ندادن دادیار وحشت زده به گریه افتاد. دست 

 روی بازوی پدر گذاشت و هیستریک تکانش داد. 

 ترسم این طوری نکن. توروخدا بابا...می-

کاناپه را هم آلوده کرده بود سرخی خونی که حتی 

باعث شد تازه شرایط را درک کند و ناگهان از جا 

بپرد و سمت موبایل پدر که روی دسته کاناپه قرار 

داشت هجوم ببرد. تپش قلب خود را به راحتی  

شنید، گویا به جای سینه قلب پسر جایی میان می

ی تپید. با دیدی تار به دنبال شمارههایش میگوش

فضل گشت. به قدری هول شده بود که حتی ابوال

توانست شماره را به یاد بیاورد. ذهنش مانند نمی

کاغذی سفید پاک شده بود و تنها پدری برایش مهم 
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بود که بی جان روی کاناپه افتاده بود. خشمگین و 

درمانده فریادی بر سر خود کشید و ناالن نام خدا را 

و سمت دادیار به زبان راند. سردرگم روی پا چرخید 

رفت. باز کنار کاناپه زانو زد و ترسیده دست لرزانش 

ی پدر گذاشت، با حس ضربان  باز هق را  روی سینه

هق کرد و در همان حال خدا را شکر کرد به خاطر 

ضربان قلبی که دلیل نفس کشیدنش است. در یک 

لحظه گذشته به فراموشی سپرده شد و تنها حال پدر 

 به چشم آمد.

 ...بابا توروخدا پاشو، غلط کردم بابا...بابا-

با تکان سر پدرش میان اشک و گریه خندید و با 

های ریخته شد به روی لب هایش پشت دست اشک

 را زدود.
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 آک...ام.-

این بار بلند تر خندید و به چشمان باز پدر نگاه 

ای اما از سرش گذشت اگر واقعا پدر دوخت، لحظه

ز فکر به آن لرزید و هایش ااو نباشد چه؟ مردمک

قلبش تیر کشید. اگر حاصل تجاوز باشد چه؟ اگر 

اش تنها درد به وجود مادر موقع کاشته شدن نطفه

تزریق شده باشد چه؟ سعی کرد با باز و بسته کردن 

اش پاسخ پدر نیمه توجه به ذهن آشفتهچشمانش بی

 جانش را بدهد.

 جانم بابایی...جانم؟-

پسرک حال دادیار را بدتر ی صدای لرزان و ترسیده

کرد. در تمام این لحظات و حال بد آکام صدای 

هراسان پسر را می شنید اما نایی برای جواب دادن 
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نداشت، چشم روی هم فشرد تا کمی از درد قلب و 

سرش بکاهد. دست سمت تن عریان پسرک برد و 

 نالید:

 کمکم کن بشینم. -

ف خود حالت تهوع امانش را بریده بود اما از ضع

ای که نفرت داشت، از گذشته هم همین طور! گذشته

ای که اشک دنیا را برایش سیاه کرده بود. گذشته

پسرکش را درآورده بود و سیاه بختی خود را یادآور 

خواست آکام این گونه ماجرا برایش شده بود. نمی

ی دیگری برایش نمانده بود. به روایت شود اما چاره

مرش خسته بود و عمیقا اندازه سی و یک سال ع

 دلتنگ یک خواب بدون ترس بود.
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آکام دست دور کمر پدرش انداخت و سعی کرد بی 

توجه به تن کرخت و سست خود او را بلند کند. 

دادیار همراه تالش پسرک شد وخیلی به او فشار 

ی کاناپه نشست. نفس عمیقی با کمک از دستهنیاورد، 

کرد و خیلی ناگهان پسرک را همان  ی سینهرا روانه

گونه کنار خود نشاند و تن عریان آکام را به تن لخت 

ی تنها کسی که داشت خود چسباند. پسرک به سینه

هایش بی واسطه از سر گرفته پناه برد و باز اشک

گیجه امانش را شدند. دادیار سعی کرد سری که سر

بریده بود را به پشتی کاناپه تکیه بزند اما با سوال آکام 

دنیا به ناگهان و از نو بر سرش آوار شد. آکام نمی 
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خواست چیزی بگوید اما امان از زبانی که مراعات 

حال هیچ کدامشان را نمی کرد. موقع به زبان آوردن 

 جمله تنش هم به همراه کالمش لرزید. 

 ؟من پسر توام-

ی پر بغض پسرک! امان از چنگی که امان از جمله

ی ی حامی اش زد. سر در سینهناخواسته به سینه

دادیار پنهان کرد و مرد به سختی سر باال آورد که 

ی بی رنگ پسر چکید. ناغافل قطره خونی روی گونه

دادیار چهره درهم کرد و با چشمانی لبالب دست به 

ا سمت نگاه خود ی پسر برد و سر او رسمت چانه

چرخاند، با درد انگشت شستش را باال آورد و روی 

ی پسرکش خونی که از بینی خود به روی چهره

 ریخته بود، کشید. 
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 آکام!-

 پسرک اما باز تنها تکرار کرد:

 ی تو ام؟من بچه-

پلکی که پدرش برای اطمینان پسر روی هم گذاشت، 

 لبخندی هرچند کمرنگ را به لبان آکام هدیه داد. 

 قراره بچه کی باشی قورباغه؟-

آکام حتی از به زبان آوردنش هم انزجار داشت، 

چندین بار دهان باز و بسته کرد و در نهایت به سختی 

 آب دهان فرو فرستاد و لب زد:

 !اون تجاوز...من...-

ی اتمام سخن را به پسر نداد و تلخ دادیار اجازه

 خندید...خسته خندید.
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یه سال...آفرین یه سال قبل از ازدواج اون...اون -

 ماجرا براش اتفاق افتاد. 

تلخ چشم روی هم فشرد و این بار جفت دستانش را 

 دور پسر حلقه زد و او را به خود فشرد.

چ کس نمی تو پسر خود منی...خود خود من، به هی-

 تونه تو رو ازم بگیره.دمت، هیچ کس نمی

آکام حال آرام شده بود، سعی کرد کمی خود را از 

پدرش جدا کند تا از حال خوبش اطمینان پیدا کند اما 

اش وحشت زده سر باال آورد و به با خیسی سر شانه

 بینی دادیار که همچنان خون ریزی داشت، خیره شد. 

 شه؟ریزیش قطع نمیبابا...بابا چرا خون -

 دادیار تنها نالید:
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 دونم!نمی-

آکام به سرعت بلند شد و تنها با موبایل پدر پیامی را 

با مضمون)بیا ، وسایل هاتم بیار( برای ابوالفضل 

فرستاد و بی توجه آن را روی میز رها کرد و سمت 

ی کمک های اولیه را آشپزخانه قدم برداشت. جعبه

ت عجله محکم از دستش به خواست بردارد که از شد

ای پرت شد. از صدای روی سرامیک های سرمه

ی اش ترسیده باال پرید. لعنتبرخورد جعبه با زمین شانه

را نثار خود و شانسش کرد. روی زمین زانو زد و 

ی ی گاز استریل را برداشت و بی توجه به جعبهبسته

رها شده سمت پدرش رفت. عصبی و درگیر محتوای 

ش را مشت کرد و کنار پدر روی کاناپه درون دست
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نشست، گاز استریل را محکم روی بینی او فشرد و با 

 اش را به گوش دادیار رساند. گزیدن لب، صدای خفه

 ت، سرتو باال بگیر. بذار روی بینی-

 ناگهان خود حرف خود واگویه کنان نقض کرد. 

 نه...نه...نکن خون می ره تو مغزت!-

نگی به سختی روی لب گذاشت و ردادیار لبخند کم

 مچ دست پسر را گرفت. 

 خوبم پسرم، خوبم قورباغه. -

ی داخلی دهانش را گزید و لب آکام با بغض جداره

 زد:

 بابا...چرا نگه داشتی منو؟-
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دادیار با سوال پسرک مبهوت و بی توجه به حال 

بدش سر پایین آورد و نگاه چشمان پر آکام  و لبانی 

ادن بغض هی داخل دهان می فرستاد که برای قورت د

 رو به رو شد. 

 این چه حرفیه؟-
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آکام از جواب دادن طفره رفت و دادیار سعی کرد 

کمی صاف بنشیند. انگشتانش از دور دست پسر شل 

 و در نگاه بغض دار آکام خیره شد. 

 توام آکام! این چه حرفیه؟با -
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آکام خواست بی توجه باز گاز استریل را سمت بینی 

او ببرد که این بار دادیار با حرص بیشتری گاز 

استریل را از پسر گرفت و آن را روی بینی گذاشت، 

در حالی که سر پایین گرفته بود، نگاه به سوی پسر 

 باال آورد. 

دهنت  در  منتظرم بفهمم چرا باید همچین چرتی از-

 بیاد!

اش را مشت کرد و از باال نگاه آکام انگشتان خونی

 چشمان سیاه پدر که او را می کاوید، انداخت.

 جز دردسر چی داشتم؟-

اش باال و پایین شد و ی سینهدادیار در سکوت قفسه

 اش انداخت. تنها نگاه پسرک مرد شده

 این...این طوری...نگاهم نکن. -



 

Romanzo_o 799 

هایش، انگشت لود بودن  دستآبدون توجه به خون

ی ی لب گرفت و به جان پوست خشک شدهگوشه

 آن افتاد. 

شد...ی...یعنی، مثل هم... هم سن و ساالت می-

 کردی. زندگی می

 شانه باال انداخت و با همان حال مضطرب  افزود:

 کردی...ازد...ازدواج می-

 سر به زیر انداخت و چشم بست. 

 آوردی!بچه می-

کرد، سر باال میتی که دل دادیار را خون میبا مظلو

 آورد.

 آوردی و....بچه می-
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 پس تو چی؟-

 بغض کرده نتوانست ادامه بدهد و در نهایت نالید:

کردی بابا! حالت خوب بود اون زندگی می-

تونستی...وقتش که شد بچه شد...یعنی میوقت...می

 بغل بگیری نه تو اوج بچه بودن خودت!

ن نفس، دست به گلو گرفت و به با حس کم آورد

 همراه دم و بازدم عمیقی لب زد:

ی مامان تونستی...منو ول کنی پیش خانوادهمی -

 یا...یا حتی خودت!

دادیار پوزخند تلخی زد و با صدایی گرفته در حالی 

 کشید، پرسید:که دست به سر دردناکش می

 که یکی مثل من ازت بسازن؟-
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 کاناپه چرخاند و گفت:پسرک این بار کالفه تن روی 

نه، زندگی که اونا ازت گرفتن رو بسازی با آدم های -

جدید نه با کسی که هر بار نگاهش می کنی یاد اون 

 روزات بیفتی...

 ی او زد و نالید:ای به سینهاشاره

نه با کسی که به خاطر توضیح بهش قلبت دیگه -

 نزنه.

 درمانده خندید و لب گزید:

تاده بابا! فکر کردم تنها فکر کردم قلبت واس-

 شدم...فکر کردم دیگه ندارمت. کاش نبودم...کاش...

با حرکت عصبی پدرش باز لب به دندان گرفت و سر 

به زیر انداخت. دادیار خشمگین گاز استریل را به 
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ای انداخت و صورت میان دستانش روی میز شیشه

 پنهان کرد. 

 بابا...من..!-

 برد.دادیار بی صبرانه صدا باال 

 خوام چیزی بشنوم.ساکت شو آکام...ساکت! نمی-

پسرک سکوت کرد و دادیار بدون طاقت سر باال برد 

 و بازوی آکام را چسبید.

کردم خوشبخت بودم؟ تو فکر می کنی من ولت می-

قدر راحت تو نبود تو گذشته یا مثال فکر می کنی ان

 آوردم؟کردم؟ بچه میشد؟ ازدواج میفراموش می

 همچنان به سکوت ادامه داد و دادیار غرید:آکام 

 با توام آکام.-
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پسرک در حالی که در تالش برای نگاه گرفتن از پدر 

 بود، لب زد:

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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 شد. حالت خوب می-

طاقت مظلومیت آکام را نداشت، پسرک همیشه 

سوزاند، این سکوت به او شیطان بود و آتش می

 آمد. نمی

 آکام تو زندگی منی! اینو حالیته؟-

 پسر سر تکان داد و دادیار افزود:
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از همون وقتی که به دنیا اومدی، وقتی خودم بچه -

ام گذاشتن تو بغلم با تمام بودم و تو رو به عنوان بچه

دونستم اونی که قراره پیشم باشه نفهمی هام اما می

 تویی!

 آکام نگاه کرد و دادیار ادامه داد:

من اگر االن این آدمم همش به خاطر وجود توئه، -

چون اگر نبودی هیچ تالشی هم برای خوشبختی 

نبود. تنها دلیل زندگی کردن من بودی و 

ط قهستی...وگرنه وقتی از اون شهر فرار کردم، وقتی ف

ه کردم، بدایی حامیم بود من فقط به  یه نفر فکر می

اس من خیلی بچه تر از ی کنارم! آره مسخرهپسر بچه

ی اینا فقط به این حرف ها بودم اما با وجود همه

خاطر تو بود که دل کندم از اون زندگی...از اون آدما 
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ی زندگی که نسازن یکی مثل خودم. تو همه

تو وجود نداره. پس این منی...هیچ زندگی هم جز 

 فکرای مسخره رو بریز دور.

با حس تهوع و سرگیجه دست به سر برد اما با همان 

 حال افزود:

دیگه نشنوم همچین چیزی رو، کنار تو من همیشه -

حالم خوبه خیلی هم خوشبختم. امشب و اتفاقات این 

های همون روزاس! چند وقت جای خمپاره

 بهت.دم گذره، قول میعادیه...می

آکام خواست حرفی بزند اما قبل از او سکوت خانه با 

زنگ آیفون شکست. دادیار اخم کرده سر چرخاند که 

 پسرک از جا پرید و سمت آیفون رفت. 

 ابوالفضل.-
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دادیار خواست از جا برخیزد اما به خاطر خون ریزی، 

افت فشار و البته سری که از سرشب با او بنای 

 ناتوان روی کاناپه افتاد. ناسازگاری گذاشته بود، 

 واسه چی گفتی بیاد؟ اصال کی گفتی بیاد؟-

 آکام سمت در رفت و پاسخ داد:

 دقیقا به خاطر همین حالت!-

ابوالفضل نگران و با صدا وارد خانه شد، اول با 

نگاهش سر تا پای آکام را کاوید که نگاهش به دستان 

 و رد خون روی صورت پسر ماند. 

 ؟جنگ جهانی بوده-

 آکام لب گزید و به تاسف سر تکان داد. 

 سالمی بچه؟-
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 آکام به پدرش که بی رمق خیره آن دو بود، اشاره زد.

 من آره. -

ابوالفضل هراسان سمت دادیار رفت، کیف همراهش 

 را روی میز انداخت و کنار دادیار زانو زد.

 چت شده تو؟ خوب بودی که؟-

 خانواده مامانم زنگ زدن.-

 وت سر به سمت پسرک چرخاند. ابوالفضل مبه

 چی؟-

من گوشی رو برداشتم...بعد بابا فهمید و همه چیو -

 بهم گفت.

 با دست خود و پدرش را نشان داد و لب زد:

 اینم اوضاعمون شد. -
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ی دادیار را گرفت و در ابوالفضل حیران دست یخ زده

حالی که مردمک هایش در چشمان دادیار دو دو می 

 زد پرسید:

 گفتی بهش؟چی -
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دادیار سر به زیر انداخت و ابوالفضل مبهوت شده 

 فشار بیشتری به دست او داد و آرام تر لب زد:

 گم چی گفتی به بچه؟می-

حوصله برپا زد و دست سکوت دادیار را که دید، بی

 خت. دور بازوی مرد اندا
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 پاشو بریم اتاقت دراز بکش، سرته؟-

شد، زمزمه دادیار در حالی که  به سختی روی پا می

 کرد:

 آره.-

ابوالفضل دیگر حرفی به زبان نیاورد و کمک دادیار 

کرد تا وارد اتاق شود، مرد جوان میان راه سر چرخاند 

 و نگاه آکام که مغموم به دیوار تکیه زده بود انداخت.

فردا مدرسه نرو، زنگ می زنم خودم برو بخواب، -

 گم بهشون.می

آکام دستانش را روی سینه گره زد و در حالی که 

 کرد، پاسخ داد:عمیق نفس از سینه خارج می

 باشه...تو بخواب. -
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رنگی روی لب آورد و وارد اتاق شد. لبخند کم

شرت سفیدی را از کشو درآورد و کنار ابوالفضل تی

ا شرت ردادیار که روی تخت نشسته بود رفت . تی

روی تخت گذاشت و بی توجه به دادیار که به زمین 

خیره بود از اتاق خارج شد و پس از برداشتن کیفش  

 به اتاق برگشت. 

 بپوش بخواب. -

 دیار کالفه لب زد:دا

 خواد!گرمه، نمی-

ت دانسابوالفضل که همچنان کالفه بود از این که نمی

است، خشمگین در صورت او  دادیار چه به آکام گفته

 براق شد. 

 بپوش حرف نباشه!-
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شرت را تن زد که ناگهان با تیر دادیار در سکوت تی

کشیدن سرش آخ  آرامی را لب زد. ابوالفضل نگران 

 ت او حرکت کرد.به سم

 بخواب سرم بزنم برات. -

دادیار که خوابید روی تخت، ابوالفضل وسایل مورد 

 ی خالی تخت نشست. نیازش را برداشت و گوشه

 دادیار به اون بچه چی گفتی؟-

 ی صحبت به او خودش یک تنه تازید:قبل از اجازه

خیر سرت روانشناسی! چی گفتی به بچه هفده ساله -

 رنگ و روش پریده بود؟که اون شکلی 

دادیار چشم باز کرد و نگاه ابوالفضل که بدون وقفه 

 حرف می زد انداخت. 
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 باتوام چرا نگاه می کنی؟ چی گفتی به آکام؟-

ی دادیار که در اتاق پیچید، خود به خود صدای گرفته

 باعث سکوت ابوالفضل شد. 

اجازه می دی بگم؟ یا تا خود صبح می خوای توبیخ -

 کنی؟

اش را سمت او والفضل خشمگین نگاه پر گدازهاب

 پرت کرد. 

معلومه توبیخ می شی! تو مگه همونی نبودی که می -

گفتی آکام نباید چیزی بفهمه؟ چه گوهی زدی به 

 روح و روان بچه؟

دادیار عاصی صدایش را کنترل کرد تا به گوش آکام 

 نرسد. 
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 من بیشتر از تو نگران بچه ام هستم!-

...کامال مشخصه که چه قدر نگران آره می بینم-

 آکامی. 

 دادیار ساعد روی پیشانی قرار داد و لب زد:

 خفه شو ابوالفضل...ساکت شو!-

 ی خود پایین آمد و غرید:ابوالفضل از جبهه

چی گفتی بهش؟ فردا راه نیفته بره مشهد پی اون -

 آدما؟

با یادآوری همه چیز، دادیار شاکی نگاه ابوالفضل 

 فت:انداخت و گ

ابوالفضل بیمارات از دستت چی می کشن؟ خوبه -

 می بینی حالم خرابه و باز کار خودتو می کنی!
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هرچند متوجه نگرانی ابوالفضل برای آکام شده بود به 

 همین دلیل خود افزود:

 صدرا زنگ زده بود انگاری...-

 اون عوضی چی می خواد از جون تو ؟-

 پوزخند عمیقی رو لب مرد نشست و لب زد:

 همونی که بقیه می خوان...-

 تو رو قاتل خواهرشون می دونن؟-

ی )قاتل( پلک روی هم گذاشت، او با آوردن کلمه

 قاتل بود؟ شاید بود! 

 فکر کنم، یعنی آره. -

ابوالفضل باز نگاه کرد و دادیار با حس سردرد 

 شدیدی سر بیشتر در بالش فرو برد. 



 

Romanzo_o 815 

ایلو من خواب بودم، آکام از سر کنجکاوی موب-

 جواب داده!

 ابوالفضل مبهوت پرسید:

 موبایل تو رو؟-

دادیار به نشان تایید، پلک روی هم گذاشت و 

ابوالفضل در فکر سر به سمت کمد مقابل تخت 

 چرخاند. 

نمی دونم اون ور صدای جیغ یه زنو شنیده، صدرام -

 یکم چرت و پرت گفته و قطع کرده...

 خب؟-

 نگاه از ابوالفضل گرفت:دادیار شرمنده سر چرخاند و 

 ترکیدم...حال خودم بد شد...حال آکام بدتر.-
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 بغض کرده لب زد:

بچه ام مرد ابوالفضل...صدای شکستن غرورش رو -

وقتی فکر می کرد از تجاوز آفرین به وجود اومده رو 

 شنیدم!

 ابوالفضل آهسته نالید:

 چی گفتی بهش؟-

مرد جوان دست به سر دردناکش کشید و قبل از 

 :ای نجوا کردپاسخ دادن به ابوالفضل، با صدای خفه

 یه مسکن بده بهم سرم داره می ترکه!-

 ابوالفضل لج کرده غرید:

 دم.اول بگو چه غلطی کردی بعد هر چی بخوای می-
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چه اتفاقی  گفتم چی شده، مادرش اهل کجا بوده و-

براش افتاده...گفتم چرا مجبورم کردن برای نشستن 

سر اون سفره عقد، گفتم که خانواده ام مثل یه آشغال 

 فروختن منو!

دادیار از گفته هایش گفت و فکر ابوالفضل پیش 

پسرکی ماند که می دانست شب سختی را از سر 

گذرانده است. ناگهان با یادآوری موضوعی میان گفته 

 یار، ترسیده سر به سمتش چرخاند. های داد

 هوش شدی؟بی-

نه...نمی دونم، می شنیدم آکام گریه می کنه و حالش -

 بده ولی قفل کرده بودم. 
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نگاه به نگاه ابوالفضل انداخت و سر تکان داد که آنی 

اش را به سوی دهان احساس هجوم محتویات معده

او  ،کرد. قبل از آن که بتواند جواب ابوالفضل را بدهد

را کنار زد و به سرعت سمت سرویس خارج از اتاق 

هجوم برد. آکام که روی کاناپه نشسته بود ترسیده از 

جا برخاست، ابوالفضل با دیدن حال آکام بی خیال 

دادیار درون سرویس بهداشتی سمت پسرک رفت و 

 او را در آغوش گرفت. 

 چرا خوب نمی شه؟-

ر برای بهت ابوالفضل روی موهای پسرک را بوسید و

شدن حالش دست روی کمر او نوازش وار باال و 

 پایین کرد. 
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خوبه خیلیم خوبه، به خاطر سردردشه...نگران نباش -

 قورباغه. 

 اش را تکان داد و نالید:آکام لبان خشک شده

 چرا نحسی امشب تموم نمی شه؟-

ابوالفضل سکوت کرد و تنها برای آرام تر شدن پسر 

زدن های دادیار او را از تالش کرد. صدای عق 

آرامش دور کرد. آکام را رها کرد و سمت سرویس 

 ای به در زد و گفت:رفت، تقه

 ات خالیه هیچی نیست بیا بیرون. دادیار داداش، معده-

صدایی از ته قعر چاه تنها از پشت در به گوش 

 ابوالفضل رسید.

 خوبم...خوبم.-
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از س بای بعد در سرویابوالفضل کنار رفت و لحظه

ای صورت خود را شد. دادیار در حالی که با حوله

خشک می کرد رو به آکام که رنگ و رو پریده به 

 ی کاناپه تکیه زده بود، گفت:دسته

مگه من وقتی سردرد دارم این حالم عادی نیست؟ -

 رنگ و روشو نگاه...من خوبم آکام.

پسرک سر به زیر انداخت و دادیار کالفه راه اتاق را 

یش گرفت. ابوالفضل هم پشتبند او وارد اتاق شد در پ

و این بار بدون هیچ حرفی سرم را داخل کیف 

 برگرداند و با برداشتن سرنگی لب زد:

مسکن می زنم بخوابی امشب فقط، فردا هم بفهمم -

 رفتی مطب ان قدر می زنمت صدا سگ بدی. 
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دادیار چشم بست که بوی الکل در سرش پیچید و 

ی ته به الکلی که در رگ برجستهی آغشسپس پنبه

 دستش فرو رفت را احساس کرد. 

 یه چیزی بده آکام بخوره، گشنشه.-

ابوالفصل لب روی هم فشرد و خیره پدر کوچکی شد 

که با وجود سن کمش پدری کردن را زیادی خوب 

بلد بود. نفس عمیفی کشید و از جا برخاست، پتوی 

وی تن ی تخت را برداشت و ری گوشهمچاله شده

دادیار که کم کم به خواب می رفت کشید. کیفش را 

جمع کرد و با کمترین صدا چراغ اتاق را خاموش 

کرد و از اتاق خارج شد. با دیدن آکام که بدون دلیل 

تنها موبایلش را در دست می چرخاند به سمت 

 آشپزخانه رفت. 
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 آکام بیا این جا!-

پسرک از جا برخاست و وارد آشپزخانه شد، 

والفضل قبل از همه چیز شربت آناناس را درآورد و اب

لیوان بزرگی را برای پسرک درست کرد و آن را به 

سمتش گرفت، ناگهان با یادآوری موضوعی دست به 

 پیشانی کوبید. 

وای یادم رفت یه لیوانم بدم دادیار بخوره، خون -

 ازش رفته بود. 

 نفس از سینه خارج کرد و به آکام اشاره زد.

 خوابید، تو بخور...رنگ و روتو آخه. دیگه-

آکام از شربت نوشید و در حالی که زبان روی لب می 

 کشید، گفت:



 

Romanzo_o 823 

 ابوالفضل. -

 ابوالفضل نگاهش کرد و آکام ادامه داد:

 چه طوری خانواده می تونن ظالم باشن؟-

 چی؟-

آکام جفت دستانش را دور لیوان حلقه کرد و سردی 

 . ی لیوان را به وجود کشیدبدنه

آد. از خانواده بابام...خانواده مامانم، ازشون بدم می-

 آدم هایی که با حیوون هیچ فرقی ندارن. 

ی اپن گرفت و پای دیگرش ابوالفضل دست به گوشه

 را جلوی آن یکی آورد. 

ی مقدسی هستش آکام! نسبت دادنش خانواده کلمه-

به هر کسی اشتباهه! اونی که سر دخترشو به خاطر 
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ر داشتن می بره هم خانواده هستش و اونی دوست پس

که حامی دخترش می شه تا کسی به بچه اش آسیب 

 نزنه هم خانواده اس.

 ی درهم پسر کرد و افزود:نگاه چهره

بابای تو هم خانوادته و بابای دادیارم خانواده اش -

بود...دادیار بغلت می کنه تا مبادا غم تو دلت 

 صالحش بود که یه وقتنشینه...بابابزرگت کمربند 

 نکنه پسرش بخنده. توفیر اینا زمین تا آسمونه بچه!

 تلخ خندی زد و افزود:

بابابزرگت دفتر و کتاب های دادیار رو پاره می کرد -

چون به نظرش پسر باید از نه سالگی تو کوچه بره پی 

کار نه درس! بابای تو هر کاری می کنه که استعدادت 

لبت لبخند باشه. خانواده  رو پیدا کنی و همیشه رو
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لقب دادن به هر کسی حتما اون هارو خانواده نمی 

 کنه. دادیار از بچگی بلد بود خانواده بودن رو!
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شود؟ غیر مبهوت خیره نگاه دختر  می اندازد، مگر می

توانست باور کند. نگاه سمت ممکن بود!  اصال نمی 

در اتاق چرخاند و لب به دندان گرفت. دستانش را 

قفل قفسه سینه کرد و رو به الناز که مغموم با کفش 

 به زمین ضربه می زد غرید:

 شه؟چرت نگو! مگه می-
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الناز کالفه دست به سوی موهای آشفته و بیرون 

 اش برد و آن ها را زیر مقنعه نظم داد. ریخته

 چرا باید الکی بگم؟ جدی-

 نیشخندی زد و تابی به تن خود داد. 

یعنی چی؟ صحیح و سالم تو توچال داشت با -

دوستاش بگو و بخند می کرد...اون وقت االن می گی 

پسره مریض افتاده رو تخت و حتی نمی تونه بازی 

 کنه؟

الناز ناراحت سر تکان داد و هانیه مات شده تنها نگاه 

 چرخاند.  در سالن بیمارستان

 جدی مریضه الی؟-

 الناز لب روی هم فشرد و شانه باال انداخت.
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چند وقته انگاری حالش بده ولی نمی رفته دکتر -

حتی میثم می گفت انگاری تو توچالم وقتی خم شده 

 بود حالش بد شده. 

خدای من...اون پسر واسه روی تخت بودن و -

 بیمارستان خیلی حیفه. 

 هانیه چشم دوخت و لب زد: ی متاسفالناز به چهره

 اتفاق خبر نمی کنه، انگاری واسه رائینم ارثی بوده. -

 کالفه به پذیرش تکیه زد و افزود:

میثم رسما مونده تو بیمارستان حتی سر تمرین -

 هاشم نمی ره. 

 حق داره الی...-

 الناز سردرگم دست زیر چانه زد. 
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ما همین طوریشم کم می دیدیم همو االنم که دیگه -

 کال ور دله رفیقشه. 

هانیه اخمی به چهره نشاند و مشت ظریفش را به 

 بازوی الناز کوبید. 

 حق داره!-

 دختر چشم گرد کرد و هانیه افزود:

یارو چند ساله رفیقشه ها! بعد تو تازه یه ماهه -

 ه؟اومدی. انتظار نداری که قید رفیقش رو بزن

 الناز سر به زیر انداخته لب زد:

 گی.معلومه که نه! راست می-

 گما الناز؟می-

 الناز سر باال آورد.
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 هوم؟-

 به نظرت برم اتاق پسره زشته؟-

 الناز متعجب نگاهی به ساعت انداخت و پرسید:

 االن؟ فکر نکنم اوضاع خوبی باشه ها!-

 دخترک دمق کنار دوستش تکیه زد. 

 الی!-

 بله؟-

 چهره متفکر الناز انداخت و گفت: نگاه

 آد.من از این پسره خیلی خوشم می-

الناز متعجب مات دوستش ماند. هانیه فردی نبود که 

به این راحتی ها از مردی خوشش بیاد. نزدیک به سی 
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سال سن داشت و کمتر از انگشتان یک دست در 

 اش مرد آمده بود.زندگی
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 رائین شاملو؟-

 دخترک چشم ریز کرده پاسخ داد:

 نه عمه خدا بیامرز من!-

 ای متفکر پرسید:الناز همچنان با چهره

 جدی؟ خب حاال من باید چی کار کنم؟-

 هانیه لبخند ملیحی روی لب گذاشت و نگاه الناز کرد. 

 خر کنی کشتمت. -
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 کرده لب زد: هانیه اما سر کج

 الی جونم...-

 الناز با صدایی که پایین آورده بود لب زد:

 خر شرک.-

ی بلندی کرد و دست روی دهان گذاشت هانیه خنده

 تا صدایش باال نرود. 

 رد دادی هانیه...اینم از دکتر جامعه. -

 هانیه بی خیال شانه باال انداخت. 

 هنوز تا دکتر شدنمون مونده...-

هایشان نفس از سینه خارج وع حرفبا یادآوری موض

 کرد و باز نگاه الناز انداخت. 

 قدر حرف زدی یادم رفت چی می خواستم بگم. ان-
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 الناز منتطر نگاه کرد و هانیه افزود:

یه کاری کن من مخ اینو بزنم...خدایی ها! رفیق میثم -

 تو می تونی. 

 الناز غمگین لبخند زد.

بعدشم تو که فاز این االن زمان مناسبی نیست هانی...-

چیزا نبودی؟ مگه دختر نوجوونی که تحت تاثیر 

بازیکن و تلوزیون باشی؟ ازت کوچیک تره فکر کنم 

 پنج سالی ازش بزرگتری. 

 هانیه تلخ خندید و نگاه از الناز گرفت.

 خب که چی؟ پنج سال مگه چیه؟ -

رو تو بیشتر از اینا حساب باز کرده بودم مگه مهدیه -

پسر باشی؟ این همه خواستگار خوب  ای که لنگ
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داری! دکتر علوی رسما منتظره یه ندا بدی بهش...بعد 

می خوای مخ یه جوجه والیبالیستو بزنی؟ که از قضا 

 فعال رو تخت بیمارستان هم هستش. 

 هانیه حرصی غرید:

 همچین می گی تخت بیمارستان انگاری قراره بمیره. -

ال هم ش به والیبقرار نیست بمیره ولی واسه برگشت-

 تضمینی نمی شه داد. 

 هانیه لحظه ای لب به دندان گرفت. 

 شوخی کردم بابا...تو هم جنبه ات صفره. -

خواست از الناز فاصله بگیرد که مچ دستش اسیر  

 دست او شد. 

 هانیه...جدی از رائین شاملو خوشت اومده؟-
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 هانیه سمت او چرخید، مکثی کرد  و گفت:

اجبار بابا نبود من این جا نبودم! واسه ازدواج هم -

هیچ وقت سراغ یه پزشک نمی رم، اگر قرار بود با 

یکی مثل خودم وارد رابطه بشم ترجیحم اینه هیچ 

 وقت ازدواج نکنم. 

 الناز مبهوت نام او را نجوا کرد و هانیه افزود:

تو که دیدی! نمی تونم با پزشک جماعت، بدم میاد -

ن مثل بابای خودم می بینمشون...نمیشه. تا ازشون چو

زمانیم کنار کسی احساس ارامش نداشته باشم وارد 

رابطه نمی شم. فقط حس کردم رائین شاملو می تونه 

مردی باشه که کنارش حالم خوبه. سرزنده و شیطونه! 

سنش کمه؟ خب باشه مگه چقدره؟ پنج سال تفاوت 

 سنی نیست که خیلی مهم باشه. 
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 ستم ناراحتت کنم!نمی خوا-
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 هانیه سر تکان داد و گفت:

ناراحت نیستم...خودتم می دونی عاشق بابامم، ولی -

این رشته همیشه یه تحمیل بود برام حاال دیگه نمی 

 خوام شریک زندگیمو به این تحمیل اضافه کنم. 

 زد و گفت: لبخندی

 ولی باید قبول کنی شاملو از دوست پسرت سرتره. -

الناز دست روی دهان گذاشت و خندید تا فقط سر او 

 جیغ نکشد !
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 گمشو ببینم...خدایی کجاش؟-

 اش!بازیش! چهره-

 الناز با یادآوری حال رائین لب زد:

هانی دعا کن این بچه بتونه باز بازی کنه، کم کم -

 کنمبرسه فکرزمان شیمی درمانیش 

 هانیه با دلی ریش شده پرسید:

 اولین بارشه؟-

الناز سر تکان داد و هانیه با لب و لوچه آویزان دست 

 روی قفسه سینه گره زد. 

 کی پیشش می مونه؟-

الناز سر چرخاند و با نگاه به در اتاق رائین شاملو 

 گفت:
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همه خانواده اش هستن ولی بیشتر خواهر بزرگش -

 که می گن خیلی وابسته اش هست. 

 هانیه تای ابرو باال انداخت و غم زده لب زد:

ولی این پسر واقعا برای بیمارستان حیفه...امیدوارم -

 بتونه باز بازی کنه!

 آره...کاش. -

الناز با دیدن ری را که از اتاق خارج می شد به 

 د و نام دخترک را به زبان آورد. سمتش حرکت کر

 را جان. ری-

اش را باال آورد و نگاه را نگاه سرخ و خستهری

دختری انداخت که متوجه شده بود دوست میثم، 

 رفیق رائین است. 
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یکم استراحت کن به نظرم این  چند وقت از پا -

 افتادی. 

 را لب روی هم فشرد و سپس گفت:ری

 رانم بیشتر. نه خسته نیستم، هرچند نگ-

الناز خواست حرفی به میان بیاورد که قبل از او هانیه 

 خود را به دختر رساند و سالم داد. 

 سالم. -

را نگاه سمت دختر جوانی که روپوش سفیدی به ری

 تن داشت چرخاند. 

 سالم...-

 هانیه دست جلو برد سمت ری رای متعجب. 

 هانیه هستم...دوست و همکار الناز. -
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ن بار با رویی گشاده دست میان دست زیبا و را ایری

 ی دختر گذاشت. کشیده

 خوشبختم عزیزم. -

هانیه با لبخندی عمیق جواب دختر را داد. این خواهر 

 و برادر عجیب دلنشین بودند. 

منم همین طور، اگر زمانی الناز نبود من اصوال هستم -

 خواستی شماره ام رو می دم کاری داشتی خبرم کن. 

تنها لبخند کمرنگی زد و الناز خبیثانه نگاه  راری

 دوستش انداخت. 

 حال آقا  رائین خوبه؟-

 را مغموم سر تکان داد و رو به الناز گفت:ری
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دونم...کم حرف شده، سعی می کنه ناراحتمون نمی-

 نکنه اما می ریزه تو خودش.
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سخته...رائین داشت واسه المپیک آماده می شد و حاال 

 حتی نمی دونه باز می تونه بازی کنه یا نه!

بغض کرده سر به زیر انداخت و هانیه با شنیدن 

 حرف های دخترک عصبی لب روی هم فشرد. 

 درست می شه! بیماریش سخت نیست.-

ری را ناراحت دست روی قطره اشک افتاده از 

 کشید و لب زد:چشمش 
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امیدوارم...انتظار هر چیزی رو داشتم جز بیمار بودن -

 رائین. 

با تک زنگی که روی موبایلش افتاد سر باال آورد و 

 گفت:

 ببخشید من باید برم...وسایل بگیرم از بابا. -

و با عذرخواهی دوباره خواست جمع شان را ترک 

کند که با یادآوری چیزی شرمنده به سمت الناز 

 ید. چرخ

 الناز جان.-

 الناز نگاه دختر انداخت. 

 جان؟-

 ی تمیز برای رائین ببرید؟ممکنه یه ملحفه-
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الناز به سرعت سر تکان داد و ری را با عذرخواهی 

ی جمع دو دختر را ترک کرد. هانیه قبل از اجازه

 صحبت به الناز گفت:

 من می گیرم می برم براش!-

الناز سر تکان داد و خندید. هانیه نیز به سرعت از او 

ای تمیز بگیرد. مانند دختری جدا شد و تا ملحفه

نوجوان ذوق داشت و خود می دانست بی نهایت 

ر ای به سمت اتاق پسکودکانه رفتار می کند. با ملحفه

بازگشت. نفس عمیقی گرفت و لب گزید. با یادآوری 

 ایشتباه خود شد. لحظهسخنان الناز متوجه رفتار ا

خواست برود و ملحفه را تحویل الناز بدهد اما دل را 

ی ورود پسر ای به در منتظر اجازهبه دریا زد و با تقه

 ماند. 
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 بفرمایید. -

ی در را پایین آورد و وارد اتاق شد و هانیه دستگیره

در همان نگاه اول مرد جوانی به چشمش آمد که در 

 رستان روی تخت نشسته بود ولباس آبی کمرنگ بیما

کتابی که کامال مشخص بود، بی حوصله ورق می 

زند. رائین با ورود دختر به اتاق سر باال آورد که نگاه 

سبزش در نگاه دخترک افتاد. هانیه مضطرب مقنعه 

سیاه را به روی موهای بلوندش جلو کشید و سمت 

 پسر حرکت کرد. 

 راتون. سالم...خواهرتون گفتن اینو بیارم ب-

ی دست دختر رائین چهره درهم کرده نگاه ملحفه

 انداخت. 

 سالم، ممنون. -
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ی تا شده را روی میز کوچک کنار تخت هانیه ملحفه

قرار داد و با فرو بردن دستانش در جیب روپوش 

 گفت:

 خدا بد نده آقای شاملو. -

ی دختر نگاه داد و دست به گردن رائین به چهره

کرد آشنا زد یا او تصور مییکشید. زیادی آشنا م

 است؟

 مچکرم...من شما رو جایی دیدم؟ آشنایید برام. -

 هانیه لبخند شیرینی زد و مقابل رائین هم تبسم کرد. 

 هانیه هستم، دوست الناز.-

رائین با یادآوری دوست دختر رائین این بار پررنگ 

 تر خندید و سر تکان داد. 
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 توچال دیدیم همو!-

می دانست پسرک به یاد بیاورد، تای  هانیه که بعید

 ابرو باال انداخت  و لب زد:

 ای نبود. بله...البته آشنایی خیلی صمیمانه-

با یادآوری سخنان هانیه و دوستانش بلند خندید و 

 لب با زبان تر کرد.

 نه بابا...-

 هانیه با شیطنت افزود:

 امیدوارم به آقا میثم چیزی نگفته باشید.-
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 رائین سر تکان داد و کتاب مقابل را بست. 

 نه بابا چی بگم آخه!-

هانیه باز محض عادت دست به مقنعه کشید که رائین 

 پرسید:

 شما پزشکید؟-

 رزیدنتم.-

 چه عالی. -

هانیه این بار با لحنی که دلی بودنش کامال مشخص 

 لب زد:بود 

 اینجا دیدن شما واقعا ناراحتم کرد. -

 اش داد و افزود:چینی به بینی
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واسه ما والیبالی ها سخته بازیکن مورد عالقه مون -

 رو تو زمین نبینیم. 

رائین با یادآوری این که حال اگر بیمار نبود وسط 

زمین در حال تمرین بود، اخمی روی چهره نشاند اما 

 ایجاد نکند.  سعی کرد تغییری در لحنش

 خوشحالم که اهل والیبال هستید. -

 ی درهم پسر ناراحت لب زد:هانیه با چهره

 امیدوارم خیلی زود به زمین برگردید. -

رائین تلخندی رو لب آورد که حال هانیه هم از 

 شدت غمش گرفت. 
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خودمم فقط می تونم امیدوار باشم...واقعیت این سه -

هوام اصال نمی فهمم چه روز که این جام انگاری رو 

 اتفاقی در حال وقوع هستش!

اش کشید، بغض کرد دست روی ته ریش چند وقته

چه زود دلش برای چند روز قبل خود تنگ شد. لب 

 گزید تا مقابل دخترک غریبه به هم نریزد. 

 این روزا فقط بگذره. -

هانیه از ته دل می خواست پسرک را در آغوش بگیرد 

ای که الناز و آرامش کند. نه به خاطر احساس کودکانه

زد، نه...اما دیدن پسرک پر انرژی در این از آن دم می

حال برایش سخت بود. رائین شاملو پسرک محبوب 

تیم ملی این روزها تخت بیمارستان  لیاقت و حقش 

 نبود. 
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 ه برمی گردید به زمین. اطمینان دارم ک-

 رائین متاسف سر تکان داد و لب زد:

این روزا همه همین رو می گن اما این که چه قدر -

واقعی باشه مشخص نیست. واقعیتش حس می کنم 

ی همه چیو خوندن و فقط همه مثل خودم فاتحه

 امیدواری الکی می دن تا دووم بیارم...همین. 

 شد. پسر جوانلحن تلخ رائین باعث سکوت دخترک 

که متوجه تند رفتنش شد، پنجه داخل موهایش کشید 

 و لب زد:

 ببخشید تند رفتم.-

 هانیه مبهوت از عذرخواهی مرد جوان لب زد:
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چه نیازی به عذر خواهی هست؟ من این که می گم -

بر می گردید به خاطر دلداری یا هر چیزی که فکر 

 می کنید نیست.

 روی خود دید افزود: ی مرد جوان راوقتی نگاه خیره

شما کسی بودید که  از نوزده سالگی وارد تیم ملی -

شدید و قوی ظاهر شدید با وجود سن کمتون و شک 

قدر اراده داره از پس بیماری هم بر ندارم کسی که ان

 اد. می

 نگاهی در اتاق گرداند و افزود:

من از وقتی وارد این رشته شدم آدم های زیادی -

یه بیماری معمولی داشتن اما به  دیدم! کسایی که

دادن که همون بیماری معمولی قدری انرژی منفی می

 از بین بردشون.
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 این بار چشم در جنگل های سبز پسر انداخت. 

کسایی رو هم دیدم که با وجود سخت ترین و -

 سنگین ترین بیماری ها بازم دووم آوردن و جنگیدن. 

 ماند.  رائین در سکوت منتظر ادامه دادن دختر

بیماری شما انقدر هام که فکر می کنید سخت -

نیست... سخت نگیرید بیماری رو، فقط سعی کنید با 

 وجودش کنار بیاید تا وقتی که از بین بره.

چه لبخندی رائین تنها نگاه کرد و دخترک با نیم

 سکوت کرد. 

 هات. ممنون به خاطر حرف-



 

Romanzo_o 852 

 هانیه خجالت زده انگشتانش را در جیب روپوش

مشت کرد که نگاهش به سرم رو به اتمام پسر افتاد و 

 برای فرار از فضای اتاق لب زد:

سرمتون داره تموم می شه، می گم بیان عوضش -

 کنن. 

رائین که متوجه خجالت دختر شد، ریز خندید و 

 گفت:

 ممنونم.-

 با مکثی اضافه کرد:

 هانیه خانوم.-
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059 

هانیه با دیدن لبخند شیرین پسر، سر به زیر انداخت و 

با ببخشیدی از اتاق خارج شد. نگاه در سالن گرداند 

ای و با دیدن الناز کنار پرستاری در حال تذکر نکته

های سنگین سمتش حرکت کرد که پرستار بود با قدم

 انیه سر باال آورد و گفت:دختر با دیدن ه

 خسته نباشید خانوم دکتر. -

تبسم خود را عمق داد. دست روی بازوی دختر 

 حرکت داد و گفت:

 شما هم خسته نباشی نیکو جان. -

 ممنونم.-
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دخترک با عذرخواهی کوچکی جمع آن دو را ترک 

 کرد و هانیه با تعلل و اکراه رو به الناز لب زد:

 بچه بازی درآوردم. -

های هانیه ترک متعجب سر چرخاند و در مردمکدخ

 لب زد:

 چی؟-

اش در مقابل الناز و هانیه با یادآوری رفتار کودکانه

آمد گفتنشان هایی که از او بعید به نظر میحرف

خندی روی لب گذاشت و تصنعی سر تکان داد. نیش

آن لحظه درکی از احواالت خود نداشت. تحت 

رهایی و اوج گرفتن  هیجان کاذب بود و در خیالش

های بلند یک والیبالیست که با بود. همانند اوج
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شد توپ زمین را غرشش از پشت تور باعث می

 درهم نوردد و فرود فرد هم تماشایی باشد.

 همون حرف هایی که بهت زدم. -

ی درون دستش را روی میز الناز کنجکاوانه پوشه

پذیرش گذاشت و دستانش را روی قفسه سینه قفل 

 کرد.

 راجع به رائین؟-

 هانیه سر تکان داد و الناز پرسید:

 چرا؟-

 شانه باال انداخت و بیخیال گفت:

چرا نداره...خب اصال مگه بچه بازی از قاب -

ه ام بتلوزیون؟ فقط خوشم اومده بود. از بچگی عالقه
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والیبال باعث یه هیجان شد... یه هیجان پیش پا افتاده 

 وران کرد. که با دیدن رائین شاملو ف

دست در هوا تکان داد و مانند همیشه چینی به بینی 

خواست به الناز اطمینان بدهد اش داد. میعمل شده

که بزرگ شده است اما گاهی ناتوان بود. در برابر او 

 برای کنترل کردن خود توان نداشت.

 همین، تو هم جدی گرفتی. -

 سینهای به در اتاق زد و با خارج کردن نفس از اشاره

 لب زد:

 ولی روحیه پسره ناک اوته!-

 گفت.خواهرشم می-

 الناز سپس متاسف سر تکان داد:
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 میثم حق داره نگران باشه پس. -

 هانیه باز سر تکان داد و با نگاهی به ساعت گفت:

من باید برم، تو هم حرف هامو خیلی جدی نگیر -

 منو که می شناسی؟

 پایین کرد.  الناز چشم ریز کرد و با حرص سر باال و

بله ماشاهلل تو دست انداختن مردم هانیه خانوم درجه -

 یکه!

هانیه بی قید شانه باال انداخت و در حالی که از الناز 

 دور می شد ، گفت:

 همینی که هست. -

ها را زیر پا له کرد. در عین گردن خم کرد و پارکت

ها های آنناباوری حواسش بود که پاهایش روی خط
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ی سه ساله است که آبنبات یک دختر بچه نرود. گویی

در دست دارد نه یک خانوم دکتر سی ساله که گوشی 

پزشکی به دور گردن اوست و درون جیبش مهرش را 

هایش بازی میدهد. این حس را دوست میان انگشت

خواست بزرگ شدن درد داشت. بزرگ شدن را نمی

 داشت.

 

  

061 

از بیمارستان خارج شد. از آن مکان نفرت داشت. 

های مکانی که رائین در آن مبحوس بود و بال

هایش از روی تور شکسته. حالش خراب بود و پریدن

اوضاع درست درمانی نداشت. فقط دوری 
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د. رسانرفت. خود را باید به او میخواست. باید میمی

ش گرم بود. هنوز مهر داشت و برای تِن هنوز آغوش

توانست قسم بخورد هنوز هم شد. میسرد او کوره می

روند و در آخر باهم تا انتهای خالف و خطر را می

دانست که او توانایی ندارد اما زنند. میقهقهه می

 های رائیندوست داشت اینگونه فکر کند. درد نبودن

اش را هم او باید را او تسکین داد و حال درد بیماری

بدهد هرچند که خود پر از درد است. کوله روی 

دوش جا به جا کرد و سر باال آورد، با افتادن نور در 

صورت، دست باال آورد و آن را به عنوان سایه بان 

روی پیشانی گذاشت.  افکار با شدت به سمت 

آوردند و او توانی برای مقابله با آن مغزش هجوم می

های از ته دل به همراه آب ای قهقههها نداشت. صد
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انار های خیابان تجریش پرده روی چشمانش 

انداختند و در نهایت باعث فرو افتادن قطره اشکی از 

روی هم گذاشت و  اش شد. پلکچشمان خسته

ی داخلی دهانش را به دندان گرفت. آن یک جداره

سال و نیم کابوس؟ نه کابوس نبود، بیشتر شبیه به 

کرد و تا آخر بود که هیچ زمان باورش نمیرویایی 

ی صد کیلویی به ماند.گویی  وزنههم رویا باقی می

پاهای لرزانش متصل شده بود که راه رفتن برایش 

دشوار شده بود. هر زمان که پا به این مکان 

گذاشت خیز برداشتن یک مشت افکار و خاطرات می

کرد. او حاصل را به سمت ذهنش احساس می

شد و ی تنهایی و غم بود. اویی که فراموش نمیروزها

کرد میان خاطراتش! اویی بدتر و بیشتر جا خوش می
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ی که تبدیل به فیلمی سیاه و سفید در پس زمینه

ای شد، شاید گوشهذهنش شده بود. او فراموش نمی

دانست هر سری با آمدن به خاک بگیرد اما خوب می

ت او گشاده این مکان از نو و از نو دفتر خاطرا

شد. ترس را به سمتی دیگر هل داد و نفسی را از می

اش خارج کرد. عزم و توانش ی سینهگوشه به گوشه

ای دیگر را جزم کرد و سیاهی ها را هم در گوشه

ماند تا او را از این مهلکه بیرون نهاد. او باید قوی می

ها روی بکشاند. لبخندی به تلخی و خوشی آن روز

استی چه شد که راهشان به این جا لب گذاشت. ر

کشید؟ او، اویی که راز ترین راز درون قلبش بود. 

اویی که همیشه باعث افتخار بود و همیشه الگو بود، 

چه شد که راهش به این جا کشیده شد؟ چه شد که 
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راهه رفت؟ باز چشم بست و راهشان این گونه به بی

ع به اش از عطری پر شد که همیشه موقاین بار شامه

ا کرد. بغض راش را مختل میآغوش کشیدنش بینایی

فرو فرستاد و با گام بلندی سر در مکان را پشت سر 

گذاشت و وارد شد. تا جای ممکن سعی داشت چشم 

ی آن را پر هایی که گوشه به گوشهاز حیاط و انسان

 کرده بودند بگیرد.

 

  

060 

ارد دچشم بگیرد و فراموش کند که در کجا قدم بر می

شود. سر به زیر انداخت و مقصدش به کجا ختم می

های به تاراج رفته را! تا نبیند آرزوهای بر تا نبیند روان
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باد رفته را! به حرمت احساسات زیر پا مانده نگاه 

از  زودترهایش سرعت بیشتری داد تا گرفت. به گام

حیاط خفقان آن جا عبور کند. حیاط بود...فضای آزاد 

بود پس چرا هوایی برا نفس گرفتن نداشت؟ 

ایستاد...ایستاد تا حذف کند افکار را! حذف کند و 

بعد گام بردارد سوی اویی که دیگر نیازی به غم و 

اندوه نداشت. او نیاز داشت امید از رج به رج تنش 

ند سرپا شود و باز برگردد، به وارد شود تا شاید بتوا

او! به زندگی!  به دنیای قشنگی که داشتند، به خیابان 

هایشان و حتی به دعواهایشان! عجیب دلتنگ گردی

بود. دلتنگ اویی که بودنش یک درد بود و نبودنش 

صد درد. خشمگین از حال خود پاکوبان مانند کودکی 

ام گاند به سمت ورودی اصلی که عروسکش را گرفته
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اش راجع به او تمامی های ذهنیبرداشت. واگویه

نداشت، خود خوب به این واقف بود. وارد راه روی 

های مسکوت شد. گوشه و کنار سالن روی صندلی

سخت و آهنین تک به تک انسان جا گرفته بود. 

های های با دردهای از دنیای دیگر! انسانانسان

وم . یکی مظلمتفاوت...یکی قاتل بود و دیگری مجنون

های این مکان هر کدام از بود و دیگری یاغی. انسان

خود  فکریدنیایی متفاوت بودند. دنیای که حاصل بی

یا اطرافیانشان بود. با دیدن پزشک مربوطه به سمتش 

قدم برداشت و مقابل او ایستاد. مرد مسن با دیدن 

گذاشت سمت او دخترکی که گاها پا به این مکان می

 ری تکان داد. چرخید و س

 سالم خانوم شاملو!-
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را متقابال سر تکان داد و از سر عادت جفت ری

ی کوچک و سیاه رنگش های کولهدستانش را قفل بند

 کرد. 

 هست؟-

ی دختر کرد و در همان نگاهی را نثار چهرهمرد نیم

حال به پرستار اشاره زد تا دخترک روی صندلی که 

  ه اتاقش منتقل کنند.کشید را بموهایش را به چنگ می

 ببرش اتاقش...-

پرستار سری تکان داد و چشمی را نثار پزشک کرد و 

 به سرعت با دخترک از مقابل دیدگان دور شد.

 هست ولی خوب نیست. -
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های بلندش را کف دخترک چهره درهم کرده و ناخن

 دست فشرد. 

 چرا؟-

زد ی میان دستش را ورق میمرد در حالی که پرونده

 ال آورد و زوک دخترک ظریف شد. سر با

صبح حالش بد شد و به پرستارا حمله کرد، مثل -

 همیشه!

 دخترک پوزخند زنان غرید:

 کنید؟کار میپس شما این جا چی-

 مرد لبخند نامطمئنی روی لب گذاشت و پاسخ داد:

 کنیم دختر جون!ما این جا معجزه نمی-

  انداخت.پرونده را روی میز قرار داد و تای ابرو باال



 

Romanzo_o 867 

 دونید. شما که بهتر از هر کسی می-

دخترک خواست حرفی بزند که پزشک با مکث 

 افزود:

دست و پاهاشو بستن قبل از ورود بگید بازش کنن -

 البته به خاطر مسکن بی حال هستش. 

را مبهوت از رفتار تکراری که بارها مشاهده کرده ری

 بودش صدا باال برد.

 

  

062 

شما اجازه ندارید مثل یه حیوون باهاش رفتار کنید، -

ی هر سری کلی پول نمی ریزیم این جا که شما اجازه
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هر نوع برخوردی رو به خودتون بدید. اونی که تو 

اون اتاقه برای ما زیادی با ارزشه، این حرف رو من 

 کنید.هر سری شما تکرارش میهر سری می گم و 

انگشت تهدید مقابل مردی که سن پدرش را داشت 

 گرفت و افزود:

شم، هیچ شکی بار دیگه از طریق قانون وارد می-

 ندارم تو این. 

 ای کرد و گفت:مرد دندان قروچه

دختر جون وقتی حمله می کنه به پرستار و پزشک -

ذاره، نمیای برای ما ی دیگههای بیمارستان چاره

تونی بری هر کاری که دوست داری بکنی، از یه می

 دختر بچه ترسی ندارم.

 را پوزخند تلخی زد و گفت:این بار ری
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مطمئن باشید سرش با هیچ احدی شوخی ندارم، -

 دکتر!

 را افزود:دکتر نگاه کرد و این بار ری

این جا ولش نکردم که هر بالیی دلتون خواست -

 سرش بیارید. 

سرمایه گذاری رو آدمی مثل اون هیچ ارزشی نداره -

میره. به درمان هیچ و یه روزی از همین روزا می

ای اد. برای ما چارهده و اصال راه نمیجوابی نمی

ذاره. باهاش دشمن نیستیم ما اما هیچ تالشی برای نمی

 کنه. خوب شدن نمی

 را در سکوت لب گزید و پزشک افزود:ری

اش اومدن پرخاش کرد و خانواده آخرین سری که-

االن نزدیک به سه ماهه جز شما هیچ کس به دیدنش 
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اد. حالش اصال خوب نیست و به جای بهتر شدن نمی

 شه. هر روز بدتر از دیروز می

دخترک خشمگین چشم بست و پزشک تیر آخر را 

گفت! تیر آخر دقیقا میان فرود آورد. که ای کاش نمی

چه که بود را متالشی کرد.  مغزش فرود آمد و هر

اوی مهربانش این حقش نبود، اویی که همیشه بهترین 

 بود این مکان لیاقتش نبود. 

 بگید بازش کنن. -

ای به دو پرستار گفت پزشک سر تکان داد و با اشاره

که به اتاق عزیز جانش بروند و او را از حصار 

بود را ای بعد این ریرحم بگشایند. دقیقههای بیبند

 !اشای وارد اتاق او شد. اوی دوست داشتنیکه با تقه
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وارد که شد با اویی که روی تخت خوابیده و به 

پنجره زل زده بود رو به رو شد. و باز هم اوی 

اش! با صدای در برنگشت حتی تکان دوست داشتنی

اش هم نخورد. از کی روح در موجود دوست داشتنی

 مرده بود؟ 

 کنی؟اهم نمیگردی؟ نگبر نمی-

 سکوت...سکوت...سکوت...

 این بار اومدم گله!-

گفت و نگاهش در همین میان افتاد به دستان زیبایی 

های افتاده به رویشان نگاهش را کور که سرخی بند

 می کرد.
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063 

به او رساند و  هیجان زده های کوتاه اماخود را با گام

ی تخت، کنار اوی محبوبش جا گرفت. فضای گوشه

سرد و سفید اتاق ترس را به دلش جاری ساخت. 

های خون و ای که به قطرهشرت رنگ پریدهتی

های غذا آلوده بود. موهای چرب اویی که همیشه لکه

داد را باید کجای بوی عطر و بهترین شامپوها را می

ت؟ تار تار موهای کوتاهی که به تازگی گذاشدلش می

بلند شده بود، پیشانی بلندش را زینت داده بود. آخ که 

داد اما موهای پرپشت و حالت ای کاش زینت می

دارش کجا و این حال و این آشفتگی کجا؟ کاش 

توانست بپرسد چرا فضای اتاق این گونه ترسناک می
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 یدهو یخ است؟ یخ زده دستانش را دور مچ کبود ش

ی زیر پوست سفیدش را او کشید. خون لخت شده

گذاشت؟ انگشت شست اش میکجای قلب زخمی

ی او کشیده دختر نوازش وار روی پوست رنگ پریده

اش باالخره از شک خارج و به شد. لبان پوسته پوسته

 سختی روی هم کشیده شد.

 دلم برات تنگ شده. -

ند باز هم تکان نخورد و حتی چشم بست تا مان

دانست او همیشه او را دک کند. هرچند خوب می

دیگر اوی گذشته نیست! اوی حال، غرق شده بود 

میان یک مشت توهم و اشتباه. اوی گذشته کوله بار به 

دوش انداخته بود و چند صباحی می شد که میدان را 
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برای اوی حال ترک کرده بود. بینی باال کشید و لب 

 گزید. 

 قهر و اخمت برم!امروز نیومدم که با -

اش خارج شد را ای که از سینهصدای نفس کالفه

شنید و نخودی خندید. خوشحال شد نسبت به عکس 

العمل او، اما در ذهنش نبود که بداند با چه چیزی سر 

های مغزش و کله می زند، با چه توهمی به دیواره

های او را باال آورد و با دیدن زند. سرانگشتضربه می

م در رج به رج آن بغض فرو فرستاد و سرخی و زخ

العملی چشم بست. نسبت به کارهایش هیچ عکس

داد. اعتراف اشتباهی بود اما مرده بود و تنها نشان نمی

جسمش به روی تخت افتاده بود، جسمی که حتی 

 شباهت هم به اوی گذشته نداشت. 
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 رم. این سری هر کاری هم کنی نمی-

 ی اوآرامی روی گونه دست باال برد و بشکنی را به

ی سرش را با دختر زد. با ضربه سعی کرد فاصله

 بیشتر کند.

 ها!زنمتهاتو ببندی،میباز چشم-

تهدید دروغینش چاره ساز نشد و او تنها بدتر پلک 

روی هم فشرد و تصاویر با سماجت بیشتری سمت 

او حمله کردند و باعث انقباض تن او شدند. انقباضی 

 را هم احساس شد.ری که حتی زیر دست

شه یه امروز رو کوتاه بیای؟ از دنیای خودم به می-

 دنیای تو پناه آوردم. 

های اوی اش تاثیر گذار بود که  پلکگویا گفته

اش کمی از هم باز شد، اما کاش چشم داشتنی دوست
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هایش کرد و ناامیدانه آن کلمه را از میان لبباز نمی

فهمید دنیای که از آن دم کرد، اما کاش میخارج نمی

زند با دنیای او زیادی فاصله داشت. دنیایی برای می

 را تقسیمش کند. بتواند با ریاو نمانده بود که 

 ب...برو!-

 

  

064 

 یتوانست یک کلمهاو را چه شده بود که حتی نمی

ناچیز را تلفظ کند؟ اویی که خوش زبان ترین بود را 

دقیقا چه شده بود؟  انگشتان ظریفش را درهم گره زد 

 ی بازوی کوبید. و رو
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شه یه امروز رو مثل اون یه سال کنی؟ نمیاذیت می-

و نیم باشی؟ حاضرم پایه کارات بشم عین همون 

 ساال!

اش را در باالخره چشم گرداند و نگاه خاکستری

اش های ذهنیچشم او نشاند. صدای او را میان هجمه

زد و هر جایی جز نگاه شنید، چشمانش دو دو میمی

 کرد. او را رصد می

 چ...را می...ای؟-

زد چون که از یاد برده بود روان سخت حرف می

د برده صحبت کردن را! روان فریاد زدن را! حتی از یا

ی روی دیوار چشمانش را بود انسان بودن را! سایه

گرد کرد و مبهوت لبانش مانند ماهی باز و بسته شد و 
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ها خارج نشد و تنها توانست به سختی صدایی از آن

 زمزمه کند:

 اون...اونا!-

 را مسیر نگاه او را دنبال کرد و لب زد:ری

 کیا؟-

ت و هنگامی که اوی گیج شده را مسکوت دید سف

اش را روی رگ شدهسخت سر انگشت ناخن کاشت

 ی دست او کشید و لب زد:برآمده

 به خاطر عزیزم.-

 چی؟-

دخترک سر تکان داد و برعکس چیزی که اطرافیان از 

 او دیده بودند، سرتق در نگاه او زل زد. 
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 آم.به خاطر عزیزم می-

اش را ذوق زده از به حرف آوردن او خم شد و گونه

 بوسید. 

مگه می شه کنار تو خودم نباشم؟ خوب شو -

 توروخدا!

ی را سعی کرد لبخند را به او هدیه بدهد اما چهرهری

حس ای هم تکان نخورد و همچنان بیاو حتی ذره

اش پرده روی دوباره ی مغزیخیره بود. با زلزله

هایش کشید و با نفسی لرزان دست آزادش را پلک

مام در این دنیا مشت کرد و حالی خراب که با ت

 را بروز ندهد. کرد تا مقابل ریهایش تالش مینبودن

 نیا! -

 باز رفتیم سر خونه اول؟-
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ی او بود که در گوشش این بار نوبت صدای گرفته

 پیچید. 

 برو.-

را سر پایین انداخت که تار موی بلندش روی ری

دست او افتاد، یادآوری آن روزها به آتش کشاندش. 

ی دختر نگاه در صورتش گرداند و با حس با زمزمه

 لمس مچ دستش به دست خود خیره شد. 

خدا لعنتشون کنه چه طوری دلشون اومده این -

 طوری کنن دستاتو. 

 زد: را بی توجه  به سکوت  او  لبری

 شه یه امروز رو اذیت نکنی؟می-
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ی دختر را از نظر ی تکیدهسکوت کرد و چهره

زد. از گذراند. از معدود دفعاتی بود که حرف می

معدود دفعاتی بود که حتی در حال خود بود و البته 

اورد کنارش نشسته به حرف می تنها کسی که او را

بود. هرچند که حال هم حالی وجود نداشت و ذهنش 

پر از فریادهای زیر آبی بود که دلیلی برای آن ها پیدا 

ی روی دیوار ها و شبی های ناشناختهکرد. سایهنمی

 شوم و فریاد های خودش!

 برو!-

 واقعا خوب نیستی؟-
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دست  با تصاویر آن روزها چشم بست و ناخواسته

را را درآورد. ی ریدختر را به چنگ کشید و ناله

 های ازناخواسته به دستش فشار وارد کرد و با حدقه

رنگ اتاق خیره شد. با جا درآمده به دیوار سفید و بی

صوت فریاد خود کمر به تخت کوبید و فریادی خفه 

اش خارج شد. آن ها برگشته بودند ی خستهاز سینه

بی کالمی از گلوی خشک  برای آزارش..عربده

اش خارج شد و چندین و چند باره سر به بالش شده

 کوباند، هراسان سر به طرفین چرخاند و واگویه کرد:

 سایه...سایه...اونا...اونا.-

 را ترسیده از حال او لب زد:ری

 کنی. را، داری اذیتم میمنم...منم ری-
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 هایهای خود و خندهصدای دخترک به همراه فریاد

بلند در سرش پیچید و به همراه فریاد بلندی بیشتر 

دست دختر را فشرد و باز سر به بالش فشرد، سر 

چرخاند، دیوار سفید کنار تخت به او چشمک زد، 

دست او را رها کرد و سمت دیوار خیز برداشت، 

برای سکوت سر و دور شدن سایه ها محکم پیشانی 

اد زد. پوست به دیوار کوبید و باز از اعماق گلو فری

سفیدش گلگون شده بود وخون در تک تک رگ های 

امد. صداها بیشتر شد و او بار صورتش به چشم می

دیگر سر به دیوار کوبید و این بار خون جاری شده از 

اش صدای هق هق بلند دختری را که ی پیشانیگوشه

در تالش بود برای نگه داشتن و بازداشتن او از آسیب 

 اتاق پیچید. به خود، در فضای
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پرستی...نزن نکن...توروخدا! تو رو به هر چی می-

 خودتو

 توانستشنید، حتی صدای ظریف دختر هم نمینمی

دید او آن ها او را از توهم بیرون بکشاند. او سایه می

دید، بازگشته بودند تا آزارش دهند، مشت را می

محکمش این بار نثار دیوار سفید شد و مشت به 

بود که رد خون را روی دیوار به جا قدری محکم 

 گذاشت. 

 برین...برین...سایه.-

را با قطره اشک های روان به روی صورتش فریاد ری

 زد:

سایه چی؟ کی بره؟ منو نگاه هیچ کس این جا -

 نیست. ببین توروخدا اعتماد کن بهم.
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اما او آشفته فریاد زد و با دست محکم به صورت 

هلی به تن ظریف دختر خود کوبید و با دست دیگر 

 را ترسیده چند قدمی به عقب پرت شد.داد. ری

 اشقطره اشکی ترسیده از چشم دختر به روی گونه

چکید، باز  قدم سمت او برداشت و سعی کرد جلوی 

او را بگیرد، در به ناگهان گشوده و دو مرد با روپوش 

 سفید وارد اتاق شدند.
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های جانش را گرفت و او با پا پشت مرد اول دست 

سر هم به تخت ضربه و زد و کودکانه هق هق کرد. 

مرد دوم اما سرنگی را درون رگ گردن محبوب خالی 
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کرد و کمک به بستن دست و پاهای او به تخت کرد. 

را مبهوت عقب عقب رفت و به دیوار سفید ری

رخورد کرد. سرنگی که در گردن او فرو رفت پتکی ب

را فرود آمد. چه بر سر او آورده شد و بر سر ری

توانست با او بودند؟ چه کرده بودند که حتی نمی

صحبت کند. پشت دست محکم به روی دهان کشید 

گفت متنفر و سعی کرد اشک نریزد، او همیشه می

ر متنفاست از ضعف داشتنش! او حتی از رائینش هم 

بود چون نتوانسته بود ضعف را در وجود او بکشد. 

اش از او یک تن پر دل و اما اوی دوست داشتنی

جرئت ساخته بود. عصبی جیغ بلندی کشید و سمت 

پزشکی که سرنگ در رگ فرو برده بود هجوم برد و 
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ی مرد کرد. دست و پاهای مشت محکمی را نثار سینه

 ده بود مگر؟بستند؟ چه کارشان کرجانش را می

 غلط کردید دست بهش زدید. -

پسر پرستار شاکی به اویی که این بار صامت با 

حس به مقابل زل زده بود اشاره چشمانی باز و تنی بی

 کرد و غرید:

داد! نه تنها شما رو بلکه به داشت آزارتون می-

 زنه اگر جلوش گرفته نشه. خودش هم آسیب می

 و به او جهید. را خشمگین سمت و سر چرخاندری

تو غلط کردی! به تو چه؟ چرا مثل یه حیوون -

 باهاش رفتار می کنید؟

 پرستار جوان اما لب زد:
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 به خاطر خودشه ما با هیچ کس دشمن نیستیم.-

 را بغض کرده نجوا کرد:ری

اون بلند ترین خنده ها رو داشت، چه بالیی سرش -

 اومد!

وی تر سرا خشمگین پرستار سر به زیر انداخت و ری

 پزشک جهش کرد و فریاد کشید:

کردم! به شما چه ربطی داشت؟ خودم آرومش می-

 دید؟چرا آزارش می

حرکتی او زیادی برایش سنگین آمده بود که با بی

 .ی پزشک کردصدای بلند مشت محکمی را نثار سینه

همین طوری زرت زرت بهش این آشغال ها رو -

 تزریق کردید که حالش این شده. 
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هی به او که تنها با چشمان بازش نظاره گر بود نگا

ی انداخت و آخ از خون جاری شده از گوشه

 اش.پیشانی

شماها آدمید؟ آخه شما انسانید؟ چرا این طوری -

ذاشتم پاش به این جا باز کنید باهاش؟ کاش نمیمی

 بشه. 

ی مرد داد و با اشاره به سمت در هلی باز به سینه

 غرید:

 گمشید بیرون!-

پزشک و پرستار راهشان را سمت در کج کردند و 

 را با نفرت افزود:ری

 عوضیا برید بیرون.-
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پشت بند آن دو مرد در را کوبید و باز سمت او 

جانی محبوب درد داشت، سر چرخید. آخ که این بی

جانی او! باز دست و تاسر جان دادن بود این بی

پاهایش را به اسارت طناب هاب بی رحم درآورده 

بودند و باز به خون مردگی مچ دست و پاهایش 

 اضافه کرده بودند. 

تخت نشست، این بار ی کنارش برگشت و گوشه 

جانش که  طناب به دورش چنبره زده بود  دست بی

را میان دستانش گرفت، خم شد و  لبانش را به پشت 

دست او چسباند و او چشم بست تا اشک دختر را 
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کرد اما ها در سرش وز وز مینبیند. هنوز هم فریاد

را دیگر جانی برای جنگ نداشت. چشم بست و ری

 اش گذاشت. ن بار روی سینهجفت دستانش را ای

 توروخدا نخواب!-

با التماس او تنها توانست چشم بگشاید، تنها توان 

ی یک عمر راه هایش را داشت، خستهتکان مردمک

رحمی های زخم های نشسته بر ی بینرفته بود! خسته

 تنش.

را تن خود را جلو کشید و جفت دستانش را ری

صاف در نگاه طرفین صورت او گذاشت و نگاهش را 

 او انداخت. 

 دونی چی شده؟می-

 از او تنها یک نگاه خاکسری نصیب شد. 
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 رائینم بال پروازشو چیدن. -

شدند و تنها صدای دخترک بود صداها کم کم دور می

 داد. که گوشش را نوازش می

 گن تومور. مریض شده داداشم...می-

 کاوید. بازهم تنها نگاه بود که او را می

 کنی؟یبغلم م-

بغض کرده از سکوت او کنار دراز کشید و خود را 

کنار او جا داد و دستش را محکم چسبید و تنها سر 

ای که هنوز امنیت را به ی او برد، سینهسمت سینه

 جانش تزریق می کرد. 

آوردم، االن با نبود قبال از نبود اون به تو پناه می- 

 تید.ه ته معرفکار کنم؟ بابا شما دوتا دیگجفتتون چی
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دست باال آورد و روی موهای کوتاه او کشید. موهای 

داد برای خوش رنگ و زیبایش که همیشه جان می

 چنگ زدن. 

 موهات بلند شده. -

 را باز دست به صورت او کشید. او چشم بست و ری

ذارم تو این جهنم بمونی، می رم پیش بابات، نمی-

 دم بهت!قول می

این بار دیگر اشک نریخت و همان طور که او دوست 

داشت یاغی وارانه قول داد. دست او را گرفت و 

 مشت کرد، خود نیز دستش را روی مشت او بست. 

 ذارم این جا هدر بری!نمی-

 مشت گره شده و بی حس او را بوسید و لب زد:
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 معرفتم که ازت غافل شدم. دونم خودم بیمی-

 ی او فشرد و گفت:بیشتر سر در سینه

 هات تنگ شده!دلم واسه خنده-

 �یه رمان فوق العاده

 �یه نویسنده فوق العاده

هاس که خودم دنبال این رمان بی شک یکی از بهترین

 �کنممی

#روبن قرارداد چاپ داره و االن امکانش هست که 

�اش کنیدآنالین مطالعه � 

https://t.me/+lgivgK3hCm02NTU0 
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با انگشتان دست او باز کرد، سر انگشتش را روی بند 

 اش کشید. اول انگشت اشاره

قدر قشنگ  شاید تو یادت نباشه اما من یادمه چه-

 خندیدی. می

 اش کشید و لبی انگشت میانیسرانگشت روی بدنه

 زد:

 قدر پر از حس امنیت بودی!چه-

سر زیر گردنی که بی حسی به آن تزریق شده بود برد 

 و نجوا کرد.

حتی وقتی باهات دزدی کردم...وقتی سقوط آزادو -

 تجربه کردم. 
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 مکثی کرد و افزود:

دختر بزرگ خانواده شاملو که ته خالفش شب خونه -

گری های دنیا رو دوستاش موندن بود با تو ته یاغی

 کرد. 

 اش را ازباز دست میان موهایش کشید و نفس خسته

 سینه خارج کرد. 

 دلم خیلی برات تنگ شده. -

 چشم بست و با نهایت درد لب زد:

 چی شد که رسیدیم به این جا؟-

 ود:مکثی کرد و افز

قدر احساس کردم یه روزی انهیچ وقت فکر نمی-

 بدبختی کنم. 
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کمی خود را بلند کرد و دست ستون تنش کرد و از 

 حس او نگاه دوخت. همان زاویه به صورت بی

راستی نگفتم بهت؟ تو مطب یه دکتر کارآموزی -

 رفتم.می

 های او را به بازی گرفت و گفت:باز انگشت

س که بابای یه پسر ساله دکترش یه مرد سی و یک-

 سالس.هفده

 شانه باال انداخت و خندید.

شد ولی بعد دیدم طرف ذاتا پدر به اولش باورم نمی-

 دنیا اومده. 

این بار انگشتش را باز روی صورت او کشید، طوری 

 که گویی از این بازی خوشش آمده است. 



 

Romanzo_o 898 

 قدر مهربونه. خیلی آدم جالبیه.قدر آرومه، انان-

از او نگرفت اما باز هم آرام شد. کاش  جوابی

هایش هم سرتاسر امنیت دانست که حتی نفسمی

 است.

 مونه. دادیار آذر دقیقا مثل اسمش می-

 نفسی از سینه خارج کرد و افزود:

کردم گاهی، هیچ اش میدونی با بابام مقایسهمی-

قدر حامی و پایه جوره شبیه باباهای ما نیست. ان

 مونم. میشه میپسرشه که من ه

 هایش را بوسید. باز پشت دست او و روی کبودی

 تونم ببینمت این طوری!خوب شو، نمی-
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های سر به پیشانی او تکیه زد و نگاه خاکستری

 زیبایش انداخت. 

تو دیگه بمون برام! برای بودن و داشتنت تالش می -

 کنم مطمئن باش.

باالخره با دلی گرفته تر از قبل روی تخت نشست. 

اول از همه دست او را باال آورد و بوسید، سپس خم 

 شد و پیشانی عزیزش را با بوسه هدف گرفت. 

 دوست دارم، بازم میام پیشت پنهون ترین راز دنیام!-
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روی پا ایستاد و با نگاه به او لب گزید، این بار او هم 

نگاهش را به دختر داده بود. نگاهی که تن و بدنش با 

دیدن او یخ زد. از کی حتی درخشانی نگاهش را  از 

دست داد؟ حیف نبود؟ حاضر بود قسم بخورد که 

حسی های او حیف بود. برای این بینگاه و خنده

 اش جانای لبخند دوبارهمطلق حیف بود اویی که بر

اش خشک شده بود، های کنار پیشانیداد. خونمی

مانند نگاهش! باز خم شد و با قورت دادن بغضش 

 ی پیشانی او کشید! دست به گوشه

 خونش خشک شده. -

کشید، سرانگشتش را از پیشانی به روی نفس می

 اش امتداد داد و کف دست روی آن گذاشت. سینه

 ره.هنوز ضربان دا-
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 مکثی به میان انداخت و لب زد:

طوری مردی که جسمت پس چرا مردی؟ چه-

 اس؟زنده

 سرچرخاند و دست آزادش را زیر بینی گذاشت. 

خوای بس کنی؟ خوای زنده بشی؟ نمینمی-

 خوای خودتم برای خوب شدن تالش کنی؟نمی

 را صدا باال برد. او چشم بست و ری

به مامان و بابات  گیری!داری زندگی رو ازمون می-

کنی که تک بچه شون افتاده این جا! روی فکر می

 تخت. بس کن...برگرد. 



 

Romanzo_o 902 

نفس از سینه خارج کرد و سر نزدیک گوش او برد، 

گفت این حرکتش زیادی رو مخ است و او همیشه می

 کرد. برای آزار دادنش از هیچ کاری دریغ نمی

 ما قرار بود قلب دنیا رو بلرزونیم-

 روزگار آتیش بسوزونیمپیش چشم 

 ما قرار بود مچ تقدیرو بخوابونیم

 عمری از جاده ها چشم بر نمی دارم

 ذارمی هیچ کی نمیسرمو رو شونه

 ی اون روزا دوست دارم. هنوز اندازه

 را تنها لب زد:چشم باز کرد و نگاهش کرد و ری

 کنم برگرد. خواهش می-

 عقب گرد کرد و گفت:
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دادی از ترس کاری رو مییه روزی پیشنهاد هر -

گفتم نه! ولی بعدش پایه ترینت دروغ به رائین می

شدم. حاال خوب شو باهات تا ته ته دنیا رو هر می

کنم. تو فقط خوب شو همه طوری که بگی طی می

شه. فراموش کن اون روزو! فراموش چی مثل قبل می

. تو تونیکن اون اتفاقو! تو می تونی شک ندارم که می

 نبودی!ضعیف 

را باز خم شد و قطره اشکی از چشم او چکید و ری

 اش را بوسید.قطره اشک روی گونه

یادته بار اول که این کارو کردم چی کار کردی؟ مچ -

دستمو گرفتی فشار دادی گفتی یه بار دیگه این کارو 

زنیم بعد بوسم کردی. کاش االنم کنم جدی جدی می

 کردی.بوسم  می
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را برخاسته با درد نگاه از و ری او دوباره چشم بست

 طناب های مچ دست او گرفت. 

 برم دیگه، رائین گفت برگردم پیشش.-

 بغض کرده خندید و لب زد:

خوام قوی باشم! این بار منم که می خوام کوه می-

 بودنو امتحان کنم.
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 روی هم فشرد و دلگیر از سکوت او!لب 
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ببینم بودن برای عزیزهام چه شکلی! روزی که رائین -

رو دوباره وسط زمین و تو رو سرپا ببینم دیگه هیچی 

 خوام! نمی

 با یادآوری آن روزها باز خندید.

راستی معلم جون! گفتم بهت؟ زبان آزمون آیلتس -

ت ام رو دیدم یاد پس گردنی هادادم، وقتی نمره

 افتادم!

ی تخت ضرب گرفت و سر به تاسف با پا به گوشه

 تکان داد. 

 جواب دادن دیگه، تالش هات همه جواب دادن. -

دست در جیب بارانی کوتاهش کرد و با لبخند گامی 

 به عقب برداشت. 
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 دم. گردم منتها این بار دست پر قول میزود بر می-

چرخید و پشت به او قطره اشک چکیده از چشمش 

را پاک کرد و بدون خداحافظی اتاق جانش را ترک 

کرد. غمگین سمت پزشک مربوطه رفت و مقابلش 

 ایستاد.

 دکتر استوار!-

ی درهم او مرد سمت  دختر چرخید و با دیدن چهره

 سر تکان داد.

 بله-

شه باهاش بدرفتاری نکنید، هیچی از اون آدم می-

 قبلی نمونده، هیچی!

 کشید.پزشک کالفه دست به گردن 
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خانوم شاملو ما چرا باید باهاش بد رفتاری کنیم؟ به -

خودش آسیب می زنه.  سری قبل دقیقا بعد از رفتن 

گرفتن با شیشه شکسته خانواده اش اگر جلوشو نمی

اورد. قبول بکنید یا نه حالش یه بالیی سر خودش می

اصال خوب نیست و این روند اگر ادامه پیدا کنه و 

مجبور به شک درمانی می شیم و  اگر متوقف نشه ما

امیدوارم به جایی نرسیم که حتی شک هم پاسخگوی 

 حالش نباشه. 

را مبهوت و ترسیده سر به طرفین تکان داد و خفه ری

 لب زد:

نه...نه نمی ذارم اون...اون خیلی جوونه هنوز سی -

 سالشم نیست. 
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متاسفم ولی روز اول فکر می کردم بشه درمانش -

هترش کرد اما یه طوری اون اتفاقات کرد، حداقل ب

 روش تاثیر گذاشته که هر روز فقط بدتر می شه.

 چرا خانواده اش نمیان؟ اونا جون می دن براش.-

بله اما دوباری که پشت هم اومدن حالش خیلی بد -

شد و پدرش گفت که دیگه نمیان تا حالش خراب 

نشه...اما یک روز در میون با این جا و با من تماس 

 دارن!

 را کالفه گفت:ری

 باید چی کار کنیم؟-

پزشک دست روی قفسه سینه قفل کرد و با نگاهی به 

 اطراف گفت:
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نباید اینو به همراه بیمارم بگم اما این مورد رو واقعا -

بیمارستان براش پاسخگو نیست، ببریدش از این جا 

اگر می تونید مراقبش باشید، اگر می تونید کنترلش 

ز لحاظ هزینه از پسش می تونید بر بیاید کنید و اگر ا

 ببرید که این جا نمونه.

 

  

070 

 را چهره درهم کرد و پرسید:ری

 یعنی چی؟-

خانوم شاملو من به آقای توکلی هم گفتم، اگر می -

اونا اعتقاد  تونن بچه شون رو از این جا در بیارن، اما
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دارن با خونه بردنش فقط حالش بدتر می شه اما من 

به نظرم بهتر می شه وقتی ببینه هنوز براتون ارزشمنده 

 شه.و هنوز همون آدم قبله حالش بهتر می

 باید چی کار کنیم تو خونه براش؟-

 پزشک لب با زبان تر کرد و گفت:

با یه روانپزشک و روانشناس خوب صحبت کنید تا -

 تونم وقتیمان تو خونه رو بر عهده بگیرن! من نمیدر

برای این کار ندارم و اگر هم داشتم اصال قبول 

اد. به کردم چون با من هیچ جوره راه نمینمی

خصوص رواشناسش آدمی باید باشه که بتونه درک 

 کنه بتونه کنارش به اون حس امنیت و آرامش برسه. 

 را سر تکان داد و گفت:ری

 شه؟شما میبه نظر -
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 پزشک نفس عمیقی گرفت و گفت:

یه بیمار مثلش داشتم اونو بردن خونه همه کاری -

براش کردن اما خودکشی کرد و متاسفانه فوت 

دونم اما این جا بودن هم دیگه کمکی بهش شد...نمی

کنه. شما برای خونه بردنش باید پی همه چیزو به نمی

 تن بمالید...ممکنه بهتون آسیب بزنه.

 را بغض کرده لب زد:ری

 اون دیوونه نیست!-

 پزشک با غم پاسخ داد:

ای داره، قوی نبود که ولی به شدت روح آسیب دیده-

تونست نمی گم راحت اما سختی رو کمتر اگر بود می

کنه برای خودش اما اون اتفاق به حدی تو چشمش 

گنده بود که نتونست زندگی کنه! مواد افسرده تر و 
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ه. واسه فراموش کردنش به بیشتر پرخاشگرترش کرد

مصرف کردن مواد رو آورد! مواد های توهم زا و 

 خطرناک و همین باعث بدتر شدنش شد.

 را لب گزید و سر به زیر انداخت:ری

 من کاره ای نیستم وقتی خانواده اش نخوان. -

شما شاید بتونید راضیشون کنید به نظر میاد از -

 خانواده اش برای شما اهمیت بیشتری داره. 

 را سر باال آورد و گفت:ری

کنم که راضی بشن...شما برای تمام تالشمو می-

 درمان تو خونه کسی رو می شناسید؟

شناسم اما افرادی نیستن که بتونن کار کنن می-

تو خونه رو ندارن و  باهاش حاال بعضا زمان درمان
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بعضا به درد خلق و خوش نمی خورن کسی باید 

باشه که با تمام وجود بتونه درک کنه...بتونه زندگی 

 رو دوباره برگردونه به وجودش.
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 خودم؟-

 پزشک با نقض کردن حرف دختر گفت:

شما درستون تموم نشده و دوما اگر شما به نه اوال -

عنوان یه روانشناس هم مقابل من بودید چنین چیزی 

از نظرم درست نیست، احساسی برخورد کردن شما 

 ذاره درمان رو درست پیش ببرید.به هیچ عنوان نمی
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را سر تکان داد و در نهایت ناامید آن جا را ترک ری

های های ذهنی هکرد. میان خیابان سردرگم از دغدغ

اش را باز روی شانه جا سرچرخاند و لب گزید، کوله

هایش به سمت دیگر خیابان به جا کرد و قدم

برداشت. با دیدن فروشگاهی به یاد رائینش چشم 

بست و وارد شد. وسایل مورد نظرش را تهیه کرد و با 

کشیدن کارت خارج شد. با صدای زنگ موبایلش، 

تقل کرد و بدون نگاه به پاکت را به دست دیگر من

 اسم موبایل را پاسخ داد:

 بله!-

ای از سکوتی پشت تلفن پیچید و سپس صدای خفه

 پشت خط به گوشش رسید.
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 سالم خانوم شاملو!-

 با شنیدن صدایی آشنا  لب گزید و لبخند زد.

 سالم آقا دا...آقای آذر. -

ی ریز دادیار از پشت تلفن آمد، متوجه صدای خنده

را خواهد نامش را صدا بزند. ریود دخترک میشده ب

 عصبی و کالفه از سوتی خود دندان روی هم فشرد.

 خوبید؟ بهتر شدید؟-

اش را در سمتی برداشت و با را قدم های آهستهری

 ها لب زد:نگاه به مغازه

 بهتر که نه ولی کم کم باید عادت کنم.-

 آید؟واقعیت زنگ زدم بگم دیگه نمی-

 سکوت کرد و دادیار گفت:را ری
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با وجود مدت زمان کم اما وجودتون عادت شده -

 بود!

ی ای ماند و سپس به خود آمد و خندهرا لحظهری

 کوتاهی کرد. 

قدر درگیره که فعال نه، شاید دیگه نه! االن ذهنم ان-

رم و حتی تو کارورزی هم دانشگاه به سختی می

 حواس درست و حسابی ندارم. 

ه صندلی تکیه زد و با تکیه زدن دست به دادیار ب

 را افزود:پیشانی به دختر گوش داد و ری

 شما خوبید؟ صداتون گرفته!-

ای گرفته بود، صدای زیبای مرد به طور قابل توجه

را متوجه شده طوری که با همان کالم کوچک ری

 بود. 
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خوبم! به خاطر میگرنی که دارم گاهی این طوری -

 شم. می

 که ری را سکوت را بشکند دادیار افزود: قبل از آن

را خانوم رو من می تونید به عنوان یه دوست ری-

اگر خواستید حساب کنید! آدما تو شرایط سخت نیاز 

 دارن با یکی حرف بزنن.

 دروغ نبود اگر بگوید قند در دل دختر آب شد.
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دروغ نبود اگر بگوید قند در دل دختر آب شد اما تنها 

 لب زد:
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 ممنونم ازتون.-

گفت و سکوت کرد، دادیار لب گزید و با شک 

 پرسید:

 خوب نیستید؟-

  زد، نجوا کرد:دخترک با صدایی که بغض را فریاد می

 خوبم.-

 ی کوتاهی کرد و با آرامش گفت:دادیار تک خنده

گفتنش اما این همه سال با  شاید درست نباشه-

افرادی سر و کله زدم که به کالم خوب بودن اما به 

عمل حالشون هیچ دیدنی نداشت، از کدوم نوع 

 خوب هستی دختر؟



 

Romanzo_o 919 

با سرمای افتاده در جانش کمی در خود جمع شد و 

 لب زد:

 تو عمل بد!-

های مرد را طی کرد و در نهایت نفس عمیقی راه ریه

 . به خارج فرستاده شد

 حرف بزنیم؟-

 االن؟-

 دادیار دست آزادش را در سینه کشاند و لب زد:

من که مشکلی ندارم، مگر این که شما مشکلی -

 داشته باشید.

 کردندرا نگاهی به خیابانی که ماشین ها عبور میری

روی شلوغ انداخت و سپس دیدش را به سمت پیاده
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سوده ای فری خانهای و پلهچرخاند،  خود را به گوشه

ی آن نشست، و قدیمی کشاند و روی تک پله

اش را روی پا و پاکت را کنار پاهایش روی کوله

 زمین قرار داد. 

 وسط خیابون روی یه تک پله نشستم.-

 را افزود:مرد سکوت کرد و ری

از پیش کسی میام که قسمتی از دنیام رو تشکیل -

 شناسه منو! داده! ولی انگاری دیگه نمی

 خب؟-

اشک ناخواسته را از روی گونه زدود و گرفته تر  قطره

 نگاه مردمان در حال عبور انداخت. 
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دارم می رم پیش کسی که قسمت بعدی دنیامه! -

گاهی یه سری از آدما زاده شدن تا دنیای بعضی ها 

 بشن با حمایت هاشون با خوب بودن هاشون. 

 دادیار پلک روی هم فشرد و گفت:

 های خوبی دورتو گرفتن!آدم آدم خوبی هستی که-

 را غمگین دست زیر چانه گذاشت.ری

 دم. انصافانه دارم از دستشون میولی بی-

را؟ ای دارن ریدونی همه اتفاق ها یه دورهمی-

 راستی اسمتو صدا کنم دلخور می شی؟

کند سر به را گویی که مرد او را مشاهده میری

 طرفین تکان داد و گفت:

 من مشکلی ندارم. راحت باشید، -



 

Romanzo_o 922 

خب خداروشکر، آره خالصه می دونی که اتفاق ها -

 ای هستن یعنی بعد از یه تایمی عادت می شن!دوره

 دخترک لب گزید و گفت:

 دونم!می-
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خوبه، خیلی خوبه و اینم می دونی هر دردی -

باالخره درمون می شه یا مرگه درمونش و یا درمون 

 گیره.کشه و یا باالخره آروم میداره. یا می

را سردرگم شانه باال انداخت و بی ربط در جواب ری

 مرد لب زد:
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تا االن تو این شرایط نبودم، همه چیز به طور  -

عجیبی قاطی هم شده. هیچ وقت فکر نمی کردم 

ه حتی دلم نخواد قدر درگیر بشم کیه روزی ان

حرف بزنم! اصوال آدم برونگرایی هستم اما 

متاسفانه در حال حاضر هیچ حسی ندارم یه 

 طوری انگاری میون زمین و آسمون گیر افتادم. 

یک نفس گفت و در نهایت نفس عمیقی از سینه 

ی خارج کرد و مات شده سر چرخاند و  خیره

ود، اده بفروشگاهی که ویترینش را انواع مانتو زینت د

ماند. سکوت مرد باعث شد تلخ لب بگزد و سر به 

 زیر روی زمین ضرب بگیرد. 

کنم خب دروغ که این طور! اگر بگم درکت می-

رن، در نهایت پاک نگفتم، شرایط سخت میان و می
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شن و شبیه به یه زخم سر بسته یه گوشه هم نمی

دن و بعدشم گاه و بی گاه سر باال خودشون رو جا می

دن ولی بحث اینه که رن و خودشون رو نشون میمیا

باید درکشون کرد و اینو فهمید که درد ها هم بخشی 

از زندگی هستن و باید باهاشون کنار اومد...دردها هم 

 باالخره یه سرانجامی دارن.

 را متفکر تنها لب زد:ری

طوری باهاشون باید دونم چهدرست می گید اما نمی-

خیلی زمان کمی گذشته ها تازه  کنار بیام! خسته شدم.

چند وقته ما انگاری چند سال گذشته هرچند که درد 

 هویی سر بازهای قبلی و چند وقت پیش هم خیلی یه

کردن و روی این دردا نشستن. قبال با اون یکی 

تونستم کنار بیام و امید به درست شدنش داشته می
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باشم اما با وجود درد جدید حس می کنم دیگه قرار 

نیست درست بشه...دیگه زندگی قبل از درد هامو 

ترسیدم از فراموش کردم انگاری! من قبال هم می

خیلی چیزا اما بودن کسایی که بهشون پناه ببرم اما 

 حاال جفتشون نیستن و جفتشون تنهام گذاشتن. 

دادیار از پشت میز برخاسته و سمت در رفت و 

تلخ های دختر خاطرات هنگام گوش دادن به حرف

خود را به یاد آورد. در را بست و باز سمت میز 

برگشت و به جای صندلی این بار روی میز خلوتش 

 نشست. 

فهمم، گاهی یه جوری دورمون خالی می شه که می-

فهمیم چی شد که اصال این اتفاق افتاد. حتی نمی

روزی که مادر آکام فوت شد این حالو با تمام وجود 
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ز نظر خودم تنها ترین آدم احساس کردم...اون روز ا

روی زمین بودم. گذشت حتی زودتر از چیزی که 

کردم اما اون درد عمیقش همیشه یه گوشه فکرشو می

اومد خودش نشست و هر زمان که موقعیتش پیش می

داد...تا حدودی درمان شد و آروم اما رو نشون می

فراموش نه، هیچ بیماری سختی های دردشو فراموش 

 کنه.خاکش می کنه فقطنمی

را مات مانده از سخنان مرد تنها به این اندیشید که ری

 چرا به جای نام زنش از لفظ مادر آکام استفاده کرد. 

 متاسفم!-
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نباش، گذشته ها هستن که حال مارو می سازن و -

شه، میشه که اتفاق ای ساخته نمیآیندهاگر نباشن 

 شه جلوشون رو گرفتنیفتن  اما وقتی میان دیگه نمی

ها رو اگر و فقط باید فهمیدشون همین...آشفتگی

بفهمی خیلی زودتر از چیزی که فکرشو بکنی بار و 

 بندیل رو جمع می کنن و می رن...

 مکثی کرد و افزود:

ین که با هر یه چیزی رو تجربه بهم نشون داد، ا-

ضربه به جای ضعیف شدن سعی کنم قوی تر بشم و 

 بلند بشم...وابسته بودی؟

 را مبهوت از سخنان دادیار لب زد:ری

 خیلی.-
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دیگه نباش، سعی کن قوی بودن رو یاد بگیری! -

سعی کن از این به بعد فقط به خودت پناه ببری و 

اونی که آرومت می کنه خودت باشی. هیچ کس 

ی ت...همه میان که برن یه روزی، از بچهموندنی نیس

 آدم که نزدیک تر بهش نیست؟هست؟

 دخترک در خود بیشتر جمع شد  و پاسخ داد:

 نه. -

گاهی اونی که از خونت هستش هم ممکنه ولت کنه -

 بقیه جای خود!

 را لب گزید و ناخواسته پرسید:ری

 یه روزی پسرتون ترکتون کنه باهاش کنار میاید؟-

 فهمید چرا اما ناخواسته گفت:دادیار ن
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با تنها چیزی که هیچ وقت نمی تونم کنار بیام رفتن -

 ی من نیست. آکام! آکام بچه

 ی آخرش درآورد. مکثی کرد و دختر را از شک جمله

ی عمرم که اگر نباشه آکام زندگی منه! احتماال شیشه-

منم احتماال نباشم...مطمئنم االن پیش خودت می گی 

رو می زنم که خودم بهش عمل نکردم!  دارم حرفی

آره حق با توئه ولی تو سعی کن تنها زندگی کردن و 

وابسته نبودن رو یاد بگیری. سعی کن قوی و 

 گاهت خودت باشی.تکیه

 چه طوری می شه؟-

خود نفهمید چه کسی از ذهنش گذر کرد! او یا 

رائین؟ حتی نفهمید برای چه این جمله از دهانش 

 خارج شد. 
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 شه، فقط مرگه که چاره نداره. الخره درست میبا-

دخترک نفس از سینه خارج کرد و لب روی هم 

 فشرد. 

وقتی درد کشیدنشون رو می بینم حالم بد می شه! -

 تونماد برای این که نمیحتی...حتی از خودم بدم می

باعث بهتر شدنشون بشم. باعث حال خوبشون، من 

 ه از دنیای سرد ویاد گرفته بودم که وابسته باشم ک

خشک پدر و مادرم به دوتا دنیای دیگه پناه ببرم اما 

جفت اون دنیا ها حاال جلوی چشمام دارن نابود می 

آد. اونا وقتی من شن و از دست من کاری بر نمی

خراب بودم درمونم بودن اما حاال که اونا خرابن حس 

بی عرضه بودن دارم وقتی نمی تونم دست هیچ 

 گیرم. کدومشون رو ب
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 اش کرد و لب زد:ی کتابخانهدادیار نگاهی را روانه
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آد...هر بعضی اوقات از دست ما هیچ کاری بر نمی-

شه. حتی شه که نمیچی قوی باشیم، گاهی نمی

بعضی اوقات تالش هامون مارو می فرستن ته چاه به 

 جای کمک کردن و بهتر شدن. 

ای با ای که به در خورد سر باال آورد و لحظهبا تقه

دور کردن موبایل از صورتش بفرماییدی گفت، 

ر را گشود و اشاره کرد که زمان مراجع  ذاکری د

اش است. دادیار سر تکان داد و با خروج او بعدی

 دادیار باز موبایل را به گوش چسباند. 
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 ببخشید یه لحظه خانوم ذاکری اومدن داخل!-

 را سکوت کرد و دادیار گفت:ری

من االن مراجع دارم مجبورم قطع کنم اما اگر کاری -

مهم نیست باهام تماس بگیر!  داشتی هر زمان از روز

 خوشحال می شم بتونم کمکت کنم. 

 را شرمنده تشکر کرد.ری

 ممنونم ازتون واقعا به خاطر وقتی که گذاشتید. -

 اس!وظیفه-

را پس از خداحافظی کوتاهی موبایل را قطع کرد، ری

متفکر برنامه اسنپ را باز کرد، اول خواست مقصد 

با یادآوری موضوعی لب بیمارستان را انتخاب کند که 
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روی هم فشرد، از برنامه اسنپ خارج شد و پیامی را 

 برای رائین فرستاد. 

)نخواب! یکم طول می کشه تا بیام، به بابا می گم -

 بره، کارت دارم.(

به ساعت روی مچش که روی هفت عصر توقف 

کرده بود نگاه دوخت و با حرکت آنی مقصد مورد 

د که با صدای پیامک نظر را روی اسنپ انتخاب کر

 ی برادرش افتاد و وارد آن شد. نگاهش باز به شماره

 اد.()هستم آبجی، بیا خوابم نمی-

 را با لبخند به سرعت تایپ کرد.ری

 )دوست دارم داداشی.(-
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پیام را فرستاد و باز وارد برنامه اسنپ شد و مقصد 

ی راننده که روی مورد نظر را تایید کرد و شماره

فتاده بود را گرفت با پیچیدن صدای سالم مرد موبایل ا

پشت خط، مکان توقفش را پرسید و بعد از پرسیدن 

رسد موبایل را قطع کرد و منتظر این که چه زمانی می

اسنپ ماند. با ایستادن پراید سفیدی مقابل دختر از 

روی پله بلند شد و سمت ماشین قدم برداشت. با 

سر به شیشه  سالم آرامی روی صندلی جا گرفت و

 چسباند.
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داد، اوی محبوبش لیاقتش بیشتر باید او را نجات می

از تخت بیمارستان بود. موبایل  درون دستش را نگاه 

کرد و با کشیدن انگشت شست روی صفحه لمسی 

ز زدن رمز وارد آن، موبایل  را روشن کرد. بعد ا

هایشان ایستاد. مانند گالری شد و روی یکی از عکس

همیشه لبخند پررنگی روی لب داشت و از ته دل 

زد. حس خوب درون عکس لبخند را به قهقهه می

لبانش هدیه داد. دیزین رفته بودند و در آن سرما 

ای آش بود و او هی آزارش دست هر کدام کاسه

هایش تهدیدش روی لباسداد و با ریختن آش به می

ی قشنگشان به قدری زیبا بود که باعث کرد. رابطهمی

حسادت خیلی ها شده بود. اوی محبوبش همیشه در 

چشم بود و همیشه خواهان داشت. با سرانگشت 
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ی خندانش را ی او زوم کرد و چهرهروی چهره

نوازش کرد. دنیا چه طور توانست با او بد کند؟ به 

رفته بود که با صدای راننده از فکر  قدری در فکر فرو

 خارج شد.

 رسیدیم خانوم.-

را هزینه را نقدی حساب کرد و با برداشتن پاکت ری

ی ی خانهاش پیاده شد. در نگاه اول خیرهو کوله

ای بزرگ در یکی از مناطق ویالیی مقابلش شد. خانه

ی توکلی که خیلی خوب تهران! او تک فرزند خانواده

 یچیز کم نداشت. زیبایی خانه میان کوچهعمال هیچ 

زد، به سمت آیفون قدم برداشت که در طویل برق می

پارکینگ گشوده شد، با دیدن ماشین توکلی بزرگش 

گامی به جلو برداشت تا در دید باشد. مرد با دیدن 
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ای آشنا ماشین را متوقف کرد و به سرعت پیاده چهره

 شد. 

 را؟ری-

 جلوتر رفت. را با لبخندی ملیحری

 سالم. -

مرد با لبخند غمگینی ماشین را دور زد و مقابل دختر 

 ایستاد. 

 سالم دخترم، خوبی؟-

 را سر تکان داد و لب زد:ری

 واقعیتش نه!-

 اتفاقی افتاده؟-
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را سر باال آورد  و نگاه چشمان خاکستری که هم ری

رنگ نگاه او بود انداخت، نفس از سینه خارج کرد و 

 گفت:

 آم.پیش امیر پارسا میاز -

با خارج شدن نام پسرش از زبان دختر با درد چشم 

 بست و دست روی پیشانی گذاشت.

 رهاش کردید؟-

 مبهوت و شک زده چشم گشود و لب زد:

 چی؟-

 را با درد پرسید:ری

 پسرتونو ول کردید؟-
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 این چه حرفیه دخترم؟-

 ی مرد لب زد:دخترک خیره چهره

 چند وقته نرفتید دیدنش؟-

اش باال و پایین شد. مرد نگاه گرفت و عصبی سینه

ی مرد کامال مانند پارسا بود، حتی هیکل چهارشانه

ی شرقی مرد را ارث برده بود و پارسا کامال چهره

 ی غربی مادر نداشت. هیچ شباهتی به چهره

 را جان؟یم داخل ریبر-

دخترک سکوت کرد و مرد به سمت در حرکت کرد، 

ای بعد در گشوده شد. توکلی آیفون را زد  و لحظه
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ای به دختر کرد تا وارد شود و پس از ورود اشاره

را خود وارد شد. سوییچ ماشین را سمت باغبان ری

 گرفت و گفت:

حاجی سوییچ رو بده حمید ماشین رو برگردونه -

 نگ.پارکی

را که سردرگم میان حیاط بزرگ و سپس سمت ری

 سر سبز خانه ایستاده بود، چرخید.

 باز شده مثل زمانی که پارسا بود. -

 توکلی نگاه در حیاط چرخاند و خفه لب زد:

کار آدالیاس می گه می خوام وقتی استفان بر می -

 گرده این جا رو مثل قبل ببینه!

 را شاکی پرسید:ری
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 استفان؟هنوز می گید -

ی مرد با تلخند دختر را سمت آالچیق مورد عالقه

را وارد آالچیق شد و امیرپارسا راهنمایی کرد، ری

 ای روی صندلی درختی نشست. گوشه

دیگه حتی اجازه نمی ده ما هم بگیم امیر پارسا! فقط -

استفان. جدیدن هم که می گه باید برگردیم 

گردم. از ایران یگه پسرمو برمی دارم و بر مآلمان...می

 متنفر شده...اینم شده زندگی ما!

 را حیران لب زد:ری

 چی؟-

مرد نشسته روی صندلی مقابلش، پنجه میان موهایش 

 فرو برد و در حالی که به زمین خیره شده بود، گفت:
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حال پارسا رو آدالیا هم تاثیر گذاشته، پارسا هم هیچ -

 آد. جوره راه نمی

 دست خودش نیست!-

 را افزود:باال آورد و ری مرد سر

ذهنش پر شده از یه مشت توهم و تخیل! -

 تونه...چرا سه ماهه نرفتید پیشش؟نمی

 ی مرد پررنگ تر از قبل به چشم آمد.درد در چهره
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یشش و پدو سه بار آخری که رفتیم آدالیا بحث رفتن-

کشید و اونم فقط داد زد بریم، گفت نریم یه بالیی 

 آره. سر خودش می

 مرد متاسف سر تکان داد.

 ی ماست. بچه ترسیدیم! امیر پارسا یه دونه-

 تکیه زد به بخش سخت آالچیق و چشم بست.

 چه بالیی بود که سرمون اومد آخه!-

 را با بغض در حالی لب با زبان تر می کرد پرسید:ری

 دونید؟شما منو مقصر می-

 مرد سر باال آورد و متعجب لب زد:

 چی؟-
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من نمی دونستم امیر پارسا چی کار می کنه! حتی از -

اعتیادش هم خبر نداشتم. هیچ وقت فکرشم نمی 

کردم امیر پارسا بخواد سمت اعتیاد بره! وقتی کنار من 

بود خوب تر از اون چیزی بود که فکرشو 

ی یه آدم معتاد رو هم پارسا حتی چهرهکردم...امیر می

 نداشت. کامال سرزنده بود.

نه دخترم هر چی پیش اومده سر کله شقی های -

خود پارساس...امیر پارسا کنجکاو بود و تو همه چی 

یه سری فرو می کرد. من خوشحال بودم همراهشی 

چون عاقل تر از پسر کله خراب خودم بودی. تو این 

دونست عاقبت ره، خودش میاتفاق خود پارسا مقص

هاش چیه اما بدون توجه به التماس من و شیطنت

داد. هر روز از تو کالنتری مادرش ادامه می
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کشیدمش بیرون! یه روز مهمونی بود و یه روز با می

ذاشت. در واقع مقصر خودمم که رفقاش کورس می

 پسرمو تو ایران به سبک غرب بزرگ کردم. 

 گریبان فرو برد. را بغض کرده سر در ری

دن، با امروز خون گریه کردم وقتی دیدم آزارش می-

سرنگ از حال می برنش! دست و پاهاشو می 

 بندن...امیر پارسا...

قطره اشکی از چشمش چکید و پلک روی هم 

 گذاشت.

هاش تنگ شده آقای توکلی، حتی دلم واسه خنده-

 واسه سر نترسش...دلم واسه پسرتون تنگ شده.

 آورد و محزون پرسید: سر باال
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 باید چی کار کنم؟-

مرد ناچار از نداشتن پاسخی برای دختر محکم دست 

 به صورت کشید. 

گاهی حس می کنم اصرارم برای اومدن به ایران بعد -

از به دنیا اومدن پارسا اشتباه بوده، کاش همون جا می 

 موندیم. 

 را با غیظ غرید:ری

تک لحظات  پارسا عاشق ایرانه! پارسا از تک-

قدر دونید چهزندگیش لذت می برد، خودتون می

 سرزنده و شاد بود. 

را جان دیگه به چه قیمتی؟ نابود کردن خودش؟ ری-

تو امیر پارسا آثاری از پسر گذشته مونده؟ پارسا با 

ی ما گرفت. پارسا دستای خودش زندگی رو از همه
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دونست ما فقط یه دونست مادرش عاشقشه! میمی

 اونو داریم. دونه
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را انگشتان ظریفش را مشت کرد و خسته پاکت ری

 درون دست را روی میز درختی گذاشت. 

 دست خودش نبود اون اتفاق!-

را در مرد خشمگین از جا بلند شد و پشت به ری

کنارش آویزان بود حالی که دستانش مشت شده 

 ی باغ شد.خیره
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آدم های دورش چه قدر گفتم یه مشت کثافت  -

قدر گفتم همه مثل خودت اطرافتن پارسا! چه

 نیستن! گوش نداد که نداد. 

 سمت دختر چرخید و غرید:

پارسا کشت خودشو واسه هیچ و پوچ! هیچ وقت -

واسه هیچی مجبورش نکردم! آزاد بود چه تو 

 ی و تحصیلش. روابطش چه تو زندگ

ای رنگ مرد با حرص سر تکان داد که تار موی قهوه

 اش افتاد. در پیشانی

کردم تا سبک سری رو از وجودش کاش اجبار می-

آوردم. کاش اصال پسر بگیرم کاش ترسو بارش می

قدر کله شق باشه. هر روز که با دکترش شد که اننمی
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حرف می زنم و از حال بدش خبر می ده یه دور 

 شم. پارسا حیفه واسه بیمارستان!میرم و زنده مییم

 می شه یه خواهشی کنم؟-

مرد چرخید و مغموم نگاه دختری انداخت که خوب 

 دانست برای پسرش با ارزش است. می

پزشک پارسا گفت با شما حرف زده اما رد کردید! -

 ذارید پارسا تو خونه درمانش رو بگذرونه؟چرا نمی

 دختر شد و سپس گفت:ای مات مرد ثانیه

 ترسم.می-

 از چی؟-

 ای درهم پاسخ داد:مرد با چهره
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این که اتفاقی براش بیفته! این که دست به کار -

 ای بزنه! اون جا مراقبش هستن.احمقانه

 نیستن.-

 را دردمند لب زد و مرد همچنان خیره ماند. ری

کنه حال پارسا اون جا خوب نیست! حس می-

 رید پارسا برگرده خونه. دوستش نداریم. بذا

 را از جا برخاست و در قبال سکوت مرد افزود:ری

گردم یه روانشناس و روانپزشک خوب من خودم می-

ی گیریم نمیذاریم اتفاقکنم، براش پرستار میپیدا می

 براش بیفته. پارسا تو خونه خیلی بهتره. 

 خندید هرچند تلخ اما تبسم کرد. 



 

Romanzo_o 951 

رستان به حال اون زندگی پارسا مرده تو اون بیما-

نمیگن اگر فقط باز بودن چشماش براتون مهمه که در 

خواد. نمیحقش خیانت کردید. پارسا این زندگی رو 

حاضره بمیره اما تو این فالکت نفس نکشه. شما 

دونید شناسید میپسرتون رو بیشتر از من می

طوریه! اجازه بدید امیر پارسا برگرده من قول چه

 ل خوبشو ببینید. دم حامی

ام بمونه رو دستم دختر! امیر ترسم جنازه بچهمی-

پارسا زندگیه ماست حتی همون نفس کشیدنش امید 

 ماست.
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اش را به روی سر کشید و را شال افتاده روی شانهری

 لب زد:

تونیم رو زندگیش زندگی اونه! نمیپارسا چی؟ این -

فقط به خاطر نفس کشیدن قمار کنیم. با هر روزی که 

بازه زندگی رو تو اون گذره پارسا بیشتر میمی

 بیمارستان. 

اش را درست کرد و پاکت را دوباره از روی میز کوله

 برداشت. 

اومدم همینو بگم! اومدم بگم که پسرتون رو رضایت -

 ندان آزاد بشه. بدید تا از اون ز

نگاهی به ساعت که دیگر کم کم به نه شب نزدیک 

شد کرد. حیاط ویال در آن شب و میان چراغ های می

زد و سبزی درختان همیشه سبز رنگی رنگی برق می
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سرو، آزالیا و صنوبر کوچک یا به قول پارسا کوتوله  

زینت حیاط شده بود. از سویی دیگر پاییز قدرت 

ی درختان و گیاهان باغ کوچک هخود را نشان بقی

ویال داده بود و آن ها را به رنگ نارنجی و زرد 

 درآورده بود. 

 دم.فکرمو می کنم و بهت خبر می-

 را لبخندی روی لب آورد. ری

شم تغییر نظر بدید. من دیگه ممنون، خوشحال می-

 باید برم. 

 مرد به سرعت گفت:

االنا پیداش بمون دخترم شام رو پیش ما! آدالیا هم -

 شه. می
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 را معذب گفت:ری

 ممنون باید برم پیش برادرم. -

 رسونمت. شم، بیا خودم میپس مزاحمت نمی-

 را خواست مخالفت کند که مرد به سرعت گفت:ری

خوای پارسا بفهمه پدر منو در بیاره؟ بیا دختر منو می-

 و با اون بچه در ننداز!

عمیقی روی را از خوب شدن حال پارسا لبخند ری

 هایش نشست و با مرد همراه شد.لب

تقریبا  یک ساعت در راه بودند و پس از رسیدن و 

تشکر از مرد، سمت بیمارستان دوید و امیدوار بود که 

س های بیمارستان را نفس نفرائین نخوابیده باشد.  پله
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زنان باال رفت و کنار اتاق رائین که رسید چند نفس 

 زدن وارد شد. عمیق گرفت و بدون در 

با دیدن رائین که کسل با موبایلش مشغول بود لبخند 

 پررنگی روی لبانش نشست. 

 طوری شما؟چه-

رائین را صدای ری را سر باال آورد و نگاه خواهر 

 انداخت. 

 ممنون، خوبی؟ نبودی از ظهر؟-

را نزدیک شد و در حالی که یخچال اتاق را برای ری

 کرد، گفت:برداشتن پاکت آبمیوه باز می

کارا پیش یکی از دوستام بودم، کارم داشت...چی-

 کردی؟
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رائین زانوهایش را در آغوش گرفت و با لب و 

 ی آویزان گفت:لوچه

هیچ یکم کتاب و موزیک! من نمی دونم وقتی کار -

کنن چرا نمی ذارن مرخص بشم و به خاصی نمی

 وقتش بیام؟

لیوان به را شانه باال انداخت و در حالی با دو ری

رفت، کنار او روی تخت نشست. سمت برادرش می

 لیوانی را سمت او گرفت و گفت:

شی کسی ریخت میاش رو نیگاه! بیلب و لوچه-

دونن دیگه فردا بعد اد سراغتا! حتما یه چیزی مینمی

از شیمی درمانی هم باید تا شب بمونی بعد گفتن 

 کنن انگاری. مرخص می

 ره زد و افزود:به لیوان در دستش اشا
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 بخور کارت دارم. -

رائین لب به لیوان چسباند و سوالی نگاه او کرد که 

را وسایلی که تهیه کرده بود را از پاکت خارج کرد ری

 و رائین با دیدن آن ابرو در هم کشید. 

 نه-
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 بخند ملیحی لب زد:دختر اما با ل

 آره.-

رائین چانه روی زانوهایش نهاد و نگاه همرنگ 

 های  خود را کاوید. چشم
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 خیال آبجی!بی-

ریزه باالخره که چی؟ بعد شیمی درمانی می-

موهات...تازه انشاهلل با همین شیمی درمانی همه چی 

 اکی بشه و دیگه نیازی به جراحی نباشه. 

 رائین سرچرخاند و گفت:

 ممم، شاید.هو-

 حلقه دستانش را بیشتر دور زانو فشرد.

 آبجی؟-

 را دست میان موهای رائین فرو برد و پاسخ داد:ری

 جان دلم؟-

 تونم بازی کنم؟به نظرت می-



 

Romanzo_o 959 

را در سکوت موهای برادرش را نوازش کرد و ری

ی او انداخت. جوابی برای ی رنگ پریدهنگاه چهره

اش بعد از درمان دانست دردانهسوال او نداشت! نمی

توانست بازی کند یا نه! برای جواب سوالی باز هم می

 توانست رائین را گول بزند. دانست نمیکه نمی

 دونم. نمی-

 را افزود:باال آورد و ریرائین ناامید سر

 دونم داداشی.دونم! نمیواقعا نمی-

 رائین لب گزید و با تلخند نگاه از او گرفت.

ولی مهم نیست رائین! حداقل نه برای من نه برای -

 مامان و بابا. 

 ی صحبت به رائین بدهد باز گفت:بدون آن که اجازه
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 لاین که سالم باشی برای ما بهترین اتفاقه! والیبا-

تونی بکنی. نشد؟ نشه خب! هزار تا کار دیگه می

ر شی سرائین بیماری تو سخت نیست آره اذیت می

درمانش ولی من روزی هزار بار خداروشکر می کنم 

قدر ناامید نباشی خوام که انکه بدتر نشد. ازت می

خوام همون آدم قوی قبل از این لطفا! رائین ازت می

ه پشت من بود با یه بیماری باشی. برادری که همیش

بیماری نباید از پا در بیاد حتی اگر اون بیماری باعث 

 مرگ تموم آرزوهات بشه. 

 یرائین خواست سخنی به زبان بیاورد که با تقه

کوتاهی در گشوده شد و نگاه خواهر و برادر به 

 پزشک افتاد. 

 چه طوری شما آقا رائین؟-
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 داخت. اال انرائین تنه به بالشت تکیه زد و تای ابرو ب

دونم به حال االنم چی می تونم بگم! مطمئنن که نمی-

خوب نیستم کمتر از یک هفته گذشته و من هنوز 

 شه. باورم نمی

پزشک پرونده درون دستش را روی میز مقابل تخت 

 گذاشت و گفت:

حق داری رائین کسی از تو انتظار نداره به این -

 زودی کنار بیای. 

سینه خارج کرد و جدی نگاه رائین نفس عمیقی از 

 دکتر انداخت.
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یه سوالی ازتون دارم دوست دارم رک و راست -

 جوابمو بدید. 

 مرد منتظر ماند و رائین پرسید:

دید که من باز بتونم به زمین قدر احتمال اینو میچه-

 برگردم؟

ای را مات ک دست روی سینه گره زد و ثانیهپزش

 رائین ماند. 

 دوست داری چی بشنوی رائین جان؟-

 واقعیتو!-

پزشک سری تکان داد و در حالی که ساعد به میز 

 داد، پایش را مقابل آن یکی پا آورد. تکیه می
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خب! واقعیت اینه که مشخص نیست رائین! ما باید -

شرایط تو رو بسنجیم. بدنت به درمان چه عکس 

العملی نشون بده این مهمه! دوره نقاهت رو 

ی خودت چه طوری باشه! طوری بگذرونی و ارادهچه

احتمالش کم نیست و زیادم نیست. رائین متاسفانه 

تی تومور جای بدی از مغزت قرار گرفته که ما ح

تونیم جراحی کنیم! پس باید با شیمی درمانی از نمی

تونی از پسش بین بره. جوونی و کم سن و سال! می

ی سخت و سنگینی بر بیای...شیمی درمانی دوره

کنم که از پسش بر بیای. یه هستش ازت خواهش می

تایمی رو اصال به بازی فکر نکن. رائین تو حداقل 

زه دو سال نیاز داری تابرای برگشتن به یک و نیم الی 

 اگر مشکالتت حل بشه. 
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رائین لب به دهان کشید و با مشت کردن انگشتان 

 جفت دستانش لب زد:

 پس خیلی کمه احتمال. -

 پزشک با تکان سر به طرفین پاسخ داد:

 همه چی به خودت بستگی داره!-

را مرد برای برادر مهربانش. با رائین سکوت کرد و ری

سوی پیشانی برد و آخ ریزی  حس سردرد، دست به

 را لب زد. 

 خوبی پسر؟-

در جواب پزشک محکم سر به بالشتکی که 

 گاهش شده بود فشرد و گفت:تکیه

 کنه. سرم درد می-
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 گم بیان برات مسکن بزنن!می-

 رائین سکوت کرد و پزشک افزود:

اومدم یه سر بزنم بهت، شیفت من تموم شده اما -

 یاز داشتی بگو بهشون. همکارا هستن هر چیزی که ن

 باشه. -

را پزشک با خداحافظی از اتاق خارج شد و ری

 مظلومانه پرسید:

 ذاری موهاتو بزنم؟می-

 رائین با رنگ و رویی پریده و زرد لب زد:

 حالم بده آجی، تهوع و سردرد دارم. -

را که حتی با آمدن دکتر هم از روی تخت بلند ری

 تر نجوا زد: نشده بود، سر کج گرفت و آهسته
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 توروخدا داداشی! تو فقط سرتو بذار رو پام، باشه؟-

را ی تایید پلک روی هم فشرد. ریرائین به نشانه

ریش ای که از تهخود را سمت رائین کشید و گونه

 اش پر شده بود را بوسید. چند روزه

 تو دم و بازدم منی رائین. -

 ه جلورا رائین را برائین با لبخند نگاهش کرد و ری

هل داد، خود به بالشت تکیه زد و اول از همه پارچه 

اش انداخت و سفید و تمیز را روی پاهای دراز شده

سپس کمر برادرش را گرفت و کمک کرد تا رائین 

 روی ران پاهایش دراز بکشد.
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میان موهای پر پشت او فرو برد و اول از همه پنجه 

ای روی پیشانی سفیدش کاشت. ماشین اصالح بوسه

 نو را از جعبه درآورد که رائین گفت:

 خودم داشتم چرا الکی هزینه کردی؟-

خیال در حالی سر و کله زدن با دستگاه غر را بیری

 زد:

 کنه؟این چه طوری کار می-

اهرش رائین دست باال آورد و آن را از دست خو

 کرد گفت:گرفت و هنگامی که روشنش می

 جوابمو ندادی ها!-

 داشت پاسخ داد:را در حالی که شال از سر بر میری
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ی خاطرات این روزا چون بعد از خوب شدنت همه-

 ره تو سطل آشغال. می

 خودمم؟-

اش را هم از تن درآورد و با حرف رائین را بارانیری

 کوبید.  بارانی تا کرده را در صورت او

 خفه!-

رائین باز خندید و دستگاه روشن شده را باال برد و 

ی پر سمت خواهر گرفت، از همان جا هم نگاه چهره

 از حرص او انداخت. 

حرص نخور خوشگله، ولی قبال باادب تر بودی -

 عزیزم!
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شاد از لبخند برادرش دست میان موهای را دلری

 برادرش برد و به آرامی آن ها را کشید. 

 پرو! همینی که هست. -

ی رائین به گوشش اش لحن کالفهگفت و میان جمله

 رسید.

 نکن وحشی سرم درد گرفت. -

 نفسی از سینه خارج کرد و دستگاه را تکان داد.

 بگیر خسته شد دستم. -

ای را نثار برادر دختر دستگاه را گرفت و چشم غره

 کرد. 

 ایششش! -
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ام خدا را زیر لب دستگاه روشن شده را نگاه کرد و ن

 راند. 

 ای؟آماده-

را رائین تنها از ته حلق )اوهومی( را زمزمه کرد و ری

دستگاه را میان موهای برادرش فرو برد و در آن میان 

های لرزان رائین زخم روی چشمان بسته اما پلک

ی کوتاهی قلبش شد. دستگاه را درآورد و با زمزمه

ئین فرو برد و برای بار دوم آن را میان موهای را

موهای خوش حالت پسر یکی پس از دیگری روی 

 ی سفید افتاد. پارچه

 خوب شدنتو ببینم داداشم. -

شد و اش پر شتاب باال و پایین میعصبی سینه

ی خوابزد و البته بیچشمانش از حرص به سرخی می
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ت گفربط نبود. هر چه میشب قبل به این حال هم بی

کرد. از هر ترش میخشمگینکرد و همین گوش نمی

راهی که توانسته وارد شده بود اما به گوش او 

 ای او نالید:توجهرفت. درمانده از بیرفت که نمینمی

 توروخدا بابا! بذار برم. -

دادیار عصبی خودکار درون دست را روی میز پرت 

 اش را مالید. کرد و چشمان خسته

 آکام بسه.-
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محمد با دیدن بحث پدر و پسری کمی خود را 

 دخالت داد تا شاید بتواند پدر رفیقش را راضی کند. 

 کنیم که! بذارید بیاد. عمو به خدا کاری نمی-

ی دادیار سر به طرفین تکان داد و با نگاه به گوشه

 مطب که پسر ایستاده بود، گفت:

محمد جان من به پسرم خیلی اعتماد دارم اما به هیچ -

 ذارم با مدرسه بیاد سفر! عنوان نمی

ای به آکام کاغذ از جا برخاست و با چشم غره

 ی در دستش را درون سطل انداخت. مچاله

اونم کجا؟ شمال. با این اتوبوس های درب و داغون  -

مدرسه که معلوم نیست تو راه ها پیچ در پیچش چه 

 بالیی سر بچه هامون بیاد. 
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اش با را غضب  روی آکام هیستریک خندید و کوله

 کاناپه انداخت.

 این همه بچه منم یکی از همونا!-

دادیار متاسف نگاه پسرش کرد. از چند روز پیش و 

بعد از فهمیدن ماجرای آفرین آکام تغییر کرده بود، 

خواست زمان به عقب بازگردد و طوری که دادیار می

 یچ چیز را به پسرک توضیح ندهد. ه

 برمت خودم.یکم سرم خلوت بشه می-

این بار آکام عصبی صدا بلند کرد و محمد خجالت 

 زده لب گزید.

 خوام با دوستام برم، زندانی که گیر نیاوردی؟می-

 دیگر طاقت نیاورد و با اشاره به در غرید:
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خوای برو هر کی دم حاال اگر میمن رضایت نمی-

دوست داری برات امضا بزنه، برو! آهان یادم رفته بود 

 امضای منم که خوب بلدی. 

 کنی بابا؟چرا اذیتم می-

محمد مبهوت از دیدن روی جدید آکام آن هم مقابل 

پدرش، دست در جیب شلوارش فرو برد و رو به 

 آکام خشمگین لب زد:

 برم، بعدا همو می بینم. داداش من -

آکام سر تکان داد و محمد به سرعت از مطب خارج 

شد و آکام این بار مقابل پدر که تقریبا هم قدش بود 

 قد علم کرد. 

 آبرومو جلو دوستم بردی. -
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 دادیار با آرامش لب زد:

 من یا خودت؟-

آکام صدا روی سر انداخت و جفت دستانش را در 

 هوا با شدت تکان داد.

 ست از سرم بردار من اسیرت نیستم. د-

های ای درهم  از میان دنداناین بار دادیار با چهره

 اش غرولند کرد.شدهچفت

صداتو بیار پایین این جا محل کار منه! برو هر کاری -

دم حاال دوست داری بکنی انجام بده. من رضایت نمی

 هر طوری دوست داری برو!
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 پسرک سکوت کرد و سر به زیر انداخت. 

دیگه شورشو درآوردی! برو هر کاری دوست داری -

 شی. گم فقط بدتر میبکنی، بکن. هی هیچی بهت نمی

خوام؟ این که با دوستام برم مگه من چی می-

 مسافرت چه عیبی داره؟

و محکم آن را  دادیار عصبی سمت در اتاق رفت

بست، بدون شک ذاکری متوجه جر و بحث پدر و 

پسر شده بود. نفس عمیقی گرفت و سمت آکام 

خواست سر پسرک فریاد بزند. آکام را چرخید، نمی

 کرد. پسرک چند سال پیش خود بود.می درک
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آکام جان من نگفتم نرو مسافرت با دوستات!  با -

برمت دوستات برو سفر خودم هر جا بخوای می

 همراهشون باشی. 

 آکام سر تکان داد و لب زد:

 ذاری بزرگ بشم؟ام؟ چرا نمیکنی بچهچرا حس می-

 دادیار مبهوت در جواب سوال پسر گفت:

 من تا حاال از چی منعت کردم؟ -

 آکام با بغض چند روزه در گلویش پاسخ داد:

کنی! واقعیت هیچی رو بهم همه چیو ازم پنهون می-

 گی. نمی

 نگاه سیاه پدرش خیره شد و گفت: در
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ی فکر کردی نفهمیدم چیزی که برام گفتی همه-

ماجرا نیست؟ من حق دارم بدونم چی تو زندگیم 

 گذشته بابا.

 از سفرت رفتی سمت این موضوع که چی بشه؟-

 آکام با غضب دست جلوی پدر گرفت و غرید:

 این موضوع هیچ وقت فراموش نمیشه بابا! -

ی داخلی دهانش را به دندان گرفت و دادیار جداره

سط ی وی کاناپهخیره شدن به سمتی دیگر روی دسته

 اتاق نشست. 

هر چی نیاز بود بشنوی رو شنیدی، دیگه نمیخوام از -

 اون روزا چیزی بشنوم آکام. 
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نویسی ی روی میز به همراه روانی رضایت نامهبرگه

امضا را در همان حال نشسته برداشت و روی برگه را 

 زد و پس از انداختنش به روی میز غرید:

 برو هر غلطی دوست داری بکن آکام. -

ی مبل برخاست و پشت به آکام از روی دسته

 یموهایش را به چنگ کشید. پسرک خم شد و برگه

ای مات آن رضایت نامه را از روی میز برداشت، لحظه

ماند و سپس نگاه پدرش که پشت به او ایستاده بود 

ی انداخت. برگه را مچاله کرد و سمت سطل زباله

ی اتاق رفت. برگه مچاله شده را درون سطل گوشه

ی روی کاناپه زد و سپس از انداخت و چنگی به کوله

اتاق و مطب خارج شد. کاله هودی آبی را روی سر 

های جین گذاشت و جفت دستانش را درون  جیب
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ی خالی اش فرو برد. از آن روز ذهنش به جامشکی

شدن تنها شلوغ تر شده بود. پدر را مقصر هیچ 

دانست اما جز او کسی نبود برای خالی موضوعی نمی

هایش، این روزها اما عجیب دلش مادر کردن حرص

 خواست.می
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م خواست. هنوز هدلش آغوشی جز پدرش را می

دانست مادرش با تصادف مرده است یا اتفاق نمی

دیگری پشت این داستان است! نفس از سینه خارج 

اش برد و کرد و دست به سمت جیب کوچک کوله

هندزفیری سفید را از آن خارج کرد و پس اتصالش به 
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موبایل، آن را درون گوش گذاشت و در مخاطبینش 

 ی مورد نظر گشت.دنبال شماره

ای مکث کرد، ی امیر حسین لحظههروی شمار

سرچرخاند و نگاه ساختمان مطب انداخت. پدرش را 

ناراحت کرده بود، یا یادآوری آن شب چشم بست. 

توانست به اتفاقی که ممکن بود یک لحظه هم نمی

ت دانسبرای پدرش بیفتد فکر کند. او همه چیز را می

کرد اما گاهی دست خود نبود، هیچ زمانی باور نمی

ی تلخی پشت زندگی پدر و البته خودش چنین قصه

ی امیر حسین را لمس کرد و منتظر ماند باشد. شماره

 که پس از سه بوق  صدای پسر در گوشش پیچید. 

 امیر حسین کجایی؟-
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امیر حسین نگاهش را روی مهتاب چرخاند و 

 متعجب از تماس آکام پاسخ داد:

 طور؟ی مهتاب! چهخونه-

فتگی  را از لحن خود حذف کند، سعی کرد غم و گر

 نفسی گرفت و با نگاه به خیابان لب زد:

 شه بیام پیشت؟می-

حسین که متوجه ناقص بودن موضوعی شده بود، 

 ی پیشانی خاراند.گوشه

 فرستم برات!لوکیشن می-

 پسرک باز هم به ساختمان مطب خیره شد. 

 باشه.-

 امیر حسین مشکوک پرسید:
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 مشکلی پیش اومده؟-

 آکام پکر لب زد:

 نه -

امیر حسین دیگر حرفی نزد و تنها به گفتن )منتظرتم( 

اکتفا کرد. لوکیشن را باز کرد و با دیدن مقصد آه 

اش خارج شد. زیادی دور بود برای او، بلندی از سینه

ی تهران! مترو را به آژانس و تقریبا در باالترین نقطه

 ی خرجاسنپ ترجیح داد به قول پدرش هم پول اضاف

کرد و هم در ترافیک تهران  زودتر به مقصد نمی

رسید. با کمی پیاده روی مسیر مترو را طی کرد و می

های ایستگاه مورد نظرش را پس از گرفتن بلیط پله

پایین رفت. هنوز هم از این کار مطمئن نبود و 

دانست که پدرش را خشمگین خواهد کرد. زمان می
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س از آمدنش سوار شد و کمی را منتظر مترو ماند و پ

با ندیدن جای خالی برا نشستن به آن یکی در مترو 

اش را از تکیه زد و   روی زمین نشست. کتاب دینی

کوله پشتی درآورد و درس مورد نظر را گشود، 

نگاهش به کتاب بود اما فکرش در جایی دیگر سیر 

زد، آن دو که جز کرد. نباید سر پدرش فریاد میمی

دانست که را نداشتند! خوب می دیگر کسییک

قدر رفتارش پس از آن شب تغییر کرده است. چه

دانست اما دست خود نبود، سر به در مترو خوب می

 تکیه زد و کتاب را میان دستانش لوله کرد.
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 مامان!-

چرخاند و تازه متوجه شد به ای سربا صدای کودکانه

قدری حواسش پرت بوده که به جای واگن مردانه 

وارد واگن مختلط شده است، با دیدن دختری کنارش 

معذب کمی خود را جمع کرد تا باعث آزار کسی 

 نشود با صدای کودک دوباره سر بلند کرد. 

 مامان گشنمه!-

  زد.کشید و غر میدخترک مانتوی بلند مادرش را می

 دم. ندا غر نزن برسیم خونه بهت ناهار می-

اش برد و از جیب پشتش کیکی دست به سمت کوله

که صبح پدر برایش گذاشته بود را درآورد و دختر 

 بچه را صدا زد. 
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 کوچولو!-

 ای نکرد و باز مانتوی مادرشدخترک اول توجه

 را کشید.  

 دختر خانوم!-

را  کودک سمت آکام چرخید و پسر نوجوان کیک

 سمت او گرفت.

 بیا مال تو!-

زد مشت در کودک که تقریبا چهار و پنج ساله می

دهان فرو برد و با نگاه به مادرش منتظر اجازه از 

 سمت او ماند. 

 خوره. ره خونه ناهار میزحمت نکشید آقا االن می-

 آکام با لبخند گفت:
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 گیره من نیازی ندارم. این یکم ته دلشو می-

ی مادرش دست جلو برد و کیک را از هکودک با اجاز

 آکام گرفت و خیلی آرام تشکر کرد. 

 ممنون. -

 نوش جونت. -

مادر کودک هم تشکر کرد و دقیقا در همان ایستگاه 

ای پیش مهر پیاده شدند. آکام اما دلش  لحظه

ای که زن نثار دخترش کرده بود، ماند. لب مادرانه

 هایاش به آیهگزید و با گذاشتن ساعد به زیر چانه

کتاب زل زد. اگر آفرین زنده بود هم ناز او را مانند 

کشید؟ اگر بود اصال او را دوست بقیه مادرها می

سر و ته بود داشت؟ یا که چون حاصل یه ازدواج بی

شد؟ سردرگم نگاه چرخاند و بغض و از او متنفر می
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غم  گلویش را فرو فرستاد. او که به این شرایط 

اش بود! او که هیچ وقت یاد مادر نداشتهعادت کرده 

افتاد! پس چه شد که به ناگهان آفرین میان نمی

اش جا خوش کرده بود؟ کتاب را خاطرات نداشته

بیشتر جلوی نگاهش گرفت تا به فراموشی بسپرد 

ره باهمه چیز را! اما ذهنش تصمیم گرفته بود به یک

رین آف حتی نفس کشیدن را از  او منع کند با یادآوری

مادری که نبود تا مادری کند! نبود تا مانند بقیه مادرها 

زد ی پسرش برود. گاهی به سرش میقربان صدقه

برود و واقعیت را کامل بیابد اما با یادآوری پدرش 

شد. پدرش تنها همه چیز به فراموشی سپرده می

دارایی او از این زندگی بود، شاید با رفتن پی کسی 

او را تنها گذاشته بود پدرش را هم که در دو سالگی 
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ای حرکتی چند دقیقهداد. آن شب و بیاز دست می

پدرش زندگی را برای او زهر کرد طوری که هنوز 

اش را میان دلش برپا اش پاییز، سفرههم با یادآوری

 کشید.کرد و غم آشکارا خود را به تصویر میمی
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او قبول کرده بود که شخصی به عنوان مادر در 

اش وجود ندارد اما چند روزی بود که فکر زندگی

کرد زمانی که پس از تجاوز او را به ازدواج با یه می

پسر بچه اجبار کرده بودند، حالش چه بود؟ عادی بود 

شد چون مقابل م متنفر میکه حتی گاهی از پدرش ه
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دانست اش نایستاده بود؟ هرچند که میخانواده

 مسخره است و پدرش تنها کودکی سیزده ساله بود!

اما ظلمی که در حق مادرش شده بود زیادی بزرگ و 

آزار دهنده بود. آفرین چه حالی داشت وقتی برای 

آوردن او اجبارش کرده بودند؟ به یاد چند روز پیش 

! از پدرش پرسیده بود که خاک مادر چشم بست

کجاست و دادیار تنها با سکوت جواب پسرک را داده 

 بود.

ی مادرش را ندیده و دلتنگش بود. او حتی چهره

انصافانه حتی یک عکس هم از مادر نداشت! اما بی

ای که از خدا داشت این بود ها تنها خواستهاین روز

اشد و ماجرای که واقعا مادرش بر اثر تصادف مرده ب

 تلخ دیگری پشت مرگش وجود نداشته باشد.
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با صدای زنگ موبایل به صفحه آن خیره شد و با 

ی پدرش ریجکت کرد، با خود لج کرده دیدن شماره

دانست اما در حال حاضر تنهایی بود یا پدرش را نمی

داد. صدای زنگ دوباره در گوشش را ترجیح می

خاموش کرد. از جا پیچید و اون این بار موبایل را 

اش را درون کوله فرستاد و برخاست، کتاب دینی

موبایل را در جیب هودی گذاشت. یک ایستگاه دیگر 

رسید. ناخوداگاه نگاهش به مکان مورد نظرش می

ی خود را در آن دید زد. ی مترو و چهرهافتاد به شیشه

گفتند شبیه به مادرش است؟ ابوالفضل چه گفته می

 ی آفرین است! انگشتانشیب نصف شدهبود؟ کامال س

آن ها شد. برای محمد  را درهم فرو کرد و خیره

تعریف کرده بود اتفاقات آن شب را و محمد گفته 
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د تردیبود حال یعنی از پدرش متنفر شده است؟ بی

حرف رفیقش را نقض کرده بود. پدر همه کس او 

هایی از خود به خاطر بود، به چشم دیده بود چه زمان

او زده بود. پدرش هم یک قربانی مانند مادرش در 

ی این داستان! مگر تفاوتی داشتند؟ زور یک پسر بچه

توانست باشد! خسته از قدر میسیزده سال مگر چه

اش نگاه از تصویر خود در شیشه های زندگیدغدغه

 گرفت و سر میان مردم چرخاند.

هر کسی مشغول به کاری بود تا به مقصد مورد 

برسد. با ایستادن مترو کوله روی دوش جا به  نظرش

 جا کرد و از واگن پیاده شد. 

پله ها را با دو باال رفت و از مترو خارج شد. سر 

چرخاند و دست روی گردنش گذاشت، آدرس مورد 
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نظر را بار دیگر در سر مرور کرد و سمت تاکسی 

ی خیابان ایستاده های زرد و سبز رنگ که گوشه

ا گفتن آدرس از آن ها راهنمایی بودند رفت و ب

خواست را نشانش داد و خواست. مرد خیابانی که می

گفت که راه زیادی نیست، نگاهی به خیابان انداخت 

 و چهره درهم کرد.

 برید؟شما می-

مرد نگاهی را سر تا پای پسر جوان انداخت  و با سر 

 به ماشین اشاره زد.

 سوار شو!-

آکام سوار ماشین شد و به چند دقیقه نکشید مقابل 

برجی با نمای کرم پیاده شد. از برج مشخص بود که 

برای زندگی در آن باید وضع مالی خیلی خوب باشد. 
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خیال شانه باال انداخت و با از نظر گذراندن بی

ی مورد نظر را ثبت کرد و های مختلف شمارهزنگ

 ی زنگ را فشرد. دکمه

 آکام.بیا تو -

 

  

091 

مضطرب در را گشود و وارد شد اول همه سر در 

البی چرخاند، بیشتر شکل البی هتل بود تا یک برج و 

محل زندگی! کاله هودی از سر برداشت و جفت 

دستانش داخل جیب هودی برد و انگشتانش را در 

کرد. با شنیدن صدایی ترسیده سمت صدا هم قفل 
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چرخید و با مردی که لباس نگهبانی به تن داشت رو 

 به رو شد. 

 بله؟-

 مرد سر تا پای پسر جوان را کاوید و با اخم پرسید:

 از اهالی برجی؟-

آکام متعجب از لحن تند مرد تای ابرو باال انداخت و 

 لب زد:

 خیر. -

 با کی کار داری؟-

یلی امیر حسین را به زبان بیاورد که آکام خواست فام

 با صدای آشنایی نگاه چرخاند. 

 با من هستش آقا وحید.-
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مرد دیگر سخنی به زبان نیاورد و آکام همراه امیر 

حسین شد. در سکوت سوار آسانسور شدند و امیر 

آکامی که در سکوت به زیر پاهایش خیره بود را 

 کاوید. 

 آکام تنها اومدی؟ -

  آورد و در جواب سوال او سر تکان داد. آکام سر باال

 تنها اومدم.-

 دادیار خبر داره؟-

آکام عصبی با کفش روی زمین ضرب گرفت و نگاه 

 از امیر حسین گرفت.

 نه.-
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امیر دیگر حرفی به زبان نیاورد. آسانسور در طبقه 

مورد نظر ایستاد و امیر با دست گذاشتن روی کمر 

آکام او را به خارج از آسانسور و خانه هدایت کرد. 

هایش در بیاورد کنار درب خانه آکام خم شد تا کفش

که با صدای امیر حسین قبل از انجام هر کاری صاف 

 ایستاد. 

 با کفش بیا!-

 ر زیر گوش پسر نوجوان برد و نجوا کرد:س

 زندگی شون با زندگی های ما خیلی متفاوته. -

ای کرد و متوجه حرف امیر حسین آکام تک خنده

کرد، بیشتر مانند قصر شد. وارد خانه که چه عرض می

آمد، بود، شد. بهترین هر چیزی در خانه به چشم می

ها را حتی وسایلی که آکام به چشم و از نزدیک آن 
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ندیده بود. هیچ زمان اوضاع مالی بد را تجربه نکرده 

ا ها ربود، از زمانی که بزرگ شده بود، پدرش بهترین

گذاشت و از زمان مطب زدن هم در اختیارش می

ردند کنسبت به قبل زندگی راحت تری را تجربه می

اما این زندگی فرای یک زندگی راحت بود. با 

اش را در ن نشست . کولهراهنمایی امیر روی مبل عیا

 آغوش گرفت و کمی خود را جمع کرده نشست.

 به به آقا آکام!-

ای سر باال آورد و نگاه زنی آکام با شنیدن صدای زنانه

زد انداخت. زن با آن که کمتر از سن و سالش می

ا کرد و بهای خانه را طی میهای پاشنه بلند پلهکفش

ز اش را چسبید و اولهآمد. آکام بند کطمانینه پایین می

 جا برخاست. 
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 سالم. -

زن را از نزدیک ندیده بود و سری قبل تنها از دور 

 اش کرده بود. مشاهده

 واقعا تو هفده سالته؟-

آکام خواست پاسخ زن را بدهد که امیر حسین سینی 

آمد خارج به دست از مکانی که به نظر آشپزخانه می

داد رار میشد و در حالی که سینی را روی میز ق

 گفت:
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رفت باشگاه به خاطر آکام از سن کم با باباش می-

 زنه. همین بزرگ می

ی امیر حسین را تایید کرد. پسر لبخندی زد و جمله

زن را با نیم نگاهی از نظر گذراند، زیبا و پولدار بود 

امیر حسین حیف بود برای زنی به سن مادرش! اما 

حتی اگر زن به جای سی و نه و  چهل سال شبیه به 

توانست زن سی ساله بزند. اگر عشق بود شاید می

دید امیر کنار بیاید اما با توجه به چیزهایی که می

 حسین دل به پول این زن داده است نه خود او!

 بشین پسر!-

 ممنون.-

ندلی باز به حالت قبل تشکری کرد و روی ص

 بازگشت. 
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 امروز مگه کالس بیسبال نداشتی؟-

 نگران نگاه امیر حسین انداخت و لب زد:

 نرفتم. -

 آکام با دادیار دعوات شده؟-

سر به زیر انداخت و امیرحسین که متوجه خجالت 

ای روی بازویش زد و با چشم اشاره پسر شده بود تقه

 به تراس کرد. 

 پاشو بریم تو تراس. -

ی او و امیر آکام از جا برخاست و رو به زن که خیره

 حسین بود، گفت:

 ببخشید. -
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زن لبخندی روی لب آورد که به هیچ عنوان به دل 

 آکام ننشست. 

 مشکلی نیست.-

 چرخید و سمت امیر حسین و جدی گفت:

 ملیسا دو ساعت دیگه تعطیل می شه برو دنبالش!-

ن از لحن همیشگی زن پلک روی امیرحسین خشمگی

 هم فشرد. 

 حتما. -

سپس دست آکام را گرفت و او را سمت تراس 

کشاند. دو مرد جوان  پا به پای هم وارد شدند. آکام با 

دیدن میز و صندلی روی یکی از آن ها قرار گرفت و 
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امیر حسین به جای نشستن به دیوار تکیه زد و 

 . ی سینه قفل کرددستانش را روی قفسه

 دونی؟تو از گذشته بابا چی می-

امیرحسین متعجب چهره درهم کرد و هنگامی که 

ی اصالح اش را روی چانهانگشت شست و اشاره

 کشید، پرسید:اش میشده

 چی؟-

 اون روز تو رستوران خودت گفتی!-

امیرحسین با دیدن چشمان بغض دار پسر مبهوت از 

دلی حالت ایستاده درآمد و مقابل آکام روی صن

 نشست. 

 چی می گی تو؟ با دادیار دعوات شده؟-
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 من یه چرتی گفتم، هر چی باشه بابات بهت می گه!-

لبان پسر نوجوان لرزید و امیر حسین متوجه نشد از 

 سرما است یا بغض!

 گفت!-

امیرحسین مات مانده از مظلومیت پسر خم شد و 

ی پسر را میان دستان گرم خود جفت دست یخ زده

 گرفت. 

 ی گفت؟چ-

ای پیش به گلدان های آکام نگاهی که تا لحظه

ی تراس بود را این بار سمت چشمان حسین گوشه

 کشاند. 
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از مامانم! از ازدواجشون! ولی حس می کنم هیچی -

 کامل نیست. 

قبل از آن که امیر از شک در بیاید، آکام دستانش را  

از  میان دستان او خارج کرد و مقابل صورتش 

 گذاشت.
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باهاش دعوا کردم، از وقتی فهمیدم رفتارام دست -

خودم نیست هی ناراحتش می کنم حسین! هی اذیتش 

 کنم. می

 صدای پسرک گرفته تر شد و لب زد:
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هی دلشو می شکونم! فکر مامانی که هیچ وقت -

 کنه! اون...اون...تج...!نمی نبوده یه لحظه ولم

ی صحبت را به او نداد و در حالی امیر حسین اجازه

که جفت دستانش را روی پا در هم گره زده بود، 

 اش بدهد.های آکام  سعی کرد دلداریحیران از گفته

آروم باش، آروم باش داداشی...آکام همه چی اتفاق -

ی خیل بوده و دادیار تو این قصه بی گناه ترینه، من

بچه بودم هیچی یادم نیست. تمام دونسته هام در حد  

ی چیزایی که اون وسط مسطا فهمیدم اما تو عالقه

 بابات هیچ شکی نکن. 

پسرک به سرعت سر به طرفین تکان داد و بدون نگاه 

 به امیر لب زد:

 شک ندارم امیر! فقط گیجم. -
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امیر حسین ناراحت از حال پسر نامش را به زبان 

 آورد. 

 آکام جان.-

و گویا آکام منتظر همین بود تا بترکد! دست جلوی 

صورتش گذاشت و از ته دل هق زد. امیر حسین 

ناباور از حال آکام نگاهش کرد، به این پسر چه 

گذشته بود؟ آکام و گریه؟ در کل هفده سال 

پسرک تخس اشک  اش به ندرت دیده بودزندگی

بریزد. عصبی لعنتی را نثار آن گذشته کرد، از جا 

برخاست، دست آکام را کشید و او را به آغوش 

 کشید. 

اس ندیدمش اما خوام امیر حسین! مسخرهمامانمو می-

 خواست باشه! دلم می
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 ی آرام پسر امیر حسین مات ماند. از ناله

 جا؟ نیای ایآکام آروم باش، ببینم به  دادیار نگفتی م-

پسرک خفه )نه( را به زبان راند و امیر حسین پریشان 

او را از آغوشش خارج کردن و جفت دستانش را بند 

بازوی پسرک کرد. نگاه آکام تا چشماش باال آمد و 

 حسین پرسید:

اش بدی؟ این وقت روز راه خوای سکتهآکام؟ می-

 افتادی تو خیابون که چی بشه؟

 من بچه نیستم!-

 حسین با غضب بازوی پسرک را بیشتر فشرد.  امیر

 ببخشید ببخشید بابابزرگ!-
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آکام خود را از دستان او رهاند و جفت دستانش را به 

 هایش کشید.زیر چشم برای زدودن اشک

 خودتم وقتی باهات حرف زد گفتی بچه نیستی. -

امیر حسین دست به پهلو گرفت و طلبکار نگاه پسر 

 انداخت. 

 اعمون یکیه؟ من و تو اوض-

نگاهی به در تراس انداخت و با قدمی خود را به آن 

رساند و کامل در را بست. سپس سوی پسر چرخید و 

 غرولند کرد:

 من و تو یکی هستیم؟ -

بدون آن که اجازه هر حرفی را به پسر بدهد ، ولوم 

 صدا پایین آورد و گفت:
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من تو رو رازدار خودم دونستم رفتی همه چیو -

 گذاشتی کف دست بابات؟ 

من چیزی نگفتم، فقط ازم پرسیدن خبر دارم منم -

 تایید کردم، مواد تو ماشینت منو ترسوند که گفتمش!

امیر حسین محکم با کف دست به پیشانی کوبید و 

 عصبی پنجه میان موهای فر و حالت دارش فرو برد. 

ر بی عقل نشدم برم سمت مواد! من بهت قدهنوز ان-

. فهمیگفتم قصدم چیه! تو از همه شون بیشتر می

یارو خر پوله آکام به جای سگ دو زدن تو این 

شرکت و اون شرکت یه ساله می تونم خودمو جمع 

 خواد مگه؟کنم شرکت بزنم. در ازاش ازم چی می

 خودتو فروختی.-
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دست محکم در هوا تکان داد که موهایش هم 

 زمان تکان خورد. هم

کنی! چه برو بابا تو هم حرف اونا رو تکرار می-

فروختنی؟ همه دوست دختر دارن واسه من حاال از 

 خودم بزرگتره چه ایرادی داره؟

ر هر دو ای که به دآکام سکوت کرد که ناگهان با تقه

جوان ترسیده شانه پراندند. امیر حسین در را گشود و 

را  اشسوالی خیره مهتاب شد. زن تای ابروی تتو شده

باال انداخت و شاکی در حالی که موبایل را سمت 

 گرفت، گفت:پسر می
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 کشت خودشو. -

امیرحسین بدون آن که موبایل را بگیرد نگاه مهتاب 

ایل او، خود را به دانست به خاطر موبکرد، خوب می

 اندازد.زحمت نمی

 رسم. حسابتو بعد رفتن پسره می-

ی چهارچوب گذاشت و امیر حسین دست گوشه

 سمت مهتاب خم شد. 

 ات نیستم. من برده-

ی خوش فرم زن دست ظریفش را باال آورد و چانه

پسر جوان را میان دستانش به اسارت درآورد و به 

  دستانش فشار زیادی وارد کرد.
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ی منی امیر حسین! به من بی احترامی دقیقا برده-

ات رو کنی؟ بچه خوشگل من تو و خانوادهمی

 خرم و می فروشم جلو من قپی نیا!می

امیر حسین بدون نگاه به آکام وارد خانه شد و در 

 تراس را بست، سپس باز سمت زن چرخید.

 باز چی شده؟-

زن به تراس اشاره کرد و از قصد صدا باال برد تا 

 جمالتش به گوش آکام برسد. 

من نگفتم هیچ نره خری حق نداره سمت خونه و -

 زندگی من پیداش بشه؟

اش را از دست زن امیر حسین کالفه خواست چانه

 ی هر کاریخارج کند اما مهتاب با فشار بیشتر اجازه

 را از امیر حسین سلب کرد.
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 اس. اون فقط یه بچه-

زن اما خشمگین صورت پسر را مقابل صورت خود 

 کشاند و غرید:

گفتم هر نره خری یعنی از اون برادر آشغالت گرفته -

که دم شرکت من موس موس می کنه تا همین 

ذارم کسی شون حق ندارن! فهمیدی؟ من نمیجوجه

 از من سوء استفاده کنه. 

ا از دست زن آزاد امیر حسین این بار عصبی خود ر

 اش کوبید تا از او دور شود. کرد و به آرامی روی سینه

قدری داره که نیازی به بابای اون بچه خودش ان-

پول تو نداشته باشه...در ضمن راجع به برادر من 

 درست حرف بزن، ابوالفضل لنگ پول تو نیست. 

 به موهای کوتاه و بلوند زن نگاه کرد و افزود:
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 بذار بعد رفتن آکام.بذار بعدا! -

های پسر جوش آورده بود، زن که حسابی از حرف

شرت نازک و سیاه امیر حسین برد و دست زیر تی

اش پهلوی سفت و سخت او را اسیر انگشتان کشیده

اش را های بلند و الک زدهکرد و در همان حال ناخن

در پهلوی امیر حسین فرو برد. پسر از درد آب دهان 

 لب زد: فرو فرستاد و

 عوضی.-

هر روز بیشتر از روز قبل به حرف برادر و دادیار 

آورد. اوایل رابطه این گونه نبود مهتاب و هر ایمان می

گذشت زن رفتارهای وحشتناک از خود به چه می

 گذاشت.عرضه می
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 سین؟چی گفتی امیر ح-

ی زن خیره شد و در تصوراتش به ابروی باال رفته

ابوالفضلی به نمایش درآمد که خود را به در و دیوار 

 زد تا او را از این رابطه بازدارد.می

 حق نداری با من این طوری رفتار کنی مهتاب!-

پهلوی پسر را بیشتر فشرد و امیرحسین از الی دندان 

 اش غرید:های چفت شده

 مهتاب، ولم کن.  تو مریضی-

این بار زن پسر جوان را رها کرد و با دست به تخت 

ی او کوبید که امیرحسین به خاطر ناگهانی بودن سینه
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ضربه به در تراس کوبیده شد. پلک روی هم گذاشت 

و بلند بلند نفس از سینه خارج کرد تا بتواند آرام 

هایش را بماند. مهتاب بد بود اما جزای این بد بودن

اید بدهد! او وارد این رابطه نشده بود برای باخت ب

دادن! آمده بود تا خود را باال بکشد تا دیگر میان 

های مختلف برای چندرغاز له له نزند. او این شرکت

رفتارها را تحمل کرده بود تا آمال هایش به حقیقت 

ی آرامی که به صورت پسر برخورد بپوندند. با ضربه

و باز نگاه چشمان شرارت بار  کرد از خیال خارج شد

 زن انداخت. 

 کجایی بچه خوشگل؟-

ی در تراس را گشود. دست پشت کمر برد و گوشه

 در همان حال لب زد:
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 بعدا مهتاب، بعدا!-

زن سکوت کرد و امیر حسین با فکری درگیر خود را 

 و ی آشفتهدرون تراس پرت کرد. آکام با دیدن چهره

ی امیر حسین لب گزید، صحبت صورت عرق کرده

ای از هایشان به گوشش رسیده بود و معذب گوشه

 کرد. تراس  ایستاده این پا و آن پا می

 خواستم برات دردسر درست کنم امیر!نمی-

ی پسر ی خجالت زدهحسین شرمنده مات چهرهامیر

 شد. 

 نه بابا ولش کن اونو! حرف هامون رو شنیدی؟-

آکام تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد. موبایل امیر 

حسین باز به صدا درآمد و پسر جوان خشمگین از 

اتقاق افتاده بدون نگاه به شماره پاسخ داد و )بله( 
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ل با صدای ابوالفض تندی را نثار فرد پشت خط کرد و

 شرمنده خود را روی صندلی انداخت. 

 هوی چته بیا منو بخور کی گازت گرفته؟-

 هیچی. -

ای جواب برادرش را داد و ابوالفضل به تک کلمه

 سرعت و با نگرانی پرسید:

 آکام پیش توئه؟ ازش خبر داری؟-

ای امیر حسین نگاهش را تا آکام که سردرگم گوشه

 آورد.ایستاده بود باال 

 پیش منه.-
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ابوالفضل این بار بدون مراعات صدا باال برد و 

خشمگین دست آزادش را داخل روپوش سفید فرو 

 کرد.

 بهش بگو مگه دستم بهت نرسه توله سگ.-

آکام که صدای بلند ابوالفضل به گوشش رسیده بود 

 کیف را بیشتر در آغوش خود فشرد و زیر لب گفت:

 واسه بابا لوکیشن فرستادم.-

 امیر حسین که متوجه ترس آکام شده بود، پرسید:

 چی شده؟-
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ببین امیر فقط به اون بچه نفهم بگو حیفه دادیار که -

 بیشعوری مثل آکام پسرشه!

جمالت ابوالفضل تک به تک  با درد روی تن آکام 

پسرک بیشتر سر در گریبان فرو برد و نشستند. می

 امیرحسین با انگشتانش روی میز ضرب گرفت.

انگاری واسه دادیار لوکیشن فرستاده، شما هم -

 کنید...بچه که نیست!شلوغش می

پسره احمق همه تماس های دادیارو ریجکت -

کنه، پا شده رفته خونه دیده نیست...جدی هر چی می

داشتم پرشد  و رفت پی تصور از عاقل بودن آکام 

 کارش.

 امیرحسین کالفه لب زد:
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باشه ابوالفضل حال آکامم خیلی خوب نیست! دیگه -

 حل شد خودش لوکیشن فرستاده. 

توجه باز فحشی را نثار آکام کرد و بدون ابوالفضل بی

خداحافظی قطع کرد. امیرحسین سعی داشت 

اش را به خاطر فحش ابوالفضل کنترل کند اما خنده

 وانست. نت

 بخند راحت باش.-

ی بلند امیر حسین بود که فضای این بار صدای خنده

 تراس را پر کرد. 

 فکر کنم باید در بری االن! دادیار پیدات کنه مردی!-

اش را روی آکام اخم غلیظی روی چهره نشاند و کوله

دانست پدرش هیچ زمان میز پرت کرد. خوب می
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ی عجیبی ورهکند اما دلشروی او دست بلند نمی

 داشت. 

 کنه. بابا رو من دست بلند نمی-

 امیر حسین به تمسخر خندید و گفت:

 زد تو دهنت االن آدم بودی. دوتا می-

 ی او شد وی امیر حسین خیرهآکام خشمگین از گفته

 جواب دهان پر کنی را نثار پسر کرد. 

 همون طوری که تو دهن تو زدن؟-

 بچه پرو.-

ین لبخند دندان نمایی جای اخم را ی امیرحسبا گفته

 گرفت و گفت:

 یر به یر شدیم.-
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 کمی در سکوت گذشت و آکام خاموشی را شکاند.

حسین ولی من جای تو بودم پشت سرم رو نگاه -

 نمیکردم.

 امیر حسین مات شد و آهسته گفت:

 ای پیش میاد. دعوا تو هر رابطه-

 آد.نمیمن از تحقیر خوشم-

رباال آورد و قفل آکام شد. او اما پسر این بار تیز س

 توجه افزود:بی

 نگرانتم.-

 آکام گیر نده. -

 آکام متاسف سر تکان داد و روی صندلی نشست.

 گیر ندادم گفتم که نگرانم.-
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 چیزی نیست که تو نگرانش باشی.-

 پسرک اما سر در تراس گرداند و با مکثی گفت:

 اما تو برای این زن حیفی. -

 نگاهش را این بار مستقیم در چشمان او نشاند. 

ای، از یه خانواده خوبی! دستت به تحصیل کرده-

 رسه. این تحقیر؟ دهنت می

 صدای پایین آورد و چهره درهم کرد. 

 کنه.حسین رسما مثل برده اش باهات رفتار می-
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امیرحسین عصبی سرچرخاند و جفت دستانش را 

میان  پاهایش فرو برد. آکام حرف حق را به زبان 

 آورد اما او قصد نداشت به این راحتی کنار بیاید. می

 خیال آکام، ولش کن. بی-

 ماشین و شرکت به چه قیمتی؟-

پسر جوان کالفه سکوت کرد و آکام هم دیگر حرفی 

زیادی نگذشته  بود که  به زبان نیاورد. زمان

 امیرحسین از جا برخاست. 

 شه. پاشو بریم تو، باباتم کم کم پیداش می-

 آکام کوله و موبایلش را برداشت و برخاست. 

 رم پایین تا بابا بیاد!من می-
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ی غلیظی برای پسر رفت و امیر حسین چشم غره

 غرید:

 برو تو آکام عصبیم نکن. -

وارد خانه شدند.  بندش امیرحسینآکام  و پشت

پسرک با ندیدن زن مهتاب نام نفس راحتی کشید. اما 

به جای زن نگاهش به خدمتکاری افتاد که در حال 

تمیز کردن خانه بود. دلش برای کودکانی که این زن 

سوخت! زنی که با وجود دو فرزند مادرشان بود می

دنبال چنین کارهایی باشد برای او هیچ وقت قابل 

هد بود. با صدای زنگ خانه امیرحسین که احترام نخوا

به آشپزخانه رفته بود متعجب خارج شد و با 

 نگاهی به آکام لب زد:نیم
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با چه سرعتی رانندگی کرده که به این زودی -

 رسیده؟ 

های بلندش را سمت آیفون بر سپس در حالی که قدم

 داشت گفت:می

 ترسیده بخوریمت. -

 بگو دیگه نیاد باال!-

 امیرحسین آیفون را پاسخ داد و سمت او بازگشت. 

خیلی آروم بود! خدایی اذیتش نکن آکاْم سر اتفاقاتی -

 ای مقصر نبوده با خودت آزارش نده. که دادیار ذره

 لب گزید و با تکیه به دیوار گفت:

 انصافا چه انتظاری از بابات داشتی؟-

 نگاه از مقابل گرفت و به امیرحسین داد. 
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 هیچی.-

دادیار دوست داره، سختی هایی که سر بزرگ -

 شدنت کشیده رو نادید نگیر! 

 گیرم.نمی-

آکام سکوت کرده انگشتانش را درهم گره زد و 

امیرحسین باز به سمت در رفت. پسرک از داخل خانه 

دید به در اصلی نداشت اما  صدای پدرش را به 

شنید. خواست به سمت در قدم بردارد که راحتی می

 ی پا چرخید.دای زن ایستاد و روی پنجهبا ص

 بابات اومده؟-

 آکام سر تکان داد و گفت:
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بله، ببخشید مزاحمتون شدم...حسین مثل برادر من -

مونه به خاطر همون اومدم پیشش. قصد موندن می

 نداشتم.

زن دستی به موهای صافش کشید و در حالی که 

 برد چشمانگشتانش را در رج به رج آن ها فرو می

 ریز کرد. 

 مزاحم نبودی آکام جان!-

های شنیده روی لب پوزخندی نشات گرفته از حرف

 پسر نشست. 

 مادرت کجاست؟-

 های زن پاسخ داد:پسرک کالفه از پرحرفی

 بچه که بودم فوت کرده. -
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لبان سرخ مهتاب به شکل غنچه درآمد و با ظاهری 

 متاسف لب زد:

 رای بابا!اوه، متاسفم...باید سخت بوده باشه ب-

آکام خواست جواب دندان شکنی را به زن بدهد که 

 خواند، چرخید. با صدای پدرش که او را به نام می

 آکام-
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نگاه دادیار به زن مقابل پسرش افتاد، در همان یک 

 نگاه تشخیص چه کسی بودن  زن خیلی صعب نبود. 

 سالم.-
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با صدای سالم آکام، اشتباه او را به یاد آورد. این بار 

خور شده بود، انتظار چنین کاری را از دست آکام دل

از پسرک نداشت. به خاطر بحثی کودکانه پاسخ تلفن 

ادن و به خانه نرفتن دیگر زیادی سخت های او را ند

و سنگین بود. جواب سالم پسر را نداد و به جای او 

 سمت زن سر چرخاند. 

 ببخشید که مزاحم شدیم. -

 سپس رو کرد سمت آکام و گفت:

 بدو بریم. -

ای پدرش نسبت به خود را احساس توجهآکام که بی

کرده بود، به آرامی پلک روی هم گذاشت و پشیمان 

 به زیر انداخت.  سر

 بریم. -
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 زیادی جوون هستید برای پدر این آقا پسر بودن.-

داد. کم ندیده دادیار به خوبی نگاه زن را تشخیص می

هایی مانند او! تاسف خورد به حال حسینی بود انسان

 که خود را اسیر چنین آدمی کرده بود. 

 زود بچه دار شدم. -

زد و می لوندی و عشوه در تک تک حرکات زن موج

آکام که متوجه شده بود کنار پدرش ایستاد و منزجر 

 سرتاپای زن را رصد کرد. 

 آخی!-

صدای زن دیگر خشم پسرک را به اوج رساند. آکام  

 با گرفتن بازوی پدرش  خود را آرام کرد و لب زد:

 بریم؟-
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دادیار سر تکان داد و خواست به بحث خاتمه بدهد 

که زن با حرکت دیگری هر سه مرد جوان را آچمز 

 کرد. 

تونید بهم پیام این کارت من! اگر کاری داشتید می-

 بدید. 

نگاهی به آکام انداخت و با نیشخند منظور داری 

 گفت:

های ملیسای منم هفده سالشه! ممکنه با هم حرف-

 شیم!زیادی داشته با

توجه به آکام که از خشم سرخ شده بود دادیار بی

کارت زن را گرفت و نگاهی روی آن انداخت که زن 

 افزود:
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شماره شرکتمم هستش...هرکاری داشتید خوشحال -

ها هم شم بتونم کمکتون کنم! راجع به بچهمی

 تونیم صحبت کنیم با هم!می

دادیار زبان روی لب کشید و همان طور سر به زیر 

نیم نگاهی را به پشت و به امیرحسینی که شرمنده 

 دیوار را ستون ایستادنش کرده بود، خیره شد. 

 همون طور که کمک پسر داییم ابوالفضل کردید؟-

ی نگاه متحیر زن باال آمد و دادیار بدون آن که اجازه

 صحبتی به او بدهد، تبسمی کرد و ادامه داد:

 خانوم.منو با امیرحسین اشتباه گرفتید -

زن را بیشتر از این منتظر نگذاشت و با پرت کردن 

 کارت درست مقابل پای زن غرید:
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ی آدم هایی مثل شما بدم، من اگر قرار بود دم به تله-

 بهتر از شما کنار دستم بوده مهتاب خانوم!

لب روی هم فشرد و با کشیدن انگشت شست به 

 ی لب افزود:گوشه

 ایت کنید.حداقل جلوی دوست پسرتون رع-

ای چرخید و آکام دادیار بدون گفتن حرف اضافه

شک خفگی به او دست حس کرد اگر سکوت کند بی

 دهد. مشتش را چندین بار باز و بسته کرد و غرید:می

هایی که مادرش شما باشید! حیفه امیر حیفه بچه-

 حسین که اسیر شما شده. 

با صدای پدرش دیگر ماندن را درست ندانست و با 

کان دادن سر به تاسف چرخید و پشت پدرش به راه ت

دانست چه باید به زبان افتاد. زن در شک حتی نمی
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اش تنها دست داییبیاورد. دادیار بدون نگاه به پسر

آکام را گرفت و پسرش را از آن خانه خارجش کرد و 

ای به این اندیشید اگر پدرش مانند مهتاب آکام لحظه

 آورد.طور دوام میبود او چه
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داخل آسانسور پدر و پسر سکوت کردند، آکام اما سر 

ی هایش را مستقیم به چهرهباال آورد و مردمک

دانست ی پدرش انداخت. با اتفاق امروز نمیگرفته

متوجه چرا اما تلنگر عجیبی خورد، چرا تا به االن 

نشده بود پدرش زیادی جوان است؟ زیادی برای پدر 

او بودن کم سن و سال است. پدرش مرد جوانی بود 
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هایش هر کاری توانست مانند هم سن و سالکه می

انجام دهد بدون توجه به او! اما همیشه در ردیف اول 

داد، این را با تمام وجود الویتش او را قرار می

شک گر وجود داشت بیکرد. سرگرمی ااحساس می

شد اول او ایستاد. هر چه که مینظر او اول صف می

مهم بود، سپس خود! با گشوده شدن در آسانسور به 

های خود آمد و قبل از پدرش خارج شد. گام

گام با پدرش برداشت. انگشتان و اش را همآهسته

کف دستش از استرس عرق کرده بود. بار اولی بود 

انش کرده بود و واقعیت که این گونه دلنگر

کشد! از برج که دانست چه چیزی انتظارش را مینمی

خارج شدند، ماشین پدر مقابل برج به چشمش آمد. 

صدا روی با زدن دزدگیر و صدای گشوده شدن در بی
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صندلی شاگرد جا گرفت و با چفت کردن دست به 

اش از پنجره به خارج خیره شد. با صدای در زیر چانه

ستن پدرش شد، دوست داشت به سمتش متوجه نش

بازگردد و حرف بزند اما سکوت را ترجیح داد. 

ماشین به راه افتاد و همچنان سکوت بینشون حرف 

زد. بدون طاقت سرچرخاند و نگاه پدر که اول را می

 حواسش به مقابل بود، انداخت. 

 بابا!-

 همچنان سکوت و او تنها توانست لب بزند.

 ببخشید.-

فرمان میان انگشتان دادیار اولین چیزی  فشرده شدن

 بود که به چشم پسر آمد. 

 اشتباه کردم. -
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 من اسیرت نکردم!-

ل ِ دوئآکام لب گزید  و خواست حرفی بزند اما برنده

 دادیار شد. 

همیشه سعی کردم واسه هر کاری کنارت باشم! -

قدری که هفده سالته اما از همسن محدودت نکنم. ان

ت  خیلی اتفاقات بیشتری رو تجربه و سال های خود

قدری که حتی جدای قد و هیکلت وقتی کردی. ان

شه هفده ساله باشی! حرف می زنی کسی باورش نمی

همیشه گفته بودم رو چند  تا چیز حساسم یکیش 

 سفر با مدرسه بود.

یم زد تا پدرش به نبدون نگاه به پسرک که بال بال می

 د:نگاهی را نثارش کند، ادامه دا

 ترسم...می-
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 مکثی کرد و فرمان میان انگشتانش بیشتر فشرده شد. 

 ترسم بالیی سرت بیاد وترسم از دستت بدم...میمی-

مسافرت های خارج از تهران مدرسه هیچ ایمنی 

تونی بری درستی نداره. حاال هم دیگه کاری ندارم می

دم هم مثل همیشه کارتت پر هم رضایت می

 شه...شاید...شاید من الکی حساسم!می

خواست، اصال آکام مات ماند، او این سردی را نمی

کوبید که حاضر بود قسم بخورد کاش در دهانش می

 های پدرش بهتر است. کتک از این حرف

 بابا؟-

 دادیار بدون آن که تغییری در لحنش بدهد، پاسخ داد:

 جاِن بابا؟-
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 .از )جان بابا( گفتن پدرش سوخت

 غلط کردم بابا! ببخشید خب؟-
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 زیرچشمی نگاهی به آکام انداخت و سکوت کرد. 

کرد  نمیتوانست درحال حاضر برای هرچه فکر می

 گذشت کردن از اشتباه پسر بگذرد.

نزدن  حرف این طوری تنبیه نکن بابا! با سرد بودن و-

 حداقل نه!

لب زیرینش را به داخل دهان کشید و چهره درهم 

 کرد. 
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 قهر نیستم، سردم نیستم.-

آکام روی صندلی تکان خورد و در حالی که به سمت 

چرخید روی صندلی کج نشست که به پدرش می

 سرعت با اعتراض پدرش مواجه شد. 

صاف بشین آکام، وول نزن. دارم رانندگی -

 ربندت هم ببند!کنم...کممی

 پسرک شاکی نگاه پدرش انداخت و غرولند کرد:

 ت خیلی خوبه ها آقای آذر!دست به تنبیه-

 رنگی لبان مرد جوان را رنگ داد.لبخند کم

 بشین سرجات. -

آکام صاف نشست و به صندلی تکیه زد. از پنجره به 

خیابان شلوغ خیره شد، به خاطر ترافیک حرکت 
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سته دستانش را روی قفسه سخت شده بود. کسل و خ

سینه قفل کرد و ناخواسته نگاهش به ماشین کناری که 

اش بود افتاد. سر دختر که دختری جوان راننده

چرخید و متوجه نگاه آکام شد تبسمی کرد و باز به 

مقابل خیره شد. با کشیده شدن بازویش مبهوت 

ی خندان او سرچرخاند به سمت پدرش که با چهره

  رو به رو شد.

 دید زدن کار بدیه آقا پسر. -

 ای رویبا مشت به بازوی پدرش کوبید و اخم بامزه

 چهره گذاشت. 

 بابا!-

یه پسر خوب هیچ وقت هیچ خانومی رو دید -

 زنه. نمی
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صدای پسرک با حرص باال رفت و آخ اگر آکام 

 دانست سر به سر گذاشتنش چه لذتی دارد.می

 زدم. دید نمی-

باال فرستاد و با حرکت ماشین مقابل، دادیار تای ابرو 

 ماشین را به حرکت درآورد.

 گفت. ولی نگاهت یه چیز دیگه می-

 آکام چشم ریز کرد و غرید:

 نخیر! -

 سپس سر کج کرد و پرسید:

 بخشیدی؟-

 دادیار مانند پسر چشم ریز کرد و گفت:

 خیر.-
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 پسرک این بار مشت روی ران پای خود کوبید.

 ظالم. -

 وت کرد و آکام گفت:دادیار سک

 کار کنم ببخشی؟خب چی-

آد از این که نگرانم کنی، اینو خوب آکام بدم می-

 دونی!می

 آکام همچنان نگاهش کرد و دادیار افزود:
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بدم میاد از این که عین بچه ها قهر کنی و جواب -

 تلفنت رو ندی!
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گانه پدرش حق داشت، کاری که انجام داده بود بچه

 بود.

 آد مشکل بین خودم و خودتو کسی بفهمه!بدم می-

عصبی دست روی صورت کشید و سر سمت پسر 

 چرخاند و در همان حال دست مقابل آکام گرفت.

آد سراغم از حس ترسی که برای از دست دادنت می-

 متنفرم! 

و باز به مقابل زل زد در همان حال نفس لب گزید بی

 با کف دست روی فرمان کوبید.

اذیتم نکن آکام حداقل االن که از هر سمت زیر -

فشارم تو دیگه اذیتم نکن! من تو رو همیشه کنارم 

 بینم، مقابلم نباش.می
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 پسر تنها لب زد:

 ببخشید، اشتباه کردم.-

 دادیار حرفی به زبان نیاورد و آکام هم روی صندلی

در خود مچاله شد. به ساعت نکشیده به خانه 

رسیدند. آکام وارد اتاق شد و خود را روی تخت 

رسان انداخت، موبایلش از کوله درآورد و وارد پیام

شد. با دیدن مضمون پیامی که محمد فرستاده بود، 

نفسی از سینه خارج کرد و از پشت خود را به روی 

 تخت پرت کرد.

 )میای شمال؟(-

 انگشتانش به سرعت روی صفحه به حرکت درآمد. 

 )نه دیگه بمونه بعدا حاال(-



 

Romanzo_o 1049 

 به دقیقه نکشیده محمد در حال تایپ شد. 

 ذاره؟()بابات نمی-

موبایل را بدون پاسخ دادن روی سینه گذاشت و به 

سقف سفید که در تاریکی به سیاهی افکنده بود خیره 

ورد که اال آشد. با صدای نوتیفیکیشن باز موبایل را ب

 نگاهش به پیامک افتاد. 

 )مردی آکام؟(-

 حوصله شروع به تایپ کرد.بی

 خوام بیام.()بابا گذاشت ولی خودم دیگه نمی-

 )خری؟ خب چرا؟(-

 غلتی روی تخت زد و تایپ کرد.
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)دیگه به دلم نیست اومدن. بعدا حرف بزنیم محمد؟ -

 فردا تو مدرسه؟(

ن ت کرد. حتی تواای پرگفت و کسل موبایل را گوشه

هایش را هم نداشت. روی بلند شدن و درآوردن لباس

تخت سر و ته شد و دست به زیر آن فرو برد با 

ی قلبی شکلی آن را از زیر خوردن دستش به جعبه

تخت خارج کرد. با یک دست جعبه را برداشت و 

روی تخت گذاشت. به پهلو چرخید و در  قلب مانند 

ون آن برد و گوی بزرگ جعبه را برداشت. دست در

 داخل جعبه را درآورد.

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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ی باز به پشت خوابید و گوی را باال سرش برد، هدیه

اش و از نظر خود خاص ترین تولد چهارده سالگی

که از پدرش گرفته بود. گوی را باال سر ای هدیه

ی حک شده بر چرخاند و انگشت شست روی نوشته

 ی گوی کشید.بدنه

 )داروگ تولدت مبارک(

 و دقیقا زیرش ریز تر نوشته شده بود!

 )همون قورباغه، هنگ نکنی بابا جان(

گوی را محکم تکان داد، بغض کرده خندید و آن را 

دیگر را سر جوان یکپایین آورد.  داخل گوی دو پ

درآغوش گرفته بودند یکی مانند او مو خرمایی و 

 ای  و یکی مانند پدر مو و چشمان سیاه!چشمان قهوه
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از آن روزها گذشته بود اما تک به تک  را خوب به 

یاد داشت. همیشه در زندگی او بود و پدرش! هیچ 

زمانی جز خودشان دونفر، فرد دیگری نبود. ابوالفضل 

ی او بود! گفت، پدرش تمام خانوادهراست می

توانست ای به نبود آن نمیای که لحظهخانواده

ی خیز شد، گوبیندیشد. با یک حرکت روی تخت نیم

را داخل جعبه برگرداند و در آن را گذاشت. از جا 

شرت برخاست و هودی و شلوارش را با یک تی

معمولی و شلوارک خانگی تعویض کرد و از اتاق 

. قبل از ورود به پذیرایی سرکی داخل اتاق خارج شد

 ی پذیرایی شد. پدر کشید و با ندیدن او روانه

 آکام شلوارک پوشیدی؟ سرده هوا،سرما می خوری. -
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نگاهش به پدر که در آشپزخانه ایستاده بود افتاد و به 

 آن سمت حرکت کرد.

 کنی؟چه می-

از  ردادیار پیاز را روی رنده کشید و سرگرداند تا بیشت

 آن چشمانش به اشک نیفتد.

م یه چیزی درست کنم هم فردا ناهار داشته باشی هم-

 شام نداریم. 

آکام با لبخند مانند کواال از گردن پدرش آویزان شد و 

 ی او گذاشت. ای روی گونهبوسه

خیلی دوست دارم بابا! صبح عصبی بودم یکم هم -

 فکرم درگیر بود ببخشید دیگه!

 ج به آرامی درون شکم پسر زد و گفت:دادیار با آرن
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 سوزه. برو عقب چشمات می-

ی آکام سپس قبل از عقب بردن سر، چرخید و گونه

 را به دندان گرفت.

 ریخت.منم دوست دارم بی-

با فریاد بلندی سر عقب کشید و با غر غر روی اپن 

 نشست. 

االن جای این بمونه من چه غلطی کنم مدرسه؟ -

 دن؟میخیلی کم بهم گیر 
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های پدرش متوجه خندیدن او از تکان خوردن شانه

 شد و با حرص غرید:

 بابا!-

 بگو دوست دخترم گازم گرفته. -

 ی پدرش به خنده افتاد.با گفته

که این دفعه بی برو برگشت اخراج کنن؟ آقای آذر -

 رو قورت دادی ها! حیا

 بیا برو بچه سر به سر همسن خودت بذار!-

 اخم تصنعی کرد و پرسید:

 کنی؟خوام، چی درست میخوام...نمینمی-

 شامی سیب زمینی.-

 آکام چهره درهم کرد و لب زد:
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 فقط توروخدا پیاز هاش مشخص نباشه ها!-

 سر چرخاند و در برابر واکنش آکام گفت:

 ا نگرفتم بزنمت.بیا برو...بیا برو ت-

 دوباره پشت به آکام شد.

 برو یه فیلمی چیزی دانلود کن بیام با هم ببینیم. -

ی پدرش را پسرک از روی اپن پرید و باز گونه

 بوسید.

 به روی چشم آذر بزرگ!-

دادیار خندید و آکام به سمت اتاقش رفت.لپ تاپ را 

به همراه فلش برداشت و باز از اتاق خارج شد. روی 

اپه نشست و فیلمی که تازه دانلود کرده بود را کان

 داخل فلش ریخت. 
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 بابا سریال شروع کنیم؟-

 شه پدرمون در میاد بابا!نه آکام، سریال طوالنی می-

نباتی را از داخل ظرف شکالت برداشت  و داخل آب

 دهان انداخت.

 ده!بابا توروخدا دیگه، تنها حال نمی-

 به پسر انداخت.دادیار از همان جا نگاه چپی 

 مگه از پس تو بر میام؟ باشه. -

آکام با خنده جفت پاهایش را روی میز گذاشت و 

 فصل یک سریال مورد نظر را داخل فلش ریخت. 

 دم  شما گرم.-

پسرک پس از ریختن فیلم از جا برخاست و باز راه 

 آشپزخانه را در پیش گرفت.
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 شه؟تا کی آماده می-

 ار بعد از شام.کشه بذنیم ساعت طول می-

 آکام با دیدن زیرانداز بنفش لب و لوچه آویزان کرد. 

 جلو تلوزیون سفره بندازم بخوریم به جای میز؟-

دادیار سر تکان داد و با اشاره به سفره و زیرانداز 

 گفت:

 اکی، پس تو سفره رو بنداز تا غذا آماده بشه. -

آکام میز مقابل کاناپه را برای باز تر شدن جا، به 

سمت تراس هل داد، زیرانداز و سفره را انداخت و 

 پس از آن تک تک وسایل را داخل سفره گذاشت.

فلش را به تلوزیون نصب کرد و پس از گذاشتن فیلم 

 سمت پدر سر چرخاند. 
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 بابا نمیای؟-

 چرا چرا اومدم.-

آخرین شامی را داخل دیس گذاشت و با برداشتن 

اخل سفره موبایلش به سمت آکام رفت. ظرف را د

 گذاشت و رو به آکام لب زد:

 بذار. -

ای حواسش پسرک فیلم را استارت زد و دادیار لحظه

ی موبایلش رفت. موبایل را به روشن شدن صفحه

برداشت و پس از زدن رمز وارد پیام رسان شد که با 

 را شاملو رو به رو شد.پیام ری

 سالم آقای آذر.-
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 متعجب تایپ کرد.

 )سالم خانوم شاملو، خوبی شما؟(-

دختر آفالین شده بود! موبایل را خاموش کرد و آن را 

ای نهاد. با آکام مشغول شدند و مانند همیشه گوشه

میان شوخی و سخن گفتن شام را همراه با سریال به 

اتمام رساندند. از کار آکام گذشت نکرده بود اما 

توانست با پسرک قهر بماند! دست خود نبود و نمی

های عزیز اطرافش کمتر  همیشه نهایت قهرش با آدم

از یک روز بود، آن فرد آکام هم اگر باشد که دیگر 

توانست با پسرک قهر کند. نگاهی به هیچ! در کل نمی

ی پسرش که با ذوق سریال را ی هیجان زدهچهره
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رنگی روی لب کرد انداخت و لبخند کمدنبال می

آورد. سفره را با کمک آکام جمع کرد و سپس با دو 

 یای باز مقابل تلوزیون نشستند تا ادامهلیوان چ

سریال را ببینند. پشت سرش را به کاناپه تکیه زد و 

انگشتانش را برای لمس آن گرمای لذت بخش به دور 

های لرزانش لیوان حلقه کرد. با یادآوری آن روز پلک

را روی هم گذاشت. پسرک یک روزه را در آغوشش 

ر آن گذاشتند و هیچ کس جز خود و آفرین د

بیمارستان لعنتی وجود نداشت. ترسیده جسم ظریف 

آکامش را در آغوش گرفته بود و در برابر سخنان 

دانست چه گفت نمیدکتر که از حال بد آفرین می

العملی باید نشان بدهد. با چهارده سال سن، عکس

تک و تنها میان بیمارستان مانده بود، آکام را از 
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ک زیبایش را به آغوشش گرفتند و بردند...عروس

داد اما به اجبار گرفتند، دست خود نبود اما کسی نمی

ترسید! اش میاز، از دست دادن کوچولوی شکستنی

آکام دقیقا از آن روز تمام وجودش شد، از آن روزی 

که در بیمارستان به خاطر قد بلندی که داشت فکر 

کردند بیشتر از چهارده داشته باشد. پسری چهارده می

ا تنی تکیده و الغر و قد کمی بلندتر از سن و ساله ب

ی ی دایسالش بود، پناه برد به تلفن عمومی و شماره

حیدرش را گرفت. حتی در آن سن و سال هم از 

اش پناه نبرد. تماس ناتوانی سوی به ظاهر خانواده

گرفت  و برای دایی  با گریه همه چیز را تعریف کرد، 

ر سرپا ایستاده به قدری حالش خراب شد که به زو

رساند اما خوب بود. دایی گفت خود را به سرعت می
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دانست از تهران به مشهد راه زیادی وجود دارد. می

ی بیمارستان هم غمگین بود اما حتی پول اندازه هزینه

ی در جیب نداشت. انگشتانش را دورانی روی لبه

 رخ پسرش شد.ی نیملیوان به حرکت درآورد و خیره

ی مدرسه بود اما بعد از ازدواج اجازهعاشق درس 

رفتن از او گرفته شد، هم او و هم آفرین! او را گفتند 

قرار است پدر شوی! آفرین را گفتند قرار است مادر 

 شوی!
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 .گفتند و نفهمیدند با زندگی او و دخترک چه کردند

آفرین ماه بود! زیبا و دوست داشتنی...مهربان و دلسوز 
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اما زندگی او با آفرین یک نقص بزرگ داشت آن هم 

ای که هیچ زمان درون قلبشان رشد نکرد. نگاه عالقه

ی عقد یخ زده بود و زمانی که به دخترک سر سفره

ت دانساجبار درون یک اتاق فرستادنشان او حتی نمی

ن واگویه کنان گفته بود که از او باید چه کند و آفری

دانست، خود کودک بود  متنفر است. خود هیچ نمی

اما سخنان سهمگین آفرین تن رنجورش را به درد 

آورد. آفرین حتی متوجه شد که قبل از عقد مانند 

اش از کمربند را از زیر دست همیشه فاطمه تن زخمی

پدر درآورده است اما تیر تنفرش تنها او را هدف 

گناه است اما باز گرفت. آفرین فهمیده بود او بی

سجاد کودک  را زیر شالق تنفرش گرفت. حق داشت 

دیگر؟ حق داشت. آفرین تا آخر دنیا حق داشت، ظلم 
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های آن ظلم، دخترک کردند و به جای درمان رد زخم

را در آغوش پسرکی کم سن و سال انداخته بودند. 

شد گری فرستاده میهایی که به اجبار پدر به کارروز

را خوب به یاد داشت، سنی نداشت اما از همان 

چهارده سالگی پیر شد! او ُمرد تا آکامش زندگی کند. 

حتی خواست به آفرین هم زندگی بدهد اما مجال 

هیچ برای خود نماند جز عذاب وجدانی که تا آخر 

و  بخشید باعثانداخت. نمیعمر بیخ گلویش تیغ می

بخشید! پدر؟ کاش ا هیچ وقت نمیبانی آن روزها ر

شد معنای پدر را در سر تغییر دهد. مادر؟ متنفر می

بود از آن زنی که حتی قدرت دفاع از فرزندانش را 

نداشت. متنفر بود از آن حیاط و آن خانه که تنها 

یادآور خاطرات تلخ و روزگار پر رنج بودند. آن شب 
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گونه چه دایی حیدر به قولش عمل کرد و آمد. نفهمید

اما مرد سه ساعته با ابوالفضل هفده هجده ساله خود 

اش را دید تنها را پیش او رساندند و زمانی که دایی

 در آغوش مرد فرو رفت و اشک ریخت. 

 بابا کجایی؟-

 از خیال آن روزها خارج شد و گرفته لب زد:

 همین جا.-

 چاییت سرد شد.-

ز ش را اکمی از چایی سرد شده نوشید، یکی از دستان

دور لیوان باز کرد و موهای لخت پسر را به بازی 

 گرفت. 

 مهم نیست.-
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 ببرم واست عوض کنم؟-

 چانه باال انداخت و غمگین تبسمی کرد. 

 خواد!نچ نمی-

در یک آن از سرش گذشت، آن موجود کوچک چه 

 زود بزرگ شد! حتی بزرگتر از آن روزهای خود!

ول به مسئ خواستی بری شمال بگو زنگ بزنم بگم-

 پایه ات!
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 آکام متعجب سرچرخاند و لب زد:

 چی؟-
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سپس با یادآوری شمال لیوان درون دستش را روی 

 میز برگرداند و گفت:

 رم!خواد، نمینمی-

با شیطنت خندید و پاهایش را روی کاناپه  زیر خود 

 جمع کرد. 

به جاش سرت خلوت شد بریم سمت جنوب، -

 باشه؟

به آرامی پلک روی هم گذاشت و حرف پسرک را 

 تایید کرد. 

چشم، عید بریم؟ بخوای قبلشم یه هفته تعطیل -

 کنم بریم!می

 با چشمانی گرد شده پرسید:
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 راستی راستی؟-

 داد: خندید و پاسخ

 راستی راستی!-

آکام که ذوق کرده بود کال تن به سمت پدرش گرداند 

ی او که حال آرنج به باالی کاناپه تکیه زده  و و خیره

 کف دست به روی سر گذاشته بود، شد. 

جنوب ما فقط کیش و قشم رفتیم اما دوستم اهوازی -

هستش یه بار عکس های اون جا رو نشونم داد، وای 

 مه. بابا بهشت دو

آره جنوب کال قشنگه، حال و هوای خیلی خوبی -

 داره.
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سر باال آورد و با دیدن ساعت که یک بامداد را نشان 

 داد باز رو کرد سمت آکام.می

پاشو، پاشو بابا برو بخواب فردا خواب -

 خوابم.مونی...منم یکم دیگه میمی

 ای کشید و از جا برخاست.آکام خمیازه

 شب بخیر.-

خش را داد و بعد از ورود پسر به سرویس دادیار پاس

بهداشتی دادیار به سمت آشپزخانه حرکت کرد، 

ظروف کثیف را از سینک درون ماشین ظرف شویی 

گذاشت و سعی کرد با کمترین صدای ممکن 

آشپزخانه را جمع و جور کند، پس از آن جا دستی 

ی تقریبا شلوغی را قرار بود هم به خانه کشید. هفته

شد و ممکن بود دیگر وقت برای کارهای داشته با
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خانه پیدا نکند. پس از انجام کارها خسته دستی را 

روی کمر گذاشت و با دست دیگر چشمانش را 

مالید. موبایلش را برداشت و پس از سرویس بهداشتی 

وارد اتاق شد. کتابی که در حال خواندنش بود را از 

 کیهکتابخانه درآورد و روی تخت دراز کشید، با ت

دادن به تاج تخت کتاب را گشود که با روشن شدن 

ی موبایل حواسش پی آن رفت. موبایل را صفحه

 برداشت و وارد پیام رسان شد.

 

  

216 

 را شاملو پاسخش را داده بود.ری

 )بیدار هستید؟(-
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 تایپ کرد.به سرعت برای دختر 

 )بله بیدارم.(-

 دخترک را که در حال تایپ دید، منتظر ماند. 

 )فردا چه ساعتی خلوت هستید؟(-

 با کمی فکر تایپ کرد.

 )هفت عصر به بعد(-

 شه بیام ببینمتون؟()می-

 با مکث نوشت:

 )البته!منتظرتون هستم.(-

 بینمتون شبتون بخیر باشه()خیلی ممنون، فردا می

ای دخترک آفالین شده تایپ کرد، شب بخیری را بر

را خواست از پیام رسان خارج شود که پروفایل ری
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ای کنجکاوش کرد! روی پروفایل زد و منتظر لحظه

دانلود شدنش ماند، لبخندی از زیبایی عکس زد. 

ا ررائین شاملو میان زمین تمرین ایستاده بود و ری

شاملو  از پشت در آغوش پسر بود و هر دو لبخند 

رنگی روی لب داشتند. تفاوت قدی خواهر و برادر پر

دقیقا مانند فیل و فنجان بود، هرچند که رائین واقعا 

ی قد قد بلندی داشت.  با این که خودش جزو دسته

گرفت اما رائین شاملو از اون بلند تر بلندان قرار می

بود، به هر حال تفاوتی میان او و یک والیبالیست 

جکاوی و مقایسه برداشت و وجود داشت. دست از کن

پس از خاموش کردن موبایل و قرار دادن آن به روی 

ای از کتاب  که یک رمان ایرانی پاتختی چند صفحه

 بود را مطالعه کرد.



 

Romanzo_o 1074 

کم کم با احساس رخوت در چشمانش کتاب را کنار 

شرتش زیر پتو گوشی گذاشت و بعد از درآوردن تی

آخر کار  رفت. اخالق بد پدر و پسری که داشتند

داد! سرمای ملحفه لذت بخش بود با فرو دستشان می

بردن سر در بالش سرما را به جان کشید و چشم 

 بست.

به قدری خسته بود که حتی توانایی تحلیل این که 

را شاملو چه کاری با او داشته باشد را ممکن است ری

نداشت.  از صبح زود سرپا بود و روز پرتنشی را از 

د، در نهایت هم با مرور گذشته این سر گذرانده بو

شد سعی خستگی تکمیل شد. هر چه هم خسته می

کرد مقابل آکام خود را خوب نشان بدهد. تا می

 اش نبرد.پسرک خیلی پی به خستگی
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پسرک خیلی کوچک تر از آن بود که بخواهد معنای 

خستگی را بفهمد! خستگی تنها جسمی نبود بلکه 

گشت اگر روان بازمی اصل خستگی به روح و روان

ار کرد شد کنباشد بدون وقفه با جسم خسته می خسته

اورد. اما با روح و روان خسته همان اول انسان کم می

ی اتاق چرخید. غلتی روی تخت زد و سمت پنجره

عجیب به دلش بود بلند شود و کمی الی پنجره را باز 

کند اما لعنت به شیطانی فرستاد و سعی کرد به خواب 

برود. با حس عجیب و غریبش حوصله سرماخوردگی 

 را نداشت.
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غلتی روی تخت زد و محکم سر تکان داد. دخترک با 

زد. موهای خرمایی بلندش دوید و جیغ میفریاد می

رک دوید، دختدر هوا پراکنده بود و عرق کرده می

ی پر از آب مقابلش را ندید با سر به زمین و  چاله

ای باعث سرچرخاندن او برخورد کرد.صدای مردانه

ای ایستاده بود و با قلبی پر تپش نمایش شد، گوشه

کرد. مرد با هیکلی درشت و مقابل را مشاهده می

کمربند دنبال دخترک کم سن و سال گذاشته بود. 

کمک دخترک زمین هراسان خواست قدم بردارد تا 

توانست! گویی پاهایش به زمین خورده کند اما نمی

چسب شده بود. خواست بر سر مردی که باالی سر 

اش هم قفل دختر رسیده بود فریاد بزند اما حنجره
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کرده بود. مرد به دخترک رسید و با یک حرکت مچ 

 ظریف او را چسبید و بلندش کرد. 

 آفرین کوچولو کارو سخت تر نکن. -

دخترک فریاد کمک سر داد، خواست بازویش را از 

دست مرد خارج کند اما سیلی محکم مرد متقابال و 

ناجوانمردانه  روی صورت او نشست. مرد موهای 

دخترک یاغی را چسبید و درد  و سوزش در میان سر 

او پچید! نام دختر آشنا بود اما ذهنش یاری برای 

انداخت و در کرد. دختر را روی زمین یافتن او نمی

حالی که همچنان موهای بلند او را دور دست پیچیده 

بود  با یک حرکت لباس محلی تنش را جر داد و زور 

انصافانه به رخ او کشید. باز تالش کرد اش بیمردانه

برای فریاد زدن اما گویا صدا در گلویش مرده بود. 
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پشت سر هم و هیستریک سر تکان داد و در نهایت با 

اد دختر روی زانو به زمین فرود آمد  و پر جیغ  و د

پر شدن دخترک ظریف زیر دست حیوانی چون  آن 

مرد را مشاهده کرد. دست مرد اسیر گلوی ظریف 

دختر شد و تن دخترک زیر دست نامرد مثل ماهی 

زد و بیرون از آب افتاده تکان خورد. دختر فریاد 

 گهای عریان دخترک را به چندستان کثیف مرد سینه

توجه رج به رج تن کشیدند. دختر فریاد زد و مرد بی

دخترک را فتح کرد. دخترک فریاد زد و او حتی 

نتوانست چشم بگیرد از آن صحنه! دخترک فریاد زد 

و باز سیلی دیگری در صورتش نشست، دخترک 

مظلومانه اشک ریخت و او نتوانست کمکی به آفرین 
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ای به هگذشته کند. لبانش به جنبش درآمد و کلم

 اش خارج شد. شدهسختی میان لبان چفت

 مامان. -

خود مات مانده کف دست روی دهان کوبید و باز به 

آن صحنه خارج شد، چه گفته بود؟  صدای جیغ 

پیچید اما دیگر تنها صدا بود و دخترک در سرش می

او میان آن بیابان تنها مانده بود. سرچرخاند و این بار 

. این بار مات عروس و داماد ای دیگر شدمات صحنه

ی عقد نشسته بودند. کودکی شد که بر سر سفره

دخترک همان بود و پسرک! با دیدن پسر مبهوت  

دهانش باز و بسته شد. پسر خود بود، خود کوچک 

ترش! از اعماق وجود خواست فریاد بکشد اما 

 نتوانست...
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روی تخت نیم خیز شده به سرفه افتاد و حیران دست 

لبی گذاشت که ضربانش گوش خود را پر روی ق

 کرده بود.

�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می� : 
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ترسیده سر چرخاند و دست آزادش را روی دهان 

گذاشت، به آرامی هق زد و ناتوان دست به پریز 

و چراغ را روشن کرد. با صدای  ی تخت بردگوشه

رعد و برق فریادی بلندی زد و همگام با صدای 

بلندش پتو را به چنگ کشید. تن و بدنش به لرزه 

هایش از شدت سرما و ترس مانده افتاده بود و دندان

کردند. بغض کرده از دیگر برخورد میدر تنش به یک
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یادآوری کابوسش دست جلوی دهان گذاشت و هق 

ت لرزان را سمت لیوان آب روی پاتختی برد زد. دس

اما بالفاصله پس از برداشتنش  لیوان با صدا از ال به 

اش رها و روی زمین افتاد. حس شدهالی انگشتان بی

هراسان بالش را برداشت و سر در آن فرو برد که 

ی مامان در سرش پیچید. قطره اشکی خود را از کلمه

لش افتاد. ضربان حصار چشمانش جدا کرد و روی با

قلبش هنوز عادی نشده بود و هنوز هم ترس کل 

وجودش را فرا گرفته بود. با باز شدن در ترسیده سر 

باال آورد که با پدرش مواجه شد و در ثانیه با یادآوری 

داماد شبیه به خود بغض کرده روی تخت خود را 

توجه به لیوان شکسته عقب کشید. نگاه دادیار بی

ی پسرش نشست. به سرعت ی پریدهروی رنگ و رو
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به سمتش حرکت کرد، آکام بالش را میان دندان 

گرفت و سر میان آن پنهان کرد. روی تخت کنار 

پسرش نشست و بالش را آهسته از دست و دندان  

 پسرک بیرون کشید.

 آکام بابا!-

توجه به پدرش روی گونه قطره اشک دیگری بی

 صدا زد. چکید و دادیار مبهوت باز آکام را 

 پسرکم چی شدی بابا؟-

آکام به سمتش چرخید و دو دوزنان نگاهش در 

 چشمان پدر قفل شد. 

 ب...بابا.-
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تن لرزان پسرش را  ناگهان  در آغوش کشید و 

 ای را روی موهای خیس عرق او کاشت. بوسه

 جان بابا؟ خواب بد دیدی پسرم؟-

آکام با یادآوری جیغ های دختر جفت دستانش را 

 روی گوش گذاشت و  از آغوش پدرش خارج شد. 

 نتونستم...نتونستم کمکش کنم!-

هایش چنگ دادیار جفت دستان پسر که به گوش

 زدند را گرفت و تالش کرد تا پسرک نگاهش کند. می

 آکام! چی دیدی؟-

 ای پسر با درد بسته شد و لب زد:چشمان قهوه

 درد داشت؟-
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دادیار کالفه از نفهمیدن حال آکام همچنان دست پسر 

 را چسبید و با بوسیدن پشت دستش پرسید:

 چی پسرکم؟-

دستانش را از دست پدرش درآورد و صورت میان 

 ها پنهان کرد. آن

 ت..تجاوز.-

دادیار با درد پلک روی هم گذاشت، از جا برخاست 

 و زمزمه کرد:

 ام.االن می-

 

  

219 
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اش  کشید و از آشفته دست میان موهای به هم ریخته

اتاق خارج شد، به سرعت لیوان آبی را به همراه 

دمپایی برداشت و باز به اتاق بازگشت. با دیدن آکام 

که روی تخت مچاله شده در خود دراز کشیده بود 

ی پسرک را گرفت و ست، بازوی  یخ زدهکنارش نش

بلندش کرد. آکام را به خود تکیه زد و لیوان آب را به 

 ی پسرش چسباند. لبان لرزان و سفید شده

 دردت به جونم آخه، بخور یکم.-

 گفت و بازهم موهای پسرش را بوسید. 

 بابا.-

دست روی کمر آکام نوازش وار باال و پایین کرد و 

 لب زد:

 ؟جان بابا-
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 سر باال آورد و با گزیدن لبش پرسید:

 چرا نشستی سر سفره عقد؟-

 سرچرخاند و نگاه به میز تحریر آکام داد. 

دونستم آفرین چه اتفاقی دونستم آکام، نمیمن نمی-

 براش افتاده. 

 ی دادیار کوبید. پسرک باز هق زد و مشت در سینه

 درد کشید بابا...اذیتش کردن. -

کمر آکام باال و پایین شد و لب همچنان دستش روی 

 زد:

 آره!-

سمت آکام باز سرگرداند و در حالی که قطره عرق را 

 زدود لب زد:از روی پیشانی پسرک می
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 چی خواب دید بابایی؟-

با دستانش ران پاهایش را به چنگ کشید و با 

 یادآوری خواب دردناکش چشم بست. 

 کردن.بابا داشتن بهش تجاوز می-

ن سرچرخاند که موهای خرمایی نفس نفس زنا

 رنگش روی پیشانی افتاد. 

 موهاش قشنگ بود، کوچولو بود بابا!-

 آب دهانش را به سختی فرو فرستاد و لب زد:

ظریف بود بابا، من...من که ازش هیچی ندیدم ولی -

 خیلی قشنگ بود بابا!

مغموم به پسرش خیره شد و در سکوت منتظر ماند 

 آکام خالی شود. 
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 کاش پیشمون بود!بابا -

 این بار دادیار از ته دل لب زد:

 کاش!-

ی رنگ پریده و حال خراب پسرش به با دیدن چهره

بخشد؟ آکام زمانی که این فکر کرد که پسرک او را می

 کند؟بخشد یا رهایش میبفهمد او را می

 بابا هر چی گریه کرد نتونستم کاری کنم براش! -

 سرچرخاند و نفس نفس زنان گفت:

اون، اون عوضی به بدنش دست -

 هاش......سینهزد...موهاشو...موهاشو کشید...سینه

ادامه دادن برایش صعب شد و  اشک ریخت، دادیار  

 سکوت کرد و آکام خونش به جوش آمد.
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طوری طوری؟ چهچهمگه...مگه چند سالش بود؟ -

 ش کنن؟تونستن زیر دست و پاشون له

 چرخید سمت پدرش و غرید:

 خوام. ازش عکس می-

 دادیار به آرامی سر تکان داد و نالید:

 ندارم آکام.-

ی پدرش مشت به تخت توجه به گفتهآکام اما بی

 کوبید و سپس پدرش را به عقب هل داد.

 خوام. از مامانم عکس می-
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انداخت و با صدایی که پایین تر آمده بود، شانه باال 

 لرزان لب زد:

 تو...تو از من یه عکسشم دریغ کردی!-

دانست آکام حال خوبی ندارد، جفت دادیار که می

 ی پسرک گذاشت و لب زد:دستانش را روی شانه

 باشه بابا! باشه پسرم! بریم پیش من بخوابی؟-

لرزان لب  ایآکام سر باال انداخت و بق کرده با چانه

 زد:

 خوام. ازش عکس می-

ی آکامش همراه با غم دادیار نگاه پسرک کرد، چهره

 زد. درد را فریاد می

 بابا گناه داشت...ما...مان. -
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آفرین را مادر خواند پسرک و کاش بود تا کنارشان 

زد؟ باشد. اگر بود بازهم مانند قبل آکام را پس می

 حس سنگینیتوانست پسرشان را پس بزند؟ با می

هایش را پایین کشید. آکامش اش مردمکروی سینه

 اش گذاشته بود. سر روی سینه

 آد بابایی.خوابم می-

اش کودک شده بود. حال آکامش را پسر مرد شده

گونه دانست که چهفهمید! کاش آکام میخوب می

 حاضر است برای حال خوب او جان بدهد. 

 پاشو بریم اتاق من، پیشم بخواب.-

با احتیاط پسرک را بلند کرد، دستانش را دور کمر او 

حلقه کرد و آکام را سمت اتاق خود برد. پسرک را 

ی خود خواباند و با روی تخت یک و نیم نفره
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برداشتن بالشی از کمد خود هم کنارش دراز کشید. 

آرنجش را روی بالش و کف دستانش را روی سر 

 گذاشت و به پسرش خیره شد. 

 بابا؟-

 ی آکام را نوازش کرد و لب زد:هگون

 جون بابا؟-

 خوندی برام؟ یادته یه شعر می-

رنگی زد و آکام با نگاه به پدرش نجوا دادیار لبخند کم

 کرد:

 خونی برام؟می-

لبخند دادیار پررنگ تر شد و دست روی پیشانی 

 پسرش کشید. 
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دونی وقتی خیلی بچه بودی با اون شعر خوابت می-

 برد؟می

 نگاه کرد و دادیار افزود:آکام 

اون شعرو وقتی دوازده سالم بود معلممون سر -

 کالس خوند! 

نفس عمیقی گرفت و فوتی را روی موهای پسرش 

 کرد. 

گفت یه روزی یه داروگ رو درخت همیشه می-

اد و همه شینه، یه روزی میخشک زندگی هممون می

 کنه. چیو دگرگون می

 اش آغشته کرد. خم شد و پیشانی آکام را به بوسه
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تو داروگ زندگی من بودی از وقتی به دنیا اومدی -

 تا همین االن!
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پسرک خندید و دادیار با صدایی که آکام عاشقش بود 

 زمزمه کرد:

 خشک آمد کشتارگاه من-

 در جوار کشت همسایه. 

 باز دست به موهای پسرش کشید و لب زد:

 گریند روی ساحل نزدیکمیگویندگرچه می-

 سوگواران در میان سوگواران.(
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ی پسرش خیره شد و با یادآوری آکام به چشمان بسته

ی در آغوشش که از شدت گریه سرخ شده ده روزه

 :بود و با شعر به آرامی خواب رفته بود افزود

 رسد باران؟قاصد روزان ابری، داروگ! کی می-

آن روزها جلوی چشمانش بساط پهن کرد و آفرین 

 گریزان مقابل نگاهش نمایان شد!

 بر بساطی که بساط نیست. -

ای با آن نشاطی در درون کومه تاریک من که ذره

 نیست.

 صدای مرد جوان گرفت و ادامه داد:

ش از خشکی های نی به دیوار داردو جدار دنده-

 ترکد. می
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خم شد و دست آکام که روی شکمش بود را بوسید 

و همان روزی به یادش آمد که اولین بار به جای 

 صورت پسرکش پشت دست نرم و تپلش را بوسید. 

 چون دل یاران که در هجران یاران -

 صدایش آرام تر شد و گفت:

 رسد باران؟قاصد روزان ابری، داروگ! کی می-

های پسرک متوجه خواب رفتن او با منظم شدن نفس

ی آکام باال کشید، از جا شد. پتو را تا روی سینه

های لیوان شکسته را جمع برخاست و اول از همه تکه

ی آکام انداخت. کرد و پس از آن نگاهی به برنامه

توانست دیرتر به زنگ اول ورزش داشت و می

 ده بود، خستههایش خیلی زیاد شمدرسه برود. غیبت

دست به موهای پریشانش کشید و با نگاهی به ساعت 
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داد به اتاق خود برگشت و که چهار بامداد را نشان می

کنار آکام روی کمر خوابید. آکام هر روز بزرگتر 

شد و او هر روز ناتوان تر از توضیح گذشته! چشم می

بست تا بلکه کمی چشمانش روی خواب را ببینند. 

 اری را پیش رو داشت. فردا روز پرک

با صدای آالرم موبایل چشم گشود، نفس عمیقی را از 

سینه بیرون فرستاد، سر چرخاند که با آکامی که تغییر 

حالت داده و روی شکم خوابیده بود مواجه شد. 

آمد پسرک را بیدار کند. به آرامی از عجیب دلش نمی

ی آکام را آماده کند. روی تخت برخاست تا صبحانه

رفت. کمی در د هم به خاطر آکام دیرتر میخو

سکوت کارهایش را انجام داد و بازگشت تا پسرک را 
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بیدار کند. کنار تخت زانو زد و از روی پتو دست 

 روی کمرش گذاشت. 

 آکام...آکام بیدار شو.-

توجه سر روی بالش چرخاند و دستانش را پسرک بی

 به زیر بالش فرو برد. 

 ر شده بیدار شو!آقا پسر مدرسه ات دی-
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آکام چشم باز کرد و کسل روی تخت نیم خیز شد و 

کرد روی در حالی که پاهایش را از تخت آویزان می
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تخت نشست.  سر باال آورد که نگاهش به ساعت 

 دیواری افتاد.

 ُنه که!-

 پوشش را برداشت و گفت: دادیار حوله تن

گفتم یکم بخوابی، زنگ اول ورزش داشتی...بدو -

 صبحونه بخور من یه دوش بگیرم برسونمت!

 ناالن سر کج کرد و لب زد:

 کنه.شه بخوابم؟ سرم درد مینمی-

ی ی رنگ پریدهدر پاگرد به سمت پسر چرخید، چهره

 رساند. آکام صدق سخنانش را می

 خیلی داشتی از مهر.  باید بری مدرسه غیبت-

 خود را روی تخت انداخت و چشم بست. 
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 همش سه تا بوده!-

به سمت پسرک رفت، بازوی او را چسبید و بلندش 

 کرد. 

 پاشو بابا، پاشو. -

آکام اما باز خود را روی تخت انداخت و التماس را 

 به صدایش افزود:

 توروخدا بابا فقط امروز. -

 گفت:کالفه نگاه پسر انداخت و 

گردم. تو مگه قرار نیست آکام من امروز دیر بر می-

 بری پیش حاج ایوب. 

 پسرک بالش را برداشت و روی سر کوبید. 
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خوام بخوابم، رم، فقط میمن امروز هیچ جا نمی-

 لطفا!

دونی مدرسه از دستت شکارن! بیدار آکام خودت می-

 شو. 

 پسر از زیر همان بالش غرید:

ت ره چند تا غیبنگران نباش پول ببینن یادشون می-

 داشتم. 

 متعجب لب زد:

 این چه حرف زشتیه؟-

 بالش را  از روی سر برداشت و با کاویدن پدر گفت:

گم؟ مثل همیشه پول به خیکشون مگه دروغ می-

 شم. بندی و مثل همیشه عزیز میمی
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دادیار عصبی سرچرخاند و با نگاه به دنبال چیزی 

شرت در تا بر سر پسرک بکوبد! با دیدن سویی گشت

دسترس آن را برداشت، سمت آکام پرت کرد و صدا 

 باال برد.

 ادب شدی؟باز بی-

 پسرک  عاصی روی تخت نشست و غرید:

کنم ازت! اصال برو بگو بابا یه امروز رو خواهش می-

ای دن خب؟ طرف هفتهآکام مرده اون وقت گیر نمی

قت سه روز من خار شده تو چشم یه روز غایبه اون و

 اون مدیر و معلم کوفتی.

 کشن این چه حرفیه؟آکام کلی براتون زحمت می-

پسرک این بار بدون آن که خشمش را کنترل کند 

 گفت:
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کشن، فقط بلدن اذیت کنن آره خیلی زحمت می-

ال یا با طعنه هاشون یا تمسخر هاشون...چه حا

 زحمتی؟

نگاه پسر کرد و به تاسف سرتکان داد. آکام تغییر 

کرده بود، پسرک از بعد آن اتفاق یاغی شده بود و سر 

برد. حوله را میان انگشتانش هر چیزی صدا باال می

 چالند و غرید:

 آکام...-
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خواست بزند را با گزیدن لبش فرو حرفی که می

 ای از سینه خارج کرد. فرستاد و نفس خسته

 کنه بابا!فقط همین امروز باشه؟ سرم درد می-

بدون حرف از اتاق خارج و وارد حمام شد. تا جای 

ممکن سعی داشت به رفتارهای آکام فکر نکند! 

 دادپسرک کمی غیرقابل کنترل شده بود و ترجیح می

بت داند صحبا یک نفر با تجربه که بیشتر از او می

کند. دوش پرسرعتی گرفت و برای پوشیدن های 

هایش باز پا درون اتاق گذاشت که با آکام لباس

خوابیده مواجه شد. پتوی روی زمین افتاده را برداشت 

و روی پسر کشید. تن و بدن خود را خشک  کرد و 

طوسی را درآورد  هایش بافت یقه اسکیاز میان لباس

و به همراه جین یخی تن زد. ساعتش را به دست 
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انداخت و پس از برداشتن کیف خواست از اتاق 

ی آکام در خواب خارج شود که نگاهش به چهره

افتاد. قبل از خروج از اتاق نزدیک پسرک شد و 

ی او را بوسید. آکام از کودکی کمی پرخاشگر گونه

بود این پرخاشگری را بود! تا جایی ممکن سعی کرده 

از وجود او بگیرد و تا حدی هم موفق شده بود اما 

حال با فهمیدن بخشی از گذشته، آن روزها باز 

برگشته بود و آکام باز کمی پرخاشگر شده بود. 

 کرد، او حق داشت سردرگم شود.پسرش را درک می

با حواس پرتی به جای آسانسور از پله ها پایین رفت، 

از کرد و پس از گذاشتن کیف روی در ماشین را ب

صندلی شاگرد، خود پشت رل جا گرفت و ماشین را 

به حرکت درآورد. ایرپاد سفید را داخل گوش 
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گذاشت و با برداشتن موبایل در حالی که حواسش به 

مقابل بود، شماره مورد نظر را گرفت. گوشی را کنار 

 کیفش نهاد و منتظر پاسخ از سمت پشت خط ماند. 

 ه ببین کی زنگ زده، دکتر جوان!به ب-

 تبسمی کرد و با زدن راهنما گفت:

 سالم دکتر ُمجد. -

صدای همیشه بشاش مرد از پشت خط در گوشش 

 پیچید. 

 سالم بر آقا دادیار همیشه آروم. -

ی دادیار بلند تر شد، از نظر دکتر این بار صدای خنده

 او همیشه آرام و خونسرد بود. 

 فقیر و فقرا کردی پسر؟ چی شده یادی از ما-
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واال قرض از مزاحمت دکتر، من زنگ زدم یکم -

 کمکم کنید. 

 صدای دکتر کمی با مکث پشت خط پیچید:

 ببخشید دادیار یه لحظه منشی اومد تو!-

 اگر مزاحمم...؟-

 ید و گفت:دکتر میان حرف او پر

مراحمی تو پسرم، جانم من سر تا پا گوشم...دیگه -

ی قدر که آوازهتو باید به من کمک کنی به خدا! ان

 خوش نامیت پیچیده. 



 

Romanzo_o 1108 

 دادیار به مقابل خیره شد و لب زد:

 دم. م رو انجام میبه من لطف دارن، فقط وظیفه-

راهت رو درست اومدی پسر جون، خیلی درست -

 جانشینی که تو باشی. اومدی و خوشا به

 مرد جوان با خجالت لب زد:

دیم...واال یادتونه راجع به آکام باهاتون درس پس می-

 حرف زده بودم؟

 صدای پزشک جدی شد و گفت:

 یادمه کامال. -

کمی از اوضاع این روزها تعریف کرد و پزشک تنها 

 هایش گوش داد، مانند همیشه!در سکوت به حرف
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دادیار من بهت همون موقع هم گفتم هر وقت دیدی -

آکام شرایط خوبی داره باید آروم آروم همه چی رو 

براش بگی، پسر خوب همه چیو یه هویی ریختی رو 

 دایره؟ خب اون بچه حق داره پسرم. 

 دادیار با مکث لب زد:

حالم خوب نبود دکتر! تو بدترین زمان ممکن آکام -

د بود و وقتی که زمانش فهمید، وقتی حال خودم ب

 نبود. 

دونستی باید زودتر از این حرف ببین دادیار تو می-

گفتی و حتی همه چیو باید براش ها به آکام می

دادی، پسر تو حق داره بدونه چرا به وجود توضیح می

اومده و چرا مادر نداره! چرا از مهم ترین حق هر 

سن ای هستش که تا این ای محرومه! آکام بچهبچه
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ط گم فقهیچ کنجکاوی نکرده و اگر از من بپرسی می

شرایط تو رو درک کرده اما حاال کم کم همه چی 

برای این بچه رو شده و باید کامل گفته بشه تا پازل 

 های انحرافی ذهنش سر جاشون قرار بگیرن. 

 دست آزادش را روی ران پا کشید و خفه لب زد:

اگه...اگه آکام تونم بگم...دونید نمیاما دکتر می-

 شم. بره...بره من تموم می

 قدر ضعیفی؟پسر تو ان-

 نفسی گرفت و از پنجره به بیرون خیره شد. 

 من در برابر آکام ضعیفم دکتر!-

فهمم که کنم، میدادیار من ترس تو رو درک می-

کنی بعد از فهمیدن اون ماجرا آکام ولت حس می
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نظرم آکام  کنه اما من همچین فکری ندارم و بهمی

 زنه!برای چنین چیزی قید تو رو نمی

 دادیار سکوت کرد و مجد ادامه داد:
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 دادیار سکوت کرد و مجد ادامه داد:

تونی ت کامال درک شدنی هستش اما تو نمیترس-

دادیاری که من  حق فهمیدن رو از اون بچه بگیری!

شناسم خودخواه نیست، فقط فداکاری بلده می

 متاسفانه!
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ای دادیار که به مطب نزدیک شده بود ماشین را گوشه

 پارک کرد و سر به صندلی تکیه داد. 

خوام این بار خودخواه باشم، برای داشتن دکتر می-

آکام کم نکشیدم که حاال از دستش بدم خیلی ساده! 

 من برای بودن آکام دقیقا سر میز قمار نشستم! 

 ت پسر اما دادیار یه سوالی ازت دارم!فهمممی-

 پسر باز سکوت کرد و مجد پرسید:

 رسه درسته؟آکام یه سال دیگه به سن قانونی می-

دیگر را روی با یادآوری پسرک لبخند و غم یک

 صورتش به آغوش گرفتند. 

 ره تو هجده. کمتر از یک سال! تیر ماه می-
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دونی بعد گذر این چند ماه آکام خیلی راحت و می-

 تونه تو رو ترک کنه؟می

دادیار دست روی گلو گذاشت و به سختی پلک روی 

ی وشهیابی عرق سرد  روی گهم گذاشت، حتی راه

ی کمرش را هم احساس کرد. دکتر که پیشانی و تیره

 متوجه حال دادیار شده بود، آرامتر ادامه داد:

تونه جلوی پسرت رو بعد هجده سالگی کسی نمی-

 تونه برگرده پیشبرای رفتن بگیره! آکام حتی می

 خانواده مادرش.

 پلک راستش پرید و نجوا کرد:

 اما اونا...-

دونم پسر اونا مثل تو آکامو یدونم دادیار، ممی-

خوان و نهایت دوست ندارن و صالحش رو نمی
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شاید از آکام یا سجاد دوم رو بسازن یا آفرین دوم و 

به خوبش بخوایم فکر کنیم تو همین سن و سال 

گیرن و به آغوش بدبختی پیشرفت رو ازش می

 فرستنش اما پسرت ممکنه به اینا فکر نکنه!می

ن صحبتش انداخت اما زمانی که از ای میادکتر وقفه

ی حرف را جانب دادیار سخنی نشنید خود ادامه

 گرفت.

این واقع بینانه ترین بخش ماجراس که به پسرت -

باید بگی همه چیو چون اگر یه جایی اشتباه واقعیت 

رو بفهمه ممکنه برای همیشه ترکت کنه دادیار! االن 

رسم بهتر بپ نه؟ تا کی می شه ازش پنهون کرد؟ یا بذار

تونی با تغییر فامیلی و اسم، پسرت رو از تا کی می
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خانواده پدری و مادریش پنهون کنی؟ فامیلیت رو 

 یادته؟
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من یادمه دادیار تو فقط هجده سالت بود میومدی 

جاد ضرغامی! پیش من و االن سی و یک سالته س

ی سجاد و دادیار برای  شخص من دوتا دنیای فاصله

متفاوته. سجادی که میومد پیش من یه پسر بچه بود و 

زنه یه مرد متمدن و دادیاری که االن با من حرف می

 یه پدر خوبه!

 به سختی لب زد:
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 دکتر!-

دادیار تو باور کردی که مقصری! متاسفم برای  -

رو از تو بگیرم چون تو خودم که نتونستم این باو

دونی...گفتن این موضوع هنوز خودت رو مجرم می

اشتباهه اما مجبورم که بگم تا وقتی خودت، خودت 

 دونه. رو گناهکار بدونی آکام هم تو رو مقصر می

رد کدادیار خیره مقابلش و زنی که از خیابان عبور می

های پزشک در سرش پیچید، دست به شد و حرف

 سباند و سکوت کرد. روی دهان چ

آریم! دونی گاهی ما روانشناس ها هم کم میمی-

اصال مگه می شه انسان بود و کم نیاورد؟ دادیار 

خوای شی، میکنم داری خفه میحرف بزن، حس می

بس کنی تو خودت ریختن و خندیدن رو؟ یه جا 
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جسمت کم میاره پسر! یه بارم بهت گفتم یه جایی 

ها کمر بری دادیار...یه جایی از شدت این فشار می

 کنی. خم می

 آب دهان فرو فرستاد و خفه لب زد:

بازم...حس کنم دارم میچی باید بگم؟ حس می-

 کنم راهم از اول غلط بود. می

 چرا همچین حسی داری؟-

ی روی صورت کرد و زمزمه جفت دستانش را پرده

 کرد:

 حال خراب آکام باعث می شه از خودم بدم بیاد!-

بذارم بیای پیشم؟ این هفته دادیار برات یه وقت -

 تونی بیا اون جا!بیشتر بیمارستانم یا اگر می
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 کمی اندیشید و پاسخ داد:

یکم این چند وقت شلوغم دکتر، فکر نکنم بتونم -

 بیام!

این طوری نمی شه یه وقت باید بذاری بیای پیشم. -

تونم باهات حرف بزنم اما ختم پشت تلفن کامل نمی

چیو به پسرت بگو! بذار  حرف هام خیلی زود همه

بدونه. آکام تا کی قراره همه چی ازش پنهون بمونه؟ 

فهمه دادیار و یه سال؟ دو سال؟ ده سال؟ آخرش می

ه کنه حاال چاگر قصدش ترک کردنت باشه ترکت می

االن و چه ده سال دیگه این اتفاق ممکنه بیفته که من 

مطمئنم آکام بعد از فهمیدن تو رو، پدرشو درک 

کنه. آکام هیچ وقت از تویی که وجودشی می

 گذره.نمی
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 با صدایی خفه از گفته های دکتر لب زد: 

تون خبر بدم. ممکنه برم چک کنم تایم هام رو به-

 دیر وقت زمان داشته باشم اما!

 مجد بلند خندید و گفت:

 ذارم. و بیا پسر من واست نصفه شبم شده زمان میت-

 به روی چشم. -

 مرد که گرفتگی دادیار رو احساس کرده بود گفت:

شه...تا بال ، نگران نباش درست میچشمت بی-

 تونی پدر جوان.جا تونستی از این جا به بعدم میاین
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دادیار ماشین را به حرکت درآورد و به سمت 

 پارکینگ هدایت کرد.

 هاتون. ها و کمکممنون دکتر به خاطر تمام حرف-

 کار اصلی رو قراره خودت انجام بدی. -

چه لبخند مضطربی از سخنان مرد زد و خداحافظی نیم

کرد. پس از پارک کردن ماشین خود را به مطب 

رساند و بابت کمی دیر کردنش از اولین مراجع عذر 

خواست. تا ساعت هفت عصر بدون وقفه مراجع 

داشت، طوری که حتی وقت نکرده بود ناهار بخورد. 

 بگیرد و از تنها میان مراجع ها توانست با آکام تماس

حال خوبش اطمینان حاصل کند. با خستگی تمام از 

پشت میز برخاست که نگاهش به میز کوچک کنار 

ی را شاملو نبودن چند وقتهمیز خود افتاد  و با یاد ری
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دخترک برایش یادآور شد. خسته میز را دور زد و از 

 اتاق خارج شد. 

 خسته نباشید خانوم ذاکری. -

داد و دادیار وارد سرویس بهداشتی  زن با لبخند پاسخ

ی ی به هم ریختهشد. آبی را به صورت زد و یقه

بافتش را مرتب کرد. نگاهی به صورتش که چند وقتی 

گذشت انداخت و چهره درهم از اصالح کردنش می

خواست به چشم دخترک شلخته به نظر برد. نمی

بیاید. هرچند که موهایش هم کامال به هم ریخته شده 

رنگی روی لبان مرد نشست. جفت د. لبخند کمبو

ی روشویی گذاشت و در آینه به دستانش را گوشه

را شاملو آرام های صحبت با ریخود خیره شد. زمان

کرد. نسبت به هیچ زن و شد و حس بهتری پیدا میمی
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اش همچین حسی دختری در عمر سی و یک ساله

 کرد.ش مینداشت اما این دختر آرام

 دندان گرفت و نسبت خود غرولند کرد.لب به 

 خجالت بکش مرتیکه!-

به تاسف کف دست روی پیشانی کوبید، رسما دیوانه 

شده بود. سرویس را ترک کرد و با نگاهی به ساعت 

متوجه نزدیک شدن زمان آمدن دختر شد. با گشوده 

ی دختر، ی تکیدهشدن در و نمایان شدن چهره

ت ش بنشیند به سرعلبخندی که رفته بود تا روی لب

جای خود را به اخم داد و قبل از سالم دادن 

 ناخودآگاه و با نگرانی پرسید:

 خوبین خانوم شاملو؟-
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ذاکری که با صدای مرد متوجه آمدن دختر شده 

.سرخی چشمان را انداختبود،سر باال آورد و نگاه ری

 داد.هایش میاین روز دختر سخن از سختی

 خوبم خداروشکر بهترم.-

 را جان دلتنگ بودیم.سالم عزیزم، ری-

را هم نسبت به زن ابراز دلتنگی کرد و باز نگاهش ری

 را درگیر چشمان سیاه مرد کرد.

 ام. شما بفرمایید تو اتاق منم االن می-

کرد و با هایش ی لبرا چشمی را روانهری

عذرخواهی از ذاکری وارد اتاق شد. دیدن میز خود 
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آن هم همان جای قبلی حس خوبی را به وجودش 

که در این مکان انسان به درد .  حس اینتزریق کرد

بخوری بوده است، حس با ارزش بودن! لبخند 

رنگی زد و با صدای در اتاق سر به آن سمت کم

در همان نگاه  چرخاند که با دادیار آذر مواجه شد.

اول استایل جدید مرد به چشمش آمد! برعکس 

 اشای جایگزین تیپ مردانههمیشه استایل پسرانه

شده  و همین باعث پایین تر آمدن سنش شده بود 

اش البته از موهای سیاه و لختی که روی پیشانی

. موهایی که همیشه به شد گذر کردریخته بود هم نمی

ن بار خیلی پسرانه روی شد ایسمت باال داده می

اش ریخته شده بود. کل دید زدن مرد چند پیشانی

ثانیه هم نکشید و سر به زیر انداخت. دادیار به آرامی 
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در اتاق را بست و سینی حاوی دو ماگ را روی میز 

ی معروفی که همه گذاشت و به همراهش آن جعبه

 شد را روی میز قرار داد.چیز در آن یافت می

 ن جا مونده بود!ماگتون ای-

دخترک خندید و معذب دست به شال و موهای 

اش برد و آن ها را مرتب کرد. دادیار به جای خرمایی

میز خود مقایل دختر نشست و ساعد دستش را روی 

 زانو قرار داد.

 بینمتون.خوشحالم که دوباره می-

 را سر باال آورد و با مکث لب زد:ری

 منم همین طور.-
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طور بود! در کمال تعجب از صبح واقعا هم همین 

برای دیدن مرد ذوق داشت اما حال خراب رائینش  

 حال و هوایی برای رسیدن به خود نذاشته بود. 

 شه. یه هویی رفتید و جای خالیتون حس می-

 ای به میان انداخت و افزود:وقفه

هرچند مدت زمان کوتاهی رو مشغول شده بودید -

 جا عوض شد.اما  واقعا حال و هوای این 

 را دستانش را در هم گره زد و لب زد:ری

 شما لطف دارید.-
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ای را برداشت و  از بسته درآورد  و دادیار چای کیسه

داخل ماگ خود انداخت، لب با زبان تر کرد و رو به 

 ر انداخته بود، پرسید:دختر که معذب سر به زی

 بهترید؟ -

 را سوالی نگاه مرد انداخت که دادیار گفت:ری

 از اون روز که با هم حرف زدیم. -

را تای ابرو باال انداخت و با یادآوری روزی را که ری

 کنار امیرپارسا گذرانده بود، پاسخ داد:

 شه گفت تا حدودی بله!بله، می-

یر شال سیاه موهای لخت دخترک خیلی ساده از ز

بیرون زده بود. بار اولی بود که دخترک را این گونه 
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دید. هرچند که قبل از آن هم دخترک آرایش میبی

 چنانی نبود. های آنخیلی اهل آرایش غلیظ و تیپ

 حرف بزنیم؟-

را که سر پایین آورده بود با سوال مرد ری

 .هایش را سمت صورت او کشیدمردمک

برای همین اومدم...یکم راهنماییم  . من واقعیتبزنیم-

 کنید. امروز اومدم تا نقش  یه مراجع رو داشته باشم. 

دادیار ماگ درون دستش را روی میز گذاشت و 

 اش را درهم گره زد.انگشتان کشیده

سر تا پا گوشم من! شما بگید از هر چیزی که -

 دوست دارید. 
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مکثی به میان انداخت و حرفش را مزه مزه کرد. 

دانست گفتنش درست است یا نه! امیدوار بود مین

 هایش نداشته باشد.دخترک برداشت اشتباهی از حرف

 خواستم مطرح کنم.من یه موضوعی رو می-

 را منتظر ماند و دادیار افزود:ری

می خوای به جای رسمی بودن یه کم با هم راحت -

کنم جمع بستن هم دیگه معذب تر باشیم؟  حس می

 جفتمون رو.کنه می

را سر تکان داد که تار موی خرمایی جلوی ری

چشمانش را گرفت. دخترک هنگامی که دست به 

 برد، لب زد:موی افتاده در جلوی چشمش می

 برای من فرقی نداره! یعنی مشکلی ندارم باهاش.-
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را باز به چال زیبای مرد دادیار لبخند زد و نگاه ری

 افتاد.

دن! ه دارن آزارت میخب بریم سرغ ماجراهایی ک-

 دروغ چرا این طوری منم راحت ترم.

را کمی سکوت کرد تا به خود مسلط شود و ری

های در سرش را کمی سازمان بدهد. مانند مرد حرف

ای را برداشت و در حالی بدون خجالت چای کیسه

کرد شروع که آن را درون آب جوش باال و پایین می

 به حرف زدن کرد.

ها جا دقیقا باید شروع کنم! این روزدونم از کنمی-

یکم گیر و گرفتارم...یکم از خود واقعیم دور شدم. 

هرچند که مِن قبل هم آروم بود. آروم اما پر از انرژی 
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خوشی! تو یه مدت زمان خیلی کم تمام و دل

 خوشیم و انرژیم به انتها رسید. دل

 ای را از داخل لیوان را درآورد و کنار  زیرچای کیسه

 لیوان زرینی  گذاشت.

ام بدترین ی خانوادهتوجهکردم بیهمیشه فکر می-

دونم اما شاید هیچ وقت . نمیاتفاق ممکن هستش

 آدمی نبودم که قدر داشته هام رو بدونم.
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نگاه مرد جوان دستانش را به دور ماگ گره زد و زیر 

 ادامه داد:
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ی شاملو بودم. یه دختر با ی بزرگ خانوادهمن بچه-

شرایط زندگی معمولی...نه باال بودیم نه پایین زندگی 

خوبی داشتیم همیشه...اما همیشه یه خال بزرگ تو 

 شد. زندگیمون احساس می

سر باال آورد و این بار مستقیم نگاه به نگاه مرد که با 

 داد، انداخت.ایش گوش میهدقت به حرف

من پدر و مادر خیلی خوبی داشتم و دارم اما -

 دونید...می

از جمع بستن کلماتش لب گزید که دادیار متوجه شد 

 و گفت:

 هر طور که خودت دوست داری پیش برو!  -

لبخندی زد و دختر فکر کرد این مرد زیادی خوش 

 است. خنده
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راحت پیش من و حداقل موقع خالی کردن خودت -

 را جان.باش ری

 و بازهم تلفظ خاص نامش از زبان مرد! 

 ممنون. -

 نفس عمیقی گرفت و افزود:

 ممنون از درکتون.-

 دادیار همچنان به سکوتش ادامه داد. 

همیشه یه مشکل بزرگ داشتیم به خصوص من و -

 رائین برادرم...ریما به نسبت ما اوضاعش  بهتر بود. 

 برای مرد، خود افزود:قبل از پیش آمدن سوالی 

 اس. ی خانوادهخواهرم، ریما کوچیک ترین بچه-
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کردن قوانین مامان و بابای من همیشه فکر می

 خاصشون  یعنی موفقیت.

شانه باال انداخت و با یادآوری روزهای کودکی و 

 نوجوانی گفت:

همیشه درس اولویت بود براشون و تفریح آخرین -

 .قسمت زندگی

 خیره چشمان مرد شد. سر باال آورد و

تو خونه ما دختر و پسر معنی نداشت. هر چی برای -

من بود، برای رائینم بود. مامان از اولش همیشه رو دو 

تا چیز تاکید داشت...یادگیری یه زبان و درس!  اگر 

امتحان داشتیم حق نفس کشیدن نداشتیم...پدر و مادر 

 من هیچ وقت بلد نبودن بگن دوستمون دارن.
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را با غضب در ار دختر را درک کرد و ریدادی

 هایش گفت:حرف

دوستمون داشتن یه جورایی مشخص بود، گاها با -

دادن حتی نگرانمون هم رفتارهاشون نشون می

افتاد اما ذاتا همین شدن وقتی اتفاقی برامون میمی

دونه بغل کردن یعنی چی! بودن. بابای من نمی

اومده، پسرش به دونه اصال دخترش کی به دنیا نمی

چی عالقه داره! اما خب منکر این که جونشون برامون 

 شم.ره هم نمیدر می

 پوزخندی زد و نفس از سینه خارج کرد.

ی من و دونه غذای مورد عالقهمامان هنوز نمی-

رائین چیه! اما مراقبه که غذای مضر نخوریم. هیچ 

وقت بغلمون نکردن بهمون نگفتن دوستمون دارن و 
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م بزرگ شدیم دیگه این کارا رو واسه دختر و وقتی

یب شون عپسر بیست و شیش و بیست و چهار ساله

 دونستن.
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 به تاسف سر تکان داد و تلخ لب زد:

اونقدر قوانین تربیتی خاص خودشون رو داشتن  -

دیم براشون ارزشی که گاهی احساس میکر

. تمیز بودن، نداریم. روی همه چیز حساس بودن

مرتب بودن، چطور راه رفتن، چطور غذا خوردن 

و هرچیزی که به تربیت ربط داشت. بیرون رفتن 

ازاد بود گشتن، پوشیدن همه چیز اما ما دروغگو 
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ساخته شدیم.تا بتونیم بیشتر لذت ببریم.تفریح 

دادیم. وه میناسالم میکردیم اما سالم جل

هایی میرفتیم که مامانم چندش میشد اما مکان

 نمیگفتیم بهش.

ی ماگ لب چسباند و با چای کمی حلقش را تر به لبه

 کرد.

با رائین از مامان و بابا از بچگی روز به روز دور  -

قدری شدیم و به هم دیگه نزدیک تر شدیم. ان

نزدیگ شدیم که چهارچوب زندگیم خالصه شد 

قدری که رائین با یه دختر صحبت تو رائین. ان

ریختم. برادرمو جز خودم حق کرد به هم میمی

دونستم. به نظرم جز خودم هیچ هیچ کس نمی

 صدا کردن رائین رو نداشت.  کس حق
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 تلخندی زد و چشم بست.

قدر افراطی شد که حتی به وابستگیم به رائین ان-

ترسیدم دور بشه کردم. میهاشم حسودی میطرفدار

 ازم!

 ناراحت باز نگاهش را به مرد داد:

ترسیدم رائینم از دست بدم. من به خاطر می-

ف م روی نوع تربیتمون که خالحساسیت خانواده

های مامان و بابام قوانین خونه نباشه و طبق مالک

 باشه خیلی دوستی نداشتم.

ماگ را روی میز گذاشت  و انگشت اشاره و شصتش 

 را به چانه گرفت.

ای تو خانواده ما عیب بود! دلمون اتفاقات مسخره-

شک یه نمی خواست تو مهمونی شرکت کنیم بی
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یمون به اومد. همه چی زندگمی جنجال بزرگ پیش

 اجبار خانواده بود همیشه! اجبار اونا و زده شدن ما!

 دادیار اخمی کرد و پرسید:

 کردن؟ یعنی...تون ابراز عالقه نمیبه-

 را که متوجه منظور مرد شده بود، تلخ خندید.ری

اد م نگفته دوستم داره. یادم نمیبابای من تا االن به-

ه ا رو داشتجز یکی دوبار تو بچگی آغوش مامان و باب

شن، باشم. اما وقتی بالیی سرمون میاد نگران می

دن ولی گن دوستمون دارن اما با رفتار نشون مینمی

شه خیلی شون آزار دهنده میحساسیت های عجوالنه

شون حوصلگی ما باید بهاوقات! قوانینی که تو اوج بی

 کردیم.عمل می

 به یاد برادرش بغض کرد.
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دونید هر وقت گله قت...میرائینم مثل من هیچ و-

اش رو دوست شه ادم بچهگفتن مگه میکردیم میمی

نداشته باشه. خودتون اینارو باید بدونید. هر وقت گله 

اش بگیم اید که همهگفتن مگه بچهکردیم میمی

 دوستون داریم و بغلتون کنیم. 

دست روی ران پا گذاشت و در حالی که عقب و 

 کرد لب زد:جلو می

 هم هیچ وقت نکردن.ا تو بچگیام-

 با احساس گرما کمی شالش را باز کرد و پرسید:

 شه بلند بشم؟خیلی گرمه می-

 آره حتما راحت باش.-
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را از جا برخاست و دادیار پشت بندش به سمت ری

ی آن را باز های سرتاسری اتاق رفت و گوشهپنجره

را به سمت کرد تا هوا وارد اتاق شود. ری

ی اتاق رفت و مقابل آن ایستاد. دستانش را خانهکتاب

های رنگارنگ شد ی کتابروی سینه گره زد و خیره

توجه به دادیاری که پشت به او تکیه به کاناپه و بی

 انداخت، گفت:زده بود و نگاه دختر می
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امروز اومدم پیش شما تا نه فقط برای خودم بلکه -

 برای دوتا از عزیزام ازتون کمک بگیرم آقا دادیار. 

 دادیار سکوت کرد و دخترک به سمت او چرخید.
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وابستگی شدیدم به رائین باعث شد همیشه از اون -

دختر مستقلی که  آرزوش رو داشتم فاصله بگیرم و از 

 نظر خیلی ها حتی شبیه به یه دختر لوس بشم. 

 طاقت گفت:ی کتابخانه تکیه زد و بیبه گوشه

خواد از دختر این چند وقت فاصله اما حاال دلم می-

  د پشت دو نفر باشم.بگیرم، این روزا این منم که  بای

 دادیار متعجب پرسید:

 یکی که برادرته و اون یکی؟-

 را با یادآوری پارسا لبخند زد و گفت:ری

کنم فقط شما امیرپارسا، دوستم و کسی که فکر-

 تونید کمکش کنید.می
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دادیار چشم ریز کرد و جفت دستانش را دو سمت 

 کاناپه گذاشت.

 که این طور...ادامه بده!-

 دونم شنیدید یا نه اما مریض شده.نمی رائین-

 ی دادیار درهم رفت و پرسید:چهره

 مریض؟-

را که چشمان پر از درد برادرش بعد از شیمی ری

گانش نقش بسته بود، مغموم دست درمانی مقابل دیده

 روی دهانش گذاشت و آن را مشت کرد.

،  چند وقت پیش سر تمرین از هوش رفت-

متوجه شدیم رائین تومور رسوندنش بیمارستان و 

 مغزی داره.
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 او گفت و چشمان مرد جوان درشت شد.

 خدای من!-

 را سر کج کرد و مغموم خندید.ری

گم. عاشق رائین بود آقاجونم...بابای بابام رو می-

همیشه، چون رائین کامال به آقا جون کشیده بود. اقا 

 جون با تومور بدخیم فوت کرد.

 ای  کوتاه کرد.دهنگاه مرد انداخت و تک خن

دونم باید از این که رائین مریض هستش نمی-

ناراحت باشم یا از این که تومورش خوش خیمه 

 خوشحال!

ی آخر دختر نفسش را کمی دادیار با شنیدن جمله

 راحت بیرون فرستاد. 
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روز اولین جلسه شیمی درمانیش بود! دکترش پری-

 افته...اما...گفته اتفاقی براش نمی

 حال لب زد:ورت مرد شد و بیقفل ص

 شاید هیچ وقت نتونه بازی کنه دوباره...-

را ناتوان دادیار با درد پلک روی هم گذاشت و ری

اش را دست باال برد و قطره اشک چکیده روی گونه

 پاک کرد. 

داداشم عاشق والیبال بود و شاید همه آرزوهاش بعد -

 از این بمیرن. 

 ناراحت لب زد:مرد جوان سرتکان داد و 

 متاسفم!-
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اولش حتی باور کردنش هم سخت بود حتی االنم به -

نظرم بیشتر شبیه یه خوابه تا واقعیت. رائینی که واسه 

پا  تونهدونه حتی باز میشد االن نمیتیم ملی آماده می

 تونه مثل یه آدمدونه میتو زمین بذاره یا نه! اصال نمی

 عادی زندگی کنه یا نه!
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دانست چه بگوید! دادیار سکوت کرد، واقعا نمی

 متاسف شده  و این را از ته دل به زبان آورده بود. 

جدای همه چیز واقعا ناراحت شدم! از پزشکی -

ای ندارم اما مطمئنم که سخته، به خصوص سررشته
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رادرت اما در حد اطالعاتی که دارم برای کسی مثل ب

 فکر کنم بتونه بازی کنه!

را با چشمانی درخشان نگاهش کرد و دادیار لب ری

 زد:

 به اراده خودش بستگی داره به نظرم...اما..-

 تکیه از کاناپه گرفت و گفت:

ببین ولی یه جوری کنارش باش که این بودن رو به -

 ترحم وصل نکنه! 

 عجله لب زد:را به سرعت و با ری

رائین زندگی منه و در برابرش هیچ ترحمی وجود -

 نداره. 

 خوبه! خیلی خوبه واقعا!  -
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لب گزید و در حالی که آستین های بافت را باال 

 زد افزود:می

 ادامه بده.-

را نگاهی به ساعت انداخت، بیست دقیقه از زمان ری

 گذشت.آمدنش می

ااا شما زمان دارید؟ یعنی فکر نکنم تو چهل و پنج -

 دقیقه تموم بشه. 

 مرد لبخند زیبایی زد و در جواب دختر گفت:

اش رو هم قرار تو بگو من فعال هستم. تازه همه-

نیست امروز بگی که؟ جلسات بعدی هم هست اگر 

 به عنوان مراجع اومدی. 

 را خجالت زده چهره درهم برد. ری
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! بیشتر امیدوارم بتونید کمک امیرپارسا کنیدواقعیتش -

جام تا پارسا رو گفتم، اینتون میشاید باید از اول به

نجات بدید، بعد خودم و رائین! امیرپارسا رو به 

نابودی هستش همه مقدمه چینی هام از پارسا نشات 

 گیره.می

 دختر سکوت مرد را که دید هول زده افزود:

تا کم نیارم هم کمک  یعنی هم کمک خودم باشید-

 پاشه.پارسایی که داره از هم می

دادیار به آرامی پلک روی هم گذاشت و سر تکان 

 داد:

به روی چشم هر کمکی از دستم بر بیاد دریغ -

 کنم.نمی
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را با یادآوری دوباره امیرپارسا انگشتانش را مقابل ری

ها بدن خود درهم گره زد و پایین آورد و خیره به آن

نش را مانند کودکی که کار اشتباهی کرده است، انگشتا

 تکان داد. 

 دونم از کجا باید شروع کنم!نمی-

دادیار جفت دستانش را در جیب شلوار جینش فرو 

برد، گامی به سمت دختر برداشت و مقابل او با 

 ای کوتاهی ایستاد. فاصله

 را خانوم!ری-
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دختر به خاطر قد بلند مرد مجبور به باال آوردن سرش 

 شد. 

تونیم یه جور دیگه به ماجرا نگاه کنیم! بحث می-

مشاور و مراجع رو فراموش کن به جاش  به چشم یه 

دوست به من نگاه کن، دوستی که شاید بتونه کمکت 

 کنه. 

ی جاذبه توانست قسم بخورددر همان لحظه می

دانست امروز چرا است. نمی چشمان مرد فوق العاده

این طور شده بود و  تمام حرکت مرد به چشمش 

آمد. هراسان قدمی به عقب برداشت و با برخورد می

هیکلش به کتابخانه به خود آمده دستانش را از هم 

ی کتابخانه نهاد! دادیار که به خوبی جدا کرد و گوشه
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ه بود از او فاصله گرفت و به متوجه ترس دختر شد

 آرامی پرسید:

 خوبی؟-

 را هیستریک سر تکان داد و لب زد:ری

 آره...آره خوبم.-

ی با چرخاندن سر، نگاهش به آب سرد کن گوشه

اه اش کشید و با نگاتاق افتاد، دست به چشمان خسته

 به مرد مردد پرسید:

 تونم یکم آب بخورم؟ یه ذره حالم خوش نیست. می-

 البته!-

های لرزانش را به دختر لبخند مضطربی زد و قدم

های سوی آب سردکن برداشت. دستی به سمت لیوان
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پالستیکی برد اما هر چه تالش برای بیرون کشیدن 

لیوان از جا لیوانی کرد، تنها بیشتر زیر انگشتان ظریف 

دختر  مچاله شد، عصبی و کالفه قطره اشکی از 

یشتری لیوان را کشید که  چشمش چکید و با قدرت ب

ی لیوان میان دستش نشست. ی مچاله شدهالشه

نگاهی به آن انداخت و هم زمان با قطره اشک 

اش دیگری که از چشمش چکید، آه بلندی از سینه

خارج شد. با حس نزدیکی دادیار آذر خواست سر 

بچرخاند که دست مرد را باالی سرش احساس کرد. 

شد مرد در حال برداشتن سر باال آورد که متوجه 

لیوان است. دادیار لیوانی را برداشت و سعی کرد 

ه را ببدون برخورد به دخترک آن را از آب پر کند. ری
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سمتش چرخاند و مرد جوان لیوان پالستیکی پر از 

 آب را پیش روی او نگه داشت. 

 ای.یکم بخور خسته-

را اما هنوز او دخترک را مفرد کرده بود و ری

وانست مرد مقابلش را در جمالت مفرد بخواند. تنمی

ی او و سبزه آشفته و پریشان آب را از دست مردانه

 اش را کمی با آب تر کرد. گرفت و دهان خشک شده

 بهتری؟-

 هایجفت دستانش را به دور لیوان حلقه کرد و چشم

 ی مرد داد. سبزش را به نگاه تیره

 ببخشید من...-
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ش انتوانست ادامه بدهد و باز تنها آه غلیظی از سینه

 خارج شد. 

 یه نفس عمیق بکش بذار حالت بهتر بشه.-

 ای زد و غرولند کرد. به آب اشاره

 آبو واسه مد ندادم دستت، یکم ازش بخور. -

را با آب تر را به حرف مرد گوش داد و گلویش ری

کرد. دادیار عادت داشت با تمام کسانی که وارد این 

شدند راحت حرف بزند اما دخترک کمی اتاق می

فرق داشت! زمانی که جسم لرزانش را دید مانند 

ای شد، نگرانش شد. لحظهزمانی که نگران آکام می
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دوست داشت دست دخترک را بگیرد و آرامش کند. 

و آب دهان فرو فرستاد.  لعنتی در سر نثار خود کرد

 کمی به خود مسلط شد و گردن سوی دختر خم کرد. 

 خوبی؟ بهتر شدی؟-

 را لبخند زد و با گزیدن لب نگاه به نگاه مرد داد:ری

 خوبم، االن واقعا بهترم. -

دادیار سری به نشان تایید تکان داد و دخترک را به 

 سمت کاناپه ها راهنمایی کرد.

ینیم؟ خوای بشاتفاقی بیفته، میخوبه...قرارم نیست -

 تونی باشی!کنم این طوری مسلط تر میحس می
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ی سه نفره رفت و را بدون حرف به سمت کاناپهری

روی آن نشست. دادیار هم مقابلش روی کاناپه تک 

 نفره جا گرفت. 

دونید یکم با به یاد آوردن اون روزا حالم بد شد. می-

طوری ونم چهدهم خوبن و هم بد! یه جوری نمی

 توضیحش بدم.

دادیار لب با زبان تر کرد و کمی روی مبل خود را به 

 سمت دختر کشید. 

خب ببین من یه فکری دارم، بیا ذهنت رو تفکیک -

کنم سازی کنیم. برادرت رو بذار کنار خب؟ حس می

دغدغه فکریت االن بیشتر امیرپارسا هستش تا رائین، 

 درسته؟

 سپس گفت:ای اندیشید، را لحظهری
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 درسته.-

پس االن تو رائین رو بذار کنار و از امیرپارسای -

ناشناخته برام بگو! ذاتا مشکل برادرت رو نه من از 

اد و نه تو! ترجیحا باید کاری کنیم دستم کاری بر می

که راحت بتونی از پس این ماجرا یعنی مشکل رائین 

بر بیای. پس اول موضوع اصلی که پارسا هستش رو 

نیم بعدش بریم سراغ رائین که ماجرای راحت حل ک

 تری از نظرت هستش. 

را سر تکان داد و با گره زدن دستانش در هم به ری

 ی میز خیره شد.گوشه

سال سوم کارشناسی بودم که رائین لژیونر شد تو یه -

کشور دیگه! برادری  که هیچ وقت ازش جدا نبودم یا 

ایران! که  شد به تیم هاینهایت جداییمون ختم می
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رائین تو ایران تو تیم ارومیه بود قبل از لژیونر شدن. 

بعد از این که رائین رفت از همیشه تنها تر شدم! 

رائین رفت و من میون پدر و مادری که سرماشون تن 

کرد گیر کردم، ذاتا چون دوستی خودمو منجمد می

هم نداشتم تنها مسیر زندگیم شده بود، دانشگاه و 

 خونه!
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ه اورد بنفس عمیقی گرفت و در حالی که سر باال می

 نگاه مرد زل زد. 

سرده کردم افتا جایی پیش رفته بود که واقعا فکر می-

شدم. خونه و دانشگاه که جفتشون برام آزار دهنده 
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وب نبود. کسی نبود شده بودن! تو هیچ کدوم حالم خ

باهاش برم بیرون...ریما خب درسته انقدری تفاوت 

سنی نداشتیم که از هم دور باشیم اما ریما دوستاش 

داد. رائین هر روز باهام رو به ما تا حدودی ترجیح می

تماس داشت هم تلفنی و هم تصویری اما خب 

تونست باشه. راستی جایگزین حضورش هیچی نمی

از اون یک سال و نیمی که رائین  تون بعدنگفتم به

نبود وابستگیم کمی کمتر شد البته فقط یکم! همون 

روزا بود که به فکر ادامه دادن زبان انگلیسی شدم. 

بچه تر که بودم به اجبار پدر و مادرم رفتم زبان اما 

سر لجبازی با اونا هیچ وقت با عالقه پیش نبردمش و 

برم اما اون  همیشه سعی کردم یه طوری از زیرش در

وقتا دوست داشتم یه کم روزام متفاوت تر بشه پس 
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تصمیم گرفتم زبان رو ادامه بدم اما متاسفانه به خاطر 

کالس های دانشگاه خیلی شرایط رفتن به موسسه رو 

م خصوصی یاد گرفتن زبان رو نداشتم از سمتی

دادم به گروهی یاد گرفتنش. شنیده بودم ترجیح می

آخری یکی هست که تدریس زبان  های ترمبین بچه

ی پسره تو دانشگاه خیلی ده. البته آوازهانجام می

 پیچیده بود. 

نفسی گرفت و کمی از آب درون دستش نوشید. کمی 

آرام گرفت و دادیار بدون عجله و بدون بازخواست 

ی را با به یاد آوردن چهرهدخترک نگاهش کرد. ری

 وی لب پاشید. خندان و شاد امیرپارسا لبخندی به ر

یه پسر دو ملیتی آلمانی و ایرانی،  یه پسر پر از -

انرژی که نصف سال رو تو حراست دانشگاه سر 
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کرد. نصف مسئول های دانشگاه از دستش کالفه  می

 و عاصی بودن. 

 این بار چشم بست و با بغض بلند تر خندید. 

بح شد شبش صماهی یه بار پاش به کالنتری باز نمی-

گرفتنش و یه بار واسه یه بار پای مهمونی میشد نمی

سرعت باالی ماشین های رنگا و رنگش! یه بار پای 

گرفتنش و یه بار پای زبون درازش! یه پسر کورس می

که با وجود تمام شیطنت هاش به شدت دلنشین و 

دیدش با وجود حرص و خشم مهربون بود. هر کی

 ازش اما از پارسا خوشش میومد. 

 اد و با مکث لب گزید. سر تکان د

ی انرژی بود! اصال این بشر صبح تا امیر پارسا گلوله-

کرد. شبش یه رنگ بود، هر روز یه مدل زندگی می
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ی خانواده پولدار توکلی که به هیچ عنوان تک بچه

شبیه یه ایرانی بزرگ نشد و همیشه انگاری تو آلمان 

 کرد.زندگی می
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آن روز در خاطرش پیچید و صدای امیرپارسا در 

 خاطراتش زنده شد. 

اش رو از بچه ها  گیر آوردم و باهاش تماس شماره-

گرفتم. از پشت  تلفن هم حتی صدای پر از انرژیش 

مشخص بود. قرار شد تو یه کافه همو ببینیم. همو 

دیدیم و از اون روز به بعد حرف زدیم که روزای فرد 

تو کافه دو ساعتی رو پارسا به من درس بده. 
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تی دو تا آموزشگاه امیرپارسا دانشجوی زبان بود و ح

کرد. نیاز مالی نداشت اما معروف هم تدریس می

 عاشق استقالل بود. 

ی دادیار آذر که حال کنجکاوی را فریاد به چهره

 زد، خیره شد. می

امیرپارسا یه پسری بود که تو نگاه اول  شاید از نظر -

آدما یه پسر سرخوش به نظر بیاد اما  برعکس چیزی 

م مهربون بود هم مستقل و هم داد هکه نشون می

مسئولیت پذیر! اما پارسا یاد گرفته بود از تک تک 

 های زندگیش لذت ببره. ثانیه

ی دختر درهم رفت و آه عمیقی از به ناگه چهره

اش طوری بود که دادیار اش خارج شد. چهرهسینه
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متوجه شد از به یادآوری آن روزها حسی توام با 

 د.کنلذت و غم را تجربه می

رفتم پیش پارسا و تو همون من روزای فرد می-

روزها متوجه شدم به شدت شیطونه! باهام خیلی 

کرد یه طوری که انگاری دوسته راحت شوخی می

ی زد، گاهدخترمه! وقتی اشتباه داشتم روی دستم می

پشت سرم کال راحت بود و اوایل من معذب بودم! 

درم بود. خب من تنها مردی که باهاش راحت بودم برا

هیچ وقت نه دوست پسر داشتم و نه حتی دوست 

اجتماعی پسر! روز اول باهام شوخی کرد و روز دوم 

شه ازم پرسید اگر بدت میاد این دوساعت فقط می

مثل دبیر و شاگرد. امیرپارسا حریم حالیش بود، یه 

مرد واقعی بود، نگاهش هرز نبود. پارسا کاری کرد که 
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برای من جزو خاص ترین دوساعت های روزای فرد 

کردم تا برسه ام بشه. روز شماری میروزای هفته

وقت دیدن پارسا و کالسم! تا این که امیرپارسا 

 م تا مثل دوتا دوست بشیم. پیشنهاد داد به

 دختر لب جلو داد و باز خندید. 

گفت مثل دوتا دوست پسر یا دوتا دوست دختر -

 شقانه و خبیعنی قصدش دوستی بود نه یه رابطه عا

دروغ چرا منم به پارسا بیشتر به همین چشم نگاه 

کردم. شخصیتی که داشت پر از حس خوب بود. می

 پر از حس پایه بودن واسه شیطنت.
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 را مکث کرد و دادیار گفت:ری

ببینم! اصوال از آدم  چه مشتاق شدم این آقا پسرو-

 آد. های پر انرژی خیلی خوشم می

از داخل ظرف شکالت قلبی برداشت و در حالی که 

 کرد، گفت:زرورق آن را باز می

آکام من خیلی شیطونه، برعکس من که حوصله -

سربرم...به شدت پرانرژی و شیطونه آکام، اما این 

کنی دست پسر منو از پشت چیزی که تعریف می

 حتماال!بسته ا

 را شانه باال انداخت و گفت:ری

شما حوصله سر بر نیستید، آرامش خاصی دارید. -

کنید ذاتا حتی تو شرایط عادی وقتی صحبت می

کنید. لحن صحبتتون خیلی استرس رو از آدم دور می
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خوب هستش.  من روانشناس خب خیلی دیدم تو 

دوران دانشجویی و به ندرت مثل شما دیدم! حتی به 

ی آرومتون م شیطنت هم دارید اما زیر پوستهنظر

 پنهون شده و شاید گاهی سر باز کنه. 

 مرد جوان با تبسم سر تکان داد و پاسخ داد:

لطف داری به من، شیطنت دارم اما خب آکام بیشتر -

از همه دیده اون روم رو چون تقریبا وقتی پییشش 

 شم. هستم عین خودش بچه می

توانسته بود دختر جوان را از تلخی به دادیار که تقریبا 

 ی حرفش افزود:دور کند در ادامه

 اش رو برام بگو.هروقت آماده بودی ادامه-

اش نگاهی انداخت و ناخودآگاه را به ساعت مچیری

 لب زد:
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 اوه یه ساعت شد.-

 گفت و با صدای مرد سر بلند کرد. 

موقع حرف زدن، زمان بیش از اون چیزی که -

 کنیم عجله داره!میفکرش رو 

ای در ذهن دختر در جواب مرد سر تکان داد و لحظه

اندیشید خوش به حال آکام آذر برای داشتن چنین 

 پدری!

ی من و پارسا هر روز بیشتر به هم نزدیک شد رابطه-

گذروندم. به قدری که تقریبا هر روزم رو باهاش می

منی که کسی ازم انتظار شیطنت نداشت شده بودم 

ه ترین واسه کارای پارسا!  با هم ماشین بازی پای

رفتیم...مسافرت حتی رفتیم با هم! کردیم، کوه میمی

پارسا شد رائین دوم من ولی از نوع شیطون 
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ترش...واسه فراموشی رائین بیشتر و بیشتر پناه بردم به 

ه از شدم. من کی امیرپارسا میپارسا و بیشتر وابسته

سا حتی سقوط آزاد رو ارتفاع ترس داشتم با پار

 تجربه کردم. امیرپارسا در یک کالم فوق العاده بود. 

دفاع قطره اشکی روی لب برچید و این بار بی

 اش جا خوش کرد. گونه

 گفتید دوست دارید پارسا رو ببینید؟-

هایش را درون مبل را پنجهدادیار سر تکان داد و ری

 فرو برد.

پارسای من دیگه دیدنی نیست! -

 نش...خودشو...روحشو...زندگیشو! کشت

 را ادامه داد:دادیار اخم کرد و ری
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از امیرپارسای پرانرژی من یه تیکه گوشت ساختن -

 روی تخت!
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قطره اشک دیگری از چشمش چکید و این بار با 

 ی آرایشش را زدود.ی بپشت دست اشک روی گونه

 ها رو داشت!امیرپارسا قشنگ ترین خنده-

 ی درهم دادیار آذر خیره شد. سر باال آورد و به چهره

قدر خوب بود که نه فقط دخترا بلکه حتی نگاه ان-

 پسرا هم روش بود.
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دادیار که کم کم طرحی در سرش شکل گرفته بود، 

همچنان سکوت کرد تا دخترک شک شکل گرفته در 

زش را تکمیل کند. ولی در این لحظه دوست مغ

 داشت فکر شکل گرفته درون مغزش اشتباه باشد.

مامان امیرپارسا عاشق شکالته! بعد کلی از این -

شکالت های خارجی داره. با پارسا نقشه ریختیم تا 

 شکالت هاشو بدزدیم. 

 میان گریه خندید و ادامه داد:

پنهونی رفتیم و همه شکالت های خارجی مامانش -

را دزدیدم. بعدشم رفتیم تو یه پارک و همه رو تا آخر 

 شب خوردیم. 

 با یاد آن روز لبخندش عمق گرفت.
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آخر شب کار من از دل درد به بیمارستان کشید اما -

 حتی تو بیمارستانم فقط می خندیدیم! 

افتاد و با  ی   دخترک، دادیار به خندهاز لحن بامزه

صدای بلند خندید. مانند همیشه پس از خنده 

ی را خیرهی چشمان مرد جوان چین افتاد و ریگوشه

 چشمان براق او ادامه داد. 

من رفتم زیر سرم، امیرپارسا هم پرو پرو هیچیش -

 نشد. 

 هایش لرزید. دادیار سر به زیر انداخت و شانه

 خیلی باید بانمک بوده باشید. -

 نیز سر تکان داد و در جوابش گفت:را ری

 امیرپارسا همین بود! پر از زندگی. -
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 شد؟چی-

تکیه به کاناپه زد و این بار نگاهش را از مرد جوان 

 گرفت و به جایی میان اتاق داد. 

رائین که برگشت یکم از پارسا دور شدم. خب دیگه -

مثل قبل نبود اوضاع! منم که رائین همیشه ترجیحم 

ه م گفت فقط یا امیر پارسا بحثم شد. بهبود یکم ب

سرگرمی تو نبودن برادرم بوده. هرچی انکار کردم اون 

 فقط بدتر کرد. گفت باهاش برم مهمونی!

 دستانش را مضطرب در هم فرو برد و لب زد:

 ؟تونستم برمطور میشب تولد رائین بود آخه من چه-

ی سینه گره زد و دادیار دستانش را روی قفسه

 کرد. سکوت
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 اومد. از قبل چند نفر از امیرپارسا خوششون می-

 یعنی چی؟-

به دادیار خیره شد و نفسش را از تنگنای سینه خارج 

کرد، سرانگشتانش را محکم داخل کف دستانش 

 اش را در هم جمع کرد. فشرد و پیشانی

پسر بودن...خب امیرپارسا گی نبود اما اونا همیشه -

 کردن. اذیتش می
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اش را روی پیشانی بغض کرده کف دست عرق کرده

به سرش داده  و روی قسمت جمع شده که سردرد

 بود کشید و زمزمه کرد:

 ذاشتم.رفتم باهاش! کاش تنهاش نمیکاش می-

 عصبی صورت میان دستانش پنهان کرد. 

 ده. هام کار دستم میفکریلعنت به من همیشه بی-

دادیار از جا برخاست و پس از برداشتن لیوان آب 

دیگری به جای قبل بازگشت. قبل از نشستن خم شد 

 ا به سمت دختر گرفت. و لیوان ر

 را جان؟ری-

دخترک که دستانش را از جلو صورت برداشت اول 

ی دادیار آذر رو به رو شد و سپس از همه با چهره
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لیوان آب را دید. آب را از دست مرد گرفت و میان 

دستانش آن را پنهان کرد. با پا روی زمین ضرب 

 نشای از آن بنوشد باز لباگرفت و  بدون آن که ذره

 روی هم جنبید. 

 من...-

 دادیار میان حرفش پرید و گفت:

 ای ندارم. یکم آروم باش بعد ادامه بده...من عجله-

 را سکوت کرد و دادیار باز مقابل او نشست. ری

ش شه بگم؟ بگم تموم بشه فقط...واقعا هر ثانیه بهمی-

 فکر کردن سخته!

 پوزخند زد و افزود:
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ن وقت خیلی راحت واسه من سخته گفتنش و او-

 گم خوب شو!ش میبه

 ادامه بده دختر، ادامه بده!-

را دست لرزانش را باال آورد و کمی از آب درون ری

 اش ریخت. حلق خشک شده

کنه انگاری! بعدشم مثل پارسا اون شب مست می-

 کنه. همیشه قرص توهم زا مصرف می

ی دستمال لیوان را روی میز نهاد و دستمالی از جعبه

کاغذی برداشت، روی قطره اشک افتاده از چشمش 

 چکید و تلخندی روی لب گذاشت.

مهمونی بزرگی نبود و از یه سمتم خیلی افرادی که -

 به پارسا نزدیکن تو اون مهمونی نبودن.
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را گفت و دادیار آرزو کرد حدسیات خود اشتباه ری

 باشد.

به من که کامل نگفت! حتی به روانشناسش هم کامل -

ح نداد...امیرپارسا فقط سکوت کرد، همه چی رو توضی

 ریخت تو خودش! پرخاشگر شد.
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دادیار کمی روی صندلی خود را به سمت دختر کشید 

های را انگشتانش را در هم گره زد. ناخنو ری

 سوزش انداخت. بلندش کف دستش را خراش و به

 ش تجاوز کردن.فقط فهمیدم اون شب به-
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های اشک یکی پس از دیگری طاقت قطرهبار بیاین

 هایاند. سر باال آورد و جنگلهایش فرو افتاداز چشم

 اش را به نگاه مرد داد. باران خورده

چندین و چند بار چند تا پسر همسن و سال -

 ش تجاوز کردن.خودش به

لو دهان گرفت و غمگین منتظر ماند تا دادیار مشت ج

را مات شده به مقابل به مبل دختر ادامه بدهد. ری

 تکیه زد و گرفته لب زد:

بعد از اون دیگه پارسای قبل رو ندیدم. باباش -

 گفت دم دمای صبح زخمی اومد خونه.می

لب زیرینش را به دندان گرفت و با یاد آن روزها 

 ت و هق زد:جفت دستانش را جلوی دهان گرف
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تونست راه گفت امیرپارسا حتی نمیمی-

گفت فقط رفت اتاقش بدون هیچ صدایی. بره...می

اون روز گذشت و پارسا هر روز بیشتر تو خودش 

فرو رفت. اون روز گذشت و من از سرمای پارسا 

کردم ازش دورتر شدم چون هیچ وقت فکرشم نمی

از  همچین دردی پشت اون مهمونی باشه. امیرپارسا

 پس یه نفر بر میومد، از پس دو نفر بر میومد. 

 اش قرار داد. های خشک شدهپشت دست روی لب

اما از پس پنج نفر نتونست...پنج نفر با وحشیانه -

 ترین حالت ممکن بهش تجاوز کردن. 

 به چشمان مرد خیره شد و لب زد:

دور شدیم و دور شدیم تا وقتی بابای پارسا بعد یه -

 تماس گرفت و خبر...خبر...!ماه باهام 
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 هایشبدون طاقت زیر گریه زد و این بار صدای گریه

هایش فضای اتاق را پر کرد. در میان هق هق و اشک

موهای ریخته و عرق کرده جلوی صورتش را پشت 

 گوش فرستاد و منقطع زمزمه کرد:

 خودکشی کرده بود.-

 داد سر تکان داد. دادیار که احتمالش را می

 خب؟-

را این بار سر به زیر انداخت و بند ساعتش را به ری

 بازی گرفت. 

جا فهمیدیم یه اتفاقی افتاده. قرص های قلب اون-

باباشو خورده بود. اون جا فهمیدم وقتی هر بار رفتم 

پیشش تو اون یه ماه و با داد و دعوا پسم زد یه حرف 

 و یه بغضی پشت کاراش بوده. 



 

Romanzo_o 1183 

 ان گرفت. ناالن لب زیرنش را به دند

روانشناس گرفت باباش براش اما هیچی به هیچی! -

گفت پارسا روز به روز بدتر شد همش می

سایه...هزیون...تخیل و توهم داشت البته خیلی شدید 

 نبود اون اوایل.

دونم خوندید خب یا نه اما پست های جدید رو نمی

من یه سری توضیحات دوست داشتم برای این بخش 

 ها بنویسم. 

ی داستان من شد تجاوز به امیر پارسای ر سوژهاگ

حال و تجاوز به آفرین گذشته خواستم یه چیزی رو 

 نشون بدم، تجاوز پسر و دختر نداره!
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اگر مادرید لطفا مراقب پسر و دخترتون، اگر خواهر و 

برادرید مراقب خواهر و برادرتون و اگر پدرید مراقب 

 �همسر و فرزندانتون باشید

سرسری و متعصب از روی موضوعات عبور نکنید، 

به عزیزانتون لطفا از همون کودکی یاد بدید که مراقب 

 خودشون باشن، آگاهی رو لطفا عیب ندونید! 

 امیرپارسای داستان من نشون یه مرد کامل هستش...

 نه ضعیف بود نه فقیر بود و نه هرز بود...

م ر تو چشامیرپارسا یه مرد کامل بود که فقط به خاط

زای اشتباه  مورد بودن و البته مصرف مشروب و توهم

 تجاوز قرار گرفت.
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اگر اطرافتون شنیدید مردی مورد آزاد جنسی قرار 

گرفته لطفا نخندید، مسخره نکنید...تجاوز مرد و زن 

 نداره!

مرد رو با نشان مردانگی و زن رو با نشان زنانگی لطفا 

هست مورد آزار نزنید و نکوبید، هر دو جنس ممکن 

 و اذیت قرار بگیرن.

امیدوارم هیچ زمان و هیچ وقت دنیا امیرپارساها و 

های مورد تجاوز قرار گرفته رو به خودش آفرین

 �نبینه.

 �خوشحالم که همراهیتون رو دارم
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 را افزود:و ریدادیار سر تکان داد 

بار دوم خودکشیش دیگه پزشکش گفت باید بستری -

 بشه....بستری شد و ...

 دست در هوا تکان داد و تلخ خندید:

بستریش کردن اما هر روز به جای بهتر شدن فقط -

بدتر شد...چند روز پیش با دکترش حرف زدم و اونم 

گفت موافق بود برای مرخص کردنش..یعنی می

 اد و حالکاری از دستشون بر نمی بیمارستان دیگه

 شه. امیر پارسا فقط بدتر می

 مرخص کردید؟-

 سر به نشان تایید تکان داد و گفت:
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 آره دیروز بردنش خونه.-

دادیار سر تکان داد و دختر باز هم کمی از عالئم و 

حاالت امیر پارسا در بیمارستان و قبل از بیمارستان و 

 زد: ... گفت که مرد جوان متفکر لب

-ptsd 

 را متعجب پرسید:ری

 چی؟-

 اش را خاراند و پاسخ داد:ی پیشانیدادیار گوشه

مشکل امیرپارسا...اختالل  استرس پس از سانحه یا -

با افسردگی فکر کنم باشه البته من از  ptsdهمون 

گفته های تو چنین حدسی زدم، البته ممکنه هم اشتباه 

های تو گم این حدس من از حرفباشه...ولی بازم می
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 شهبوده! ممکنه هم این نباشه. پس روش خیلی نمی

 حساب کرد.

 را سر تکان داد و حرف دادیار را تایید کرد. ری

 نیم؟کار کخب االن باید چی-

 را نفسی گرفت و گفت:ری

 خوام شما روانشناس پارسا بشید! می-

دادیار دستانش را درهم گره زد و کمی به جلو خم 

شد. دخترک موضوع روانشناس خود پسر را برایش 

گفته بود، همچنین اتفاقات هر باری که به مالقات 

 رفت را!امیر پارسا می

خوام ازتون خواهش تونه بیاد مطب میامیرپارسا نمی-

 کنم تو خونه درمانش کنید. 
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ی روی میزش را دادیار از جا برخاست دفترچه

 برداشت و در حال چک کردن آن گفت:

 واال من خیلی واسه درمان تو خونه زمان ندارم. -

 را اما خسته و درمانده لب زد:ری

 شه. کنم ازتون، امیرپارسا داره نابود میخواهش می-

 ی چشمان دختر شد  و مکث کرد.دادیار خیره

فعال اگر خواستی فردا بریم پارسا رو ببینیم بعدش -

کنم نگران ذارم حاال یه کاریش میمن واسش زمان می

 نباش!

شناسید؟ من با فقط شما روانپزشک خوب می-

 پرستار حرف زدم.

 دادیار سر تکان داد و گفت:
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 کنمش نگران نباش.اکی می-
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 دادیار مردد مکثی کرد و سپس پرسید:

 چه بالیی سر اون پنج نفر اومد؟-

 را با درد پلک روی هم گذاشت و پاسخ داد:ری

 چهارتاشون رو گرفتن و یکی فرار کرد. -

 اعدام شدن؟-

 دخترک حرف مرد را نقض کرد و آرام لب زد:

 فعال نه! -

 را گفت:دادیار سر تکان داد و ری
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 اس برای اومدن مشکلی ندارید؟فردا جمعه-

 دادیار با یادآوری آکام پاسخ داد:

گذرونم واال من جمعه رو اصوال با پسرم وقت می-

 اما میام حتما! فقط زمانش رو بهم اطالع بده. 

ی مبل برداشت و از را کیف کوچکش را از گوشهری

 ست. جا برخا

 من برم، خیلی مزاحمتون نشم...-

 ی ده بود، افزود:با نگاه به ساعت که روی عقربه

ممنون که این همه از وقتتون رو اختصاص دادید -

 شه بگید هزینه رو...م! فقط میبه

دادیار که بلنده شده و مقابل دختر ایستاده بود، اخم 

 ظریفی روی چهره نشاند. 
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  ای؟ش وسط! چه هزینهاصال جلوی من این بحثو نک-

 شه که!آخه این طوری نمی-

را با فشردن لب روی اخم مرد پررنگ تر شد و ری

 هم تشکر کرد.

 بازم ممنون.-

کار خاصی نکردم اما اگر نیازی از نظر خودت به -

مشاور و راهنمایی بود باز بیا پیشم! این جلسه بیشتر 

تو گفتی و من گوش دادم. بحث پارسا رو امیدوارم 

بتونیم به خوشی بگذرونیم...فقط یه درخواستی داشتم 

 ازت!

 را ناخوداگاه لب زد:ری

 جان؟-
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 ی سینه گذاشت.دادیار دستانش را روی قفسه

 جانت سالمت، گفتی خانواده امیرپارسا پولدارن؟-

 را سر تکان داد و گفت:ری

 وضع پدرش خوبه.-

 شون ویالیی؟خونه-

 آره.-

را باز باال داد و لب با مرد جوان آستین های بافت 

 زبان تر کرد. 

خب ببین باغ یا حیاط سرسبزی دارن که اتاقی تو -

 خونه شون پنجره و تراسش به اون سمت باز بشه؟
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 را با فکر مکث کرد. ری

 اتاق خود امیرپارسا و پدر و مادرش.-

شه لطفا اتاقش رو با اتاق پدر و مادرش خب  می-

های آبی عوض کنه؟ اگرم براشون ممکن باشه از رنگ

 کم رنگ و سبز برای وسایل اتاق استفاده کنن. 

 چشم ریز کرد و افزود:

سبز و زرد با هم یا آبی آسمونی و یخی...ببین -

خوام  یه جایی که حس خوبی بهش بده رو براش می

 امیرپارسا چند سالشه؟ نگفتی آخه. آماده کنیم. 

 را به سرعت سن پسر را روی لب راند. ری

 بیست و هشت.-
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فکر کنم تا حدودی بدونی چیا دوست داره و اگر -

برات مقدور باشه تا جایی که ممکن هستش وسایلی 

که پارسا بهشون عالقه داره رو تو اون اتاق بچینید. 

ل از شروع خوام زودتر و قبگم چون میاینارو می

جایش انجام بشه تا درمان توی درمانش کارهای جابه

 فضای جدید انجام بشه.

را در حالی که توصیه های مرد را به ذهن ری

 سپرد، پاسخ داد:می

 زنم. حتما همین امشب با باباش حرف می-

 رسونم.منم فردا هر ساعتی خبر بدی خودمو می-

 دخترک ذوق زده گفت:

 ممنون-
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واب ذوق دخترک لبخند زد و کمی دادیار در ج

ی سرش را به سمت پایین کج کرد. در همان زاویه

حال به سمت میز رفت و پس از برداشتن سوییچ و 

را برگشت. دخترک خواست کیفش باز سمت ری

 خداحافظی کند که دادیار قبل از آن پرسید:

 ماشین داری؟ نداری برسونمت!-

 تصادف کردم ماشین رائین دستمه، ماشین خودمم که-

 فعال دادم درست کنن.

دادیار در اتاق را گشود و در حالی که دختر را به 

 کرد، پرسید:خارج اتاق راهنمایی می

 خدا بد نده، ای بابا!-

من نزدم، از پشت زدن کل ماشین از سمت عقب -

 رفت.
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دادیار در اتاق را قفل کرد و پا به پای دختر حرکت 

 کرد. 

 بگذره پس.خیر  انشاهلل به-

 انشاهلل.-

با ندیدن خانوم ذاکری متعجب شد که خود مرد قبل 

 از پرسش او گفت:

خانوم ذاکری اطالع داده بودن که گویا یکم زود -

 برن.تشریف می
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تا  یاورد.را لبخند زد و دادیار دیگر حرفی به زبان نری

خارج از مطب دخترک را راهنمایی کرد و پس از آن 

خود را به خانه رساند. ساعت نزدیک به ده و نیم بود 

که زنگ خانه را به صدا درآورد با نشنیدن پاسخی از 

سمت آکام کلیدش را درآورد، درون در انداخت و آن 

را گشود. وارد خانه شد که با آکام خوابیده بر روی 

به رو شد. در را به آرامی بست و به سمت کاناپه رو 

پسرک که در خود روی کاناپه جمع شده بود. کنترل 

روی میز را برداشت و تلوزیون را خاموش کرد، در 

ی مبل راحتی زانو زد و موهای همان حال کنار دسته

 ریخته در پیشانی آکام را نوازش کرد. 

 بابایی.-
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ام را به صدایی که از پسر نیامد، خم شد و لپ آک

 آرامی بوسید. 

 آقا آکام؟-

با گشوده شدن چشمان آکام و نمایان شدن نگاه 

ای پسر، لبخندی روی لب پدر نشست و پسر با قهوه

 صدایی گرفته گفت:

 سالم.-

 یمکثی کرد، دست دراز کرد و دو ضربه روی صفحه

 موبایلش زد که ساعت را نشان داد. 

 چه دیر کردی.-

الی که بافتش را از تن در دادیار برخاست و در ح

اورد به سمت شوفاژ رفت و به آن تکیه داد. آکام می
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ی ی مبل گذاشت و همچنان خیرهچانه روی دسته

 پدرش ماند. 

آخرین مراجعم دیر رفت دیگه دیر شد. االن چه -

 وقته خوابه؟

 ای کشید و کسل لب زد:آکام خمازه

 .جلو تلوزیون خوابم برد، نفهمیدم چی شد اصال-

دادیار تکیه از شوفاژ گرفت و به سمت آشپزخانه 

رفت، در یخچال را گشود و نگاه سرسری به درون 

 آن  رو به پسر گفت:

 کنم همه چی ته کشیده!آکام بریم هایپر؟ حس می-

پسرک به سرعت روی مبل نیم خیز شده و موافقت 

 خود را اعالم کرد.
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وای آره توروخدا! بعدشم بریم پل طبیعت قدم -

 بزنیم؟

مرد جوان از یخچال سیبی برداشت و هنگامی که آن 

 کشید، گفت:را به دندان می

 شه. حاال برو آماده شو ببینیم چی می-

 گشنته؟-

دادیار از آشپزخانه خارج شد و گاز دیگری از سیب 

 گرفت.

 م.ناهار نخوردم از صبح رو همون قهوه و چایی-
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 آکام شاکی حرکت کرد و مقابلش ایستاد.

 کنی؟ قدر کار میچرا ان-

ی پسرک دادیار چشم گرد کرد و به آرامی روی گونه

 کوبید.

کنم قورباغه؟ من که حتی بیمارستانم چه کاری می-

 رم، فقط همون مطبه!نمی

 شی.خسته می-

 به سمت اتاق کج کرد. دادیار خندید و راهش را

 کنه دیگه! کار آدمو خسته می-

 آکام راه پدرش را سد کرد و گفت:

قدر نیاز نداریم که تو بخوای این همه کار ما دو تا ان-

 کنی.



 

Romanzo_o 1203 

 متوجه نگرانی پسرک شده بود.

ی تو! زندگی تو! آکام مگه نیاز ما فقط امروزه؟ آینده-

 کار.هر شغلی یه روزی پرکاره یه روزی کم 

لپ سرخ پسرک را میان انگشت اشاره و شستش 

 گرفت و گفت:

 ی چیزی رو نیاز نیست بخوری. تو هم غصه-

خوای زنگ بزنیم هر چی نیاز داریم سفارش می-

 بدیم؟

ای نثار دادیار دستش را به پهلو گرفت و چشم غره

 آکام کرد.

خوام با پسرم برم بیرون...حاال هم برو لباس خیر، می-

 . بپوش
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آکام بدون حرفت سمت اتاقش رفت ، میان راه در 

 برابر نگاه پدرش چرخید و گفت:

 پوشی؟ ایت رو میاون هودی سرمه-

 به روی چشم، شما جون بخواه بچه.-

آکام سر به زیر انداخت و وارد اتاقش شد، شلوار لی 

ای رنگش پوشید و زاپ سیاهی به همراه هودی سرمه

خود کشید. از اتاق  سرسری دستی به موهای لخت

ای بعد پدرش هم آمد و دقیقا خارج شد که دقیقه

 تیپی مانند او زده بود جز شلوار که برای او زاپ نبود.

  

آکام بدو از کمدت کاپشن خودم و خودت رو بیار، -

 بخوایم بریم طبیعت سرده. 
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آکام به اتاق رفت و پس از برداشتن کاپشن خود و 

دیگر از خانه خارج یک پدرش از اتاق خارج شد. با

شدند و دادیار به سمت هایپر حرکت کرد. بعد از 

رسیدن ماشین را درون پارکینگ  نگه داشت و به آکام 

 اشاره زد تا پیاده شود.
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دیگر ماشین را ترک هر دو مرد جوان پا به پای یک

کردند و به سمت ساختمان اصلی رفتند. آکام چرخ 

خریدی را از مقابل ورودی هایپر برداشت و همراه با 

 پدر وارد شدند. 

 وای نمازمو یادم رفت بخونم. -
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آکام در جواب پدرش در حالی که نگاه به سر در 

 انداخت گفت:کتاب فروشی مقابل هایپر می

 خونی.میمن خوندم همون زمانش، حاال برگشتیم -

 دادیار سر تکان داد و کالفه نفس از سینه خارج کرد. 

 شه!اه قضا می-

آکام شانه باال انداخت و چرخ را به سمت هایپر 

هدایت کرد. اول از همه وارد بخش لوازم الکترونیکی 

 ساز ها ایستاد. شدند و آکام مقابل قهوه

 بابا بخریم؟-

در حالی که ها انداخت و خم شد و نگاهی به قیمت

 کرد، پرسید:دست روی سینه قفل می



 

Romanzo_o 1207 

خوری! رسما به دردت تو که اکثرا قهوه آماده می-

 خوره. نمی

 کنم دیگه!خب بگیری درست می-

ی هودی پسرک عجول را چسبید و به سمت گوشه

 دیگر او را فرستاد. 

 بیا...بیا بریم چیزای واجب تر نیازه!-

فت و غرولند کنان آکام نیشکونی از بازوی پدرش گر

 همراهش شد. 

 هر وقت گفتم اینو گفتی. -

 ها چرخاند و پاسخ داد:دادیار نگاه میان قفسه

چون نه تو قهوه خور قهاری نه من! پس بنابراین -

 نیازی هم بهش نداریم.
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 آکام سرچرخاند و گفت:

 ولی با کالسه.-

لبخندی روی لب دادیار نشست و چرخ را از دست 

 آکام گرفت.

خرم و برای منم چیزی رو واسه مد و کالس نمی-

قدر گرون هست که گیرم...االن همه چی اننیازم می

اوضاع زندگی بدم نباشه بازم باید رعایت کرد، همون 

ذارم برای چیزی که تو خونه ازش هزینه رو من می

 کنیم. استفاده می

آکام قانع شده سکوت کرد و کنار پدرش راه رفت. 

گویند مردها از خرید فراری هستند که میبرعکس این

اما همیشه با پدرش عاشق خرید کردن بود. دادیار به 

ای که ماهیتابه و قابلمه قرار داشت رفت سمت قفسه
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و آکام سر تا پای پدر جوانش را کاوید. گاهی از 

 ید.ترسحس دوست داشتنی که نسبت به او داشت می
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که روزی زنی بخواهد وارد خجالت آور بود اما از این

زندگی پدرش بشود هم هراس داشت. هرچند که به 

این خوب واقف بود که پدرش جوان بود و زیبا! 

ها حق زندگی داشت. از خیلی هم ی اینجدای همه

و هایش جلوتر بود همیشه! شغل خوب سن و سال

البته درآمد خوب که آرزوی هر کسی بود.   با 

 ایبرگشت پدرش به سمت او و گذاشتن ماهیتابه

 داخل چرخ متعجب پرسید:
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 داریم که؟-

 دادیار سر تکان داد و گفت:

 شه. آره ولی یکم کوچیکه یه بزرگش الزم می-

کمی گذشت و وارد بخش دیگر شدند، برای پرسیدن 

دانست پرسش آن میسوالش کمی تردید داشت و ن

 درست است یا نه! 

 بابا؟-

 دادیار سوالی نگاه او انداخت و پسر متزلزل پرسید:

 کنی؟یه چیزی بپرسم دعوا نمی-

 دادیار جفت دستانش را درون جیب هودی فرو برد.

 کی تا حاال دعوا کردم شما رو من؟-
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رنگش را اش و روی ته ریش کمی چانهآکام گوشه

 :خاراند و پرسید

 شه؟از گذشته حرف بزنم باز حالت بد می-

 دادیار به مقابل خیره شد و سر تکان داد.

هو نشه مثل نچ، بپرس هر چی تو سرته که یه-

 دیشب.

آکام با یادآوری خواب وحشتناکش جفت دستانش را 

ی چرخ تکیه داد و سر به زیر انداخت. با به دسته

یادآوری اتفاقی که برای آفرین افتاده بود، پلک روی 

 هم فشرد. 

همه چی رو بهم نگفتی، اینو فهمیدم اما دیگه -

کنم چون احتمال میدم اصراری به فهمیدن نمی

 ی هست که تا االن فهمیدم. ترسناک تر از همه چیزای
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 ی حرف پسر ماند. دادیار با سکوت منتظر ادامه

گم که برام توضیح بدی یعنی بهش فکر دیگه نمی-

 ذارم. کنم ها اما تو رو دیگه تحت فشار نمیمی

ی پسرک نشست. گرفتگی عمیقی روی حنجره

اش از سرمای توام با سردرگم نگاه چرخاند و چانه

 بغض لرزید.

لی...ولی بابا فقط یه سوال دارم ازت! وقتی...وقتی و-

خوان به زور دومادت کنن خودتم فهمیدی می

خواستی؟ یعنی...یعنی کسی نبود که بگه فقط دوتا 

 اید؟بچه

 �این پیج پر شیرینی های خوشمزه هستش

 �پیج مامانم هستش 
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https://instagram.com/shirinializadeh?

utm_medium=copy_link 
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 مند سر چرخاند و لب زد:گله

کسی نگفت بعد از تجاوز وحشیانه یه ازدواج -

 کشه مامانو؟می

به زبان ، سمت یکی از  ایدادیار بدون آوردن کلمه

قفسه ها چرخید و وسایل مورد نیازش را برداشت و 

درون چرخ گذاشت. آکام نگاه روی او که در آرام 

 ترین حالت ممکن بود چرخاند.

https://instagram.com/shirinializadeh?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/shirinializadeh?utm_medium=copy_link
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بابا سرم از فکرایی که راجع به درست و غلطشون -

ترکه! خواب دیشب همش هیچ تصوری ندارم داره می

فراموش کنم نه  تونم هیچی روتو سرم هستش. نمی

 اون شبو نه توضیحاتت رو و نه حتی اون خواب رو!

دادیار قصد عصبی کردن آکام را نداشت اما گویا 

های ای حرفپسرک حساس شده بود و لحظه

 ی خود را فراموش کرد.گذشته

خوای از لحظاتمون لذت ببریم یا قراره آکام می-

 همش گذشته رو روی دور مرور بذاریم؟ ولی گفتم

 گم برات!بهت حتما می

 پسرک با حرص مقابل پدرش ایستاد.

خواد برگردم به همون من گیج گیجم بابا! دلم می-

خیالی قبل به لحظه به روزای قبل به همون بی
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بردم اما حاال فقط ای که از بودن کنارت لذت میلحظه

 ذهنم پر شده از یه مشت فکر مزخرف!

ه به قیمت آنچه که دادیار آکام را کنار زد و با نگا

 خواست را درون چرخ قرار داد. می

 مشکلت منم؟-

ی او شد، پدرش هیچ زمان بی آکام مبهوت خیره

 منطق نبود اما حال!

 بابا! -

نفسی از سینه خارج کرد و جفت دستانش را بند 

 ی آهنی چرخ کرد و در صورت پسرک خیره شد.میله

بذار یکم زنیم! آکام بذار بعد از خرید حرف می-

اعصابمون راحت باشه. تو خودت از این همه تنش 
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خسته نشدی؟ چشم جواب تک به تک سواالت رو 

دم، صبر کن از این جا بریم، میریم یه جایی می

دم بهت! واسه شینیم هر چی پرسیدی جواب میمی

برمت هم ریختگیت هم میاون خواب و موضوع به

 پیش دکتر مجد. 

 :آکام پرخاشگرانه غرید

رم پیش روانشناس وقتی بابای خودم نمی-

 روانشناسه!

دادیار خسته از کل کل و بحث بیهوده با آکام نفس 

گرفت. از صبح سرپا بود حال هم باید به آکام جواب 

داد. اغراق بود اگر اعتراف به خستگی کند؟ پس می

خوشی خسته بود! از زندگی که جز تنش هیچ دل

 برای او نگذاشته بود. 
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 کنه! کتر مجد کمکت مید-

حوصله لب به دندان گرفت و نگاهش را به آکام بی

 مردم در حال رفت و آمد داد.
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 خوام اصال.نمی-

خشمگین به سمت پسر چرخید و با صدایی که سعی 

 داشت خیلی باال نرود گفت:

نهایت هم بسه آکام، جدی برای امروز تکمیلم و بی-

ام، حوصله بچه بازی ندارم. پس صبر کن تا سر خسته

 زمان برات توضیح بدم.
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دانست که پسرک سر به زیر انداخت و کاش آکام می

رک ی پسصدایی و مظلومیت نسبت به قد و قوارهبی

زاها پشت ی انرژیزیادی گشاد است. با دیدن قفسه

 او کوبید و گفت:کمر 

 خوای بردار. برو یه بسته از هر کدوم می-

آکام سری تکان داد و به آن سمت حرکت کرد. دادیار 

با صدای موبایلش آن را از جیب درآورد و وارد پیام 

را شاملو را رسان شد و پیام ارسال شده از سمت ری

ی گشود. دخترک ساعت و زمان رفتن به خانه

ده بود و در نهایت باز هم تشکر را امیرپارسا را فرستا

هایش افزوده بود. لبخندی روی لب به انتهای پیام

 آورد و پاسخ دختر را داد.

 جا هستم(ن)ممنون، من سر ساعت او-
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بالفاصله پس از ارسال پیام متوجه آنالین شدن و 

 تایپ کردن او شد. 

)خیلی ممنون، راستی اون چیزایی که راجع به اتاق -

 سا گفته بودید رو هم به پدرش گفتم(امیرپار

دادیار خواست باز تایپ کند که با صدای کسل 

 پسرش سر باال آورد. 

 کیه؟-

به سرعت تشکری را نسبت به دختر تایپ کرد، سپس 

 موبایل را درون جیب شلوارش فرستاد. 

 گذروند. همون دختره که پیشم دوره می-

پایینش را جلو آکام تای ابرویی باال انداخت و لب 

 فرستاد.
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 واسه چی بهت پیام داده؟-

 دادیار کالفه از لحن آکام گفت:

 آکام چت شده تو؟-

 پسرک شانه باال انداخت و لب زد:

 هیچی...فقط کنجکاو شدم. -

دادیار عصبی دست به صورت کشید. در واقع سوالی 

 پرسید. چهکه از آکام پرسید را یکی باید از خود می

کرد. بود که با پسرش این گونه رفتار میمرگش شده 

هفده سال نگذاشته بود اشک به چشم پسرش بنشیند 

 !ی پسرش بلرزدی نحس گذشته، چانهکه حال با سایه
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دوست خانوم شاملو یه مشکلی داره، بیمارستان -

ازم خواست حاال که آوردنش خونه  بستری بوده

درمانش رو به عهده بگیرم. فردا قراره برم ببینمش، 

 ساعت اون رو برام فرستادن. 

ی انرژی زا را داخل چرخ ی بزرگ نوشابهآکام بسته

 گذاشت و گفت:

مگه قرار نبود جمعه ها کار نباشه؟ قرار بود همیشه -

 جمعه ها با هم وقت بگذرونیم. 

 حرکت درآورد و در همان حال گفت:چرخ را به 

مونه! الویت هنوزم همینه و همیشه هم همین می-

زندگی من همیشه تویی آکام! فقط یه تایم کوتاهه، 

 دم بهت. قول می
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لبخند لب پسرک را طرح داد و با فاصله از دادیار 

ای را زیر لب گفت و خیال کرد حرکت کرد. جمله

د و با شنیدنش پدرش نشنیده است اما دادیار شنی

 هم ریخت. به

 کاش سرد نشیم از هم بابا!-

ای چرخ را رها کرد و کنار آکام که نگاهش به لحظه

ها اما فکرش در جای دیگری بود، ایستاد. سر به قفسه

 اش برد و لب زد:زیر گوش پسرک مرد شده

کاری نکن میون این جمعیت بغلت کنم اون وقت -

 گیرن و می برنمون.میان می

 با شیطنت پهلوی پسر را نیشکون گرفت و افزود:

بعدش تا بیایم و ثابت کنیم که پدر و پسریم یه دور -

 اون دنیا رو آوردن جلو چشممون.
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ی آکام بلند شد و دادیار در حالی ناگهان صدای قهقهه

ی کشید از خندهکه دست به چانه و ته ریشش می

اد. دنمیپسرکش لبخند زد. حال خوش آکام را به دنیا 

کمی هم در فروشگاه چرخیدند و وسایل مورد 

نیازشان را تهیه کردند. بعد از آن آکام از کتاب 

فروشی، کتاب های مورد نیازش را خرید و با پدرش 

به سمت پارکینگ حرکت کردند. کیسه ها را پشت 

ماشین قرار دادند و بعد از تصمیم گیری، هایپر را به 

دادیار پس از تالش مقصد پل طبیعت ترک کردند. 

های فروان جای پارکی پیدا کرد و ماشین را نگه 

هایشان را به سمت داشت. با آکام پیاده شدند و قدم

 پارک آب و آتش برداشتند.

 بریم اون ور پل؟-
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دادیار نگاهش را به  سمت چراغ های رنگی پل 

 کشاند و گفت:

 دونم پل االن باز باشه که بتونیم بریمآکام بعید می-

 طالقانی!

پسر نگاهی به ساعت موبایلش انداخت و حق را به 

 پدرش داد.

 خیال بیا تو فضای سبزش بشینیم. پس بی-

 حله-

 به فضای سبز کنارشان اشاره کرد و گفت:

 تو بشین من االن میام.-
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ها نشست و زانوهایش را به آغوش آکام روی سبزه 

کشیده منتظر پدرش ماند که هنوز زمان زیادی 

نگذشته بود، او را در حالی که دو لیوان آبمیوه پرتقال 

و یک کیسه  به دست داشت، مشاهده کرد. دادیار 

کنار آکام نشست و دو ساندویچ سردی  که تهیه کرد 

 وبود را از کیسه درآورد، یکی را سمت آکام گرفت 

 دیگری را مقابل خود گذاشت. 

ته رفتم، بسدیگه رسما داشتم از گشنگی ضعف می-

 بود این رستوراناش.

 آکام ساندویچ را برداشت و گفت:

 کنی؟طوری گشنگی رو تحمل میوای جدی چه-
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دادیار گازی به ساندویچ زد و کمی هم از آبمیوه 

 نوشید.

 ره. به راحتی تمام یادم می-

سرتکان داد و دادیار در حالی که  آکام با خنده

ساندویچ را به نصف رسانده بود آن را داخل کیسه 

 برگرداند.

 خب حاال سوال هایی که تو فروشگاه ازم پرسیدی!-

آکام ذوق زده و البته همراه با کمی ترس، مانند 

ی ساندویچ را به کیسه برگرداند و منتظر پدرش مانده

را از پسر گرفت و به  نگاه او کرد. دادیار اما نگاهش

 زیر انداخت.

کنی من آدمی بودم که از ازدواج تو سن فکر می-

 سیزده سالگی خوشحال باشم؟
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ای مات چشمان سیاه پدرش ماند و سپس لب ثانیه

 زد:

 نه.-

ی تهران را درون دادیار سر تکان داد و هوای آلوده

 ریه کشاند. 

 قدر تصویرم پیشت خراب نیست.خوبه حداقل ان-

 او گفت و آکام غرولند کرد:

 تصویرت هیچ وقت پیش من خراب نیست بابا!-

دادیار سکوت کرد و دستانش را مقابل خود در هم 

 قفل کرد. 
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همه چی یه اجبار کثیف بود! من تا روز عقد حتی -

آفرین رو ندیده بودم، یعنی دیده بودم اما نه تو مراسم 

 هایی که پیش اومده بود.

 به سمت آسمان بلند کرد.  تلخندی زد و سر

کردم و بابا به جای حرف زدن من مخالفت می-

 داد. ضرب کمربندش رو نشونم می

 آکام چهره درهم کرد و دادیار ادامه داد:

گفت، پرو شدی، کردم و مامان میمن مخالفت می-

 هار شدی دختر به این خوبی!

ی گیر افتاده میان گلویش را لب روی هم فشرد و غده

 قورت داد.
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ر قدی عقد و قبلش انبه اجبار نشوندنم سر سفره-

رفت. گکتکم زده بود بابا که با هر تکون بدنم درد می

دونستن درد من افتاب و قدر احمق بودن که نمیان

بچگی بود که  مهتاب ندیدن دختره نیست. درد من

 ی خیالی بودسوزوندنش. نابود کردن آیندهداشتن می

که روی آب برای خودم ساخته بودم. کشتن تمام 

 احساسات بچگیم بود.

ِ مبهوت به تاسف سر تکان داد و حتی نگاه چهره

 پسرش هم نینداخت. 

دایی حیدر اومد اما زورش به اون جماعت -

 خودخواه نرسید. 
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 یین آورد و نگاه به چشمان پر شدهدر نهایت سرپای

 پسرش انداخت.

من هیچی از مادرت نمی دونستم. حتی نمی دونستم -

اسمش چیه! چند سالشه! آکام من و آفرین عین هم 

بودیم...عین هم به هم فروخته شدیم. منم تباه شدم، 

 اونم تباه شد. 

 شانه باال انداخت و با غیظ گفت:

گناهکار دونستن! منی که اما همه...همه همیشه منو -

 روحمم از این ماجرا خبر نداشت. 

 ای را به بازو تکیه داد. لب گزید و چانه

رو  ی لعنتیاز تو گرفته تا هر کسی که این گذشته-

 فهمید. 
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 آکام پشیمان سر به زیر انداخت و دادیار ادامه داد:

منم مثل آفرین بودم، ما هیچ کدوم نسبت به هم هیچ -

 نداشتیم...فقط من پسر بودم و اون دختر!برتری 

  

نگاه به مردم در حال رفت و آمد انداخت. یکی شاد و 

خیال و یکی گریان! هر کدام به یکی غمگین...یکی بی

 نوعی در حال گذر کردن بودند.

آفرین رو به چوب آبرو زدن و منو -

دونم تاوان کدوم کار نکرده رو پس دونم...نمینمی

نم سر چی همه چیزمو ازم گرفتن به گناه دودادم! نمی

 کدوم کار نکرده زندگیمو، خودمو کشتن.

 آکام لب زیرینش را به دندان گرفت و پرسید:
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 سخت بود؟-

 سوالی نگاه پسرش انداخت.

 چی؟-

 سردرگم لب زد:

این که خانواده ات باعث آزارت بودن! این که باعث -

 این زندگی شدن!

 دادیار سر تکان داد و گفت:

بخشم! نه فقط من هیچ وقت هیچ کدومشون رو نمی-

 بخشه.که مطمئنم آفرین هم نمی

 �های جدید تقدیم نگاهتونپست

 گم...اینو تا االن نگفته بودم، اما االن می

 دادیار مریض آکام...



 

Romanzo_o 1233 

 �وابستگی دادیار به آکام معمولی نیست

 ی معمولی هستش...خیلی بیشتر از یه عالقه

 �شهمی تو آکام خالصهچون همه کسش 

دادیار روانشناس هستش اما این تو این خالصه 

 شه که حتما باید زندگی خودش گل و بلبل باشه. نمی

هر آدمی مشکالت زندگی خودش رو داره و چون 

ممکنه خودش یه مشکلی تو زندگی داشته باشه به 

 شغلش مربوط نیست.

و ت دادیار همیشه سعی کرده تو زندگیش موفق باشه و

شغلش یه آدم درست باشه و حتی دیدید و خوندید 

 ️❤که دادیار خودش زیر نظر یک پزشک هستش

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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 آکام سکوت کرد و دادیار افزود:

رحمن...حتی به هم نوع خودشون بیاونا آدم نیستن، -

 کنن...یه مشت آدم...هم رحم نمی

سکوت کرد و ادامه نداد،  با سرانگشتانش پیشانی 

ای از سرمای افتاده به خود را لمس کرد. که ثانیه

 جانش یخ بست.

شخم زدن این گذشته فقط باعث بلند شدن بوی -

 گندش هست آکام.

 :پسرک سر بلند کرد و پدرش ادامه داد
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این گذشته رو هر چی هم بزنی فقط یه مشت درد -

شه بابا جان! زندگی کن، نفس بکش از نصیبت می

 اون گذشته بیا برون.

سعی کرد برای اولین بار نسبت به پسرک بی رحم 

 باشد. 

 آفرین با درد مرد، آفرین یه عیب بزرگ داشت.-

 چشم ریز کرد و پوزخند زد:

و ه کنار من و تخیلی ضعیف بود! آفرین نخواست ک-

باشه و االن نیست. مادرت ضعیف بود و تاوان 

ضعیف بودنش رو تو این دنیا پس داد. من ساده بودم 

و تاوان سادگیمو پس دادم. تو این دنیا خوب باشی، 

 بره باشی باختی آکام!

 پسرک حیران نگاه پدرش انداخت. 
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هرچی بگردی پی آفرین جز یه مشت کثافت و -

شه پسرم. آفرین ی قسمتت نمیی سیاه چیزخاطره

شه، هیچ کس با اسم مرده آکام...هیچ وقتم زنده نمی

 مادر برای تو، تو این دنیا وجود نداره. 

 آکام دلگیر لب زد:

 بابا!-

 رحمانه تر گفت:دادیار اما بی

تا دنیا و دنیاست هم قرار نیست مادری باشه! تو -

ه هیچ وقت مادر نداشتی آکام...هیچ وقت مثل بقی

 کسی به اسم مادر تو زندگیت نبوده.

محبتی های آفرین به آکام با درد های بیبا یادآوری

پلک روی هم گذاشت. در واقع آکام نه تنها مادر 
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ی مادری از نداشت، بلکه اون دو سال هم حتی عاطفه

 سمت آفرین دریافت نکرد.

صدایی پسرش سر باال آورد و او را دید که سر با بی

یه داده و چشم بسته بود. خود را به کنار به زانو تک

آکام کشید، دست دور تن او حلقه کرد و سر پسرک 

 چسباند. را به سینه

ای رو هبمیرم برای تنهاییت پسرکم! بمیرم برای غم-

 دلت!

رد. ی پدرش فشآکام چشم بست و بیشتر سر در سینه

دادیار با دیدن مچاله شدن بیشتر آکام در آغوشش تلخ 

جفت دستانش را محکم تر به دور پسر حلقه  خندید،

 کرد و ناخوداگاه لب زد:

 کاش من جای آفرین مرده بودم.-
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ی پدرش به دست او چنگ زد و خود را آکام با جمله

 از آغوشش بیرون کشید.

گی؟ هیچ وقت دیگه اینو نگو! فهمی چی میهیچ می-

 هیچ وقت بابا!
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دست روی دست دادیار گذاشت و با بغض خفته 

 ادامه داد:

 گی؟مگه من جز تو کیو دارم که این طوری می-

باز روی موهای آکام دست کشید و چانه به سر 

 پسرک چسباند.
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 من اگر نبودم شاید مامانت بود! -

 ی دستان پدرش گذاشت. آکام دستانش را روی حلقه

 خوام.خوام! نبودن تو رو نمینمی-

 دادیار متفکر و با کمی تردید پرسید:

 ری؟اگر یه روزی اشتباهی از من ببینی هم نمی-

 آکام سر گرداند و در صورت پدرش لب زد:

 چی؟-

ای زد و با تصور روزی که آکام دادیار لبخند خسته

بفهمه، انگشتش را روی تار موی افتاده  همه چیز را

 در صورت پسرک کشید و پرسید:

یعنی یه روزی یه کار جبران ناپذیر از نظر تو کرده -

 بخشی؟ری؟ یا میباشم، می
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 کردی؟-

 دادیار سوالی چهره درهم کرد و آکام پرسید:

 ترسی لو بری؟کاری کردی که می-

یر در دادیار بی صدا شد و آکام این بار بدون تغی

 اش گفت:چهره

 دونم بابا، شاید! هیچی از هیچ کس بعید نیست.نمی-

 تلخ خندید و به صورت پسرش خیره شد.

 صورتت مثل مامانت ماهه!-

 شم؟خیلی شبیه-

 پلک روی هم گذاشت و لب زد:

 خیلی! -

 ی پدرش تکیه داد.آکام چرخید و باز به سینه
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 گی برام؟ش میاز چهره-

 کشید.دادیار آه عمیق 

 قبال که ازش گفتم برات!-

 ولی میخوام بازم بگی بدونم.-

حوصله باز ساندویچش را از کیسه بیرون آکام بی

گرفت  کشید و هنگامی که  گاز دیگر از آن می

 پرسید:

 موهاش چه رنگ بود؟-

 دادیار به آسمان بدون ستاره زل زد و پاسخ داد:

 خرمایی دقیقا مثل تو!-

 دن عین من؟هاش چی؟ ریز بوچشم-
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ی دستی که از دور آکام آزاد کرده سرانگشتان یخ زده

 بود را روی شاهرگ گردن او کشید.

 یکم از واسه تو درشت تر!-

آکام فویل اطراف ساندویچ را مچاله کرد و مجددا 

 پرسید:

 مثل من از درس فراری بود؟ -

اون اصال فرصت درس خوندن نداشت که بهش -

 حس پیدا کنه.

ی دادیار گذاشت و سکوت کرد. ر شانهآکام سر ب

 مردجوان ادامه داد:

ن گم شبیه هم هستیاما عین تو مهربون بود. وقتی می-

 یعنی واقعا هستین. مثل تو دوست داشتنی...
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 آکام لب برچید و  نجوا کرد:

 شد یه بار ببینمش.کاش می-

دادایار دوری کردن زن از کودک را به یاد آورد و 

ه سر به سر آکام تکیه داد و ترجیح پلک بست. اوهم ب

داد که خاموش بماند. آسمان را نظاره کرد و کاش 

زندگی او هم همانند شب ترک تاریکی کند. زندگی 

او تماما شب بود و آکام ماه آن. خورشید را هم نیاز 

 داشت با این حال.

 

  

246 
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ی مرد مقابل کرد و او خشمگین دستانش را اسیر یقه

را به دیوار کوبید. فشار بیشتری به گلوی او داد و 

خفگی را به وجود مرد تزریق کرد. دستان مرد چفت 

مچ دست او شد و خواست خود را از مرد خشمگین 

مقابلش جدا کند اما او با سرعت بیشتری مرد را به 

ری مقابل خود کوباند. کوبید و ی دیوار آجسینه

فریادش را آوار سر او کرد. دیگر از دست مرد و 

 ی صبرش به اتمام رسیده بود. اش کاسهخانواده

 گورت رو گم کن صدرا بسه خسته کردی همه رو!-

های صدرا این بار تمام قدرت خود را درون مچ

 دستانش ریخت و  هیکل مرد را به عقب راند. 

مجید! همه چی زیر سر اون برادر دهنتو ببند -

 ته.حرومزاده
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مجید عصبی از توهینی که نثار دادیار شده بود، بازوی 

 مرد را چسبید و با فشار به پشت کمر او برد. 

مراقب دهن کثیفت وقتی راجع به برادر من حرف -

 زنی باش، اول آب بگیرش بعد زرت و پرت کن.می

ح انداخت، سر ای لبان مرد را طرپوزخند شرورانه

 نزدیک سر مجید برد و غرید:

 آره منتها برادر قاتلت!-

اخم غلیظی ابروان مرد را در هم فرو برد و با غضب 

بازوی صدرا را بیشتر فشرد، به خاطر قد بلند و هیکل 

 درشت ترش اشراف بیشتری به مرد داشت. 

ها! قاتل ارم پایینزنم دک و دهنتو مییارو می-

 جاده یا شماها؟ سجاده؟ قاتل س
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صدرا به هیکل خود تکانی داد و خواست از گیر 

دستان مرد رهایی بیابد که مجید رهایش کرد و با غیظ 

ی قدیمی محل کوباند، باز او را به دیوار آجری کوچه

 ای واش به قدی کاری بود که گرد و غبار قهوهضربه

ی نارنجی آجر اطراف تن صدرا را گرفت. چهره

صدرا نشان از آزرده شدن تن و بدنش  یدرهم شده

داد، اما همچنان گستاخانه کم نیاورد و سینه جلوی می

برادر دامادشان سپر کرد. هرچند داماد کودکی که پا به 

فرار گذاشته بود و آبروی آن ها را به تاراج گذاشته 

 بود. 

برو بگو بزرگترت بیاد، من با صابر و پدرت توافق -

ی کلبه ی تازه سر از تخم درآوردهکرده بودم نه جوجه

 درویشیتون.
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 ی آتشین مجید مرد شده خیره شد و غرید:در چهره
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راستی شنیدم قاتل خونه تون خوب برو و بیایی تو -

تهران راه انداخته...خبرش رسیده از این ماشین 

ای که به اجبار شه. اون بچهخارجکی ها سوار می

شوتش کردید تو حجله از این عرضه ها نداشت که! 

ده که یه هویی آسمون نکنه سرویس مرویس می

حلقش رو واسه داداش نسناس تو باز کرد؟ راستی 

اون که اوضاعش توپ شده چرا دست شما رو 

 گیره گدا گشنه های چهار فصل؟نمی



 

Romanzo_o 1248 

اقتش از توهین به دادیار طاق شده مجید که دیگر ط

بود، مشت پر قدرتش را باال آورد و در صورت صدرا 

فرود آورد و صدای دورگه شده از خشم و غضبش را 

 بر سر او خراب کرد. 

اون طویله رو واسه حرف زدن درباره سجاد باز -

نکن، چشمت در بیاد، هم زندگیش خوبه هم پسرش 

 کنی. تو آسایش زندگی می

از آن که صدرا به خود بیاید مشتی را سمت دیگر  قبل

 صورت او گذاشت و عربده زد:

شرف و گداگشنه تویی و هفت و جد و آبادت بی-

 غیرت.بی

بار صدرا با پشت دست خون ریخته روی لب و این

اش را پاک کرد و تف خون آلودش را با شتاب چانه
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روی زمین پرتاب کرد. قدم سمت مجید برداشت و 

ن آن که اجازه حرکتی به مجید بدهد، اول به بدو

سمت دیوار پرتش کرد که پسر تلو تلو خوران به 

عقب رفت و واسه حفظ تعادلش به دیوار چنگ زد 

که صدرا ناجوانمردانه مشتی پای چشم پسر کوبید که  

سر مجید از پشت با ضرب به دیوار برخورد کرد و 

را بدون ای مقابل دیدگانش تار شد و صددنیا لحظه

ی به خود آمدن به پسرک بدهد، دست آن که اجازه

بند گلوی مجید کرد و باز سرش را به دیوار کوبید. 

دانست که او ترسی از قاتل کاش مرد مقابلش می

داد. مجید شدن ندارد و باالخره کار خود را انجام می

با حس خفگی ناالن دست باال آورد و روی مچ دست 
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وی او را بیشتر میان صدرا گذاشت که مرد گل

 انگشتانش فشرد. 

یه جوری اون حرومزاده رو بدبخت کنم که مرغ -

های مشهد و تهران با هم به عزاش بشینن. یه جوری 

پسر خواهرمو ازش بگیرم که نفهمه از کجا خورده! به 

تونه بازی گن صدرا! با غیرت من کسی نمیمن می

 کنه.

دید پشت مجید تلخندی زد و بی توجه به درد ش

 سرش لب زد:

تو غیرت داشتی خواهری که بهش تجاوز شده بود -

 رو نمی نداختی تو بغل داداش سیزده ساله من!
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صدرا خشمگین فشار بیشتری به گلوی او داد  و در 

ی تنگ و تاریک و خلوت هیچ کس متوجه آن کوچه

 زنند.شد دو مرد یک دیگر را به قصد قتل مینمی
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ات کشمت بعدشم کسی جنازهکشمت مجید، میمی-

تونه پیدا کنه، گمشو بگو باباتو و صابر خان رو نمی

 داداشت بیان جلو. 

 خوره آخه!هیکلت به این گوه خوری ها نمی-

آورد دست صدرا مبهوت از زبان دراز پسر که کم نمی

گلویش پایین آورد و بالفاصله همان را مشت شده از 
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در صورت مجید فرو آورد که مرد این بار بی تعادل 

روی زمین افتاد و بعد از آن مشت، لگد دیگری را 

 نثار پاهای او کرد.

آکامو پس می گیرم سر اون بابای لجنشم وسط -

ندازم، خون زنم، خون راه میحیاط خونه تون می

 ملیجک دست شماها نیست.مجید! آبروی ما 

این بار مجید با تمام توانش روی پا شد و در چشمان 

 مرد مقابلش غرید:

 تو آبرو داری؟ نمردیم هم معنی آبرو رو فهمیدیم.-

 لنگ لنگان جلو رفت و آهسته غرید:

دونی جونش به جون دونی؟ میتو از آکام چی می-

 پدرش وصله؟
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 مرد ترسناک تنها لب زد:

 گیرم.میپس جونشو -

 مجید بی نفس پرسید:

کنی؟ چرا دنبال چی هستی صدرا؟ چرا تمومش نمی-

قدر همش زنید؟ اناین کثافتو هر روز بیشتر هم می

 زدید که بوی گوهش کل این محلو برداشته.

  

صدرا انگشت باال آورد و به حالت تصنعی به پیراهن 

 خاکی و خونی مجید ضربه زد. 

زمانی بوی گوهش به گالب تبدیل می شه که -

ده!  با داداشت جون داده باشه! جونشو با پسرش می
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ده...زمانی همه چی گل و بلبل می شه تن و بدنش می

 که داداشت تاوان داده باشه. 

 مجید ناتوان از نفهمی مرد مقابلش عربده زد. 

تاوان چیو بده؟ تاوان چهارده سالگی پدر شدنش -

 رو؟

صدرا سکوت کرد و مجید خشمگین از سکوتش باز 

 ی او کوبید.به سینه

 دقیقا باید تاوان چیو بده؟-

سکوت خفقانی کوچه را فرا گرفت و سپس این 

 صدای صدرا بود که حکم شکست به آن داد.

 قتل.-

 فریاد بر سر انداخت تا بفهماند به مرد مقابلش!
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 قاتل نیست، عوضی سجاد آزارش به یه مورچه-

 رسه چه برسه به یه آدم...نمی

 درمانده مکث کرد و مجددا لب زد:
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اش...تاوان چیو ازش چه برسه به مادر بچه-

 گیرید؟ می

 صدرا بد بازی روانی به راه انداخته بود. 

 آبرومون.-

 طاقت غرید:مجید بی
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گل بگیرم در آبروتون رو! کدوم آبرو؟ پسر شیش -

اش  رو تو اوج بچگی خودش ناف بر یه دختر ماهه

بچه کردید که چی بشه؟ انتظار داشتی بذاره آکامم 

مثل خودش بدبخت کنید؟ انتظار داشتی آکامم از 

 بچگی بفرسته تو شکم یه رابطه اجباری؟

 خشمگین عربده زد:

دونی جا هدر بره؟ میخواستی بذاره پسرش این می-

طوری مثل پسر دونی چهزندگی آکام چطوریه؟ می

کنه؟ دنبال چی هستید؟ اگر خواهرت شاه زندگی می

اش برات مهم هستن بذار زندگی کنن صدرا! و بچه

 دست از سرشون بردار.
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توجه به خون دهان و بینی که مرد پوزخندی  زد و بی

هنوز بند نیامده بود دست در جفت جیب شلوار گشاد 

 ای اش فرو برد. و پارچه

بینی، بچه جون پاتو  از من بکش بیرون وگرنه بد می-

 برو بگو صابر و بابات بیان، اونا فهمیده تر از توان. 

سجاد را  مجید با حال بد از بخت بدی که گریبان

 گرفته بود، اخمی میان ابروهایش نشاند و فریاد زد:

بابام و صابر گوه خوردن با تو! همین شماها بودید -

 که داداشمو بدبخت کردید. 

 دژم باز صدا باال برد:

ولی این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست صدرا! -

 ذارم بالیی سر برادرم بیاری. نمی
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تهدید تکان داد و در چشمان انگشت مقابلش به نشان 

 درشت و سبز مرد غرید:

این بار من و فاطمه جلوتون واستادیم  و سجاد تنها -

 نیست! پس راه  رو باز کن تا شتکت نکردم، احمق!

صدرا با تمسخر خندید و در حالی که با پا به سنگ 

 زد، گفت:زیر پایش ضربه می

 ی تو و خواهرت هستیم. منتظر حضور شگفتانه-

 :ی او کوبید و غریدمجید عصبی با دست تخت سینه

 بکش کنار لشتو.-

هایش را به سمت هیکل مرد را به کناری راند و قدم

ا ای که دقیقسر کوچه برداشت که ناگهان با سرگیجه

پشت سرش را هدف گرفته بود، نالید و دست به 
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توجه به خراش آجرهای قدیمی و شکسته گرفت. بی

تش، کف دست آزادش را به سر افتاده در کف دس

 گرفت و با احتیاط قدم برداشت.
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به سختی خود را به خانه رساند، دست روی تک 

اش را  از پهلو  به زنگ آیفون گذاشت و تن خسته

ه متعجب بی دیوار تکیه زد.  با گشوده شدن در گوشه

ای بعد به خود آمده ی مقابلش خیره شد، ثانیهچهره

 لبخند زد و جلو رفت.

 فاطمه کی اومدی؟-
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ی او را توجه به سوال برادرش، چانهزن جوان بی

 چسبید و ترسیده رنگ از صورتش پرید.

 شده صورتت مجید؟  چی-

مجید با وجود درد شدید پشت سرش به آرامی دست 

 راند و لب زد:خواهر را به کناری 

 اجازه بده بیام تو عزیزم، بشینم بگم بهت.-

 سپس به سختی لبخندی روی لب گذاشت و پرسید:

 دادی. خوش اومدی، دلتنگ بودیم....خبر می-

ی فاطمه دست عقب برد و این بار دست مردانه 

 برادرش را میان جفت دستانش گرفت نجوا کرد.

ام بفهمم بی هویی شد، فهمیدم برگشتی گفتمخیلی یه-

 شده!چی
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ای میان راه مجید سر به تاسف تکان داد و لحظه

 ایستاد که فاطمه مجددا پرسید:

 سجاد؟-

پوزخندی با وجود درد لب و بینی صورت مرد جوان 

 را طرح داد و داغ دلش تازه شد.

کدوم سجاد خواهر من؟ اون آدمی که تو تهران -

 اره. کنه زمین تا آسمون با سجاد فرق دزندگی می

 مکثی به میان گذاشت  و با تازه کردن نفس افزود:

اون االن شده دادیار آذر، یه روانشناس معروف که -

شه. با سجاد مطبش بیست و چهاری پر و خالی می

قدر فاصله گرفته که اگر آکام نبود شاید اون روزا ان

 شناختمش...هرچند که حق داره. اصال نمی
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و به مجید کمک کرد تا  فاطمه نگاه به زیر انداخت 

 روی تخت چوبی میان حیاط بنشیند.

همیشه با هممون فرق داشت! سجاد یا دادیار که -

فرقی نداره اما خوشحالم اونی که لیاقتش رو داره 

 شده. 

مجید نفس از سینه خارج کرد و در حالی که کمرش  

داد، کمی سر به عقب برد تا از را به پشتی تکیه می

در همان حال نگاه  در حیاط درد سرش بکاهد 

اش که رنگ پاییز به خود گرفته بود گرداند و  خانه

 ربط پرسید:بی

 آیناز و مریم کجان؟-

که فاطمه پاسخی بدهد، صدای جیغ دختر قبل از آن

 ای در هوا پیچید. بچه
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 بابا!-

مجید سر چرخاند و آیناز  با موهای بلند و پریشان 

 رد.فر، خود را در آغوش او پرت ک
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مرد جوان آخ بلندی گفت و با خنده خود را عقب 

 کشید. 

 دردم اومد بچه، چطوری دختری؟ -

دخترک سر گردن پدرش فرو برد و خود را لوس 

 کرد. 

 خوبم بابایی.-
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پلش تسپس ترسیده سر باال آورد، انگشتان کوچک و 

 را روی صورت پدرش کشید.

 تی شدی بابایی؟ )چی شدی( -

مرد جوان صورت تک دخترش را بوسید و در حالی 

 چرخاند، گفت:که دلتنگ در صورتش نگاه می

 خوبم آیناز خانوم.-

ی پدر خیالش راحت شده بود باز کودک که با جمله 

سر در گلوی او فرو برد و  وزن سر کوچکش را 

گذاشت. مجید دستش را دورانی  ی پدرشروی شانه

روی کمر دخترش کشید و سر چرخاند که با دیدن 

 مریم سر تکان داد و گفت:

 سالم.-
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مریم هم متقابال با  سر پاسخش را داد و با دیدن 

صورت زخمی او، نگران و ترسیده خود را سمت 

 همسرش کشید.  

مجید باز چی شده صورتت؟ شدی عین این الت -

با سر و صورت زخمی میای های محل هر روز 

 خونه! باز صدرا؟ آبرو برامون نمونده. 

ی آیناز گذاشت و مجید سر دردناکش را روی شانه

 پلک بست. 

 مجید چی شده؟ -

 فاطمه پرسید و صدای شاکی مریم بلند شد. 

فاطمه دیگه خسته شدیم به خدا! هر روز بحث -

اس این همه مدت پا شد رفت سجاد تو این خونه

تنهامون گذاشت، گفت برم درست کنم اما بازم  تهران
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زنن یه بالیی سر هم دست خالی برگشت. آخرش می

آرن، آفرین کم بود حاال  یکی دیگم اضافه بشه. می

این شوهر من یه غلطی کرد حاال مثل خر تو گل 

 مونده. 

مجید کالفه سر باال آورد و در حالی که آیناز را 

 نشاند، گفت:ی تخت میگوشه

بینی اوضاع رو! وقتی سجاد نبود ریم تو که میم-

ای از دنیا داره خب خیالمون راحت بود که یه گوشه

دونستیم کجاست ولی از کنه. هرچند نمیزندگیشو می

دست خانواده آفرین خیالمون راحت بود. حاال باز 

 دوره افتادن که پی دادیار بگردن. 

 . مریم دامنش را کمی باال داد و روی تخت نشست
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فاطمه مریم رو به ارامش دعوت کرد، به سختی با 

 ی درون بطنش به سمت وجود جنین شش ماهه

شان خم شد و دست روی پای او عروس کوچک

 گذاشت.
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مون کنیم. همهعزیزم یکم آروم باش...درستش می-

سجاد هستیم. سجادی که تازه داره جون نگران 

تونیم بذاریم هم گیره واسه زندگی کردن. نمیمی

 خودش و هم پسرش نابود بشن دوباره!

 بعدش گفت:
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مجید باید کامل قضیه رو برام توضیح بدی این همه -

راه  پا نشدم دوباره بیام جایی که ازش متنفرم تا 

م بتونیم باهسکوت کنی اومدم کل ماجرا رو بدونم تا 

ر از تدرستش کنیم میدونی که منو شوهرم خیلی قوی

قبلیم و دستمون اساسی به دهنمون میرسه. حتی بیشتر 

 از صدرا و خانواده.

رفت را کمک کرد مجید آینازی که از تخت پایین می

 تا دخترک سه ساله زمین نخورد.

چی بگم اخه من؟ از غلطی که کردم و نفتی که رو -

 اعت ریختم چی بگم؟آتیش این جم

 فاطمه عصبی از توضیح ندادن مجید غرید:

 کار کردی؟مگه چی-
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ناالن صورتش را میان جفت دستانش پنهان کرد و 

 گفت:

شه فاطمه! به خدا دونستم این طوری میمن نمی-

دونستم. باز گند زدم به زندگیش...باز مثل بچگی نمی

 اذیتش کردم.

 ب زد:فاطمه مات ماند و مریم ناراحت ل

 تو فقط هفت  هشت سال سجاد کنارت بود مجید. -

تلخ خندید و کام هر دو زن را هم مانند خود زهر 

 کرد.

 اوردم.همون موقع هم عوضی بازی در می-

فاطمه که از بازی با کلمات مجید عاصی شده بود، 

 غرید:
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 زنی یا نه؟ ای بابا حرف می-

ود، دست ی خواهر و برادر مانده بمریم که میان جبهه

روی دست فاطمه که روی دامنش قرار داشت 

 گذاشت و لب زد:

 ی تو شکمت رحم کن عزیزم.فاطمه به بچه-

مجید نگاهش تا  شکم خواهر باال کشید و قبل از او 

 باز هم مریم گفت:

 خواست آزاری به برادرش برسونه.مجید نمی-

ی مجید سر هر دو نفر او گفت و ناگهان صدای خفه

 خود کشاند. را به سمت

شه، فکر من فکر کردم همه چی درست می-

شد کردم صابر اون طوری کنه! اصال باورم نمینمی
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بخوان باز نابودش کنن. من فکر کردم پشیمونن، فکر 

 کردم دلتنگن!

 آهنگ صدایش ریتم غم زد و افزود:

 گه. از تکفاطمه پسرش انقدر قشنگ بهش بابا می-

. هیچ وقت  فکر ریزههاش عشق بهش میتک حرف

کردم بتونه یه بچه رو تا این سن برسونه. پسرش نمی

مرد  کنی یهتو باطن هفده سالشه اما ببینیش حس می

 کامل جلوت نشسته. مثل خودش مرد بار اومده.
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ش را کاوید ترفاطمه در سکوت صورت برادر کوچک

 و لب زیرنش را به دندان گرفت. 

کشه من ناز دختر اون طوری که اون ناز پسرشو می-

 ام رو نکشیدم. سه ساله

 باهاش حرف زدی؟-

ی کوچک میان حیاط گرفت و به حالت نگاه از باغچه

 چهار زانو درآمد. 

 ده فاطمه.گوش نمی-

 دقبل از آن که سوالی دوباره برای خواهرش پیش بیای

 سر باال آورد. 

کرد، به زور من فقط تونستم چهار اصال نگاهم نمی-

خواست ببینه منو! ازم کلمه باهاش حرف بزنم. نمی
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فراری بود. هر چی زنگ زدم ببینمش هر سری به یه 

رفت. حتی با ابوالفضل تو عمل بهونه از زیرش در می

انجام شده گذاشتیمش اما بازم تا منو دید فقط به 

 ت برادرشم و رفت، همین!پسرش گف

فاطمه به یاد پسرک مظلوم خانه آب دهان فرو فرستاد 

و تک لبخند بغض داری روی لبانش جا گرفت. 

پسرک کوچکی که با اشک و آه کت و شلوار دامادی 

 را بر تنش کرد، حال مردی شده بود برای خود!

حق داره نخواد ما رو ببینه، از ما چی بهش رسیده -

گرفتن. آکامش پسرشو داشتن ازش میجز درد مجید؟ 

گرفتن، اما ما که را به حکم قتل مادرش داشتن می

 تونه قاتل باشه. دونیم سجاد نمیمی

 مجید مردد سر باال آورد و لب زد:
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اما هیچ وقت خودش انکار نکرد که نیست فاطمه! -

 هیچ وقت سجاد قاطع نگفت که قاتل نیست!

خواهر کاشت،  هایاش مهر سکوت روی لببا جمله

 فاطمه مغموم سر به طرفین تکان داد و گفت:

تونه قاتل باشه! سجاد اگر باعث مرگ نه...نه اون نمی-

کرد. من آفرین بود از عذاب وجدان دق می

 شناسم اون کوچولو رو!شناسم...میمی

های خواهر و برادر گوش مریم که با دقت به صحبت

هایش کرد. خود بازیداد، آیناز را مشغول اسباب می

به خانه برگشت و با برداشتن دستمال و کمی آب از 

ی دستمال خانه خارج شد. کنار مجید نشست و گوشه

ی همسرش کشید. مجید لبخندی را به لب پاره شده

 به روی او زد و گفت:
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 ممنون.-

مریم که هم نگران بود و هم اضطراب داشت سکوت 

 کرد و فاطمه باز گفت:

 ت رسما بیهوده بوده؟یعنی رفتن-
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مجید نگاهش را به فرش قدیمی روی تخت داد و از 

 سوزش لبش چهره درهم برد. 

ات از همه اینا با سجاد بهتره چرا فاطمه تو که رابطه-

 ری پیشش؟نمی
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ای مات ماند، این سوالی فاطمه با سوال مریم لحظه

پرسید و جوابش هم اتفاقا بود که همیشه از خود می

خیلی راحت بود، او از سجاد کوچکی که رهایش 

 کشید. کرده بود، خجالت می

کشم، فردای عقدش من...مریم من ازش خجالت می-

به امون یه مشت آدم شغال صفت ولش کردم و با 

شه تو روش نگاه م تبریز! من روم نمیداریوش رفت

کنم، وقتی رفتم التماسم کرد که نرم اما من چاره ام 

چی بود؟ رفتم و بعدش فقط یه بار وقتی آکام به دنیا 

اومد دیدمش اما دیگه نگاهش مثل قبل نبود! انگاری 

کشته بودن سجاد گذشته رو تو نگاهش. انگاری مرده 

ولد شده بود. یکی بود و یه مرد جوون تو نگاهش مت
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که هم حواسش به آفرین بود و هم وقتی آفرین نگاه 

 رفت. اش در میکرد جونش واسه بچهآکام نمی

با دستی لرزان دو انگشتش را نشان آن دو داد و لب 

 زد:

کرد. آکام دو روزش بود اما آفرین حتی بغلش نمی-

کرد. سجاد با وجود تموم بچگیش پسرشو آروم می

حق داره که کسی جز پدرش رو نبینه! اون بچه هم 

ی خودشو گذاشت واسه پسرش! سجاد یا دادیار همه

 کرد که نکرده؟کار باید میدیگه چی

 مغموم شانه باال انداخت و سر کج کرد.

تونن طوری راجع به قاتل بودن همچین آدمی میچه-

 حرف بزنن؟

 هق زد و خواهرانه نالید:
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ز اینا افتادن به کار کردی باهاش که بامجید چی-

 دونی از کجا فهمیدن. جونش؟ مگه نگفتی نمی

مرد جوان با درد و غم دست همسرش را پس زد. 

شد از زخم روی قلبش لحظه به لحظه عمیق تر می

خنجر سجاد مظلومی که گویا خدا هم آرامش را 

 برایش حرام کرده بود. 

قدر عوضی باشه! فکر کردم صابر انمن فکر نمی-

 اش باشه. م بابا هنوز دنبال فروختن بچهکردنمی

 مریم که دقیقا کنار مجید نشسته بود، پرسید:

 مجید؟-

 سر چرخاند که نگاهش در نگاه زن قفل شد.

 آروم باش، بعد حرف بزن. -
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در نگاه مریم همچنان خیره بود، او هم به اجبار 

ازدواج کرد، هرچند که او هم مانند هزاران کودک 

اش بود و بعد از ازدواج دختر عمهفامیل ناف بر 

شانس آورد که توانست به مریم عالقه پیدا کند. 

ی دست دور تن او حلقه کرد و سر مریم را روی شانه

 خود گذاشت.
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در حالی انگشتانش را ال به الی موهای خوش حالت 

کرد به فاطمه نگاه دوخت و فاطمه در فرو میمریم 

تر و همسرش ی خوش برادر کوچکدل از رابطه

ذوق کرد. تنها کسی که بین آن ها تنها ماند سجاد بود، 
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ی آن ها لیاقت خوشبختی را اویی که بیشتر از همه

 داشت. 

مجید فقط بگو تا قبل از طوفان درستش کنیم، -

 !نذاریم باز خراب کنن زندگیش رو

مریم انگشتانش را ال به الی انگشتان مجید فرو برد تا 

 آرامش کند. 

یادته رفته بودم روستا به بابا اینا سر بزنم بعدش کد -

ی بحران زدن و گفتن قارچ سیاه هست و توی  همه

 روستاها شایعه شده؟

 فاطمه با کمی اندیشیدن لب زد:

 جا بودید!آره، یادمه از نگرانی مردم شما هم اون-

 مجید با رفتن فکرش به آن روزها سر تکان داد. 
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هالل احمر چادر زد و گفت تا همه معاینه نشن حق -

ندارن برن از روستا بیرون. دونه دونه بردن تو چادرها 

برای چکاپ، خب یه سری پزشک که از بیمارستان 

مشهد اعزام شدن یه سری هم انگاری به درخواست 

و روی روستاها  خودشون از تهران داوطلبی اومدن

 تقسیم شدن. 

 ی فرش شد و گرفته لب زد:ی سوختهمات گوشه

من رفته بودم تو یکی از چادرها تا چکاپ بشم که -

ها رو دیدم هرچند اون متوجه من نشد یکی از پزشک

اش تشخیص دادم، اما از اسم  رو اتیکتش و چهره

گرچه دایی حیدر و بچه هاش هم فامیلیشون رو به 

جاد عوض کرده بودند اما از اسم و ته چهره خاطر س

آشناش شناختم ابوالفضل رو!  البته خب من یه بارم 
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ی ابوالفضل و امیرحسین رو دیده تو این ساال چهره

 بودم واسه همین مطمئن شدم خودشه.

 فاطمه حیران تای ابرو باال فرستاد و پرسید:

ابوالفضل پزشکی بود که فرستاده بودنش؟ -

اش رو داشتم پزشکی خونده، چون شمارهدونستم می

ش زنگم زده بودم اما همیشه وجود سجادو انکار به

 کرد. بعد از یه مدتم شمارش خاموش شد.می

 مجید سر باال و پایین کرد و مجددا گفت:

آره ابوالفضل جز پزشکای داوطلب بوده از شانس  -

بد یا خوب وقتی تقسیم شدن افتاد اون روستا 

دونم جایی نمیاشت برای جابهعذر موجه هم ند

دونی فاطمه چطور اما اومد. دیگه خودت که می

اش رو دایی حیدر بعد از رفتن سجاد، خونه
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عوض کرد، کرج بودن اون موقع، زیر و رو کردن 

کرج رو خانواده آفرین اما پیدا نکردن سجادو! 

ارتباطمون با دایی که از اول تق و لق بود و بعد 

قطع شد. هر راه ارتباطی داشتیم  از اون ماجرا کال

 هم کال از بین بردنش. 

دستش را از دست مریم بیرون کشید و در حالی که 

داد، زانوهایش را در حالت نشستنش را تغییر می

 حصار بازوهای خویش درآورد.
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تغییر هویت دادن، سجاد اسم و فامیلیش رو و دایی -

هم کال فامیلی خانوادگیش رو! سر همین چیزا خب 
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دیگه از پیدا کردن سجاد ناامید بودن و دستشون به 

جایی نرسید. تا چند وقت هم که خودت یادته بهت 

کردن یا زدن خونه رو تهدید میگفتم یا زنگ میمی

ین وصلت بودن. با پول هم بابا و صابر رو که مقصر ا

هایی که بابا سر ازدواج سجاد و آفرین ازشون گرفته 

 بود. 

ی ناخنش را فاطمه با استرس پوست ظریف گوشه

کند، که با آغشته شدن انگشتش به خون، قبل از آن 

که خود متوجه شود، مریم دستمالی را به سمتش 

گرفت. دستمال را از او گرفت و روی انگشت خون 

 شت. آلودش گذا

دونم چرا د جون بکن این هارو که خودمم می-

 کنی؟سفسطه می
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مجید با احساس حرارت و گرما در هوای ّآذر ماه 

مشهد از روی تخت برخاست و پشت به خواهر و 

ی کوتاهی با همسرش به سمت درختی که فاصله

 تخت داشت، رفت و به آن تکیه زد. 

 فاطمه!-

 صدای ناالی مجید فاطمه را به اوج خشم رساند. 

 زنمت ها مجید! حرف بزن. گیرم میمی-

مرد جوان نگاهش را از تخت و دو زن گرفت و به 

 ای از حیاط دوخت. گوشه

ی رفتن پیش پزشک  و این چیزا کارت به بهونه-

 ابوالفضل رو از هالل احمر گرفتم. 

 فاطمه مشکوک لب زد:
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 خب؟ -

یی مجید، فاطمه صوت صدایش را باالتر برد صدابا بی

 و نام او را به لب آورد.

 مجید؟-

 خواستم سجادو اذیت کنم. آبجی من نمی-

ا ر و این جمله به قدری مظلومانه گفته شد که فاطمه

 خود خارج کرد. ی سنگیاز جبهه

گم تو همچین قصدی داشتی اما حداقل بگو من نمی-

 تا بتونیم جلوش رو بگیریم.

مجید لب با زبان تر کرد و تیر آخر را مستقیم و با 

 شدت به هدف کوبید.
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 شماره  و ادرس مطب ابوالفضل رو دادم به صابر.-

صدای هراسان و متعجب هر دو زن که بلند شد، 

ای که هنوز به جملهمجید کنار درخت زانو زد. فاطمه 

که زبان برادرش شنیده بود شک داشت از روی تخت 

 اش به سمتبه سختی پایین آمد و با همان سنگینی

 مجید قدم برداشت.

 چه غلطی کردی مجید؟-

مجید که پاسخ نداد، فاطمه خشمگین بازوی عریان 

پسر را میان انگشتانش گرفت و گوشت دست او را 

آه ریزی از گلوی مرد چالند که باعث خارج شدن 

 جوان شد.
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 کار کردی مجید؟با توام چی-

 سر باال آورد و ناتوان لب زد:

من فکر کردم دلشون برای سجاد تنگ شده، فکر -

ذاره یره مدونستم صابر میخوان ببیننش. نمیکردم می

 ی آفرین. کف دست خانواده

 طاقت بر سر پسر غرید:فاطمه بی

دونی خانواده مون ؟ تو نمیای آخهمگه بچه دو ساله-

 چه هیوالیی هستن؟ 

تعادل از جا برخاست و تلو تلو خوران خود مجید بی

 را به فاطمه رساند. 

آبجی به خدا صابرم قصد بدی نداشته! اونم می -

گفت دلش واسه خانواده آفرین سوخته فقط خواسته 
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کرده بخوان این طوری بگه تا آکامو ببینن، فکر نمی

هم چون از دست سجاد به خاطر بردن آکام کنن. بابا 

 شاکی بوده این طوری کرده.

فاطمه از حرص زیاد صدا باال برد و تمام خشمش را 

 بر سر مجید فرو آورد. 

تون محض رضای صابر غلط کرده با تو، چرا یکی-

تون باعث خدا درست و حسابی نیستید؟ چرا یکی

 افتخار نیستید؟ خیر سرت بچه داری، چرا بزرگ

 شی؟نمی

 مجید تلخ خندید و پرسید:

فاطمه چرا همیشه فکر می کنی من دشمن سجادم؟ -

من فقط یه  بچه هفت ساله بودم وقتی با سجاد دعوام 

شد. هیچ وقت بدشو  نخواستم، چرا فکر می کنی می
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فقط سجاد خوبه؟ آره عرضه داشت مثل تو! خودتون 

ولی رو نجات دادید از این زندگی، من بی عرضه ام 

بد هیچ کدومتون رو هیچ وقت نخواستم. هیچ وقت 

نخواستم بالیی سر سجاد و پسرش بیاد. حاال هم شده 

ذارم بالیی سر اون بیاد. ولی دم نمیخودم تاوانشو می

 بینی...این که همیشه فقط اونو می
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ی حرفش را خورد و سر پایین انداخت. فاطمه ادامه

که متوجه تند رفتنش شده بود، خسته و نفس نفس 

 زنان دم و بازدم عمیقی گرفت.
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خواستم بالیی سر سجاد بیاد، دلم براش من نمی-

خواستم برش گردونیم. ببخشید اگر تنگ شده بود. می

 مثل همیشه گند زدم.

 ید دو دو زد.نگاه فاطمه میان صورت زخمی مج

 ببخشید تند رفتم.-

 حق داری. -

با رسیدن صدای مریم به گوششان، خواهر و برادر به 

 سمت او چرخیدند. 

به نظرم به جای بحث و دعوا بهتره برادرتون رو -

آگاه کنید چون احتمال این که هر لحظه بخوان برن 

 تهران و سر وقت سجاد هستش. 

 پرسید: فاطمه هراسان به سمت مجید چرخید و
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 دونی کی می خوان برن سراغ سجاد؟می-

 ی پیشانی زخمی اش را خاراند و گفت:مجید گوشه

صابر می گفت منتظرن، تا برادر بزرگشون از -

 افغانستان برگرده. 

 فاطمه لب گزید و مجید افزود:

کار خوان برن تهران! چیفاطی بابا و صابرم می-

 کنیم؟

 زن جوان بی رمق لب زد:

سجاد رو ببینن و همم بحث ازدواج آکامو هم -

بکشن وسط به گفته خودشون می خوان سجادو عاقل 

کنن و حساب دایی حیدر رو برسن  اما مطمئنم که 

 ست.ای زیر نیم کاسهکاسه
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فاطمه پوزخند زنان دست روی دهان گذاشت و نام 

 خدا را روی لب راند. 

 خدای من!-

 د.سپس به خود آمد و به مجید اشاره کر

زنگ بزن سجاد، زنگ بزن همه چیو باید بگیم بهش، -

 زنگ بزن مجید. 

مجید به سرعت سر تکان داد، موبایل کوچک و 

ی برادر را ای اش را از جیب درآورد و شمارهدکمه

داد. بار دیگر گرفت و باز هم گرفت، پاسخ نمی

ی موبایلش زنگ اعتنا به ویبرهناکامی! دادیار بی

ا را به صدا درآورد و منتظر ماند. ی امیرپارسخانه

زنگ موبایل یک بار دیگر در گوشش پیچید و او 
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توجه به نام برادر کوچک روی صفحه تماس را بی

 ریجکت کرد.
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با گشوده شدن در بار دیگر موبایلش زنگ خورد و 

روی نام مجید مات ماند و لب گزید. مدت ای ثانیه

زمانی کوتاهی خیره اسم او ماند تا این که زنگ 

موبایل خود به خود قطع شد و بالفاصله بعد  آن 

ی ترش روی صفحهپیامی از سمت برادر کوچک

موبایل نقش بست. کالفه ابرو درهم کرد، سر باال 
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آورد که نگاهش به در نیمه باز ماند. بار دیگر به 

 ی موبایل چشم دوخت و پیام را گشود.صفحه

)مرگ مجید جواب بده سجاد، تو رو جون پسرت -

 جواب بده داداش(

ای را برایش تایپ کرد و سپس خسته، تنها جمله

 موبایل را در جیب شلوارش فرستاد.

 )سرکارم، بمونه بعدا.(-

ی ویالیی مقابلش سپس دست روی در بزرگ خانه

ا وجود پاییز اما گیاهان گذاشت و آن را گشود. ب

آمد. وارد ویال همیشه سبزی میان حیاط به چشم می

شد و کمی سردرگم چشم در فضای باز ویال 

 تر از حد تصورش بود. چرخاند. ویال بزرگ

 آقا بفرمایید از این سمت!-
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ای سرچرخاند که مرد مسنی با ظاهر با صدای مردانه

م کرد و هم قدباغبانی را مشاهده کرد، تشکر زیر لبی 

با مرد به راه افتاد. از در ورودی گذر کرد و در پاگرد 

ورودی خانه ایستاد که با مرد و زنی تقریبا جوان رو 

زد با توجه به سن و سالشان به رو شد که حدس می

پدر و مادر امیرپارسا باشند. هرچند با توجه به 

را ظاهر غربی زن هم ایرانی نبودنش را های ریگفته

 ی شرقی پدر امیرپارسا!داد، همین طور چهرهمی نشان

 سالم خوش اومدید. -

لبخندی روی لب گذاشت و پاسخ مرد را با رویی 

 گشاده داد. 

 خیلی ممنون. -
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کاوید همچنان زن که با دقت روانشناس جوان را می

 به سکوتش ادامه داد. 

 ببخشید روز تعطیل مزاحمتون شدیم. -

است به دست چپ منتقل دادیار کیفش را از دست ر

 کرد و پاسخ مرد را داد:

 مزاحمتی نیست، خودم خواستم که این جا باشم.-

مرد لبخندی زد و به نزدیک ترین مبل اشاره زد و 

 گفت:

شه لطفا بشینید تا یکم با هم گپ بزنیم و بعدش می-

 برید پیش استفان؟

 دادیار متعجب و سوالی نگاه مرد کرد.
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 استفان؟-

 ای گفت:چندان دوستانه زن با لحن نه

 اسم پسرم. -

ی دو ملیتی بودن امیرپارسا دادیار با یادآوری دوباره

سکوت کرد و به جا او آقای توکلی دست دور کمر 

همسرش انداخت و در حال نزدیک کردن او به خود، 

 گفت:

ببخشید همسرم یکم سر اسم استفان حساسه! اسم -

 ایرانیش امیرپارسا هستش و آلمانیش استفان. 
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دادیار جوابی در مقابل جمالت مرد نداد و تنها با 

لبخند روی لبش مقابل زن و مرد روی مبل عیانی و 

کرم رنگ جا گرفت. خانه با وجود آن که اوضاع مالی 

نهایت اد اما بیدی توکلی را نشان میخوب خانواده

 ساده چیده شده بود. 

 من در خدمتم. -

را گفت در فکر ریاش را میدر همان حین که جمله

کرد شاملو بود، با توجه به حساسیت دختر فکر می

 حال در این خانه او را مشاهده خواهد کرد. 

 آقای؟-

 دادیار آذر هستم.-

 توکلی باز لبخندی زد و گفت:
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همه چی یه هویی شد که قدر خوام انعذر می-

 را جان.اوضاع رو سپردم دست ری

 کنم مشکلی نیست. خواهش می-

قبل از آن که مرد حرفی بزند، خدمتکاری وارد سالن 

شد، سینی حاوی سه لیوان آبمیوه رو روی میز قرارداد 

آمد و به سمت مکانی که به نظر آشپزخانه می

 بازگشت. 

پسرمو به اسم  اولین خواهشی که ما ازتون داریم،-

 استفان صدا کنید نه امیرپارسا!

ی زن کمی در جایش جا به زده از جملهدادیار شگفت

 جا شد. 

من با اسمی پسرتون رو صدا می زنم که خودش -

راحت باشه خانوم توکلی ! برای من فرقی نداره چه 
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اسمی باشه اما اسمی که پسرتون باهاش احساس 

 شه. یراحتی کنه با همون اسم خونده م

ی توکلی دست روی انگشتان ظریف و کشیده

 همسرش گذاشت و گفت:

با امیرپارسا راحت تر هستش، این اسم رو همیشه -

 دوست داشته. 

 دادیار سکوت کرد و توکلی ادامه داد:
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کردیم اما لوازم و دیزاینی ما اتاق پارسا رو عوض -

را جان رو سفارش دادیم که گفته بودید، خدمت ری

اما تو یک روز قادر به انجامش نبودن. ولی اتاقش رو 

 فعال یه طوری سرهم کردیم تا کامل بشه.

ی مبل گذاشت و دادیار کیف درون دستش را گوشه

 لب زد:

 خیلیم عالی، یه سوالی داشتم ازتون! حال پسرتون از-

 وقتی برگشته بهتر شده؟

 این بار به جا مرد، زن مغموم پاسخ داد:

زنه باهامون، در حد کلمات کوتاه آرومه، حرف نمی-

هامون بر می گرده. سه بار که اکثرا به رد درخواست

پرخاشگری داشته که خب با مسکن پرستار آرومش 

کرده. بیشتر تو پرخاشگری هاش به خودش آسیب 
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ون آدم های کثافتو تو خواب و می زنه تا ماها! ا

بینه انگاری اتفاقات اون روز رویاش و واقعیتش می

شن. همه شون هر دقیقه براش تکرار می

 ترسیم باز دست به خودکشی بزنه. ترسیم...میمی

 دادیار متفکر لب زد:

 سابقه خودکشی داشته؟-

یک بار، اون اوایل، قرص های قلب منو مصرف -

 کرده بود. 

هق آرام زن برخاست و دادیار ناراحت سر صدای هق 

ای در آن حال ماند و سپس به به زیر انداخت، لحظه

 سرعت به خود مسلط شد و سر باال آورد.

من از شما چند تا خواهش کوچیک دارم! مشکل -

روانپزشک رو من حل می کنم اول خودم امیرپارسا 
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کنم تو تمام رو ببینم! ولی من از شما خواهش می

ی که پسرتون تحت درمان هستش، کنارش روزهای

باشید عصبی نباشید از دستش، سرزنشش نکنید، بهش 

نگید شانس آورده که بدتر نشده چون اتفاقی که برای 

پارسا افتاده از نظر خودش بدترین اتفاق ممکن 

هستش. بهش نشون بدید که دوستش دارید. بهش 

نشون بدید براتون با ارزش هستش. نشون بدید هنوز 

 مثل زمان قبل از حادثه دوستش دارید. 

 لب با زبان تر کرد و افزود:

کنم این عالقه به افراط تبدیل نشه، به خواهش می-

ی رفتارهاتون رو به چشم جایی نکشه که پارسا همه

ترحم ببینه! مثل قبل از حادثه باهاش رفتار کنید. 

بذارید ببینه که از دید شما هنوز همون پسر قبل 
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اسفانه تو شرایط تجاوز دختر و پسر یه هستش. مت

 شه.سری موضوعات با هم متفاوت می
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 به گوش خود اشاره زد و گفت:

قدر از سنین کم تو گوش پسرا خوندن مرد که ان-

شه، مرد قدرتمنده، که وقتی یه پسر بهش ضعیف نمی

کنه تا از نظر جامعه شه سکوت میتجاوز می

مردونگی دروغینش زیر سوال نره. دید اجتماع رو 

شه خیلی زیاد تغییر داد اما من دید مراجعم رو نمی
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شما مورد  شاید بتونم تا حدودی تغییر بدم. پسر

تجاوز قرار گرفته و امیرپارسا قدرتمنده که تونسته از 

اتفاق افتاده حرف بزنه هرچند دیر! متاسفانه وقتی این 

شه؟( شنویم)به مردم مگه تجاوز میجمله رو می

ره که مرد شاید بتونه از پس یه نفر بر بیاد! یادمون می

تونه هیچ آدمی تو شرایط تنش زا و استرس زا نمی

واقعیش باشه و حتی اگر خیلی قدرتمند باشه  خود

هم باز نهایت بتونه از پس دو نفر بر بیاد نه از پس 

چندین آدم و شهوتشون! خیلی از دید همین جامعه 

شه یا همنجسگراس  گن پسری که بهش تجاوز میمی

یا خودش یه کاری کرده وگرنه مگه به مرد تجاوز 

 شه؟ می
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و زنی که با دقت به  نفس عمیقی گرفت و رو به مرد

 کردند، افزود:او گوش می

های اشتباهی که پشت خانوم ها هست، همون حرف-

پشت مردها هم هست منتها از یه جنس متفاوت تر و 

خوام پارسا رو با یه دید بدتر! من فقط از شما می

درک کنید، همین! نقش شما تو درمان امیرپارسا خیلی 

یشتر از  درمانگر زیاد پررنگ هستش. شما دو نفر ب

 موثر هستید تو درمان پسرتون. 

توکلی دست به ته ریش و صورتش کشید و در حالی 

 زد، پرسید:انگشتانش را در هم گره می

ما سه ماه نرفتیم دیدن پارسا به خاطر پرخاشگری -

دیدیم ازش، ش میهایی که هر وقت می رفتیم پیش

 بدتر میکه  پارسا اون سه ماه حالش یعنی ممکنه این
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فت گشد به خاطر نرفتن ما بوده باشه؟ پزشکش می

 عصبی تر شده، کم حرف تر و پرخاشگر تر!

ای کرد و سپس با دادیار پس از اتمام سخن مرد، وقفه

 تکان سر، سخن مرد را تایید کرد. 

متاسفانه بله! خانواده تو این شرایط خیلی خیلی مهم -

ستان ا بیمارهستش! و این که پسر شما کال فکر کنم ب

مشکل داره، وگرنه همچین جای بدی هم نیست، 

رن درمان می شن خیلی ها به خواست خودشون می

و بر می گردن سر زندگیشون، من بیمارای زیادی 

 داشتم که با پای خودشون رفتن و برگشتن!

 ی درمانگر جوان پرسید:آدالیا خیره به چهره

 کنید؟شما بیمارستان هم کار می-
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 رم، خونهفقط مطب هستم، بیمارستان نمیخیر من -

هم فقط بیمارای خودم یا اگر آشنا کسی باشه. در 

مونه که بخوام به بیمارستان واقع دیگه زمانی برام نمی

 اختصاص بدم.

ی صحبتش را بگیرد که با صدای سالم خواست ادامه

 را شاملو مواجه شد.آشنایی سرچرخاند و با ری
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را جلو آمد و در نگاه خندان دادیار لب قبل از او ری

 زد:
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ببخشید پیش امیرپارسا بودم، یکم باید باهاش حرف -

 زدم. می

 فکر کردم نیومدی.-

 را با تبسم در جواب او گفت:ری

 خوش اومدید. -

ای در نهایت با سکوت جمع روی مبل تک نفره

نشست و به آن سه نفر، البته بیشتر به دادیار آذر خیره 

 شد. 

خواستم بدونم، بعدش اگر حرفی یه چیزی هم می-

 نباشه برم پیش پارسا. 

توکلی نگاهش را در صورت مرد جوان گرداند و  

 منتظر ماند. 
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 برای امیرپارسا مشکل جسمی هم پیش اومد؟-

آدالیا پایش را روی پای دیگر گذاشت و انگشتان 

را اش را روی زانوهایش گذاشت.  ریدرهم گره زده

 شد. اش میهمیشه به صالبت این زن حسودی

دونستیم اما بعد از فهمیدن، اون اوایل ما که نمی-

مشکالت جسمی پارسا هم مشخص شد که تا 

 شون کنیم با جراحی و دارو! حدودی تونستیم رفع

 البته نه کامل.

ای کرد و چهره درهم برد از به یادآوری آن زن وقفه

 روز ها!

حال استفان هیچ خوب نبود، اون روزها براش پر از -

درد بود! یه تایمی که بحث شکایت از اون عوضی ها 

و یه تایمی درمان جسمیش در نهایت همه چی رو 
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پیچیده کرد برای ما. این شرایط بیشتر از همه برای 

ود پسرم سخت بود، اون همیشه مستقل بود! هرچند خ

اشتباه هم تا دلتون بخواد داشت، اصال امیرپارسا زیر  

داد و متاسفانه  نقاب شیطنت هاش هر کاری انجام می

 اومد. کاری از دست ما بر نمی

 دادیار متاسف پرسید:

 ده؟ تون نشون میامیرپارسا واکنشی نسبت به-

الی نگاهش کرد و دادیار این بار توکلی بزرگ سو

 گفت:

 نسبت به اون روز ها، واکنشی داره؟-

را دور ی مادر امیرپارسا از چشم ریدستان مشت شده

 نماند و خود پاسخ روانشناس جوان را داد. 
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 ترسه.امیرپارسا از مردا می-

 را گفت:سر دادیار به سمت دختر چرخید و ری

نشون شه واکنش  هر مردی که بهش نزدیک می-

ده! داد و بیداد و گاها گریه، آسیب به خودش و می

حتی آسیب به شخص مقابلش! بیمارستان هم خیلی 

 اوقات این واکنش ها رو داشت.
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 حتی پدرش؟-

 توکلی مغموم سر تکان داد و لب زد:
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ت خودش نیست نزدیکش که ترسه، دسبله! می-

 شم انگاری اون روزها میان جلوی چشماش.می

دادیار لب زیرینش را داخل دهان کشید و سکوت 

 کرد.

 یعنی ممکن هست نسبت به شما هم حالش بد بشه؟-

ی زن لبخند زد، دروغ دادیار نسبت به نگرانی مادرانه

نبود اگر بگوید مادر او هیچ زمان این گونه نگرانش 

هایی ترین انسانبود. امیرپارسا جزو خوشبختنشده ن

بود که پدر و مادرش این گونه به او عشق 

 ورزیدند. می

 امکانش زیاده!-

 را نقش بست. امیرپارسای آرام درون اتاق در ذهن ری
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من با پارسا حرف زدم! یکم شرایط رو براش -

 توضیح دادم، امیدوارم آروم تر شده باشه. 

مستقیم چشمان سبز دختر را هدف  نگاه دادیار این بار

را شاملو که ی ریگرفت و تازه متوجه موهای فر شده

 از زیر شال سبزرنگش بیرون ریخته بود شد.

بودن شما تو این شرایط امیرپارسا امیدوار کننده -

 ده. اد به حرفتون گوش میهستش، چون به نظر می

 را خیره شد و گفت:آدالیا با لبخند به ری

جان مثل یه خواهر، یه دوست واقعی پیش را ری-

 امیرپارسا بود و هست، بودنش خیلی به ما کمک کرد. 

را با خجالت سر به زیر انداخت که تار موی فری ری

مقابل نگاهش افتاد و دادیار در دل اعتراف به زیبایی 



 

Romanzo_o 1316 

دختر کرد. نفس عمیقی را از سینه خارج کرد و با تر 

 هایش گفت:کردن لب

فا از حال اون روزهای امیرپارسا، یعنی اون شه لطمی-

 زمانی که خبر نداشتید! بهم بگید؟

قدر سخت گذشتن که یکم حرف زدن اون روزها ان-

 ازشون سخته! 

 ی مرد لب زد:دادیار نسبت به گفته

 کنم. درک می-

توکلی با درد محکم دست روی صورت کشید که رد 

 سرخی روی صورتش طرح انداخت. 

صبح بود که برگشت خونه، حالش افتضاح اون شب -

بود، هر چی می گفتم بریم بیمارستان فقط داد می زد 
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تون بدم میاد. باال ازم دور شید، می گفت از همه

میاورد، درد داشت، نمی تونست درست راه بره، سر و 

صورتش زخمی و خونی بود. اجازه نمی داد هیچ 

بد تر کس وارد اتاقش بشه، ولی روز به روز حالش 

می شد، امیرپارسایی که همش سرش غر می زدیم 

 باشگاه نره!
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 ای شد.مرده مات گوشهپوزخندی زد، گرفته و دل

خودشو گنده نکنه، التماسش رو می کردیم از اتاقش -

بل، ز بشه پارسای قبیاد بیرون، بره باشگاه دوباره، با

باز با دوستاش وقت بگذرونه. صدای گریه هاش 



 

Romanzo_o 1318 

شد...وقتی هیچ کاری اومد، دلمون خون میگاهی می

اومد.خیلی افتادم پی این که بفهمم از دستمون بر نمی

اون شب چی به سر پسرم اومده، در نهایت خودکشی 

 امیرپارسا و باال رفتن اعتیادش همه چیزو نشون داد. 

بغض داری کشید، دست لرزانش را به  مرد نفس

ی مبل کرد و دست دیگر را روی سختی قفل دسته

ی دردناکش نهاد. آدالیا که متوجه حال خراب سینه

همسرش شده بود، خم شد، لیوان آبمیوه را برداشت 

 و مقابل همسرش گرفت. 

 عزیزم قرصاتو بیارم؟-

مرد دست باال برد، لیوان را میان دست گرفت و با 

 سرمای آن دوباره لرز کرد.  حس

 خوبم، خوبم.-



 

Romanzo_o 1319 

شه از اون روزها بیشتر چیزی نگیم؟ واقعا در می-

 توانمون نیست بیشتر گفتن از اون روزای نحس.

 دادیار سر باال و پایین کرد و گفت:

 همین کافیه!-

را چرخاند و در حالی که از سپس سر به سمت ری

 خاست، گفت:جا بر می

 امیرپارسا، ممکن هست تو هم بیای؟من برم پیش -

ی مرد برخاست و دستی به شومیز بلند را با گفتهری

 و سیاه تنش کشید. 

 حتما، حتما. -

گام مرد به سوی اتاق سپس با عذرخواهی هم

های پیچ در پیچ را به سمت امیرپارسا روانه شدند. پله
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باال طی کردند و مقابل در کرمی قرار گرفتند. دادیار 

خند را با لبای به در زد، سپس ریباال برد و تقهدست 

ی در کرد و آن را گشود. سپس با دست بند دستگیره

 صدایی آرام که باعث نوازش گوش دادیار شد، گفت:

 امیرپارسا بیایم تو؟-

را به دادیار اشاره صدایی از داخل اتاق نیامد اما ری

پا ی کوتاهی کرد تا وارد اتاق شود. دادیار با وقفه

درون اتاق گذاشت و در همان نگاه اول، چشمش به 

ای از تخت پسری افتاد که در خود مچاله شده، گوشه

و  ای ایستاددونفره و بزرگش چشم بسته بود. لحظه

را انداخت که دخترک با لبخند تصنعی  نگاهی به ری

ی آن جا به سمت تخت امیرپارسا رفت و گوشه
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ذاشت که گرفت. دست روی بازوی لخت پسر گ

 امیرپارسا ترسیده بازو عقب کشید و چشم باز کرد.
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ضعیف و شکننده بودن پسر کامال از حرکاتش 

 مشخص بود. 

 منم عزیزم...منم!-

را سر میان ملحفه و بالشش فرو پسر با لحن آرام ری

 برد. 

یادته از یه آقای دکتر همسن و سال خودت پارسا -

 برات گفتم؟
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را امیرپارسا با چشم نیمه باز نگاه دختر انداخت و ری

دست به سمت پتوی روی تن او برد و کمی آن را 

کنار زد. در همان حین دادیار سر در اتاق چرخاند، 

ای بود و در اکثر نقاط فضای اتاق کرم و قهوه

های پسر به عکسهای کالسیک کوچک و ماشین

امد. سر باال آورد که نگاهش به عکس بزرگ چشم می

یان  ی کامال عرباالی تخت افتاد، امیرپارسا با نیم تنه

ی درختی تکیه زده بود و سر به سمت جلو خم به تنه

ای غصه به دلش خندید، ثانیهکرده بود و از ته دل می

 توانست عوضی باشدقدر انسانی میهجوم آورد، چه

 های یک نفر را از او بگیرد. که خنده

 آقا دادیار؟-
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دادیار که حواسش از آن دو پرت شده بود، سر 

چرخاند که این بار با امیرپارسایی که تکیه زده به 

تخت، زانوهایش را درآغوش گرفته بود مواجه شد. 

دادیار به سمت پسر نزدیک شد و امیرپارسا با دیدن 

به چنگ کشید، آن سایه آن مرد نزدیک خود ملحفه را 

های شوم بازگشته بودند تا باز آزارش بدهند. خود را 

اش لرزید. دادیار که بیشتر به تخت چسباند و چانه

متوجه ترس پسر شده بود، در جای خود ایستاد و 

 لبخند زد. 

 از سمت من قرار نیست آزاری بهت برسه! -

 ی پسر درهم رفت و لب زد:ی شکستهچهره

 همینو گفتن اما همش تو سرمن.اونام -
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دادیار خوشحال از به حرف آوردن پسر گامی دیگر به 

 او نزدیک شد. 

 سایه ها؟-

پسر سکوت کرد و این بار پرخاشگرانه دستش را از 

هایش را میان را خارج کرد و پنجهزیر دست ری

 موهایش فرو برد و فریاد زد.

 نه...نیا...برو!-

وی کمر پسر به حرکت را دستش را نوازش وار رری

 درآورد و دادیار گفت:

 باشه...باشه.-

این بار پسر سر باال آورد و چشمان پر از اشکش را به 

 دادیار دوخت.
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 خوام بخوابم...برو!نمی-
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خشمگین را نام پسر را روی لب راند و پارسا ری

خود را به کنار کشید تا با فردی برخورد نداشته باشد. 

دادیار جفت دستش را به عالمت تسلیم باال آورد و 

 گفت:

ببین من اصال چیزی همراهم نیست که بخوام اذیتت -

 کنم یا بخوابونمت!

پسر به سمت دخترک چرخید و مچ دست او را به 

 چنگ کشید. 
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 بگو بره!-

را در آغوش کشید و روی را تن لرزان پارسا ری

 موهایش را نوازش کرد. 

 ریم.جان دلم باشه عزیزم، باشه می-

ی سینه کرد و مات به دادیار دستانش  را قفل قفسه

گونه حامی تن لرزان مرد جوان شده دختری که چه

بود، ماند. گامی به سمت جلو برداشت و با فاصله از 

 تخت پسر ایستاد و او را به نام خواند. 

 امیرپارسا.-

 را فرو برد. ی ریپسر اما بیشتر سر در سینه

 دادیار به سمت او کمی خم شد و گفت:
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ببین من قرار نیست اذیتت کنم، این جا بیمارستان -

خوایم حرف بزنیم تا حالت نیست، خونه خودته! می

 بهتر بشه. چیزیم قرار نیست بهت تزریق بشه!

در حالی که به را خارج کرد و پارسا سر از آغوش ری

او تکیه زده بود به مرد جوان مقابلش خیره شد. با 

حس سایه ها و آدم های درون ذهنش، سرش تیر 

کشید که دست پسر جوان با آه غلیظی روی سر خود 

قرار گرفت. تن عریان خود مقابل نگاهش بود و آن 

پنج نفری که با رذالت تمام او را زیر دست و 

ز و هر ثانیه مقابل دیدگانش پاهایشان له کردند. هر رو

را تن دادند. ریبودند. هر ثانیه بودند و آزارش می

اش را به خود ی پسرک چشم خاکستریالغر شده

 تکیه داد و لب زد:
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امیرپارسا ببین من همیشه و تمام جلساتتت تو این -

دم بهت! ولی بذار کمکت کنیم اتاق و پیشتم، قول می

 هات برگرده، باشه؟ تا خنده

را پارسا با احساس سرما لرزید و خود را بیشتر به ری

چسباند، که دخترک دست برد و پتو را روی تن پسر 

 باال کشید. 

 جان دلم آروم باش، عزیز دلم!-

 در تراسو رو ببندم؟-

__ 
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سیاه مرد آرام سر باال و پایین امیرپارسا خیره به نگاه 

کرد. دادیار مانند همیشه لبخند زد، صاف ایستاد، پرده 

را کنار زد و در تراس را بست. باز به جای گذشته 

ی راحتی کنار تخت بازگشت و این بار روی کاناپه

 نشست. 

 اون سایه ها هنوز هستن؟-

پسرک با چشمان پر شده باز سر تکان داد و حرف 

 تایید کرد. دادیار را 

 به نظرت واقعین؟-

 را را محکم گرفت  و لب زد:امیرپارسا دست ری

 شون.رسه بههمه جا هستن...زورم نمی-

 دادیار باز سوالش را تکرار کرد:
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 واقعین؟-

 پسر سکوت کرد و مرد جوان لبخند زد. 

از سایه ها برام بگو امیرپارسا! راستی با کدوم اسمت -

 استفان؟ راحت تری؟ امیرپارسا یا

 پسرک تنها لب زد:

 امیرپارسا.-

 دادیار سر تکان داد و گفت:

 اسم قشنگی داری! -

امیرپارسا تنها نگاه دادیار کرد و او دست به زیر چانه 

 نهاد. 

شون ماشین های خیلی جذابی داری، خودت جمع-

 کردی؟
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این بار امیرپارسا تنها پلک روی هم گذاشت و پاسخ 

 دادیار را داد. 

پسر منم خیلی دوست داره اما کال یه ژن خرابکار -

داره که هر چی براش بگیرم به روز دوم نکشیده 

شه، تو خیلی خوش ی سطل آشغال میروونه

 ای. سلیقه

نهایت کم رنگی روی لب ای از لبخنده بیهاله

ی او به را ذوق زده از خندهامیرپارسا نشست و ری

 مچنان ادامه داد:دادیار خیره شد. مرد جوان اما ه

پسرم هفده سالشه یعنی همچین بچه هم نیست اما -

ای سلیقه تو وجودش نیست، فکر کنم باید باهات ذره

 آشنا بشه تا بفهمه سلیقه یعنی چی!

 چشمان پسر با درد روی هم نشست و دادیار لب زد:
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 باز سایه ها؟-

امیرپارسا اما با درد باز به سرش چنگ کشید و خود 

آغوش دخترک خارج کرد. جواب دادیار را نداد را از 

 و تنها آخ بلندی را روی زبان راند.
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نفس نفس زنان طوری که گویا مسافت زیادی را طی 

کرده باشد، جفت دستانش را مقابل دهان گرفت و 

نفر در سرش چشم بست، اما  ترسیده از خیال آن پنج

 کردنداش هم حتی رهایش نمیهای بستهپشت پلک

 اش را به حرکت درآورد. بنابراین تنها لبان خشک شده
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 برید...بگید برن. -

کمی طول کشید تا بتوانند امیرپارسا را آرام کنند و 

پس از آرام شدنش هر دو در نهایت سکوت از اتاق 

را برد و ریه سر میخارج شدند. دادیار در فکر ب

مغموم از حال بد امیرپارسا بغض کرده بود. از پله ها 

که پایین رفتند، پدر و مادر امیرپارسا مقابلشان 

 ایستادند. نگاهشان پر از سوال و البته ترس بود. 

ره تا ببینیم چی جلسات اول یکم آروم پیش می-

خوام اد جلسات بعدی! یکم هم نمیپیش می

. سعی کنید با هر چیزی که می تونید اش کنمخسته

سرگرمش کنید تا اون سایه ها، اون هزیون و توهم  از 

 سرش خارج بشن و  آروم بذارنش.
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پدر و مادر امیرپارسا سکوت کردند و دادیار ناراحت 

 افزود:

دن، ذهنشو درگیر خیلی حساس شده، آزارش می-

کردن و فلش بک های اون روز مداوم تو سرش 

شن. ببخشید ولی امیرپارسا شب ادراری یا تکرار می

 ده؟رفتارهای کودکانه از خودش نشون می

 ی پسر پاسخ داد:را به جا خانوادهری

شب ادراری گاهی داره، زمان هایی که کابوس اون -

بینه! رفتار کودکانه هم نه زیاد، یعنی در شب رو می

 بینید.همین حد که می

که دست درون جیب دادیار سر تکان داد و در حالی 

 کرد، لب زد:فرو می

 زدم. که این طور! حدسش رو می-
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 کار کنیم ما؟باید چی-

 در جواب مادر نگران لبخندی زد و گفت:

شه...سعی کنید به حرف نگران نباشید، درست می-

 بیاریدش و از اون سایه ها دورش کنید.

 ذارید؟ی بعدی رو کی میجلسه-

 اند و گفت:سر به سمت آقای توکلی چرخ

انشاهلل یکشنبه شیش عصر به بعد! احتماال بتونم -

 هشت خودمو این جا برسونم. 

دونم چه طوری تشکر ممنون که اومدید، واقعا نمی-

 کنم، لطفا هزینه هر جلسه...
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 ش منع کرد و گفت:ی حرفدادیار مرد را از ادامه

بهتره فعال بحث هزینه رو کنار بذاریم! در حال -

 حاضر من تمام تالشم خوب شدن پارساست.

را صدای زنگ موبایل و بعد از آن دور شدن ری

ه توجشاملو توجه دادیار را جلب کرد اما سعی کرد بی

به بحث و گفت و گو با پدر و مادر بپردازد. زمان 

خترک با چشمان سرخ شده زیادی نگذشته بود که د

 مقابلشان ظاهر شد و دادیار نگران پرسید:

 اتفاقی افتاده؟-

را در چشمان تیره و نگران مرد خیره شد و محکم ری

 پشت دستش را زیر چشم کشید. 
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 نه...چیزی نشده، ببخشید من باید برم.-

 آدالیا به سمت دختر رفت و مقابلش ایستاد. 

قشنگت این چی شده عزیزم؟ چرا چشم های -

 طوری شده؟

را با به یادآوردن گفته های ریما، نفس عمیق اما ری

 لرزانی را از سینه خارج کرد و زمزمه وار گفت:

 رائین یکم حالش بهم خورده، برم پیشش بهتره. -

 توکلی به سرعت سر تکان داد.

 رسونمت دخترم.بیا بابا جان من می-

 دادیار حرف مرد را نقض کرد و لب زد:

 رسونمت .خوره، من میراهمون به هم می-
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اش را به ستون خانه داد و در دخترک ناتوان تکیه

هایش تالش برای زمین نخوردن از دست سرگیجه

 پاسخ داد:

 رم، ممنون از لطفتون. رم با تاکسی میخونه نمی-

دادیار که از لجبازی دخترک عصبی شده بود، دست 

 به پهلو گرفت.

 رسونمت.میهر جا بری -

سپس نگاهش را روی صورت دختری که از شدت 

غم حتی متوجه افتادن شالش هم نشده بود، گرداند. 

آدالیا به سرعت از آن ها دور شد، بارانی دخترک را از 

اتاق امیرپارسا برداشت و باز پیش آن ها بازگشت. 

را با تشکر کوتاهی بارانی را پوشید و دادیار نیز ری

را از خانه خارج و پای ریکیفش همپس از برداشتن 
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سوار ماشین شد. با دستمالی که به سمتش گرفته شد، 

سر باال آورد و مغموم دستمال را از دست مرد گرفت 

هایش کشید. دادیار ماشین را به حرکت و روی اشک

 درآورد و در همان حال پرسید:

 گفتی حال برادرت خوبه؟مگه نمی-

 ربط پرسید:پنجره بی را سر گرداند و خیره بهری
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 شه پنجره رو پایین بدم؟می-

ی را با بادقبل از دختر دادیار پنجره را پایین داد و ری

که به صورتش خورد، سعی کرد بغض گلویش را فرو 
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مارستان ز بیبفرستد. رائین مهربانش که همیشه متنفر ا

. شدی بیمارستان میو دارو بود، حال به راحتی روانه

حیف نبود؟ اما رائینش برای تخت بیمارستان و درد 

کشیدن حیف بود. بلند بلند نفس گرفت و سعی کرد 

هایش را بگیرد. دادیار با احتیاط جلوی خروج اشک

 به دختر خیره شد و لب زد:

 را خانوم؟ری-

و گیج نگاه او کرد. دادیار دختر به سمتش چرخید 

 سوال قبلی خود را فراموش کرد و دلواپس پرسید:

 خوبی دختر؟-

را آشفته و عصبی موهای فری که رائین با کلی ری

شان کرده بود را چنگ زد و شوخی و خنده درست

 زیر شال فرستاد. 
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قدر خوب که صبح خوب بود، به خدا خوب بود. ان-

در خوب که بیدارش قخودش موهامو درست کرد. ان

 کردم با هم کیک درست کردیم. 

برگشت سمت دادیار که یک چشمش به خیابان بود 

 را، گله کرد. و یک چشمش به ری

کنه؟ کنه؟ چرا اذیتش میچرا خدا اذیتم می-

 آد آخه؟طوری دلش میچه

هایش را به چه کسی دانست گفتهو خود هم نمی

 دهد. نسبت می

 آروم باش دختر، نفس عمیق بکش. -

دست به فرمان گرفت، در همان حال خم شد و از 

داشبورد بطری آبی که صبح گرفته  و باز نشده بود را 

 برداشت. بطری را باز کرد و به سمت دختر گرفت. 
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 یکم از این بخور، نفست باال بیاد.-

را کمی از آب درون حلق خود ریخت و با حس ری

شیشه تکیه زد. دادیار با احساس سردرد، سر به 

ی موبایلش نگاهی به شماره انداخت و با دیدن ویبره

نام مجید، ریجکت کرد. موبایلش بار دیگری ویبره 

رفت که این بار عصبی تماس را برقرار کرد و بدون 

 ی صحبت به او بدهد، مشوش غرید:آن اجازه

مجید گفتم کار دارم، برم خونه خبر مرگم زنگ بزنم -

بهت، چیه؟ چی می گی؟ چرا دست از سر من بر 

 خوای مجید؟دارید؟ چی مینمی

مرد جوان بهت زده از طغیان برادرش نام او را زمزمه 

 کرد. 

 سجاد!-
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همین کلمه کافی بود برای ترکیدن دادیار که بدون 

 را صدا باال ببرد. توجه به ری

 سجاد مرد، کی میخواید اینو بفهمید؟-
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سکوت سنگینی پشت خط پیچید، مجید سر باال آورد 

گفت به مرد و نگاه خواهرش انداخت. چه باید می

را حیران با لجباز پشت خط؟ در این سمت خط ری

چشمانی سرخ مات مرد آرامی مانده بود که تا االن 

ده بود، چه رسد به غضب صدای بلندش را هم نشنی

 او!
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اکی سجاد نیستی، دادیاری؟ بگم دادیار گوش -

 دی بهم؟می

دادیار سعی کرد آرامش خود را حفظ کند، ماشین را 

به کناری کشاند و ایستاد. دست روی فرمان فشرد و 

 ی انگشتانش غرید:خیره به بند بند سفید شده

 فهمی یعنی چی؟گم وقت ندارم، میوقتی می-

خسته از رفتار برادرش پنجه میان موهای  مجید

 سیاهش کشید.

قدر بی ارزشه؟ به خاطر پسرت گوش آکام برات ان-

بده احمق!  گوش بده تا چهار روز دیگه نیای باز یقه 

 منو بگیری که گند زدم به زندگیت. 

 صدایی دادیار باعث شد خود مجددا ادامه بدهد:بی
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 زنم تا آکام بهما به گند کشیده شدیم، بذار حرف ب-

 گند کشیده نشه! 

دادیار ناباور چهره درهم کرد، نام آکام این میان اضافه 

نماها مربوط  بود. پسرکش به هیچ کدام این انسان

 نبود.  

به آکام چه ربطی داره؟ به اون چی کار داری؟ چرا -

زنید واسه ی من چنگ میهر چی می شی به بچه

 نیفتادن؟

مجید از لحن عصبی دادیار به خنده افتاد، اسم آکام 

شد که پنجه آمد دادیار مانند شیری میکه می

 اش. انداخت برای دفاع از قلمرومی

ی تو آروم باش خان داداش، آروم! کسی با بچه-

کاری نداره، حداقل ما کاری به کارش نداریم، اما یه 
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ی دونی همهمشت آدم عوضی کمین کردن براش! می

بحث ها از آکام بلند می شه که اگر آکام نبود، دنبال 

 اومدن. تو هم نمی

انگشتانش به دور فرمان بیشتر فشرده شد و نفس 

 سنگین تر راه ریه را طی کرد. 

 چی می خوای مجید؟-

 مجید روی تخت نشست و سردرگم پرسید:

 اش؟ گفتیاش از گذشتهبه آکام گفتی؟ از خانواده-

مشت آدم بریزن رو سرش؟ اینارو  هر آن ممکنه یه

 توضیح دادی به پسرت؟

** 
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مجید گفت بدون توجه به فشاری که ممکن بود 

های دادیار حمل کند، از شدت حرص و فشار رگ

اش بیرون زده و رنگ صورت ی پیشانیکبود گوشه

 را ترسیده لب زد:. ریاش به سرخی درآمده بودسبزه

 آقا دادیار.-

 و دادیار به سختی تنها نسبت به مجید لب زد:

 خفه شو مجید! -

 نگفتی بهش؟-

چشمان مرد جوان دو دو زنان روی اتوبان مقابلش 

پیچید، گفته های واقعیت برادر در سرش به صدا 

 درآمده بود. 
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 رسه از آزار دادن من؟چی بهت می-

 وچک تر بود که صدا باال ببرد. این بار نوبت برادر ک

خوام چشماتو باز کنی خوام آزارت بدم، میمن نمی-

واقعیت کوفتی رو ببینی، بلکه اندازه یه ساعت 

بتمرگی سر جات تا من زرمو بزنم، هلک و هلک راه 

افتادم تهران به خاطر تو عوضی اما یه بار، فقط یه بار 

 بهم گوش نکردی. 

را هراسان خود را و ری پیشانی دادیار سرخ تر شد

دانست چه موضوعی مرد کمی به سمت او کشید. نمی

پر از آرامش را این گونه خشمگین کرده است اما 

 ربط به پسرشتقریبا متوجه شده بود که ماجرا بی

نیست، خواست باز نام مرد را به زبان بیاورد که با 

 پراند.  صدای بلند او ترسیده شانه
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 خوای بگی؟ مزخرف های همیشگی؟ چی می-

 رای مات شده غرید:پوزخندی زد و بی توجه به ری

ببین مجید من سر آکام حاضرم قاتلم بشم، خب؟ -

پس اینو خوب برسون به گوش اون جماعت تا 

یادشون باشه دیگه با بچه طرف نیستن! برسون به 

ر شم، اگگوششون چون این دفعه واقعی قاتلشون می

ستشون به آکام بخوره! سر آکام با هیچ خری فقط د

 شوخی ندارم.

این بار تای ابروی دخترک از لحن مرد باال پرید! 

ادب صحبت کردن؟ مجید سر تکان دادیار آذر و بی

 داد و لب زد:

حتما داداش، ولی کاش به من گوش بدی، دشمنت -

 نیستم! نه تو و نه پسرت. 
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 هاد و سر بهدادیار کف دست روی پیشانی دردناکش ن

پشتی صندلی تکیه زد تا کمی دردی که تمام سرش را 

 احاطه کرده بود، آرام بگیرد. 

 آخر شب بیا خونه ام!-

کسل و کرخت زمزمه کرد اما صدای شاد مجید پشت 

 خط پیچید.
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ری شده خودمو می رسونم، تهران نیستم اما هر طو-

 شه ابوالفضل هم بگی بیاد؟می شه...می
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رای متعجب دادیار که با چرخاندن نگاهش متوجه ری

شده بود، آه عمیقی از سینه خارج کرد و لبان خشک 

 اش را روی هم جنباند. شده

 اگر سرکار نبود باشه.-

مجید سکوت کرد و دادیار با خداحافطی کوتاهی، 

گین مقابل شیشه پرت کرد که از موبایلش را خشم

صدای بلند برخورد آن با شیشه صدای هراسان دختر 

 بلند شد.

 هین!-

را از میان دادیار خسته چیزی را زمزمه کرد که ری

 هایش تنها توانست ببخشید را ترجمه کند. لب

 خوبید؟-
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دادیار جفت دستانش را روی فرمان گذاشت و سر به 

ر از سرخی خبری نبود را کج کرد. حال دیگسمت ری

 آمد. و تنها رنگ پریدگی در صورت مرد به چشم می

 خوبم!-

را بطری آب را میان انگشتانش چالند و مردد ری

 گفت:

 رسید.اما این طور به نظر نمی-

حال و تلخ روی لبان مرد نشست و لب ای بیخنده

 زد:

 ام؟چه طوری به نظر می-
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دوخت، باید می فروغ مرد نگاه دخترک به چشمان بی

گفت از آن جنب و جوش و حس خوب در 

 چشمانش دیگر خبری نیست؟

 رنگتون پریده!-

دادیار بیشتر سر به پشتی صندلی تکیه زد و همچنان 

نگاه او کرد، نگاه تاریک و بی حس مرد مجبورش 

کرد تا ادامه دهد، لرزش کم تن دادیار به چشمش 

 آمد.

 کنم یکم لرز دارید.حتی حس می-

 ی سمت خود را باال کشید. اش پنجرهاه با گفتههمر

 دارم!-

 را سوالی اخم کرد و دادیار افزود:ری
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لرز...ترس، برگشتم به همون سالها، همون روزهایی -

 که با ترس  و بغض می گذشت.

شانه باال انداخت و سر به سمت شیشه چرخاند، 

دانست کجاست و پیش چه ای  خود هم نمیلحظه

است. تنها آن روز ها در خیالش نقش کسی نشسته 

 بست و حالش را بدتر کرد.

تا این سن هیچ وقت زندگی نکردم، هیچ وقت -

 راحت نفس نکشیدم!

کرد، تلخ را نگاه هم نمیدر حالی که حتی به ری

 خندید و پرسید:
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دن چه طوریه؟ نه این که فقط دم و بازدم نفس کشی-

کنیم ها، نه! زندگی کردن، خندیدن، بدون نگرانی! 

 بدون ترس!

را که از حال مرد ترسیده بود، در کیف خود را ری

گشود و لیوانی که همیشه همراهش داشت را از کیف 

درآورد، تا نصف با آب پر کرد و آن را به سمت مرد 

 گرفت.

 آقا دادیار؟-

ای دخترک سرچرخاند و نگاه به لیوان آب با صد

توجه و بدون آن که لیوان درون دستش انداخت و بی
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را بگیرد، نگاهش را تا صورت و چشمان سبز دختر 

 باال کشید. 

 نگفتی ها؟-

را با اصرار سر تکان داد و لیوان را جلوتر برد، در ری

حال حاضر جوابی برای مرد مقابل نداشت و تنها 

دادیار آذری بود که رنگ صورتش هر لحظه نگران 

 کرد.بیشتر با رنگ گچ دیوار برابری می

 گم. شما اینو بخورید بعد من براتون می-

دادیار لیوان را از دست دختر گرفت و بدون لب زدن 

 اش نگه داشت. به آن، لیوان را میان انگشتان مردانه

 شه جمع نبندی؟جرزنی کردی اما می-
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ی او ه پهلو به سمت مرد چرخید و خیرهرا کامال بری

 که به لیوان درون دستش خیره بود، نگاه دوخت. 

 رنگتون پریده، یکم از آب بخورید لطفا. -

 این بار دادیار قاطع سر باال آورد. 

 جمع نبند.-

را که متوجه شده بود مرد در حال خود نیست، ری

 سردرگم چهره درهم کرد.

 چی؟-

رم...وقتی جمع می بندی جمع نبند منو، یه نف-

 انگاری...

نتوانست سخنش را به اتمام برساند و در مقابل نگاه 

زده دختر مات ماند. او چه کرده بود؟ در حالی  حیرت
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که تازه به خود آمده بود، صاف نشست و بدون نگاه 

را به سرعت از ماشین پیاده شد. به قدری به ری

 یوانشی لحرکتش با شدت بود که آب دست نخورده

های خود ریخت.  جفت سروی صندلی ماشین و لبا

دستانش را مقابل صورت گذاشت. حرکات 

گونه باید توجیه اش  مقابل دختر را چهکودکانه

 کرد؟می
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ی ماشین تکیه زد و سطح نگاهش را به به بدنه

های در حال رفت و آمد محدود کرد. از ماشین

توانست حتی درون ماشین بازگردد! خجالت نمی
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اصوال کنترل رفتارهایش را در دست داشت، امروز اما 

ی گویی خود را مقابل دختر رها کرده بود. گوشه

ناخنش را به دندان گرفته  و با گذاشتن کف دست 

ی هدیگر به روی ساعد دست خود و تکیه داده به قفس

سینه مضطرب با پا به روی زمین ضرب گرفت. هوای 

نیمه سرد آذر ماه تنش را که پوشش تنها پیراهن 

نازکی بود را به لرزه درآورد. همه چیز مانند کالف 

ای کل سرش را اشغال کرده بود. در درهم پیچیده

هایشان در سمتی نشسته حال حاضر دخترک و حرف

 اشد و گذشتهبودند و از سمتی دیگر موضوع مجی

را و ی او بودند. با یادآوری ریپوزخند زنان خیره

رساندنش، مشوش و خسته نفس از سینه خارج کرد، 

ی در کرد و با باز کردن آن هرم دست بند دستگیره
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هوای گرم ماشین صورتش را نوازش کرد. بدون نگاه 

به صورت دختر روی صندلی جا گرفت و استارت 

ی جمالت در سرش را زد. در تالش بود تا کم

سازمان بدهد و از دخترک طلب بخشش کند. ماشین 

 را به حرکت درآورد و مضطرب لب زیرنش را مکید. 

 را خانوم.ری-

ی خاموش موبایلش خیره را که متفکر به صفحهری

 شده بود، ناخوداگاه لب زد:

 جان؟-

 کرد، سرعتدادیار در حالی ترافیک مقابل را نظاره می

 متر کرد.ماشین را ک

 تو حال خودم نبودم، موقع گفتن اون حرف ها!-
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 دخترک کنجکاوانه سر باال آورد و پرسید:

 طور؟چه-

دادیار نیم نگاهی سمت دختر چرخاند، متوجه نشده 

 زد به آن راه؟بود یا خود را می

 بابت حرف هایی که  زدم. -

قید شانه باال انداخت، جفت لب هایش را به را بیری

 مایل کرد و پرسید:سمت جلو 

 مگه چیز خاصی گفتید؟-
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دادیار دست روی فرمان گذاشت و از همان جا در 

ی چشمانش چین خورده بود به دخترک حالی گوشه

 نگاه دوخت. 

 دونم یه لحظهاصوال آدم بی پروایی نیستم اما نمی-

 چی شد!

را حالت تفکر به خود گرفت و در حالی که صاف ری

ایین داد، کمی شیشه را پشده به پشتی صندلی تکیه می

کشید و از حس سرمایی که به صورتش خورد، چشم 

 بست.

 چیزی نگفتید از نظر من...-

ای کرد و با به یادآوردن دقایقی پیش اخمی روی وقفه

 دادیار گفت: چهره نشاند سپس سر چرخاند و رو به

 اوه یادم رفت جمع نبندم. -
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دادیار خجالت زده سکوت کرد، کاش دخترک به 

را که گویا از این کار لذت اورد، اما ریرویش نمی

 برد،  سر کج کرد و پرسید:می

 کشه عادت کنم آقا دادیار!ولی یکم طول می-

دادیار در نگاه خندان دختر مکثی کرد، کاش به او می 

را نگاهش دوست داشتنی است. ریگفت که برق 

شاملو در ظاهر دختری بیست و شش ساله و در باطن 

ماند که از بیشتر شبیه به کودکی تخسی هفت ساله می

برد. احساساتش دست خود نبود بازی کردن لذت می

دانست که چه اتفاقی در حال وقوع است، اما و نمی

 کرد و روزی هزاران بار برای خودباید کنترل می

کرد که او مردی مجرد مانند همسن و سال دیکته می

هایش نیست. او یک پدر است، پدر پسری هفده 
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ساله، حاال هر چه سنش زیاد نباشد اما مگر توفیری 

آمد؟ با صدای بوق در اصل ماجرا به وجود می

ماشینی از کنار به خود آمده صاف نشست و قفل 

 مقابل خود شد. 

زا خوب نیست، سعی یکم شرایط زندگیم این رو-

کنم از پسشون بر بیام اما خب انگاری روی اخالق می

و شخصیت خودم بیشترین تاثیر رو گذاشته. عذر می 

 خوام اگر ناراحتت کرد. 

را مات نیم رخ جذاب مرد لب با زبان تر کرد و ری

 گفت:

همه داریم دیگه مشکالت رو! منو نگاه کنید، ماشاهلل -

 اسوه مشکالتم.
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م کرد و مانند همان کودک تخسی که چهره دره

دادیار توصیف کرده بود، دستانش قفل بر روی قفسه 

 اش خارج کرد.سینه نفس را از میان لپ های باد کرده
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 بازم یادم رفت جمع نبندم. -

 سمت دادیار چرخید.دست به حالت تسلیم باال برد و 

 ببخشید!-

ی بلند مرد جوان از لحن دخترک در صدای خنده

 فضای ماشین پیچید.
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به خدا یه جوری همه چی کن فیکون شده که -

خودم موندم، دیگه دارم به این نتیجه می رسم هر کی 

دن بنا بر بی یه  مشکلی داره، حاال چون بروز نمی

 نقص بودن نیست!

کرد، ی دختر را تایید میتهدادیار در حالی که گف

را با دیدن داخل پارکینگ بیمارستان پیچید. ری

ساختمان بیمارستان آه بلند و باالیی کشید و ناگهان 

 لحنش تغییر کرد.

مثال کی فکرش رو می کرد، داداش من که چند -

رفت وقت پیش صحیح و سالم سر تمرین هاش می

ما باید ا امروز به خاطر تشنج بیمارستان بستری بشه،

قوی بمونیم دیگه! باید رو پا باشیم تا اونا زمین 

نخورن، زمین خوردن رائین چیزی نیست که دوست 
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داشته باشم تماشاش کنم! قوی بودن رو باید تمرین 

 کنم.

ای در حالی که شانه باال انداخت و با لحن گرفته

هایش بارانی بود، خندید. تناقض عجیبی در جنگل

زد. بیشتر شبیه به طوفانی بود میی دختر موج چهره

های که سرسختانه خود را به در و دیوار صخره

 کوباند.ساحلی می

قوی بودن رو باید یاد بگیرم حتی اگر با چشمای -

اشکی خنده روی لبام داشته باشم، تا پنهون کنم اشک 

چشام رو یا به جای اشک شوق به اطرافیام قالبش 

 کنم. 

ی همراه با بغض برگشتهی دختر ی جمع شدهچهره

را شاملو زد. لبخند ریلبخند تلخش  را فریاد می
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ت که در هایی اسبیشتر شبیه به سکانس های تلخ فیلم

بندند. دادیار به اوج عاشقانه برای مرگ چشم می

سختی از دخترک و حرف های تلخش چشم گرفت 

ای پارک کرد، زمانی که دخترک و   ماشین را گوشه

احافظی کند، ندای همراهی او را داد و خواست خدمی

را به را در سکوت همراهی مرد را پذیرفت. ریری

سرعت گام های دو مانندش را سمت ورودی 

بیمارستان بر می داشت و دادیار چند قدمی از او 

 عقب تر حرکت کرد.
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راهروی اصلی که شدند، ری را به سرعت به  وارد

ای ایستاده سمت پدر و مادرش و ریما که گوشه

ای نظاره گر بودند، رفت و دادیار ترجیح داد گوشه

باشد، مسلما شاید این گونه دخترک راحت تر باشد. 

را که به پدرش رسید نفس نفس زنان از سرعت  ری

 زیاد و عجله کردنش پرسید:

 شده؟رائین چش -

را به ی ریپدر سر باال آورد با دیدن رنگ پریده

 تاسف سر تکان داد و لب زد:

 کنم. آخرش از دست شما دو تا من سکته می-

را متعجب سر به سمت ریما چرخاند و ریما در ری

حالی که نگاه مشکوکی به دادیار که پشت به 
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انداخت، به پدرش اشاره خواهرش وارد شده بود می

 د:زد و لب ز

 از خودش بپرس!-

 را کالفه سمت پدر و مادرش غرید:ری

 شه بگید چی شده؟ رائین که حالش خوب بود!می-

ملیحه که روی صندلی بیمارستان نشسته بود، سر باال 

 آورد و نگاه دخترش انداخت.

ره تو حیاط انگاری بازی کنه! بعد از رفتن تو می-

 بعدشم که حالش بد شد.

 شک شده اش را تکان داد:را ترسیده لبان خری

 والیبال؟-
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مردمم بچه دارن منم دارم، یه ذره عقل تو کله تون -

نیست! پسره احمق می گیم یکم صبر کن خوب بشی، 

 فهمه. فهمه که نمینمی

را از لحن تند و با غیظ پدرش لب گزید و ریما به ری

 جا خواهرش غرید:

 ای بابا خسته مون کردی از وقتی اومدیم فقط غر-

می زنی! انتظار داری رائین همه چیو بذاره کنار؟ پدر 

 فهمی؟من شغلش هستش، شغل! می

ابراهیم نفس عمیقی از سینه خارج کرد و هیچ به زبان 

 را آرام لب زد:نیاورد و به جای او ری

 کجاست االن؟-

 ریما دست به سمت اتاق مقابلش گرفت و گفت:
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 کنه.دکتر داره چکاپش می-

را نزدیک او شد و دست ی آویزان ریبا دیدن چهره

 روی بازویش کشید. 

 خوبه، جلوش ناراحت نباش! -

سپس دخترک به سمت پدر و مادرش چرخید و 

 گفت:
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شما برید دیگه ما هستیم تازه آقا میثم هم گفتن -

 ان.می

 کالفه به دیوار کنار صندلی ها تکیه زد.ابراهیم 
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 کجا بریم آخه؟ دو تا دختر تنها!-

را نامحسوس سر چرخاند و نگاه دادیار آذر که ری

 ای ایستاده و سر پایین انداخته بود، انداخت. گوشه

 کجا قراره برید مگه؟-

 ملیحه به جای همسرش پاسخ داد:

یادته بابات واسه کارش چند وقت پیش بلیط -

فت، قرار بود یه سر بریم اصفهان برگردیم، بلیطش گر

 واسه آخر امشب بود!

ای اندیشید و با یه یاد آوردن روزی که را ثانیهری

خود برای آن دو بلیط گرفته بود، تای ابرو باال 

 انداخت. 
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خب ریما راست می گه چیزی نشده که ما پیش -

 رائین هستیم. 

بزرگش را ابراهیم سر باال انداخت و حرف دختر 

 نقض کرد. 

 نه می ندازم یه روز دیگه ! ممکن چیزی نیاز بشه. -

 را عجوالنه گفت:ری

بچه که نیستم بابا! نگران چی هستی؟ برید ما -

 هستیم. 

بعد از کلی اصرار باالخره پدر و مادرش راضی شدند 

که آن ها را تنها بگذارند به آن سفر دو روزه بروند. 

به سمت مردی که پشت  راپس از رفتن آن دو ری

سرش جا گذاشته بود چرخید و دادیار هم به آن دو 
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ش انزدیک شد. قبل از هر حرکتی رو به ریما که خیره

 شده بود، سر تکان داد. 

 سالم-

 ریما هم مانند او سر تکان داد و بالفاصله پرسید:

 شما؟-

 را به جای دادیار پاسخ داد:ری

کار؟ آقای دکتر  یادته من یه جایی مشغول بودم به-

 هستن. 

 آهان.-

ریما کلمه را روی زبان راند و کمی از آن ها فاصله 

 گرفت. 

 ممنون که موندی...-
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اش را به آخر خواست جمع ببندد اما این بار کلمه

 نرسانده، مفرد کرد.
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اش را به آخر خواست جمع ببندد اما این بار کلمه

نرسانده، مفرد کرد. دادیار لب با زبان تر کرد و با 

ی ریزی دست در جیب فرو برد و کمی سر کج خنده

 کرد. 

 زود عادت کردی!-

را تای ابرویی باال انداخت و شیطنت را به لحن ری

خود افزود، در آن لحظه شلوغی بیمارستان  و رفت و 
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مد ها حتی در دیدش نبود و تنها چشمان براق مرد آ

 آمد.به چشمش می

 آره انگاری این بار زود عادتی شدم.-

 خوبه خوبه!-

را این بار با خجالت سر به زیر انداخت و نگاهش ری

های کرم های درخشان به روی کاشیرا از آن سیاهی

رد اش را با مرنگ بیمارستان برد، سپس کمی فاصله

ی آهنین زیاد کرد که پای چپش به گوشهجوان 

صندلی گیر کرد و در معرض افتادن با صدای بلند 

 ی صندلی گرفت.مرد به خود آمد و دست به دسته

  

 وای...مراقب باش دختر!-
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با حفظ تعادل روی پا شد و در همان حال باز صدای 

 هایش را نوازش داد. نگران مرد گوش

 خوبی؟ -

و این بار با دقت، کمی خود را به  سر باال و پایین کرد

کناری کشید و دادیار با حس معذب بودن دخترک 

 را فاصله گرفت.خود تک قدمی از ری

دخترک دستی به مانتوی در تنش کشید و مضطرب  

ی آن را میان انگشتانش چالند. تپش قلب پارچه

اش هم در این میان دردی روی درد هایش لعنتی

ی نش را داشت مشت هم اندازهگذاشته بود. اگر امکا

آموخت تا در کوبید و به او میقلبش را روی آن می

 جنبه بازی در نیاورد. حضور مرد چشم سیاه بی
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طوری من...من یه سر برم ببینم اوضاع داداش چه-

 هستش!

 را مجددا افزود:دادیار این بار کامل کنار کشید و ری

 نشدم.  تونشرمندهشما هم برید لطفا! تا بیشتر از این -

 باز شدم شما؟ هستم فعال!-

دخترک دست روی دهان گذاشت و از سر ناچاری 

 مات مرد شد.
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 وای یادم رفت!-
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دادیار که با آکام این هول شدن ها را از سر گذرانده 

 ای گفت:ثانیهبود، سکوت کرد و پس از 

کنم باهات! هر طور برو پیش برادرت ، شوخی می-

 راحتی باش.

را سر به زیر انداخت و به سرعت از مقابل نگاه ری

های  تند  دخترک آشکارا فرار او مرد عبور کرد، قدم

آورد. دادیار مشت مقابل دهانش را به چشم می

 هایش خارج کرد.گذاشت و نفس از اعماق ریه

زمان گام های دختر را با چشم دنبال کرد   در همان 

و در آخر نگاهش روی دختری که مقابل دکتر ایستاده 

پرسید، توقف بود و با حرکت دست از او سوال می

کرد. حرکات دست دختر تک به تک استرسش را 

را شاملو برای برادرش و البته زد. نگرانی ریفریاد می
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با  دخترک امیرپارسا شیرین بود. مسئولیت پذیری

ها و ظرافتش قابل تحسین بود! مرد وجود دخترانگی

شود با بودن که تنها در قدرت بازو نیست! گاها می

ا را شاملو بزنانگی پر قدرت ایستاد و تالش کرد، ری

زد از وجود تمام ضعف هایی که خود از آن دم می

صدا چرخید و روی صندلی نظر او فوق العاده بود. بی

صدای نوتیفیکیشن موبایل آن را از نشست، که با 

ی آن پیامی که جیب درآورد و بدون گشودن صفحه

 روی صفحه نقش بسته بود را خواند!

 رسم، آخر شب.()داداش من دیر می-

موبایل را روی ران پا رها کرد و در حالی که دستانش 

زد، سر به عقب برد و کمی با را روی سینه قفل می

د، سر به صندلی تکیه زد. پایین تر کشیدن تن خو
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مجید کامل در فکرش قدم گذاشته بود! این روزها هر 

کرد تنها به آن نزدیک تر چه از گذشته دوری می

 شد.می

چه می خواستند از جانش؟ او هنوز هم در حال  

اش بود! هنوز هم خیلی سامان دادن ذهن جنگ زده

 کرد. ذهن بیمارشاوقات به اشتباه در گذشته سیر می

تازید، اما قصد درمان نداشت و به قصد کشت می

 پیراهن باخت برای او زیادی گشاد بود.

دانست چرا اما حس می کرد حرف های مجید نمی 

 قرار است به ناف بر بودن آکام برسد.
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ی به آرامی گوشهبه سمت جلو خم شد و مشتش را 

ک ششقیقه کوباند، دستی که به آکام بخورد را بی

 های پسرش راکرد. کسی حق گرفتن خوشینابود می

 شد!نداشت. آکام، سجاد دوم نمی

زد که به سرنوشت پسرش را طور دیگری رقم می 

هدف هایش برسد، زندگی کند، سر وقت عاشق شود 

ذاشت آکامش گاش لذت ببرد. نمیی زندگیو از ثمره

 ی امیال و اشتباهات خودشان کنند!را برده

چشم بست و فریاد ها در سرش تعبیه شدند. او را  

قاتل خواندند و پسرش را به نام خودشان زدند. او را 

مجرم شناختند و خود را به عرش رساندند. آفرین 

کرد، هیچ وقت نخواست که به حرف گوش نمی

صر شناخت و در هایش گوش کند! همیشه او را مق
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نهایت خود رفت و او و آکام را در این باتالق رها 

توانست و جانش را داشت در یکی از کرد. اگر می

های بدبختی شیر گاز را باز می کرد و با همان شب

رفتند باید حیف می گفت که آکام کنار آفرین می

کرد که دست به زیادی ترسو بوده است؟ یا شکر می

ست؟ مات مقابل و سر صدای چنین کاری نزده ا

اش را در آغوش گرفته مردی که همسر تصادف کرده

 دوید به گذشته پرواز کرد. به سمت پزشکان می

 گذشته*

)قطره اشک دختر روی پیراهن سفید او چکید و او 

ی فرسوده و رنگ پریده سر به زیر تنها خیره فرش

  زیر پاهایش بود. تمام کمر و بدنش پر از درد بود.

 دست ببر باال!-
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به سخت دست باال برد و آهی از سر درد کل گلویش 

اش تنها از سر درد بود نه را برداشت. صدای دورگه

بلوغی که هیچ وقت احساسش نکرد. رج به رج تنش 

هایش درد داشت و از شدت سوزش به سختی چشم

روی هم افتاد. بند بند انگشتانش، کمر و شکمش 

و رد های کمرنگ و بیشترین سوزش را داشت 

پررنگ کمربند روی تنش طرح زده بودند. با کشیده 

شدن آستین پیراهن سفیدش هق هق آرامش و 

 دردمندش بلند شد.

 آبجی توروخدا درد داره. -

ترش آستین های توجه به برادر کوچکفاطمه بی

پیراهن سفید را باال زد که پسرک چانه باال انداخت و 
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پس زد و با شدت آستین  بغض آلود، دست خواهر را

 پیراهن را پایین فرستاد.
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 نه نکن...نکن رد زخم ها مشخصه!-

فاطمه اما کالفه از تخس بازی های برادر مظلومش، 

صدا روی سر انداخت و برای صدمین بار واقعیت را 

بر سر پسرک کم سن و سال کوبید. اما واقعا تقصیر 

 سجاد کوچکش چه بود؟ 

 بسه سجاد، واستا سر جات صدات در نیاد. -
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حرکت ایستاد و خود را به دست خواهر پسرک بی

زدند و با او قهر سر او فریاد میسپرد. چرا همه بر 

بودند؟ فاطمه چند روزی بود که اخم هایش درهم 

کرد خوابیده بود و آخر شب ها زمانی که او فکر می

داد. حرف که است باالی سر پسرک نوازشش می

دانست شاید هم داد، نمیزد تند پاسخش را میمی

گفت اعصاب و آشفته! آقای علیمی همیشه میبی

هایشان کالفه و دلواپس ا زمان آشفتگیانسان ه

هستند. زمان نگرانی هایشان همراه با بغض خشمی 

هم آن گوشه ها جا می گیرد و در زمان اشتباهی گاها 

کشد.  احتمال سر باز می کند و خود را بیرون می

داد حال فاطمه هم این گونه شده باشد! می

! دانست اما شاید هم از دست او خسته شده بودنمی
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مجید آخر شب ها با وجود تمام دعواهایشان اما کنار 

گذاشت. حتی شب گذشته هم او را او سر بالین می

خواهد بوسیده  و با گریه پرسیده بود که کجا می

 برود. اما او که دست خود نبود رفتنش؟ 

 ببخشید آبجی.-

فاطمه ناتوان و ناکام از این که کاری از دستش بر 

آمد، دست از پیراهن و جلوعقب کردن برادر نمی

ضعیفش کشید و همان دست را روی پهلو و پیراهن 

 بلند و گل دارش قرار داد. 

 واسه چی سجاد؟-

پسرک شانه باال انداخت و با لحنی که دل خواهرش 

 کرد لب زد:را زیر و رو می

 ترسم. خوام اذیتتون کنم! اما از ازدواج مییمن که نم-
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فاطمه دیگر نتوانست جلوی احساساتش را بگیرد و 

 در یک حرکت پسرک را به آغوش خود فرا خواند.
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ی سجاد اما بدون هیچ حسی تنها سر روی شانه

ی تکراری این چند وقت را داد و جملهفاطمه تکان 

 پرسید:

 خوشبختی؟-

فاطمه نوازش وار دست روی کمر پسر و ستون 

فقراتی که از الغری بیرون زده بود کشید و سکوت را 

 به سخن گفتن و حرف زدن ترجیح داد. 
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 دوستش داری؟-

دست باز روی کمر کشیده شد و با هر بار کشیده 

ی فاطمه به روی کمر پسر و شدن انگشتان کشیده

هایش، چشم های سجاد با درد روی هم البته زخم

های آخر را هم از زد تا لحظهنشست اما دم نمیمی

 وجود خواهر مهربانش استفاده کند. 

 دارم. -

رک ی پسلبخند ماتی روی لبان رنگ و رو رفته

 نشست و سرتقانه باز سوال اولش را تکرار کرد. 

 خوشبختی؟-

ی  دخترک های  دست آزاد و  یخ زدهسرانگشت

 ی برادرش کشیده شد. ی بیرون زدهروی ترقوه
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 خوشبختم.-

سجاد با ذوق خود را از آغوش خواهر خارج کرد. 

چشمان درشتش را درشت تر کرد و با برق در 

ام خون به راه چشمانی که در دل فاطمه حم

 انداخت، پرسید:می

یعنی داروگت رسید؟  یعنی همونی هست که -

 آشفتگی هات رو بفهمه؟

فاطمه با اندیشدن، به شعری رسید که غمخوار و 

 همراز خواهر و برادری او و سجاد شده بود.

 آره.-

 پاسخ شل و ولی که دختر داد، سجاد را راضی نکرد. 

 نه این طوری نه!-
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ی غمگینی دل برادرش کرد و به اندازهفاطمه تبسمی 

 این بار محکم تر لب زد:

 آره. -

سجاد با صدای بلند خوشحالی کرد و از ذوق با 

شدت و بی توجه به دردهایش خود را در آغوش 

 خواهر انداخت. 

 آخ جون.-
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در همان حال ماند و با تغییر حال یک  ایچند ثانیه

 هویی لب زد:
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 کی می ری؟-

ی این بار دست دخترک موهای سیاه و تازه درآمده

برادر تازه دامادش را لمس کرد و به سختی لبان 

 خشکش را روی هم جنباند.

 فردا.-

 بی توجه به دست خواهر، سر باال آورد.

 ذاری؟منو تنها می-

 مجبورم داداشی!-

ری دخترک از کالمش مشخص بود و این را ناچا

 کرد. سجاد سیزده ساله درک می

 ری با شوهرت؟می-
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فاطمه پلک روی هم گذاشت و حرف پسر را تایید 

 کرد

ی خواهرش فرو برد سجاد اما مغموم باز سر در سینه

 اش از آن میان به گوش دختر رسید. و صدای خفه

 رفتی.کاش نمی-

فاطمه خسته باز پنجه میان تار تار سیاه برادرش 

 کشید. 

 چرا؟-

سجاد با تمام وجود دستان را دور کمر خواهر حلقه 

 کرد. 

 آخه جز تو کسی منو دوست نداره. -
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فاطمه به ضرب و زور و سختی سجاد را از خود جدا 

ای درهم  انگشت تهدید مقابل او کرد و با چهره

 گرفت و در صورتش غرید:

 دیگه اینو نشنوم، اتفاقا همه دوست دارن. -

 سجاد اما لب برچید و سر به سمت دیگر کج کرد. 

زدن منو! اگر دوستم اگر دوستم داشتن که نمی-

 کردن!داشتن که مجبورم نمی

ی برادر دوخته شد. دیگر مگر دهان دخترک از گفته

ماند برای گفتن؟ روح برادرش را از حرفی هم می

گفت در جواب بودند. چه باید می خردسالی کشته

ی مقابلش را راضی این ظالمان؟ چه گونه پسر بچه

می کرد که برای دیگران ارزشمند است در صورتی 

 که واقعیت ها را به خوبی خود رویت کرده است.
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 داداشی؟-

سجاد اما در سکوت و بی صدا مانند شب بدون 

 مهتاب نگاهش، سر به زیر انداخت. 

 داش؟سجاد قهری دا-
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فاطمه مستاصل دست به پیشانی گرفت، گامی به 

عقب رفت و سر چرخاند که آفتاب با شدت زیادی 

ی اتاق در صورتش تابیده ی رنگ و رو رفتهاز پنجره

هاشان در شد. سر و صدای کودکان و توپ بازی

 کرد. ز وز میگوشش و
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در نهایت چشمانش را از آن آفتاب سوزان گرفت و 

ی پیراهنش را سر به سر به سمت سجادی که گوشه

زیر به بازی گرفته و به کمد شکسته و قدیمی مادر 

تکیه زده بود، چرخاند. برادرش باید مانند همسن و 

هایش در کوچه به بازی و خندیدن مشغول سال

شوم مقابلش لباس دامادی به شد اما در این زمان می

تن زده و ایستاده بود. لباس دامادی سفیدی که با 

اش آغشته شده بود. همه چیز خون برادر سیزده ساله

به ناگهان و اجبار اتفاق افتاد و هیچ کس از عروس و 

خواهند به داماد کذایی این روزها سوال نکرد که می

 زودی وارد دنیای بزرگسال ها شوند یا نه؟

ی خود آزار شد و سجاد آفرین زیر دست خانواده 

شد رد هم زیر دست پدر و برادر ظالمش! کاش می
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پای صابر را برای برادری کردن حذف کند. آخ که 

قدر باارزش شده داد! انپول چه کارها که انجام نمی

بود که پدری به خاطر اوضاع مالی خراب خود، 

ی خانواده حاضر بود پسرش را به ازای پول بفروشد.

ی آفرین که ای مانند خانوادهمهاجرت کرده

اند. راز پنهانی دانست چرا این کار را انجام دادهنمی

وجود داشت که تنها میان پدر  و برادر او و پدر و 

ی آفرین در برادر آفرین قرار گرفته بود. خانواده

ها برو و بیایی داشتند و به چهارفصل برعکس آن

 فشان خیلی برو داشت. قولی همیشه  حر

 آبجی؟-

های کوتاهش را میان فاطمه از فکر خارج شد و قدم

آن اتاق کوچک برداشت و باز مقابل برادر ایستاد، 
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ی او گذاشت و جفت دستانش را روی سرشانه

 نگاهش را در چشمان سجاد چرخاند.

سن و سال برادرش کم بود اما به زیبایی لباس دامادی 

، لباس دامادی دروغینی که ظاهر در تنش نشسته بود

را تظاهر وار انگولک کرده بود تا همه چیز را واقعی 

و قشنگ نشان دهد اما در واقع قصه تلخ تر از آن بود 

! هایش را بپوشاندکه بتوانند با یه ظاهر زیبا سیاهی

روی سیاهی هر رنگی کشیده شود باز هم سیاه 

 ماند!می
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بخت برادر کوچکش سیاه بود و کسی این میان حتی 

گیری کند از او و نجاتش شد تا دستواسطه نمی

 دهد. 

 دوست نداری ازدواج کنی؟-

سر سجاد به سرعت به طرفین حرکت کرد، عجیب 

خواست از ترک و کرد حتی نمیبود اما حس می

ی خانه دور شود، حتی ریخته شدههای سفید گچ

های خانه هم تنگ دلش برای پوسیدگی و زبری فرش

ی طویلی که میان دیوار خانه شد. حتی آن طاقچهمی

زده بودند و پر از گلدان ها و بشقاب های مادر بود، 

های این خانه هم تنگ رحمی انساندلش برای بی

ی لرزانش چسباند و شد. کف دست به چانهمی

 ید:پرس
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 ای دارم؟ی دیگهاگر دوست نداشته باشم، چاره-

فاطمه سکوت پیشه کرد و سجاد با تمام کودکی و 

اش تلخ خندید، تلخی نوجوانی تازه سر رسیده

ی وجود دختر را کشید، اش همچو زهر شیرهخنده

ی برادر مشت شد و بدون انگشتان فاطمه روی شانه

و خارج  مالحظه کلماتی راه دهان را سد کردند

 شدند. 

 می خوای فرار کنی؟ -

 پسرک سر شده لب زد:

 کجا باید برم؟-

فاطمه عجوالنه آب دهان فرو فرستاد و نگاه در 

سرتاسر اتاق چرخاند، ولوم صدایش را پایین تر آورد 

 و به برادر نزدیک تر شد. 
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خونه دایی حیدر، پیش ابوالفضل و زن دایی! اونا تو -

 رو دوست دارن.

 ی نگاه خواهر شد و فاطمه افزود:د خیرهسجا

 تونی درس بخونی، بچگی کنی! می-

 ذارن برم، صابر و بابا!نمی-
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عجیب بود که سجاد با وجود سن کمش از او بیشتر 

خود ی فهمید؟ جفت دست خواهر را از روی شانهمی

ی زمین رفت، برداشت و به سمت کت سیاه گوشه

ی کنار آن زانو زد و کت را از کاور درآورد. مقابل آینه
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ای از آن به دست دختر مریم کوچک اتاق که گوشه

ش شکسته شده بود، ایستاد و در تکه خواهر بزرگتر

ی آن به خود خیره شد. های زنگ زده و شکسته

سید و شروعی دوباره را زندگی در آن نقطه به پایان ر

به نام او خواند. سرنوشتی نو! شاید تلخ، شاید خوش. 

اش نشاند و کت را به سختی روی تن زخم زده

اش را درست کرد. دست به سرآستین کت و یقه

پیراهن سفیدش گرفت و در همان آن سر باال آورد که 

ی خود را رصد کرد. نگاهش چشمان به خون نشسته

صبح را به گریه گذرانده بود. او  چشمانی که شب تا

اش پیچیده بود را جز دخترک آفرین نامی که آوازه

یک بار ندیده بود! در هیچ کدام مراسم ها دخترک 

ی ورود به مراسم را نبود و تنها خود یک بار اجازه
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پیدا کرد که همان یک بار سعی کرد مخالفتش را نشان 

ه بدهد و ضرب کمربندهای پدر در همان شب ب

ی هیچ حرفی را ندارد. آن یک یادش آورد او اجازه

های چهار فصل باری که آفرین را دیده بود میان دختر

زمانی که موهای بلندش از پشت چهارقد بیرون 

ریخته شده  و با دختران مشغول سخن گفتن بود، 

 رنگ وی بیایستاده بود. دخترک زیبا بود اما چهره

دانست داد. نمیمی اش نشان از بدحالی دلشتکیده

پشت این ازدواج چه رازی نشسته است اما هر چه که 

بود به دخترک ربط داشت و آخ که با تمام 

سوزاند. هایش حتی دل برای دخترک هم میکودکانه

اش نشاند. دست باال  آورد و روی موهای تازه درآمده

اش را نظم داده صبح زود آقا رضا موهای تازه درآمده
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افتاد! گاه مبارک باد ه چه چه از دهانش نمیبود و به ب

چسباند و گاه پاچه خواری به مراسم بدیمن امروز می

 کرد.فروخت را میپدر را که حال به همه  فخر می

 قدر بوده است امادانست در برابر پدر قیمتش چهنمی

دوست داشت بفهمد ارزشش برای آن مردی که جز 

ده بود چه قدر کتک از آن هیچ عاطفه و عشقی ندی

 است!

سجاد غرق در فکر بود، فاطمه با دیدن او آه غلیظی از 

سینه خارج کرد و دردمند دامن بلند را با دست گرفت 

و کمی آن را باال فرستاد و گامی به سمت در چوبی 

 برداشت.
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که قبل از باز شدن در اول صدای کشیده آن را گشود 

شدن آن به روی زمین و صدای دردناک لوالهایی 

اش گوش خود و برادر را پر کرد. با گشودن قدیمی

در هرم هوای گرم خانه به صورتش برخورد کرد و از 

 های خانه به میان آن وسمتی دیگر آفتابی که از پنجره

غی را روی تابید و رد داهای رنگا و رنگ میپشتی

همه جا گذاشته بود. خانه بوی مرگ گرفته بود و تنها 

کسانی که بشکن و رقصشان به راه بود، پدر و صابر 

، ایبودند. پا که از اتاق خارج کرد، مجید را که گوشه

تکیه زده به پشتی بی حوصله توپ را میان دستان 

چرخاند، مشاهده کرد. پسرک با دیدن کوچکش می

رخاست، افتان و خیزان خود را به خواهرش از جا ب
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ی شیرین خواهر را فاطمه رساند و  با همان لهجه

صدا کرد و سپس او را در آغوش گرفت. فاطمه  از 

ی خاص شنیدن صدای برادری که خواهر را لهجه

خود به زبان آورده بود حظ کرد زیرا که او تنها کسی 

دی ی مشهبود که در این خانه بیش از اندازه با لهجه

صحبت نمی کرد،    او در مدرسه عادت کرده بود و 

این عادت برای همیشه روی او مانده و از او به سجاد 

ی مشهدی در انتقال داده شده بود. هرچند که لهجه

امد و تمام کلمات او و برادر به جد به چشم می

ی شیرین و دوست داشتنی فاطمه عاشق این لهجه

خم شد و پسرک را  بود. با نشستن مجید در آغوش،

در بغل خود به سمت باال کشاند. سنگینی پسر کمی 

دانست او هم دلتنگ داد اما خوب میآزارش می
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سجادی است که بعد از او عضو کوچک خانه است. 

ی ابا صدای بلند و دهشتناک در دست دخترک لحظه

روی کمر برادر شل شد  اما به سرعت به خود آمد، 

 ت و متذکر گفت:مجید را روی زمین گذاش

 برو تو اتاق پیش سجاد. -

مجید اما بر و بر نگاه خواهر کرد که فاطمه ناچار 

صدا باال برد و با گذاشتن دست به روی کمر پسرک 

 او را سمت اتاق فرستاد.

 د برو دیگه!-

مجید به سمت اتاق دوید و دخترک به سمت در خانه 

ر را پا رفت، روی ایوان دمپایی های زنانه و قرمز ماد

زد، پله ها را پایین رفت که باز صدای بلند در 

 برخاست.
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این بار فاطمه مردد در جای خود ایستاد اما باز به 

ی روسری روی سر را سفت کرد و به خود آمده گره

سمت در گام برداشت، در همان حین نگاهش به 

حیاط کوچک و حوض خشک شده از آب میان  آن 

 افتاد.
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از وقتی سجاد به ازدواجی اجباری تبعید شد این خانه 

کرد و و حیاط و حوضی که همیشه سجاد آن را پر می

حتی درختان هم حیات خود را از دست داده بودند! 

با ناراحتی سر تکان داد و خود را به دری که در رج 
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آمد رساند و قفل و ی به چشم میبه رج آن زنگ زدگ

 زنجیر آهنین  آن را گشود. 

ی دایی  در را باز کرد و مبهوت و حیران به چهره

حیدر خیره شد. دایی حیدر بسیار خشمگین در 

های دختر گشاد شد و چهارچوب در ایستاد. مردمک

ی او ضربان قلبش به ناگهان باال رفت. رخ رنگ پریده

داد، دستانش از روی قفل شل میاش اطالع از ناباوری

کرد؟ شد و در کنارش افتاد. دایی در آن جا چه می

دانست، پاسخی برای  این سوال  نداشت. حیدر نمی

آورد، حتی هم سکوت کرده بود و چیزی به زبان نمی

سالم را هم از دختر دریغ کرده بود. حیدر یک قدم 

 شجلوتر آمد و دختر به خود آمد، دستی به گیسوان

کشید و زبان خود را برای به کارگیری واژگان به کار 
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ای ریخته شد و آن انداخت، تمام حرفش در تک کلمه

 را به زبان آورد.

 دایی!-

به دختر خشمگین مشتی روی  توجهحیدر باز هم بی

های مشبک در تکان در قدیمی کوباند و شیشه

های حفاظ خاکستری رنگ خوردند و خود را به میله

 دند.کوبان

 اون بابای کالشت کجاست؟-

فاطمه مضطرب  سر از میان در خارج کرد و با 

های فضولی که از در و کاویدن اطراف و همسایه

پنجره و کوچه به آن ها خیره شده بودند، در را کامل 

ای سرخ شده  به دایی تعارف کرد تا گشود و چهره

 داخل شود. 
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 بفرمایید تو دایی!-

ناک وارد خانه شد و پشت به او ای غضبمرد با چهره

ابوالفضل  جوان و قد کشیده مقابل دیدگان حیران 

 فاطمه عذرخواهی کرد و وارد شد. 

 کجاست بابات؟-

 فاطمه ترسیده چشم روی هم گذاشت. 

 دایی نیست.-

حیدر با چشمانی دو دو زنان و صورتی خیس از 

عرق  سمت دختر هم سن و سال پسرش چرخید و 

 عربده زد: از اعماق وجود

ن ارید؟ اوچه بالیی سر یه بچه سیزده ساله دارید می-

 دونه زن چیه؟ زندگی زناشویی چیه؟ بچه می
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فاطمه قدمی به عقب رفت و سر به زیر انداخت، 

ابوالفضل که ترس دختر را احساس کرده بود، دست 

 روی بازوی پدر خشمگینش نهاد و لب زد:

 باش.بابا فاطمه که گناهی نداره، آروم -

 فاطمه هم پشت به پشت ابوالفضل گفت:

 من نتونستم جلوش رو بگیرم دایی. -

 حیدر با خشم دست در هوا تکان داد و غرید: 

تونه جلوی اون بابای عوضیتو بگیره، خدا هم نمی-

 حتی خدا!
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گامی به عقب برداشت که این بار فاطمه باز هم 

اش به دیوار آجری برخورد کرد و در این لحظه تنه

توانست قسم بخورد که حتی قارقار کالغ دخترک می

روند. حیدر با خودخوری ها هم روی مخش رژه می

کرد و هر چند ثانیه یک بار حیاط را باال و پایین می

ارج هایش خای غضب آلود از میان لبجمله یا کلمه

اط ای از حیشد. ابوالفضل که دست به سینه گوشهمی

هم ای دری درختی ایستاده بود، با چهرهو به زیر سایه

 و آشفته به سمت فاطمه چرخید:

 ببخشید بابا از وقتی فهمیده بهم ریخته. -

فاطمه خم شد و شلنگ افتاده زیر پاهایش را برداشت 

رار و درون حوض انداخت. به کف دستانش که از ق

گرفتن روی دیوار آجری رنگی و خاکی شده بود 
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نگاهی انداخت و در همان حال پاسخ پسر دایی 

 بزرگترش را داد:

همه مون بهم ریختیم، هیچ کس دوست نداشت این -

 اتفاق بیفته!

ابوالفضل تای ابرویی باال انداخت و پوزخندی روی 

 لب گذاشت:

 جز بابات و صابر!-

ان نیاورد، در واقع فاطمه شرمنده کالمی به زب

ابوالفضل با آوردن نام آن دو شخص دخترک را آچمز 

 کرده بود. 

 آد بابات؟کی می-
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ی دایی حیدر، فاطمه با شنیدن صدای بم و دو رگه

سر باال آورد و بق کرده شانه باال انداخت. واقعا 

آید! اصال مگر پدر از دانست پدرش چه زمانی مینمی

داد؟ از نظر او جای زن بر میکارهایش به او یا مادر خ

در آشپزخانه است و نباید در هیچ چیزی دخالت کند. 

هایی که عمری پدر در خشمگین از یادآوری حرف

گوششان خوانده بود، انگشتان ظریفش  را در هم 

ای با کف پا به زمین نیمه خیس مشت کرد و ضربه

 کوبید. 

 دونم دایی. نمی -

مرد پنجه در موهایش کشید و همان دست را تا امتداد 

های پیشانی ادامه داد، در نهایت خسته از دغدغه
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ی ایوان را برگزید و روی آن جا فکری دومین پله

 گرفت. 

فهمه از آخه مرد! مگه بچه سیزده ساله چیزی می-

 زندگی؟ 

ی اول گذاشت، در همان زانو خم کرد و روی پله

 حال آرنج دست به روی آن قرار داد. 

فهمه زن چیه؟ اون بچه االن باید درس مگه می-

ی دیگه اش، نه این که یه بچهبخونه! بره پی عالقه

 بچسبونی بیخ ریشش و بگی بیا اینم زنت.
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خشمگین شده باز صدا باال برد و این بار به قدری 

در ی پصدایش بلند بود که ابوالفضل نگران حنجره

 گامی به سمت او برداشت. 

 فرستتشد سگ مصب حتما دو صباح دیگه هم می-

 تو اتاق تا براش وارث بیاره!

فاطمه سنگ فرش های قدیمی حیاط را که گاها از 

شان به چشم کنار تکه های از هم پاشیدهگوشه و 

 آمد، را پشت سر گذاشت و به حیدر نزدیک شد. می

 دایی این چیزا برای بابا مهم نیست!-

اش را روی هم تکان داد و انگشت شست و سبابه

 دردمند افزود:

 پول مهمه! سجادو هم به پول فروخت.-
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ی گفت و ندید که سجاد کوچک از الی پنجره و پرده

گر آن سه نفر هست، گفتند و ه کنار زده، نظارهنیم

ندیدند بغض نشسته در گلوی پسرک را! سجاد با 

هایی لرزان پنجره را بست، پشت دست روی دست

اش کشید و با بغض نشسته در گلو بینی سرخ شده

قصد کشیدن پرده را کرد، با گیر کردن پرده و کشیده 

نگ پرده ری بینشدنش، هق هق پسرک آزاد و پارچه

ی آویزان از میان انگشتانش مچاله شد. آن پارچه

ی دیوار و بدون پنجره را نیمه کاره رها کرد و گوشه

توجه به گچی شدن و خراب شدن کتش روی دیوار 

کشیده شد و به  زمین افتاد. پسرک لرزان در خود 

جمع شد و زانوهایش را درآغوش جمع کرد. سر کج 

اش گذاشت و وار دامادیاش را روی زانوها و شلشده
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به همراه آن دستانش را به دور زانو حلقه کرد و مات 

هایش ها به روی گونهی دیوار اشکشده ی کندهتکه

روان شدند. گناه او چه بود؟ با تکان تنش آه بلندی از 

دردی که تمام وجودش را در بر گرفته بود، کشید. 

پدر  دانست، مادر وجواب سوال دایی را او خوب می

 ی آفرینرفته بودند تا مراسم عقد را همراه با خانواده

به راه بیندازند. مراسم ذبح کردن او را! مراسم زنده به 

توانست او را از دست گور کردنش را! هیچ کس نمی

ها نجات دهد، حتی دایی حیدری که این انسان

دانست! همیشه برایش کتاب همیشه او را فرشته می

کرد، برعکس در آغوش خود حل می اورد و او رامی

پدر! همیشه او را دوست داشت و برای موفقیت های 

گفت کرد. همیشه میهرچند کوچک تشویقش می
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مانند ابوالفضل و امیرحسین او را دوست دارد اما خال 

 گرفت.عجیب در دل او از این چیزها سرچشمه نمی
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او هم دوست داشت پدرش به جایی دایی حیدری 

 خواهدبرایش پدرانگی کند، حتی چیز زیادی هم نمی

 اما کاش فقط کمی هوایش را داشت.

تازه به حرف یکی از دوستانش که پدرش اعتیاد 

داشت و مادر او را ترک کرده بود افتاد. )پدر و مادر 

گاهی بهشت رو باید از همیشه هم مقدس نیستند، 

ی زیر پای بعضی مادرا بکشند، گاهی دست پینه زده

پدرها نشان زحمتشان نیست.( االن به حرف او رسید! 
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اند به هایی که عمری در سرشان خواندهگاها کلیشه

روند و به جایشان واقعیت ها ظهور کناری می

 کنند.می

ن آ با گشوده شدن ناگهانی در سر باال آورد و قبل از

هایش را پاک کند، نگاه دایی به که بتواند اشک چشم

صدا جلو آمد و پسرک الغر را از صورتش افتاد. بی

روی زمین بلند کرد. اول کمی صورت پسرک را 

 کاوید و سپس او را در آغوش گرفت.

 ذارم این جا بمونی. برمت با خودم، نمیمی-

و سجاد ترسیده، به اجبار  از آغوش دایی خارج شد 

 هیستریک سر به طرفین تکان داد.

 نه...نه!-

 ابوالفضل مات شده قبل از پدرش غرید:
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 یعنی چی نه؟-

اش کشید و سجاد ترسیده پشت دست روی بینی

قدمی به عقب برداشت تا از دید دایی خشمگین کمی 

 دورتر باشد. 

 کنن. اونا...اونا اذیتتون می-

 حیدر محکم به پیشانی کوبید و غرید:

 کرده کسی اذیت کنه ما رو!غلط -

 سجاد اما تلخ خندید و گفت:

 خوام از دستتون بدم.نه دایی نمی-

 سر به زیر انداخت و دردمند گفت:

خوام کسی به خاطر من اذیت نمی شه دایی! من نمی-

 بشه. 
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 سپس ترسیده دست بند بازوی دایی حیدر کرد. 

 برید...برید دایی، برید تا نیومدن. -

برادر را متوجه شده بود با درد چشم  فاطمه که ترس

 بست و سجاد ناله کرد:

 توروخدا دایی!-
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ترسید این میان به خاطر او خونی ریخته سجاد می

شود. پسرک هراس داشت از آدم های دور و 

 اطرافش!

 دونی؟میکنن سجاد بدبختت می-
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 خوام بدبخت بشم.من نمی-

ها به آرامی خارج شد و بعد از هایش واژهاز میان لب

آن این صدای دایی بود که خشمگین بر سر پسرک 

 آوار شد. 

 پس برو جمع کن بریم.-

 سجاد  چانه لرزاند و لب زد:

 ترسم دایی.می-

حیدر خشمگین به سمت فاطمه که در پاگرد مجید به 

 ود، چرخید:بغل ایستاده ب

 بابات و داداشش کی میان؟-

دونم دایی تا نیومدن برید. زور و تعداد اونا نمی-

 زیاده.
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 حیدر دست سجاد را گرفت جلو آمد.

 زنن.ترسم. اونا میدایی می-

ی پسر خون جاری شده به روی لبان ترک خورده

 باعث بسته شدن چشمان حیدر شد. 

 کشه.رو میکشه، شماشناسید، منو میبابا رو می-

فهمیدند های سجاد همه را گیج کرده بود، نمیحرف

خواست جنگ خواهد. اما سجاد تنها میپسرک چه می

و دعوایی پیش نیاید! آسیبی به کسی نرسد به 

 آمدندخصوص دایی و پسرانش! پدر و صابر اگر می

شد! به خصوص که همیشه با دایی و جنگ می

 اش مشکل داشتند.خانواده

یم و روی حرف من حرف نزن. وقت رو بدو بر-

 نکش خیلی سخرانی کرده دیه.
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سجاد ترسید و از نطق کردن گذشته خبری نبود. 

ها رساند. مجید را روی زمین فاطمه خود را به آن

 های سجاد را گرفت.گذاشت و شانه

 برو سجاد.-

 دوننت.زنن. مقصر میتورو می-

حکم غلط کردن. درضمن مثال من شوهر دارم دیه -

 پادشاه داره براشون چون دخترشون گرفته.

سجاد لرزید و ابولفضل دست او را گرفت. نگاه 

های پسر دایی را محزونی به خانه انداخت و انگشت

فشرد. حیدر برادر و خواهر را جدا کرد و به سوی 

 خروجی رفت.

 بدویید باید بریم زود.-
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 سجاد تلخند زد و خطاب به فاطمه گفت:

 شه.گ میدلم برات تن-

 برو داداش.-

 سجاد اشک ریخت و لب زد:

 جبران کنم. دم بزرگ شدمقول می-

 برو تا نیومدن. -

مجید را در آغوش گرفت. به سوی در ورودی هال 

 رفت و گفت:

 برید دایی. برید و نمونید.-
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ی دختری  از فکر و درد آن با صدای آشنا اما گرفته

ی روزها خارج شد، مطمئن بود که حال رنگ چهره

خود زرد شده است، یادآوری آن روزها همیشه برای 

او عذاب آور بود اما ذهنش گویا برعکس خود  به 

مرور آن روزها  عالقه داشت، دست روی سینه 

همان هنگام گذاشت و به آرامی دم و بازدمی کرد در 

را شاملو سر باال آورد که نگاهش در نگاه مات ری

ی خاکستری، مانند غبار روی نگاه دخترک افتاد، الیه

 افتاه بود و همین باعث شد به سرعت از جا بلند شود. 

 خوبی؟ چی شده؟-

را جا گرفت، نگاه های ریلبخند تصنعی روی لب

مرددش اطراف مرد چرخ  خورد، صدای دخترک که 

از به گوش مرد جوان رسید بیشتر این احساس را به ب
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او داد که تیغی انتهای گلوی دخترک را زخم کرده و 

 باعث خش و گرفتگی صدایش شده است. 

 اس! هیچی، بریم حیاط؟ یکم هوای این جا گرفته-

دادیار که متوجه گرفتگی و مشوش بودن دختر شده 

جی را شاملو به خروبود سر تکان داد و کنار ری

بیمارستان قدم برداشت. از بیمارستان که خارج شدند، 

هر دو متوجه بارانی که نم نم شروع به باریدن کرده 

بود شدند. دادیار سر باال آورد که قطره بارانی مستقیم 

ای اش افتاد و باعث بسته شدن لحظهروی پیشانی

چشمانش شد. سرما، تن ظریف دخترک را به لرزه 

خترک با شدت بیشتری بارانی درآورد و باعث شد د

ای وجود دادیار نازک خود را دور تن بپیچد. لحظه

های ساختمان را به سمت آذر را فراموش کرد و پله
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پایین طی کرد. میان فضای باز ایستاد و هوای بارانی 

را عقب تر را درون ریه کشید. دادیار قدمی از ری

رز آن ل کاوید کهایستاده بود و نگاه دقیقش تنی را می

به خوبی آشکار بود. از نظر او هوا آن قدری سرد نبود 

که تنی به لرزه بیفتد اما گویا بغض و دل پر دخترک 

کارش را کرده بود. تجربه خوب به او نشان داده بود 

که وقتی دل آدمیزاد پر باشد و جلوی ریزش اشک را 

بگیرد، سرما با شدت فروان تری به جان آدم رسوب 

 کند.می
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در حرکت ناگهانی کت خود را درآورد و به آرامی 

را با احساس ی دختر انداخت. ریروی سرشانه

هایش به پشت چرخید سنگینی جسمی روی سرشانه

هایش شد. عجوالنه و متوجه کت مرد به روی شانه

 بردارد که دادیار با خنده گفت:خواست کت را 

 صبر کن.-

 دخترک معذب اما لب زد:

 آخه هوا سرده، این طوری درست نیست!-

 دادیار دست در جیب فرو برد و سر تکان داد:

 من سردم نیست، بذار بمونه، یکم گرمت بشه. -

را دست از کت برداشت و با خارج کردن نفس ری

عمیقی از سینه، سر به زیر انداخت. نم نم باران به 
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کرد، دستانش را روی شال و موهایش را احساس می

بیشتر دور خود گره زد و سر در گریبان فرو برد. 

دادیار اما کمی خم شد و سر کج کرد تا تصویری از 

 دخترک سر به زیر داشته باشد. 

 لت گرفته؟د-

ی مقابل پای را همچنان با سکوت به سنگ ریزهری

خود ضربه زد و دادیار این بار سوالش را طور دیگری 

 بیان کرد. 

 را!گریه کن...ری-

بازهم تلفظ خاص نامش از زبان مرد! سر باال آورد و 

 قفل شب نگاه دادیار آذر شد. 

 چرا؟-
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رخاندن قید شانه باال انداخت  و در حال چدادیار بی

سر نگاهش به مرد و زنی برخورد کرد که زن نگران 

ق پرسید، عشمرد بازویش را گرفته بود و حالش را می

 زد و این زیبا بود!در حرکات هر دو موج می

 گیره باید گریه کنی. چرا نداره! وقتی دلت می-

 گریه؟-

را باعث در هم کشیده شدن ای ریسوال تک کلمه

 ابروهای مرد شد. 

 ه گریه. آر-

 تو هم گریه می کنی وقتی دلت بگیره؟-

تای ابروی مرد جوان از ناگهان مفرد خطاب شدنش 

 ای  مکث، به خود آمده گفت:باال پرید و پس از ثانیه
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ز ا شیم چراکنم، خیلی اوقات! خالی میمنم گریه می-

 تونیم راحت تر نفسخودمون بگیریم وقتی بعدش می

بکشیم، حتی گاهی بغض آدم جلوی فکر کردنش رو 

 گیره.هم می

ی دخترک افتاد و در قطره اشکی به آرامی روی گونه

همان حال گیسوی فر او جلوی چشمش نشست. 

توجه سر به زیر انداخت و قطره اشک را اما بیری

ار ناخواسته دست جلو بعدی از چشمش چکید. دادی

برد و تار موی دخترک را پشت گوش او گذاشت، 

 سپس به آرامی لب زد:
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 گریه کن، حرف بزن، نذار رو قلبت سنگینی کنه!-

را مات لمس گوشش با انگشت مرد ماند و ری

دهانش مانند ماهی باز و بسته شد اما کالمی از میان 

 هایش خارج نشد. لب

 برادرت خوبه؟-

 دونم.نمی-

های دختر خارج شد باعث ای که میان لبکلمه

 سکوت دادیار شد. 

گه جای نگرانی نیست اما گه آره، میپزشکش می-

ینم بهر بار وقتی رائین رو روی تخت بیمارستان می

 شه. دلم خون می

 صدا منتظر ماند. دادیار باز هم بی
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خوام فراموش کنم ها که رائین حالش همش می-

 حی و نه جسمی.خوب نیست، نه رو

های کت لب روی هم فشرد و دست باال برد و گوشه

 را میان انگشتانش گرفت.

شه یعنی با هر چیزی خیلی زود یاد داداش اما نمی-

 افتم. می

 شه؟گه خوب میگی دکترش میمگه نمی-

 را سر باال و پایین کرد و دادیار پرسید:ری

 خب پس دیگه نگرانیت چیه؟-

بار یکی پس از دیگری صورت قطره اشک ها این 

دختر را اشغال کردند و منقطع سعی کرد منظورش را 

 به مرد برساند. 
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 آره...آره...ام...اما...-
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ای میان حرف دختر افتاد، دست باال آورد و روی وقفه

ود کشید، سپس در ی خصورت سرخ و خیس شده

 دزدید گفت:حالی که نگاه از مرد می

 آرزوهای داداشم همه مردن! اگر...اگر...-

اش سر ناتوان از به زبان آوردن و کامل کردن جمله

 باال آورد و به مرد جوان و غمخوار خیره شد. 

 ترسی نتونه بازی کنه؟می-

 ای لرزان سر باال و پایین کرد. دخترک با چانه
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 رسه؟به آخر میدنیا -

 را با تلخندی لب گزید و بینی باال کشید.ری

 میرن. شاید نفس بکشه اما رویاهاش و آرزوهاش می-

تونه آرزو و رویا بسازه، بهتر از نفس دوباره می-

 نکشیدن و مردن!

ای لرزان از را با شدت سر تکان داد و با چانهری

 اش گفت:بغض چند وقته

 تونه. تونه...رائین نمینمی-

اش چکید ی سرخ شدهباز چند قطره اشک روی گونه

 و نالید:

 خسته شدم دیگه!-



 

Romanzo_o 1440 

به ناگهان دست جلوی صورت گذاشت و از ته دل  

هق هق کرد، دخترک مانند بارانی که بر سرشان 

ریخت و دادیار متحیر مانده ریخت، اشک میمی

شده است که این فهمید چه کرد. حتی نمینگاهش می

ریزد. گویا دخترک به ناگهات گونه از ته دل اشک می

از شدت درد های این چند وقت ترکیده بود. صدای 

را از پشت نقاب دستانش کامال مانند کودکی بود ری

که مادر را گم کرده و وسط بازار شلوغ تنها مانده بود.  

کند قدمی به جلو دادیار بدون آن که بفهمد چه می

اش را با دخترک کم کرد. با تردید اشت و فاصلهبرد

اول نام او را خواند اما هیچ صدایی جز گریه نمیامد. 

ریخت که چندین دخترک به حدی مظلومانه اشک می

نفر به سمتشان چرخیده و نگاهشان کردند. دادیار در 
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یک لحظه و در یک تصمیم آنی فاصله را به صفر 

ه دور تن لرزان و اش را برساند و بازوان مردانه

ی دخترک حلقه کرد و او را با تمام وجود در ترسیده

 آغوش گرفت و لب زد:

 آروم باش دختر، آروم باش. -

در  زدهرا نفس کشیدن را به نسیان برد و حیرتاما ری

تاریکی که حاصل سیاهی آغوش مرد بود چشم 

گشود، تپش قلبش باال رفته  و سر به رسوایی او 

ستان مرد که روی کمرش باال و پایین گذاشته بود. د

شد به این  اندیشید که دادیار آذر چه آغوش پر از 

آرامشی دارد! نفس عمیقی گرفت و عطر تن او را با 

 تمام وجود درون ریه کشاند.
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و آرزو کرد کاش  ی دادیار آذر گذاشتسر روی سینه

زمان بایستاد و او همچنان در آغوش مرد بماند. 

ی خود و مرد شده بود. در دستانش حائل میان سینه

را بی توجه به خیسی و باران در آغوش آن لحظه ری

مرد مانده بود! در آن لحظه به طور عجیبی حتی 

سرش خالی از رائین و امیرپارسا شده بود. در آن 

که او را در بر گرفته بود مهم بود و زمان تنها آغوشی 

ی پر بس! بلند بلند نفس گرفت و سرش روی سینه

تپش مرد تکان خورد. مرد مقابلش از کدام دنیا آمده 

شد؟ قدر خداگونه باعث آرامش او میطور انبود؟ چه

اصال مرد مقابل وجود داشت یا یک تخیل زیبا بود؟ 
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. به ر سپردچشم بست و بیشتر خود را به آغوش دادیا

قدری درگیر بود که متوجه نشد که مرد جوان حتی 

در سر خود هم به دادیار تبدیل شده است. راستی 

نامش چه بود؟ داد...یار؟ چه حامی وارانه و عدالت 

مندانه  مانند نامش او را در آغوش گرفته بود و 

کرد! به راستی عدالت مندانه بود؟ شاید هم آرامش می

بود که برای گول زدنش آمده بود  نه و شیطان رجیمی

ی اما چه گول شیرینی بود این مرد و آن چال گونه

ی مرد اش را دقیقا سمت چپ سینهحیایش! پیشانیبی

دانست تنها جا به جا کرد. دادیار اما احساسش را نمی

ی پلک روی هم گذاشت و سرانگشتانش را روی تیره

 کمر دخترک کشید، او نخواست و نوازش کرد،

نخواست و آرامش داد! نخواست و تزریق کرد رگ به 
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رگ )عشق( را به تن دخترک...شاید هم خود! بدون 

را بخواهد.  آن که خود بخواهد، بدون آن که ری

ضربان قلبش باال رفته بود، سر به سمت موهای دختر 

اش پیچید. این را در شامهخم کرد و بوی شامپوی ری

دستانش از دور دختر  درست نبود، این واقعیت نبود،

را با احساس شل شدن شل شد و مات ماند. ری

هایش از بازوان مرد به خود آمد و عالرغم خواسته

مرد فاصله گرفت. بهشت آن جا بود یا که جهنم؟ در 

کدام فرو رفته بود، اصال نکند این بار سیب حوا را 

خورده بود و به جای آدم که گول زن را خورده بود 

از سیب سرخ گول مرد را خورده بود؟ از  او با گازی

شدت بهت حتی گریه هم فراموشش شده بود و 

 اشک چشمانش به قهقرا رفته بودند.
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گرفت و حیران   را فاصلهدادیار نفس نفس زنان از ری

های سبز دختر ماند. گامی دیگری عقب مات جنگل

ی متحیری کرد. آنی که پیش قدم رفت و تک خنده

شده بود برای در آغوش کشیدن دختر  خود بود! 

طور توانسته بود؟   تصویر چشمان پسرش در چه

خیالش نقش بست، او چه کرده بود؟ چه گونه دلش 

و عذاب وجدان  آمده بود؟ خیال پسرش واقعی شد

تمام تنش را در آغوش گرفت. او حق نداشت، او حق 

دانست حق چه چیزی را نداشت! خود هم نمی

 نداشت اما زیر لب زمزمه کرد:
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 نه...نه...حق-

 ای را نمیه تمام گذاشت و خطاب به دخترک جمله

 کنان لب زد:واگویه

 من...من...-

ها از را در سکوت به او خیره بود و در ذهن تنری

پرسید او بهشت بود یا جهنم؟ واقعی بود یا خود می

 دروغین؟ 

 خواستم... من نباید...ببخشید...ببخشید....نمی-

های باز هم نیمه تمام ماند سخنش! این بار اما قدم

اش را به حرکت درآورد، ولی سنگین و سست شده

راه رفتن  برایش سخت شده بود چه رسد به دویدن 

جانش های بیدن  از دختر!   به قدمو زود فرار کر
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های سرعت داد. به قدری در فکر بود که حتی انسان

ه رایی کدید، حتی سنگینی نگاه ریمقابلش را نمی

فشرد را هم احساس کت را میان انگشتانش را می

خواست دور شود و به خانه برود! دور نکرد. تنها می

مواجه  شود و آکام را در آغوش بگیرد.  قدم دیگرش

اش با مرد مسنی، با صدای فریاد شد با برخورد شانه

بلند همراه مرد سر چرخاند و در حالی که عقب عقب 

 رفت، گفت:می

 ببخشید... ببخشید...حواسم نبود. -

گفت و باز چرخید و این بار به سمت ماشین دوید، 

باران شدت گرفت  و روی سرش بارید، ایستاد و سر 

فرو فرستاد و همراه با آن سیبک  باال گرفت. آب دهان

گلوش باال و پایین شد. باران به صورتش شالق زد و 
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ای قبل دختری را در به او یادآوری کرد که دقیقه

 آغوش گرفته بود.
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س پگامش خود بود. چه شده بود که آغوشی که پیش

از سی سال زندگی دلش برای در آغوش گرفتن 

دختری لرزیده بود؟ چه شده بود که خود پیش قدم 

برای آرام کردن او شده بود، زمانی که دل خود تالطم 

کوبید؟  دختری که قبل ریایش میوار به ساحل بی

این هم اعتراف کرده بود از بودن کنار غرق آرامش 

 شود.می
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هر آدمی جز پسرش اشتباه  اشتباه بود، هر حسی به

د، شبود. این بار دیگر شدتی در کارهایش پیدا نمی

اش رمق سر پایین انداخت که موهای خیس شدهبی

جلوی پیشانی خود افتاد. باید به خود به این باور 

رسید که آن آغوش تنها از سر دلسوزی بود و بس! می

او هیچ احساسی به هیچ زنی نداشت. قلبش خالی از 

کرد. به جنس مونثی بود و این را باید قبول میهر 

ماشین که رسید در آن را باز کرد و خود را روی 

صندلی انداخت، به سختی فرمان را چسبید و استارت 

ای قبل به موها و کمر دختر زد. به دستی که ثانیه

برخورد کرده بود خیره شد و انگشت جلوی بینی 

دخترک روی طور در زمانی کم رد عطر گذاشت. چه
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دستانش مانده بود؟ مگر آن آغوش از سر یک حس 

 همش ریخت؟هویی نبود؟ پس چرا بهیک

 انگشتانش را مشت کرد و محکم به پیشانی کوباند. 

چه مرگش شده بود؟ بعد از این همه سال و گذر از 

سنین بیست و رسیدن به سی و نلغزیدن  چه مرگش 

شد و می شده بود حال که با بوی عطر دختر مدهوش

داشت؟  دستان لرزانش آغوشش او را به هراس وا می

را روی فرمان برد و تکه تکه نفس از سینه خارج 

کرد. در آن هوای سرد کامل شیشه را پایین کشید تا 

 اش بکاهد. کمی از التهاب درونی

در آن سوی بیمارستان دخترک زیر باران مانده هنوز 

هی آن مرد گم شده ی راهی مانده بود که در سیاخیره

بود. کت را میان انگشتانش چالند و آن را از روی 
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شانه برداشت و این بار میان دستانش گرفت. به 

سمت پله ها رفت و با ندیدن اولین پله به زمین 

های خشک خورد و همین برای خارج شدن اشک

اش کافی بود. او چه کرده بود؟ با حس سوزش شده

که با پاره شدن زانوی پای خود سر پایین انداخت 

شلوار و خون آلود شدن آن مواجه شد. همین حساس 

اش شد. ترش کرد و باعث باال رفتن صدای گریه

دست به زانوی خونینش کشید و قطره اشکی از چشم 

 به روی مچ دستش چکید.
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کرد روی پا بایستاد، اما پاهای سست به سختی سعی 

اش او را اجبار به نشستن کرد.  از یک احساس شده

جدید هراس داشت! آن هم احساس به مردی که 

ی مردان نبود. کت مرد که با برخورد به مانند بقیه

زمین آلوده شده بود را از روی زمین برداشت و باز به 

مرد  ای ازپشت سر خود نگاه دوخت تا شاید سایه

ببیند. اما چرخش سرش مواجه شد با پوزخند روی 

 لب!

 خوای؟خانوم خوبی؟ کمک می-

توجه به هر صدایی در تفکرات اشتباهش را اما بیری

غرق بود، آن مرد، امان از دادیار آذر... مردی که هنوز 

هم بوی عطرش در مشام او مانده بود.   دوباره دست 

د. کامل که روی پا به زانو گرفت و سعی کردبایستا
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شد، قطره اشک دیگر را با پشت دست از روی 

صورت زدود و سالنه سالنه اول خود را به 

ترین سرویس بهداشتی رساند. مقابل آینه نزدیک

رنگ خود خیره شد و کلمات ی بیایستاد و به چهره

 سر و ته مرد در سرش پیچید.بی

پوزخندی زد و شیرآب را گشود، او ضعیف بود، 

ماند  از خود به خاطر تکیه یشه هم ضعیف میهم

دادن به دیگران نفرت داشت. کلمات مرد مبتنی بر 

 خواستقوی بودن او در سرش پیچید. دلش فریاد می

کرد هر چه بود و نبود را! کمی به سر اما باید خفه می

و وضعش نظم داد و ناتوان به کتی که هنوز بوی عطر 

ویز دیوار زده بود خیره داد و آن را روی آمرد را می

شد. کت را برداشت و به هر دردسری شده از ایستگاه 
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ای جور کرد و کت را درون آن نهاد.  پرستاری کیسه

ی پارسا جا گذاشته با یادآوری کیف خود که در خانه

بود آه بلندی کشید و کیسه به دست به سمت اتاق 

برادرش حرکت کرد، هرچند باید تمام تالشش را 

ای د تا آن کیسه از دید رائین در امان بماند. تقهکرمی

 به در زد و سپس آن را گشود.

با دیدن رائین نشسته روی تخت، لبخند کسل  و 

حالی  زد که ریما و رائین به راحتی متوجه شدند و بی

 قبل از ریما رائین نگران پرسید:

 را؟خوبی ری-

را سعی کرد مقابل برادر خود را خوب نشان ری

بدهد، خندید و جلوآمد در همان حال کیسه را 

 ی مبلی که کسی روی آن ننشسته بود گذاشت. گوشه
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 واسه چی بد باشم آق داداش؟-

 رنگت پریده.-

اش شده بود چرخید به سمت ریما که کنجاوانه خیره

 خیالی زد.و خود را به بی

چون از صبح چیزی نخوردم واسه جدی؟ احتماال -

 اون باشه. 

را به سمت رائین خواهر و برادر سکوت کردند و ری

 رفت. 

 باز که کار دست خودت دادی رائین!-

 ریما ریز ریز خندید و گفت:

نه تنها کار دست خودش داده بلکه آقا دیگه دلیل -

 بیمارستان اومدنش هم جور شده.
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را سوالی نگاه رائین انداخت و پسر جوان کمی ری

حال و متذکر خود را روی تخت باال کشید و نام بی

 خواهر را به زبان راند.

 یعنی چی؟-

 را چانه باال انداخت و گفت:رائین در جواب ری

 هیچی این رد داده باز توهم زده.-

 ریما با شیطنت موبایل رائین را در دست تکان داد. 

توهم زدم؟ اگر توهم هستش پس شماره دختر مردم -

 کنه؟تو گوشی تو چیکار می
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رائین چپی نگاه خواهر کرد و ریما به جایش با لبخند 

 را اما گیج شده پرسید:ژکوندی پاسخ او را داد. ری

 چه دختری؟ کدوم شماره؟-

 را بود که نام اواین بار نوبت ری رائین سکوت کرد و

به زبان بیاورد. ریما خواست حرفی بزند که با دیدن 

را جیغ نیمه بلندی کشید و ی ریزانوی پاره شده

 گفت:

 زانوت چی شده؟-

ی کافی اعصابش   از اتفاقات پیش را که به اندازهری

آمده به هم ریخته بود، به سمت دخترک رفت و 

 غرید:

 کنی؟ بیمارستانه ها!ر جیغ جیغ میقدچته ان-
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رائین اما متفکر خواهرش را کاوید، چه چیزی او را 

 این گونه کرده بود؟

 بیا این جا.-

خواست ای مکث کرد، به هیچ عنوان نمیرا لحظهری

رائین از حال دلش و اتفاقات افتاده با خبر شود. خود 

 را به او رساند و کنارش ایستاد. 

 زانوت چی شده؟-

هیچی بابا! خوردم زمین دم در بیمارستان، زمین سر -

 شده به خاطر بارون. 

 آهان.-

رد را مطمئن کجوابی که رائین به زبان آورد تقریبا ری

 که او باور نکرده است. 
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کنی تا اوضاع بهتر رائین چرا یکم استراحت نمی-

 بشه؟

 پسر کالفه سرچرخاند و گفت:

 بابا خوب بودم یه هویی شد. -

ری را روی سر کچل برادرش چرخید، پزشک  نگاه

هشدار داده بود که هر سری از شیمی درمانی موهای 

ریزد. نفسی از سینه هایش حتی میسر و ابرو و ریش

اش به خارج کرد و مشوش از درگیری های ذهنی

سمت یخچال رفت. بطری آبی را از یخچال کوچک 

اتاق برداشت و باز برگشت و پایین تخت رائین 

 ست.نش
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 رائین تو رو خدا مراقب خودت باش!-

ریما که  دست به سینه به دیوار تکیه زده بود پشت 

 بند خواهر گفت:

یکم رعایت کن، خوب بشی بعد هر کاری دوست -

 داری بکن. 

انزجار داشت، سر به رائین که دیگر از مواخذه شدن 

 تخت تکیه زد و چشم بست.

 دم. بس کنید دیگه جواب هیچ کدوم رو نمی-

را کالفه از دست برادرش به سمت ریما چرخید و ری

 پرسید:

 موضوعی که می گی ماجراش چیه؟-
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 رائین به سرعت چشم گشود و گفت:

 هیچی بابا چرت و پرت.-

را ل ریریما اما با شیطنت از دیوار جدا شد و مقاب

 ایستاد. 

 کرد که مچشو گرفتم. این دکتره بود با اون چت می-

را به  سمت رائین که با چشم برای ریما خط و ری

 کشید، چرخید.نشان می

 کدوم؟-

 همین دوست الناز موهاش بلونده.-

 ریما.-

ریما اما بی توجه به صدای رائین که نام او را صدا 

 ا گفت:ری ریزد رو به چشمان گرد شدهمی
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 داداشمون تورشو جای خوبی گذاشته. -

 را اما متعجب پرسید:ری

 مگه دختره ازت بزرگتر نیست؟-

ای بابا، بابا این چرت و پرت می گه! شمارشو -

 گرفتم سوالی چیزی داشتم بپرسم.

را مشکوک خیره برادرش شد و ریما باز پارازیت ری

 انداخت. 

 خوشگله!گه عکس پروفایلت آدم به دکترش نمی-

 رائین این بار جدی پرسید:

 چیزی هم مونده نگفته باشی عزیزم؟-

 ای زد. ریما لبخند شرورانه

 ات خوبه داداشی. ولی سلیقه-
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آمد خندید و سر رائین که از پس زبان دختر بی نمی

 تکان داد. 

 رائین با دختره دوست شدی؟-
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 دانست، گفت:را را میرائین که حساسیت ری

نه عزیزم چه دوستی آخه؟ گفتم که شماره اش رو -

 گرفته بودم اگر سوالی داشتم بپرسم ازش!

را اما عصبی از روی تخت برخاست، نه این که ری

نخواهد رائین وارد رابطه شود اما زود نبود؟ آن هم در 

 این شرایط!
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که به جا این که فکر درمانت باشی رفتی  واقعا-

 دوست دختر پیدا کردی. 

شناخت سکوت رائین که خلقیات خواهرش را می

 را افزود:کرد و ری

دختره نه زیبایی آن چنانی داره نه چیزی! تازه کمه -

 کم ازت چند سالی هم بزرگتره. 

 مگه همه قراره زیبایی خارق العاده داشته باشن؟-

 ده مقابل برادر ایستاد و سر تکان داد.را قانع نشری

 نه رائین، نه ولی االن؟ یکم وقت شناس باش. -

 رائین خسته پاسخ داد:

را چیو الکی بزرگ کردی؟ واقعا چیزی بین من ری-

 و اون خانوم نیست.
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ی اتاق نشست و دخترک بق کرده روی تک کاناپه

را چشک سکوت کرد. رائین کالفه از این حال ری

ه خیال شانقید و بیی به ریما رفت و دخترک بیغره

 باال انداخت. 

 خب حاال چی می شه اگر دوست باشه با طرف؟-

 را با غضب سمت خواهر کوچکش سر کج کرد. ری

تو این شرایط  مگه من می گم دوست نشه؟ ولی-

ش به ریما؟ االن که بیشتر از هر وقتی باید توجه

خودش باشه واقعا زمان این نیست بخواد با کسی تو 

 رابطه بره!

 رائین عصبی از بحث پیش آمده غرولند کرد:

ساکت بشید می خوام بخوابم! مردم همراه دارن منم -

 دارم.
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سپس روی تخت دراز کشید و پتو را روی سر کشید. 

 خوری لب زد:را با دلری

 خوام که!بیشعور من بدت رو نمی-

رائین عصبی پتو را از روی سر کند و سر به سمت 

 خواهر چرخاند. 

خوای، ولی این ماجرای هر نه عزیزم بد منو نمی-

سری ما هستش! من با هر دختری حرف بزنم تو یه 

 بهونه داری.

 مکثی کرد و خندید.

ه بار بهونه بازی ها و حاال یه بار بهونه بیماری ی-

را کسی قرار نیست منو هزار تا چیز دیگه! ولی ری

 بخوره.
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دخترک اما روی صندلی کمی در خود جمع شد و 

 سکوت کرد.

ترسید از این که کسی گفت او میرائین حق می

 برادرش را از او بگیرد.
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هایش را از دست بدهد! حق ین و توجهترسید رائمی

داشت نگران باشد، در این شرایط شاید بیشتر از 

 همیشه حتی حق داشت. 

 اه پاشید برید خونه این جا موندید که چی؟-
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ریما خسته از دست غر غرهای برادرش  بالش روی 

پاتختی سفید اتاق را برداشت  و روی صوت رائین 

 کوبید. 

ام کردی! تو رائین جدی خستهزنی قدر غر میچه-

 خوابی؟مگه مریض نیستی؟ چرا نمی

 را رفت و به در اشاره زد.سپس به سمت ری

پاشو بریم یه چیزی بخوریم، از دست غر های اینم -

 خالص بشیم. 

را کسل از جا برخاست و همراه ریما به سمت در ری

 رفتند که رائین به سرعت گفت:

 واسه منم بگیریدهْا گشنمه!-



 

Romanzo_o 1469 

را که قبل از ریما از در خارج شده بود نتوانست ری

ی رائین را بدهد و به جای او، ریما جواب گفته

خبیثانه تای ابرویی باال انداخت و خندید، سپس به 

ای که خواهر روی آن رفت و کیسه سمت کاناپه

اش باز به گذاشته بود را برداشت و به همراه کوله

 سمت در رفت.

 تو بگیر بخواب مریضی.شرمنده داداشی، -

رائین که نیم خیز شده بود باز کامل دراز کشید و 

 کرد را روی بالش گذاشت. سرش  که کمی درد می

باشه پس حداقل درو کامل ببند، صدا نیاد یکم -

 بخوابم، سرم پر درده.
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ای مکث کرد و لب روی هم فشرد. او هم ریما لحظه

گرگون تر حالش داز این گونه دیدن برادر بزرگ

 شد.می

پرسم اگر برات ضرری نداشت هر از دکتر شیفت می-

 چی گرفتیم میارم . 

رائین به پهلو شده، چشم گشود و به ریما که نصف 

 اش از میان در مشخص بود، نگاه دوخت. تنه

 ره.مرسی ولی فضولیت رو یادم نمی-

 ی بلندی زد و گفت:ریما قهقهه

 حتما یادت بمونه داداشی.-

 قدر رو مخ نباش. تغاری برو ان برو ته-
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رائین گفت و ریما با همان خنده در اتاق را بست، 

ی را برسد کیسه را درون کولهقبل از آن که به ری

خود جا کرد سپس  دست در جیب هودی بلندش 

 را به راه افتاد. کرد و پشت ری

 ی؟ترسچرا از این که رائین با کسی دوست بشه می-

 واهرش انداخت.سرچرخاند و نگاه خ

 ترسم.می-
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 ریما متعجب پرسید:

 از چی؟-
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از این که یکی دیگه بیاد و رائین دیگه نسبت به ما -

 توجه بشه.بی

ی خواهرش به رائین بود، پس تا ریما متوجه عالقه

را از کودکی داد. رائین و ریحدودی حق را به او می

 با هم بزرگ شده بودند. 

 رائین همچین رفتاری نداره.-

را تبسمی کرد اما از سوزش زانویش چهره درهم ری

 کرد. 

 خوبی؟ -

را با تکان سر پاسخش را داد، از فضای بیمارستان ری

ی بیمارستان را ای که کافهج شدند و به محوطهخار

تشکیل داده بود، رفتند. هر دو خواهر پشت میز 

نشستند، ریما لبی تر کرد و پوست لب  به  دندان 
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گرفت و با تردید خواهرش را کاوید، دو دل بود و 

دانست درست است سوالی که ذهنش را مشغول نمی

 کرده است، بپرسد یا نه!

 ود؟اون مرده کی ب-

را به شدت سر باال آورد و مات ماند! ریما از کدام ری

 گفت!مرد سخن می

 باید باور کنم فقط یه همکاره؟-

 را حیرت زده پرسید:ری

 چی می گی ریما؟-

 ریما به صندلی تکیه زد و گفت:
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بغلت کرد، من تا این صحنه رو دیدم رفتم تو اتاق -

چ کنه، هیرائین اما هیچ همکاری آدمو بغل نمی

 ذاره. همکاری کتشو پیش همکارش جا نمی

 دانست چه بگوید و ریما افزود:دخترک نمی

 زنه پشت گوش.هیچ همکاری موی همکارشو نمی-

یه اتفاق بود، دادیار فقط یه همکاره! بیشتر از این -

 تونه باشه. نمی

 ریما کنجکاوانه پرسید:

 چرا؟-

 از جا برخاست و در همان گفت :

 !واستا یه لحظه-
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به سمت کافه رفت و بعد از خرید دو ساندویچ سرد 

و دو لیوان قهوه به سمت خواهرش بازگشت و باز 

 پشت میز نشست. 

 حاال بگو.-

 چی بگم؟-

ریما با شیطنت دست زیر چانه زد و لبانش را روی 

 هم جنباند. 

 از همکار گرامی بگو.-
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را دستانش را به دور لیوان حلقه کرد و صورتش ری

 را به بخار گرم او نزدیک کرد. 

 را!ری-

به یاد تلفظ خاص مرد، پوزخندی روی لب گذاشت 

 و سر باال آورد. 

تونه باشه چون اون آدم چیزی جز یه همکار نمی-

کنی نیست! فقط اصال شرایطش چیزی که فکر می

 ام گرفت بغلم کرد، خیلی مهربونه، دلسوزه!ن گریهچو

 زنی آبجی.بچه که گول نمی-

 خود ریما، کالفه غرید:را عصبی از اصرار بیری

اون مرد یه بچه همسن و سال تو داره ریما! هیچ -

 جوره اون چیزی که تو سرت هست وجود نداره. 
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هایش جا خوش اش تلخندی روی لببا اتمام جمله

زد یا ریما را؟ این بار اما نوبت را گول می . خودکرد

 حیرت زده شدن ریما بود. 

 زن داره بعد تو رو بغل کرده؟-

وحشت زده از فکری که در سر ریما نقش بسته بود، 

 گفت:

نه نه، زنش خیلی وقت پیش فوت کرده، زن نداره، -

 هیچی بین ما نیست. 

ریما با آن که سخنان خواهر را قبول نکرده اما 

 ای سکوت کرد و بعد گفت:ظهلح

کتشو که گذاشته بودی رو کاناپه رو گذاشتم تو -

ده کیفم رائین نبینه! کیسه رنگش چیزی رو لو نمی

 نگران نباش!
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را تنها به تکان سر اکتفا کرد، از دست خودش ری

حتی از دست مرد عصبی بود. اتفاقات به قدری روی 

توانست دور تند بود که او جلوی هیچ کدام را نمی

 بگیرد.

امان از دست مرد! امان از دست دادیار آذر. به راستی 

دوخت؟ گونه باید به صورت مرد نگاه میدیگر چه

اش نوشید و در نهایت نفس از سینه کمی از قهوه

خارج کرد  که نفسش همراه با بخار از دهانش خارج 

شد. سر باال آورد و نگاهش به آسمان افتاد که باز 

دیگر خبری از باریدن  نبود! دل آسمان باز  شده بود و

ای کز کرده و مغموم شده بود اما دل او همچنان گوشه

 خود را در آغوش گرفته بود.
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ی حیاط پارک کرد و پیاده شد. با ماشین را گوشه

احساس سرما به تن خود نگاهی انداخت و به یاد 

آورد که کتش را پیش دختر جا گذاشته است. عصبی 

اش کشید که با صدای های خستهچشم دستی به

 ابوالفضل سر باال آورد. 

 چرا این طوری شدی؟-

 سر باال آورد و خفه لب زد:

 طوری شدم؟چه-

ابوالفضل نگاه در چشمان غرق در خون پسر چرخاند 

 ی داخلی دهانش را به دندان گرفت.و جداره

 واال له لهی داداش.-
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ی صدا داری کرد، ابوالفضل اما تنها دادیار تک خنده

 ی سینهمیان حیاط ایستاده، دستانش را روی قفسه

گذاشت و قفل مرد مقابلش شد. او دادیار را بیشتر از 

شناخت خوب فهمیده بود که این بار غم نگاه خود می

های زیبایش چیره شده است. هرچند برادرش به خنده

هایش افتاده بود که برقی هم در سیاهی چشم

 فهمید حاصل چه اتفاقی است. نمی

 چته دکی؟-

دادیار سوییچ ماشین را کف دست دیگر کوبید، 

ای پلک سردرد شدیدی که داشت باعث شد لحظه

اش را در روی هم بگذارد، در همان حال نفس خسته
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از سینه خارج و با صدایی دو رگه آن هوای نیمه سرد 

 لب زد:

 کنه؟کار میگم برات، آکام چیمی-

هرچند که صدای داد و فریادهای امیرحسین و آکام تا 

داد با هم مشغول آمد و احتمال میحیاط حتی می

باشند اما باز پرسید تا خیالش راحت تر شود. 

فهمید چه فکری آغوشی امروز را میپسرکش اگر هم

را را در آغوش کرد؟ چرا زمانی که ریه او میراجع ب

گرفت به پسرکش فکر نکرد؟ به این که شرایط او می

ی تنش بزرگتر متفاوت است و این کارها از قواره

هستند! ابوالفضل با دیدن در فکر بودن دادیار سری 

ی بزرگی که سالن خانه را به چرخاند و از پنچره

 اوید. نمایش گذاشته بود، داخل آن را ک
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تا چند دقیقه پیش که داشتن فوتبال دستی بازی -

 کردن. می

ی ماشین تکیه زد و پایش را مقابل آن دادیار به تنه

یکی پا آورد، چه خوب که پسرکش سرگرم شده بود 

و بدقولی او را فراموش کرده بود. قول داده که پس از 

ی امیرپارسا بیاید و او را بگرداند اما با شرایط خانه

یش آمده مجبور شد که به ابوالفضل بسپرد او را پ

ی دایی حیدر بیاورد تا حداقل کمی با امیرحسین خانه

 مشغول شود. 

 حسین برگشته خونه؟-

ید، از ریشش کشابوالفضل متاسف دستی به چانه و ته

 دست برادر کله شقش به ستوه آمده بود.
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برگشتنش که آره، من باهاش سرسنگینم یکم اما -

تونم بندازمش نمی شه کرد؟ برادرمه!خب چه می

 دور که!

 صدا شد. دادیار سر تکان داد و بی

 بریم تو؟-

رمق و در همان سکوت به سمت تاب سفید میان بی

حیاط رفت و روی آن نشست. با ظاهر شدن زن دایی 

چهارچوب در از روی تاب برخاست که ابوالفضل در 

 قبل از او سمت مادرش چرخید و گفت:
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مامان برو تو هوا سرده من و دادیارم یکم دیگه -

آیم، آکام سرش گرمه که متوجه اومدن دادیار می

 نشده؟

ی ابوالفضل کامل دادیار بعد از به پایان رسیدن جمله

 برخاست.

 شه مزاحم شدم. سالم زن دایی، ببخشید مثل همی-

 ای گفت:زن چهره درهم کرد و با اخم بامزه

سجاد انگاری چند وقته کتک نخوردی بدعادت -

 شدی!

 سپس سر چرخاند سمت پسرش و گفت:

 اون بچه با امیر سرگرمه اصال نشنید اومدی. -

 دادیار لبخند ملیحی روی لب گذاشت.
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 بدقولی کردم شایدم باهام قهره. -

 انداخت و گفت: ابوالفضل شانه باال

اس؟ تو که قسم نخوردی هر هفته حتما مگه بچه-

 جمعه ببریش بیرون. 

دادیار هیچ نگفت و زن در پاگرد چرخید و راه به 

 سمت سالن کج کرد. 

 حرف بزنید بیاید تو، هوا سرده. -

 در همان حال مجددا ایستاد و چرخید:

 در ضمن آکام قهر نکرده. -

ش ادامه داد. ابوالفضل سپس باز اخمی کرد و به راه

پس از رفتن مادرش سمت تاب رفت و روی آن 

 نشست. 
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 شنوم. خب می-

ی ی تاب زد و به ابرهای باز شدهدادیار تکیه به بدنه

 آسمان خیره شد. 

 تا حاال شده فکر کنی به آرام خیانت کردی؟-

 ی آهنین تابابوالفضل جفت دستانش را بند گوشه

 دادیار خیره شد.  کرد کرد و به صورت متفکر

 آره.-

 قبل از آن که دادیار سوالی بپرسید، خود ادامه داد:
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اون تایم ها که انترن بودم یه مقدار با آرام شکر آب -

شدیم و منم برای فرار از اون فشرده شیفت 

تر از همکارا بود خیلی متفاوتخریدم. یکی از می

کرد، به موقع حرف رسید، توجه میبقیه. بهم می

 شد. یه طور خاص بود اصال.زد به موقع ساکت میمی

 مکث کرد و ادامه داد:

 خالصه این تفاوت و توجه چشمم رو گرفت.-

 شرمنده گردن خم کرد و گفت:

زد ولی یه هفته با اینکه تمام وجودم آرام رو صدا می-

بیمارستان و بعد یه هفته پتک خورد توی سرم.  موندم

 کنی آخه مرد؟با خودم گفتم داری چی کار می

 دادیار اخم کرد و ابولفضل شرمسار افزود:
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اون رفت شهرشون و منم باالخره رفتم سراغ آرام -

تازه اونجا بود که فهمیدم چقدر دلم تنگشه. چقدر 

و سردرگم نبودش بده. چقدر با وجودش آرامش دارم 

 نیستم. فهمیدم من کنار آرام واقعا خوشبختم دادیار!

 سر تکان داد و لبخند زد.

ئالی که از یه زن، یه همسر انتظار کنار آرام هر ایده-

 داشتم رو تجربه کردم.

به تاسف سر تکان داد و محکم جفت دستانش را 

 روی صورت کشید.  

  .نفس عمیقی از اعماق سینه خارج کرد و مکثی کرد

دادم فقط یه لحظه از سرم وقتی فشرده شیفت می-

عبور کرد که اگر با اون خانوم بودم زندگیم چه 

شد، همین و بعدش برگشتم پیش آرام و شکلی می
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عذاب وجدان کل زندگیمو پر کرد. آرام الیق این 

نیست که من بخوام تو تصورم کسی رو جاش بذارم. 

اید باشم اگر قدر خوب و خانومه که احمق ترین بان

 کسی رو جاش بذارم.

 صدایش غرق در تاسف شد و گفت:

همه مون یه سری بچه بازی ها داریم دیگه! باید -

ی آرام تجربه بشن. من کنار هیچ کس اندازه

تونستم خوشبخت باشم، هیچ کس جز آرام خل نمی

 تونه تحمل کنه.بودن های منو نمی

خند زد لبیدادیار نسبت حسی که ابوالفضل از آن دم م

 زد.

خوشحالمم خوشبختی، اون خیانت نبوده! ذهنت -

 بچگی کرده.
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این بار  نوبت ابوالفضل بود که منتظر دادیار بماند، 

مطمئن بود یه اتفاقی افتاده و آن اتفاق احتماال نباید 

 بی ربط به برق چشمانش باشد.

 دختره رو یادته فرستادی پیشم؟اون -

ی ی مرد جوان در هم رفت و با یادآوری چهرهچهره

 دخترانه و نگاه سبز دخترکی لب زد:

 را؟ری-

 دادیار با تکان سر تاییدش کرد. 

 خب؟-
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 دونم چم شده!ابوالفضل من...نمی-

ابوالفضل با شک از جا برخاست و مقابل دادیار 

 ایستاد. 

 ت اشراف دارم، تو بگو!این طوری بهتر به-

ی ابوالفضل که نور دادیار سر باال آورد و به چهره

ی آن افتاده و روشنش کرده بود، مهتاب روی نیمه

 خیره شد. 

از همون روزهایی که میومد مطب شروع شد، دختره -

کردم جلوش بد به نظر داد. سعی میبهم آرامش می

نبود،  نیام، منی که یه عمر تصور هیچ زنی برام مهم

 این بار اما همه تصوراتم به هم ریخت. 

نگاه از ابوللفضل گرفت و پاهایش را درهم قفل زد و 

 آونگ وارتکان داد. 
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ابوالفضل همه چی بهم ریخت، امشب من -

دونم چی شد خیلی یه رسوندمش بیمارستان بعد نمی

 هویی...

 سر باال آورد و مات چشمان او شد. 

کرد، دلم ت گریه میبغلش کردم، ابوالفضل داش-

سوخت، نشد...وقتی گریه کرد، ناراحت شدم، هول 

 شدم. 

ل های ابوالفضتمام تصوراتش با لبخندی که روی لب

 شکل گرفت نابود شد. 

 خندی؟می-

 ی لبابوالفضل انگشت اشاره و شستش را گوشه

 ی خود را بگیرد.گذاشت و فشرد تا مقابل خنده



 

Romanzo_o 1493 

ریختی؟ مگه نمی گی  گریه کنم؟ واسه یه بغل به هم-

 دلسوزی بوده؟

ی دادیار را که دید، تای ابرویی باال نگاه سرخورده

 انداخت و با شیطنت گفت:

تو اگر آدم دلسوزی بودی که واویال بود برادر من! -

 این دلسوزی نبوده.

ید، رسدادیار با صدایی که به سختی به گوش خود می

 لب زد:

 پس چیه؟-

 ی حرف خود را گرفت قبل ابوالفضل. خود ادامه

کرد، خیلی مظلوم بود. نیاز داشت یکی می گریه-

 دلداریش بده...منم آدمم خب، دل دارم.
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 ی تاب تکیه زد و گفت:ابوالفضل متفکر به میله

ااا جدی؟ بعد اون آدم تو بودی؟ آره دیگه این چه -

از مراجع  زنم. دادیار تا االن چند تاحرفیه که من می

کردن بغل های خانومت رو وقتی مظلومانه گریه می

 کردی؟

سپس زوم نگاه مغموم او شد و خود پاسخ خود را 

 داد.

دم داداش هیچ کدوم! خب حاال من جوابتو می-

 بغلش کردی حست چی بوده؟
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 ی مظلومانه پاسخ داد:دادیار خیل

 هیچی-

ی گفتن آن کلمه همانا و بلند شدن صدای قهقهه

 ابوالفضل سرخوش همانا!

دادیار مبهوت دست جلو برد و بازوی ابوالفضل را 

 چنگ زد. 

 زهرمار چته؟-

 هایش گفت:ابوالفضل منقطع میان خنده

 گی!آخه ببین چی می-

 خم شد و لپ دادیار را کشید.

 گوگولی...هیچی؟-
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توروخدا جدی باش ابوالفضل، من از تهران تا این -

 طوری اومدم.جا نفهمیدم چه

ابوالفضل خواست پاسخ دادیار را بدهد که با صدای 

ی آکام سر هر دو چرخید و دادیار با دیدن چهره

 پسرک دلش زیر و رو شد.

خیلی زود اومدی بابا! که االنم با ابوالفضل خلوت -

 کردی؟ 

آکام حرفی برای گفتن نداشت، از جا  یدر برابر کنایه

ان را به شای به ابوالفضل صحبتبرخاست و با سقلمه

 بعد حواله کردند.

سعی کرد همه چیز و همه کس را از سرش خط بزند 

و  های ایوان را باال رفتو تنها به پسرش بیندیشد. پله

مقابل آکام ایستاد، قبل از آن که او حرفی بزند و از 
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هایش عذر خواهی کند آکام ولیپسر بابت بدق

ی پدرش حلقه کرد و او را در دستانش را دور شانه

را مقابل نگاه آغوش کشید در همان آن تصویر ری

دادیار نشست، سعی کرد تصویر خش دار دخترک را 

پس بزند اما گویا ذهنش بست نشسته بود تا ساعتی 

پیش را یادآور شود. دستانش را به دور آکام حلقه کرد 

 و پسرک گفت:

 خسته نباشی، دلم واست تنگ شده بود. -

ز ی عریان پسر که اابوالفضل با خنده مشتی به شانه

 آن تاپ ورزشی بیرون زده بود کوبید و گفت:

یه جوری می گه دلم تنگ شده انگاری چند وقته -

ندیدیش، بابا همین صبح دیدیش دیگه حاال انگاری 

 ه!این بابای ایکبیریش خیلی دیدن دار
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آکام خواست از آغوش پدرش خارج شود اما دادیار 

نگذاشت، سپس روی موهای آشفته و لخت پسر را 

 بوسید و با دست آن ها را به هم ریخت. 

 ببخشید امروز نتونستم پیشت باشم. -

شد، خندید و جفت  آکام از آغوش پدرش خارج

 دستانش را در جیب شلوارکش فرو برد.

 مهم نیست.-

ای به ابوالفضل رفت. تن سر چرخاند و چشم غره

 چرخاند و به سوی داخل خانه  حرکت کرد. 
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 کنی. هفته دیگه جبران می-

دادیار با خنده سر تکان داد که ناگهان با خطور کردن 

سمت موضوعی به ذهنش روی پیشانی کوبید و 

خواست وارد خانه بشود چرخید، ابوالفضل که می

 دست بند بازوی او کرد و مانع  وارد شدنش شد. 

 صبر کن یه چیزی بگم بهت!-

ابوالفضل مقابل او ایستاد، دستی را به دیوار سنگی 

 ی در تکیه زد و منتظر نگاه دادیار انداخت. گوشه

 اد تهران!مجید باز داره می-

مرد جوان لب زیرنش را به دندان گرفت و اخمی را 

 ما بین جفت ابروهایش نشاند. 
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این همه از زندگیش زد حاضر نشدی یه بار باهاش -

 حرف بزنی دادیار! حاال باز واسه چی؟ 

 دادیار کالفه نگاهی میان حیاط چرخاند و گفت:

تقریبا عصر بود که تماس گرفت باهام و گفت باید -

 قراره امشب بیاد خونه ام!حرف بزنیم. 

ابوالفضل مبهوت نگاهی به خانه انداخت، خم شد و 

ی در را بست و امان از آکامی که مشکوک شده گوشه

با دیدن بسته شدن در از جا برخاست و خود را به 

ورودی خانه نزدیک کرد و در حالی که با موبایل ور 

رفت تا خود را سرگرم نشان دهد، سر به در می

 کرد. نزدیک
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 کار کنی؟خوای چییعنی چی امشب؟ آکامو می-

پسرک با شنیدن نام خود چهره درهم کرد و بیشتر 

نزدیک شد تا راحت تر از میان در نیمه باز 

هایشان را بشنود. دست خود نبود و کنجکاوی حرف

 ا بریده بود. امانش ر

ش داره، تا به امیرحسین بگو یه جوری این جا نگه-

ره چون رفتن شمال مدرسه دوشنبه مدرسه نمی

 تعطیل کرده.

سکوتی پیچید و سپس این صدای ابوالفضل بود که بر 

 سکوت میانشان حاکم شد. 

 باشه.-
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باز هم صدای پدرش و او سعی داشت بفهمد چه 

 کسی قصد آمدن دارد. 

خوام هر بحثی با می شه تو هم بیای با آرام؟ می-

مجید هست این بار دیگه تموم بشه، واقعا از تحملم 

 خارج شده. 

انگشتان دست پسرک مشت شد و باز صدای 

 ابوالفضل به  صورتش سیلی زد. 

 رسه؟ باشه، کی می-

 فکر کنم آخر شب. -

دیگر صدایی از پدرش نیامد، راه کج کرد و در حالی 

که سرش از افکار متفاوت پر بود خود را کنار حسین 

که روز زمین نشسته بود، رساند و کنارش جا گرفت، 

با تردید سر چرخاند و به نیم رخ حسین زل زد. 
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خواست از او پنهان موضوع چه بود که پدرش می

دانست؟ بماند! به راستی هنوز چه چیزهایی را نمی

را که آن شب  گشتی در ذهن خود زد تا  مجید نامی

نحس در رستوران با نام برادر پدر یا همان عمویش 

خواست از جانشان؟ شناخت را به یاد بیاورد ! چه می

 خواست بگوید به پدرش؟اصال چه می

 حسین؟-

 امیرحسین با صدای آکام سر چرخاند.

 هوم؟-
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 شناسی؟تو مجیدو می-

امیرحسین کامل و متعجب به سمت آکام چرخید، 

موبایلش را روی زمین گذاشت و در حالی که موهای 

فر و حالت دارش را از مقابل دیدگانش به باالی سر 

 کرد، پاسخ داد:هدایت می

 چی؟-

آکام مضطرب انگشتان دستش را به بازی گرفت و 

 کرد.دوباره سوالش را تکرار 

 شناسی؟مجیدو می-

عموته یه بار که بابات گفت بهت، عموی -

کوچیکت...همسن و سال من باید باشه فکر کنم یه 

 سال بزرگتر البته!
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 آکام مردد لب با زبان تر کرد و پرسید:

 طور آدمی هست؟ بد یا خوب؟ چه-

دانست، کامل امیرحسین که دلیل سواالت آکام را نمی

 و مقابلش نشست.  به سمت پسر چرخید

 دونم ولی فکر نکنم بد باشه! نمی-

صدای مضطرب و ناآرام پدرش در گوشش زنگ 

 خورد.

 دونی؟امیرحسین تو از گذشته چی می-

خورد را برداشت و در حسین موبایل را که زنگ می

 همان حال گفت:

 دونی!همون قدر که تو می-

 ی بابا باید ترسید؟از آدمای گذشته-
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ین که قصد جواب دادن به موبایل را نداشت امیرحس

 با سوال آکام تماس را ریجکت کرد. 

چیزی شده آکام؟ این سواال چیه؟ اون بیرون چیزی -

 گفتن؟

آکام اما در سکوت منتظر پاسخی از سمت امیرحسین 

 بود.

ی پدرتن!  شاید بد، شاید آدم های گذشته خانواده-

 خوب!

پاهایش را زیر تن جمع آکام حرفی به زبان نیاورد، 

 کرد و سر به زیر زوم فرش شد.
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 آکام از چی می ترسی؟-

 پسرک ناالن سر باال آورد.

دونم ولی دلشوره دارم، انگاری یه اتفاقی قرار نمی-

هست بیفته. به این مجید از وقتی دیدمش حس 

 خوبی ندارم. 

 مجید بد نیست واقعا!-

ی آکام اما قانع نشده دست زیر گذاشت و به پنکه

مقابلش خیره شد. با هر بادی که به صورتش برخورد 

 کرد. بست و باز میکرد، یک دور چشم میمی

 فاطمه و مجید هیچ وقت بد دادیار رو نخواستن. -

 آکام سوالی نگاه امیرحسین کرد. 
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 کوچیک ترین خواهر و برادر بابات!--

پسرک سر تکان داد که با سر و صدای پیچیده در 

خانه سر باال آورد و نگاهش به پدر و ابوالفضل که 

وارد شده بودند افتاد. امیرحسین از کنارش برخاست 

سمت پدرش رفت. در همان بین نگاه دادیار و به 

ی آکام را شکار کرد اما خیلی متوجه ی گرفتهچهره

نشد که چه اتفاقی افتاده است که پسرک چهره درهم 

کرده است. تا آخر شب آن جا ماند و هر چه سعی 

کرد بفهمد آکام چرا درهم است متوجه نشد و هر بار 

 ت. درهایش نداشپرسید پسرک پاسخی برای حرف

نهایت حول و حوش ساعت یازده امیرحسین آکام را 

اجبار به ماندن کرد و پسرک که از همه چیز باخبر بود 

در سکوت تنها قبول کرد که بماند. با آرام و ابوالفضل 
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خانه را ترک کردند و ابوالفضل که ماشین نیاورده بود 

به همراه آرام با دادیار رفتند. از خانه که خارج شدند، 

 دیار نگران رو به ابوالفضل پرسید:دا

 آکام یه جوری نبود؟ حس می کردم سر حال نیست.-

یه  دونمتا قبل از این که بیای خیلی خوب بود، نمی-

 هویی چی شد!

دادیار لب گزید و از آینه به آرام که صندلی عقب جا 

گرفته بود نگاه دوخت که ابوالفضل هم حرف 

 همسرش را تایید کرد.

  

 خوب بود، اما اومدنی گرفته بود. آره -
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دادیار نگران دست به پیشانی دردناکش کشید و لب 

 زد:
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قرص منو بده از داشبورد، همه چی چرا بهم ریخته -

 آخه!

ابوالفضل به تاسف سر تکان داد و پس از برداشتن 

ای از آن خارج کرد و به دست ی قرص دانهبسته

 دادیار سپرد.

 خواد چی بگه خبر دارید؟االن مجید می-

 ابوالفضل سر گرداند و در جواب آرام گفت:
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 یه حدس هایی می زنم من!-

دادیار دست روی فرمان گره زد، قرص را بدون آب 

 بلعید و نگاه به ابوالفضل داد. 

آکام مربوط باشه؟ به ممکن هست به ناف بر بودن -

خصوص  صدرا شماره ات رو هم پیدا کرده هیچی 

 بعید نیست!

 عصبی دست روی ران پا کشید و غرید:

این لعنتی ها یهویی از کجا پیداشون شد، بعد از -

 پونزده سال چی می خوان آخه!

 کنم! از کجا فهمیدن من کجام چی کار می-

 نیم نگاهی نثار ابوالفضل کرد و پرسید:

 دونی مجید از کجا فهمیده من این جام؟تو نمی-
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 ابوالفضل شانه باال انداخت.

 نه واال، اصال نپرسیدم ازش!-

 چه اتفاقی داره میفته؟ واقعا گیجم. -

کرد، این آرام که در سکوت به آن دو مرد گوش می

 بار کمی خود را جلو کشید و گفت:

ه! اد کمیدادیار االن اونا دیگه کاری از دستشون بر ن-

می خوان چی کار کنن؟ آکامو به اجبار ببرن سر 

ی عقد؟ به نظرت واسه بچه ای مثل آکام سفره

ممکنه؟ اصال ممکن باشه مگه می ذاریم چنین اتفاقی 

بیفته؟ دادیار ترس تو همه چی رو خراب می کنه، اگر 

اتفاقی بیفته تو این اتفاق آکام باید به تو تکیه کنه نه 

 ی تو رو ببینه. ون و ترسیدهاین که تن لرز

 انگشتانش را به دور فرمان حلقه کرد و لب زد:
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آرام واقعا انگاری میون یه میدون جنگ افتادم و -

دونم چی درسته و چی غلط، این که یه هویی نمی

اصال از کجا اومدن. یه هویی چی شد که تو یه زمان 

 کم همه اومدن وسط.
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 ابوالفضل بی طرف دست باال برد.

 نهایت موافقم.با آرام بی-

 آکام اگر بره چی؟-

زن جوان مبهوت از تفکراتی که در سر مرد 

 گذشت، کمی خود را میان دو صندلی کشید. می
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 دیوانه شدی؟ آکام چرا باید چنین کاری انجام بده؟-

ابوالفضل مشکوک سر به سمت دادیار چرخاند و 

 اش را به در ماشین تکیه زد. تنه

 کنی!تو یه چیزی رو داری ازمون پنهون می-

ای انگشتان دادیار به دور فرمان گره خورد و ثانیه

 پلک روی هم گذاشت. 

 یه چیزی که به مرگ آفرین مربوطه آره دادیار؟ -

 همچنان سکوت میانشان حاکم بود. 

 پس هست.-

ابوالفضل خشمگین دهان باز کرد که دست آرام روی 

اش به نرمی تکان خورد و او را به آرامش دعوت شانه

 کرد. 
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آخه نگاهش کن آرام! شبیه پسر بچه ها پنهون می -

دونه باید بگه تا قدر احمق هستش که نمیکنه. ان

 کمکش کنیم.

کسی از چیزی خبر نداره، فقط عذاب وجدانش -

 کشه، همین!داره میخودمو 

آرام غمگین نگاه به اویی که همچنان فرمان را میان 

 فشرد انداخت. انگشتانش می

 این که شاید خودم باعث مرگ مادر بچه ام شدم. --

ابوالفضل متحیر مات دادیار ماند، در لحظه چیزی در 

سرش شکست اما به سرعت آن را پس زد. سجاد 

 را نداشت.  نوجوان توان آسیب رساندن به کسی

 قصد نداری این درد رو تموم کنی؟-
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 دادیار دردمند سر چرخاند و گرفته لب زد:

گم، شه بذاری بعدا؟ سر فرصتش همه چیو میمی-

گم تا از گم...میره، اینم میذاتا همه چی داره لو می

 ی چندین و چند ساله راحت بشم.دست این غده
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او گفت و ابوالفضل آرزو کرد تا دادیار مقصر مرگ 

آفرین نباشد. او گفت و ابوللفضل ترسید از آن که 

ی دادیار در گذشته کاری دست خود داده باشد. ادامه

راه در سکوت گذشت و پس از وارد خانه شدن، 
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ابوالفضل روی کاناپه نشست و آرام مضطرب به او 

با ذهنی درگیر خود خیره شد. دادیار اما در آشپزخانه 

 را مشغول کرده بود. 

 ری؟دادیار چند  وقته پیش مجد نمی-

 که سوی او باز گردد پاسخ داد:مرد جوان بدون آن

رم اما تازه حرف چند وقتی می شه که دیگه نمی-

 زدم فردا قرار گذاشتم برم پیشش. 

بیا بشین ما هیچ کوفتی نمی خوریم، این جا هم -

 ی. نیومدیم برای مهمون

دادیار لب گزید و خسته به سمت پذیرایی قدم 

ی برداشت. مقابل ابوالفضل نشست و دست روی تنه

 ی او شد. کاناپه دراز کرد در همان حال خیره



 

Romanzo_o 1518 

بگو، بگو اون چیزی که خودت رو باعث و بانیش -

 دونی.می

مکثی کرد، به جلو خم شد و انگشتانش را درهم گره 

 زد. 

 دونه؟دکترت می-

وی هم گذاشت و به این منظور تایید خود را پلک ر

 رساند. 

 خب؟-

 گه مقصر نیستم. می-

ی دادیار خالصه شد در خارج به اتمام رسیدن جمله

کردن نفس عمیق ابوالفضل از سینه. مجد را 

 شناخت، انسان به شدت با منطقی بود!می
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این همه سال همیشه فکر می کردم یه چیزی هست -

 اما...

ی دادیار خانه، نفس عمیقی از سینه با صدای زنگ

 خارج شد و از جا برخاست.

 با چی اومده؟-

دادیار در جواب ابوالفضل شانه باال انداخت و به 

ی مجید در کنار سمت آیفون رفت. با دیدن چهره

دختری جوان، لب به دندان گرفت و با مکث در را 

 گشود.
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 تنها نیست.-

 همسرشه شاید!-

 دادیار طلبکار سمت ابوالفضل چرخید. 

 دونی از مجید؟قدر میتو چه-

 ابوالفضل جلو آمد و دادیار را به کنار راند. 

ی ما موند به همون اندازه که چند روز اومد خونه-

 کردی بنده خدا رو ببینی.چون تو حتی قبول نمی

جوان آشفته از در فاصله گرفت و پنجه درون  مرد

موهای خود فرو برد. دیگر درست و غلط زندگی 

خود را باخته بود. به سمت اتاق خود قدم برداشت، 

وارد شد و در را بست. بدون روشن کردن چراغ روی 
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تخت نشست و به دیوار سیاه رنگ زل زد. مشکلی با 

ویی که مجید نداشت و اصل ماجرا باز می گشت به ا

های مجید هراس داشت. در و دیوار اتاق به از گفته

آورد. از جا برخاست و بی رج رج تنش فشار می

آمد به سمت توجه به صداهایی که از خارج اتاق می

کمد گام کوچکی برداشت و مقابل آن نشست. در 

کمد را گشود، جفت دستانش را روی ران پا رها کرد 

د را دید زد. دستان ی انتهای کمو نگاهش آن جعبه

اراده باال آمد و به سمت جعبه حرکت حیایش بیبی

ی فرسوده و قدیمی را به سمت خود کشید کرد. جعبه

های داخل جعبه را و در آن را گشود. مدارک و کاغذ

کنار زد و کامل داخل جعبه دست فرو برد، با برخورد 

اش به عروسک، قطره اشکی سرانگشتان لمس شده
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دانست پای عروسک ای چکید. نمیقهوه روی کارتن

بود یا دستش اما آن را از جعبه خارج کرد و در حالی 

زد به عروسک خیره شد. که به در کمد تکیه می

دیدش در سیاهی نرمال شده بود و نور مهتاب از 

را  تابید. انگشت شستشپنجره مستقیم به عروسک می

روی خط سیاه دهان عروسک کشید و بغض کرده 

ت سر به در کمد کوبید. این عروسک تنها یادگار پش

آفرین بود! نگه داشته بود تا زمانی که آکام همه چیز 

را فهمید به پسرک بدهد. انگشت عروسک بافت را 

 تکان داد.
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این عروسک را مادر آفرین درست کرده بود، مادر 

اشت دخترک! خیلی تالش کرد تا هوای مهربانی د

دخترش را داشته باشد اما نتوانست که نتوانست! 

چشم بست و پیشانی به پیشانی عروسک چسباند. 

زمان عقد این عروسک دست دخترک بود و صدرای 

عوضی به اجبار آن را گرفت و در کوچه پرت کرد. 

خوب به  یاد داشت، آخر شب عروسک را از کوچه 

ی میان حیاط، شیرآب و آب یخ زده برداشت و با

عروسک گلی شده را شست و آن را برای آفرین نگه 

داشت تا صبح به او بدهد اما در اتاق زمانی که مادر 

دخترک به اجبار یادشان داد که چه کنند و اجبارشان 

اندیشیدند که کرد هر دو ترسیده تنها به اعمالی می
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را اجبار  تصوری از آن نداشتند. زمانی که دخترک

ی او بگذراد. زمانی که به کردند تا دست روی سینه

شان کردند حالش از همه چیز اجبار با یک دیگر یکی

خورد. صبح زود عروسک را به دخترک داد به هم می

اما آفرین آن را  ندید و تنها چنگ دستان و انگشتانش 

را روی تن و بدن پسرک نشاند. آفرین از آن روز به 

او را هم کنارش خاک کردند. دخترک را بعد مرد و 

کشتند و او هر چه سعی کرد روح خود را به تن 

آفرین تزریق کند، نتوانست که نتوانست. آفرین 

نخواست که زنده شود و زندگی کند! او هم 

ای ی دیگری مگر داشت؟ با تقهخواست اما چارهنمی

که روی در نشست، پیشانی از عروسک گرفت و آب 

فرستاد که سیبک گلوی دردمندش به دهان فرو 
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سختی باال و پایین شد. بدون نگاه دست عقب برد و 

عروسک را درون جعبه و میان کاغذ و مدارک 

 دروغین پنهان کرد. 

قول می دم یه روزی بدمش به پسرت! قول می دم -

یه روزی آکام همه چیو بفهمه حتی اگر اون روز منو 

 بدونه، هیچ وقتول کنه! حتی اگر منو مقصر رفتنت 

کردم این کارو کنی، واقعا مقصرم؟ من فکر نمی

 ترسوندمت آره حق داری اما این رسمش بود؟

 باز سر به کمد تکیه زد و تکیده لب زد:

خسته شدم آفرین، تازه داشتم نفس کشیدن رو یاد -

می گرفتم اما دوباره اومدن که نفسمو ازم بگیرن! اون 

اطر پارتیت بگیره، به خباال تو پارتی بازی کن شاید 
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من نه ها به خاطر پسرت این بار پیشمون باش. آکام 

 توان شکستن نداره.

 

  

324 

 

ی بعدی گوشش را خراش داد، او اما بی توجه تقه

نگاه بست و شب نگاهش را خاموش کرد، حتی با 

 صدای برخورد سرش با در کمد هم چشم باز نکرد. 

آفرین وقتی رفتی فکر کردی به آکام؟ به این که -

جواب پسرتو چی باید بدم؟  ادعا داشتی از آکام 
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 نسبت متنفری اما من که عشق تو چشماتو می دیدم

 بهش!

 ی بعدی برابر شد با صدای ابوالفضل.تقه

 دادیار. -

انگشتانش میان جعبه در هم گره خوردند و صدای 

خش خش کاغد در سرش پیچید. دست آزادش را 

کنار خود روی زمین گذاشت و چشم گشود. تاری 

دیدش به تخت و دیوار مقابل چیره شد، نگاه سیاهش 

در و دیوار سینه  دو دو می زد و نفس زورگویان به

کوبید. دست روی زمینش را بلند کرد و به مشت می

ی میز تحریرش گرفت که با برخورد دستش به گوشه

جسمی و پرت شدن آن به روی زمین باز چشم روی 

هم فشرد. این بار دیگر تقه جوابگو نبود، شخصی 
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هاو البته صدای قبلی وارد اتاق شد که از قدم

شد. با روشن شدن اتاق تشخیص داد ابوالفضل با

هایش گذاشت و با صدایی فشار بیشتری روی پلک

 خش دار غرید:

 آم.خاموشش کن، االن می-

ابوالفضل بی توجه جلو آمد و مقابل دادیار زانو زد، 

ی دادیار گذاشت و با نگاه دست روی زانوی خم شده

مسیر دست او را دنبال کرد و دست درون جعبه فرو 

ل جعبه را درآورد. نگاهش روی برد. جسم نرم داخ

عروسک چرخید و تلخ تبسم کرد، عروسک را مقابل 

 دادیار تکان داد و لب زد:

 پس بحث اینه!-

 ی رفیق روزهای سختش شد.دادیار تنها خیره
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 کنیم. پاشو رفیق پاشو باز همه چیو درست می-

ی خوفناک برگرداند و آن را عروسک را درون جعبه

دفن کرد و بعد از بستن در آن، میان کاغذ و مدارک 

 دست به سوی دادیار گرفت و تای ابرو باال انداخت.
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 . خورهپاشو ببینم که زانو زدن هیچ جوره بهت نمی-

کف دستش را روی دست او نهاد و با یک فشار 

ا اید روی پابوالفضل روی پا ایستاد. همین بود او ب

آموخت، احتماال روزی هم داروگ به ایستادن را می

سرزمین بارانی او چنگ بزند و خوشبختی را نشانه 
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وار سمتش هدف بگیرد. ابوالفضل کنار دادیار خم شد 

و جا مدادی فلزی را از روی زمین کند و کنار عکس 

 آکام روی میز گذاشت.

ه شدبریم داداش، بریم که این قصه خیلی طوالنی -

 همین روزا باید تمومش کنیم.

 برداشت از حرف ابوالفضل لب زد:بی

 خوش یا تلخ؟-

مرد جوان گنگ به صورتش خیره شد تا این که 

 متوجه منظورش شد.

 برای ما  تو زندگی تو تلخی معنایی نداره. -
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دادیار خندید و ابوالفضل نتوانست تشخیص بدهد 

طعم انار خونی که  روی صورتش افتاده، به رنگ و 

 ی آفرین!شده است یا به تلخی خون ریخته

دست پشت کمر دادیار گذاشت و او را به خارج اتاق 

 هدایت کرد. قبل از خروج نگاهی به خود میان آینه

ی پیراهنش را درست کرد. جلوتر از انداخت و یقه

ابوالفضل خارج شد و در نگاه اول نگاهش به کودک 

ن صورتی روی زمین دختری افتاد که درون پیراه

نشسته بود و اسباب بازی کوچکی به رنگ پیراهنش 

در دست داشت. نگاه از دختر بچه گرفت و به  زن و 

 به روی کاناپه داد. مرد نشسته

 خوش اومدید.-
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کالمش هرچند سرد اما لبخندش واقعی بود. قبل از 

آن که مجید یا مریم سخنی به زبان بیاورند مقابل آیناز 

ی مادرش نشست، گویا دخترک از چهره چهار زانو

هیچ به ارث نبرده  و کامل شبیه به مجید بود. دست 

دراز کرد و موهای دخترک را لمس کرد، موهای 

حالت دار و فر آیناز یادآور دختر بزرگی شد که 

لرزید. گریست و میساعتی پیش در آغوشش می

ی آیناز را ی گل انداختهناخودآگاه انگشتش گونه

 کرد.لمس 
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 تو چه قدر نازی!-

ی دادیار مجید متعجب به برادرش خیره شد، از گفته

 انتظار چنین رفتاری را از او نداشت. 

 اسمت چیه؟-

آیناز سر باال آورد و به مادرش خیره شد و مریم با 

لبخند ملیحی سر تکان داد. دخترک باز به سمت 

شناخت سر چرخاند و با صدای مردی که نمی

 اش روی هم تکان خورد. ای لبان صورتیکودکانه

 آیناز.-

لبخند دادیار واقعی تر شد و جفت دستانش را سمت 

 دختر بچه دراز کرد. 

 ؟میای بغلم-
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آیناز دستانش را مانند مرد دراز کرد و دادیار جسم 

کوچک و تپل دخترک را در آغوش گرفت. اول از 

همه سر میان موهای آیناز فرو برد و بوی شامپوی 

اش را درون ریه کشید. بوی خوش بوی کودکانه

داد عاشق بوی کودکان بود، همیشه بعد از خوشی می

از جا  بویید.حمام کردن آکام کودک او را می

برخاست و باز به سمت برادر و همسرش رفت. 

دخترک مقابلش که به عنوان همسر برادر به او معرفی 

شده بود در آن چادر سیاه و روسری بنفش کم سن و 

ی مرد جوان آمد. آیناز سر روی شانهسال به نظر می

گذاشت و چشم بست، دادیار با دیدن حرکت دختر 

 لبخندش را عمیق تر کرد. 
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بخشید بچه ها نقطه ضعف منن، خیلی دوستشون ب-

 دارم.

 مجید هم همین طوره. -

صدای از سمت دخترک چادری آمد، نگاهش را روی 

 او کشاند مریم قدمی جلو آمد. 

 احتماال نشناسی، وقتی رفتی خیلی کوچیک بودم.-

ی دستانش را دور آیناز تنگ تر کرد و دادیار حلقه

 د. ی نگاه فندقی دختر شخیره

 مریمم، دختر عمه!-

دادیار با یادآوری ناف بر بودن مجید به شدت  سر 

باال آورد، تازه یادش آمده بود که برادر کوچکش هم 

 یکی از قربانیان این رسم بود.
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 شما دوتا...-

مکثی که به میان انداخت باعث شد که مجید خود 

 ی حرف دادیار را بگیرد. ادامه

 دوست داشتیم. اینم قسمت ما بود اما همو-

 خوشحالم.-

دانست که کلمه از اعماق وجود و تنها خود خدا می

دادیار خارج شده است. واقعا خوشحال بود که مجید 

 خوشبخت شده است.
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ی خوشحال بود که بین سه عضو کوچک خانواده

 بود و بس! ضرغامی تنها کسی که آسیب دید او
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 خیلی کوچولو بودی از مجید کوچیک تر بودی. -

ی چادر مریم به آرامی سر باال و پایین کرد، گوشه

سیاه را میان انگشتانش مچاله کرد دروغ نبود اگر 

گفت که کمی از این پسردایی تازه پیدا شده می

 کشید. خجالت می

 دو سال.-

ن ییدادیار هم نیمچه لبخندی روی لب گذاشت، سر پا

آورد و کف دست روی کمر دخترک نوازش وار باال 

 و پایین کرد. 

 آکام نیست؟-

ابوالفضل  لب روی هم فشرد، به کاناپه تکیه زد و 

کف دست روی دست آرام گذاشت و دادیار در 

 جواب برادر کوچکش لب زد:
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 دم فعال نباشه تا اول خودم بفهمم.نه ترجیح می-

سر پایین آورد  با جنبش موجود کوچک در آغوشش،

و به  آیناز که دست و پاهایش را برای رهایی تکان 

داد، نگاه دوخت. چشمان سیاه دخترک پدر و می

کاوید، تبسمی روی لب گذاشت و به مادرش را می

آرامی و لطافت دخترک را روی زمین گذاشت. سر 

 خم کرد، زیر گردن او را بوسید و گفت:

 بدو برو پیش مامان و بابا. -

ا از ما کندی؟ من، فاطمه حتی آبجی مریم و چر-

 آبجی عاطفه...ماها دوست داشتیم.

گذشته به تلخی مقابل دیدگانش بساط پهن کرد، آن 

روزها سخت بود و سنگی! مرگ را به یادآوری آن 

زد؟ داد. مجید از کدام عالقه دم میروزها ترجیح می
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 ایهمانی که هر کدام را به کناری کشید و پسر بچه

یزده ساله را به میان انداخت؟ برادرش زیادی س

 چرکین؟دلخوش بود یا او زیادی دل

دوست داشتن؟ معنای دوست داشتن برای من فرای -

 این چیزاست مجید! 

اش را مجید ضربی با پا گرفت و دست مشت شده

 روی ران قرار داد.
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کرد که کار میمن که بچه بودم، فاطمه باید چی-

نکرد؟ مریم و عاطفه هم از زن بودن بله قربان گو 
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بودن پدر و شوهرشون رو یاد گرفتن، مادرمون تو 

آشپزخونه بودن رو یادشون داد، قدرتی برای دفاع 

 نداشتن. 

 فاطمه بحثش از همه جداست. -

 مجید تلخندی زد و پرسید:

همون نخواستی هیچ وقت از خودت بهش  واسه-

 خبری بدی؟

راهه زدن مجید، چشم روی هم دادیار عصبی از بی

 گذاشت تا آرامش خود را حفظ کند.

ی آفرین! من رسید به خانوادهخبر گرفتن از من می-

خواستم، بدون یه زندگی راحت برای پسرم می

کشم، فهمدید، پیدا استرسی که این چند وقت دارم می

ی آفرین کردید خب! چی شد؟ زودتر از شما خانواده
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زندگیو زهرمارم کردن. صدرای عوضی گند زد به 

 همه چی! 

 سجاد...-

صدا بلند کرد و دست در هوا تکان مالحظه کمی بی

 داد.

 سجاد مرد مجید، دادیار!-

ابوالفضل دست به بینی کشید و مضطرب به آرام نگاه 

توانست خونسرد کرد، دادیار در برابر گذشته نمی

 باشد. 

به نظرم بذارید فردا صحبت کنید، بعد از این همه -

 وقت همو دیدید!

 دادیار جدی به سمت آرام چرخید و گفت:
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ی مجید هم آکام فقط امشب خونه نیست، به عجله-

 اومد بخواد تا فردا صبر کنه!نمی

گم اما می شه منطقی رفتار کنی؟ اشتباه کردم من می-

گم که تا آخرشم پای قبل از گفتن همه چی اینو می

 دم.مونم و تاوانشو میاشتباهم می

ی لبش ی برادرش چرخاند و گوشهنگاهی میان خانه

فت. برادر! کدام برادری که نزدیک پانزده سال از باال ر

 خبر بود. او بی

گذره که قدری میاز آخرین باری که دیدمت ان-

 صمیمیتی نباشه بینمون!

 پوزخندی زد و افزود:

قدری می گذره که من برای تو و تو برای من ان-

بیشتر شکل یه غریبه باشیم تا برادر...اما بازم شاید 
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خیلی روزا تو این پونزده سال تو خودت ندونی اما 

سرم بودی و از ته دل دوست داشتم که ببینمت، 

کردم بابا و صابرم مثل من باشن! اون همیشه فکر می

شد و روزا ما هم حال خوبی نداشتیم...بابا تهدید می

 خوردیم.ما چوبشو می
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ی دادیار پیچید، قبل از آمدن سکوتی غریب میان خانه

هزاران باره به ذهنش سامان داد تا هر چه در دل دارد 

اش همه چیز از سر را بگوید اما با دیدن برادر دیرینه

 پر زده بود.
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خودت یادته قبل از رفتنت می گفتن به همه می گن -

رو  اونی که به آفرین تجاوز کرده تویی اگر آکام

 قدر بابایکشید چون انبهشون ندی! به پلیس نمی

آفرین گند باال آورده بود که پاشون به پلیس و 

خواستن! خیلی یادم شد. پول میکالنتری باز نمی

 نیست. 

 نفس عمیقی گرفت و کمر به مبل تکیه داد. 

بابا هم تاوان داد، اون پولی که به ازای عقدتون -

نش بیرون کشیدن، باز ی جوگرفته بود رو از شیره

برگشت روستا! خیلی دنبالت گشتن...خیلی زیاد اما 

 دستشون بهت نرسید. 

نگاهی به ابوالفضل انداخت که با دقت او را 

 کاوید. می
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دایی حیدر خوب پدری کرد و از دست اون آدما -

 نجاتت داد.

 ای لبتلخ سر به زیر انداخت و خیره به میز شیشه

 زد:

 من و صابر شد برادر!ابوالفضل به جا -

 ی لیاقتش دیگه مجید، مگه نه؟هر کسی به اندازه-

صدای ابوالفضل و زهر حرفش باعث شد با شدت 

 های دودوزنسر باال بیاورد. ابوالفضل با دیدن مردمک

 ی مبل گذاشت.و غمگین مجید  دست روی دسته

قدر بچه بودی که کسی ازت منظورم به صابره! ان-

 شته باشه.توقع برادری ندا

 کاش یکم بزرگتر بودم. -
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دادیار خسته از دست مجیدی که کلمات را به بازی 

 گرفته بود، گفت:

 اومد!نشدی، بودی هم از دستت کاری بر نمی-

 هات...زهر داره حرف-

 مکثی کرد و نامش را روی لب راند.

 دادیار!-

آرام به تلخی سر تکان داد و از میان ابوالفضل و 

. به سمت آشپزخانه گام برداشت، دادیار برخاست

هایش به کف زمین صدای صدای برخورد صندل

 حاکم بر فضای خانه بود. 

 زنم.من زهردار حرف نمی-



 

Romanzo_o 1547 

بزنی هم حق داری...محق ترین آدم این قصه تویی -

 دادیار!
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مرد جوان را زینت داد و انگشت ی تلخندی چهره

 روی لبانش کشید.

قصه! کاش واقعا همه چی یه قصه بود، یه رویا یه -

زنی زندگی من ای که ازش دم میخواب...این قصه

 بود و هست مجید. 

در برابر سخنان حق برادر، سکوت کرد. انگشتانش را 

درهم گره زد و خسته سر به زیر انداخت. با صدای 
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آلودگی باال آوردند، دخترک با خواب آیناز همه سر

 کشید. چادر مادر را می

 آد. ماما...خوابم می-

مریم دخترک را در آغوش گرفته از جا برخاست و با 

 نگاهی پر از شرمندگی رو به دادیار پرسید:

 شه یه جا بگی لطفا، آیناز رو بخوابونم؟می-

ی آویزان دخترک، باعث آلود و چهرهچشمان خواب

ی دادیار شد. از جا برخاست و در همان زمان خنده

صدای موبایل ابوالفضل برخاست، دادیار اما بی توجه 

به درب اتاق آکام اشاره کرد و به آن سمت حرکت 

 کرد. 

 بیا تو اتاق آکام بخوابونش. -
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در برد و در اتاق را گشود، دست به پریز برق کنار 

روشنش کرد. سبک اسپرت اتاق پسرک اول از همه 

چشم مریم را زد. حال اما منظور مجید از زندگی 

شد. اتاق پسرک هیچ شاهانه برای آکام را متوجه می

کم نداشت. دادیار از کمد دیواری اتاق بالش کودکی 

 آکام را درآورد و به سوی زن برادرش حرکت کرد.

 رو تخت بخوابونش. -

نفس عمیقی کشید و در حالی که قصد خروج سپس 

 از اتاق را داشت گفت:

 من تنهاتون بذارم.-

 سرچرخاند اما با صدای زن جوان ایستاد. 

 دادیار.-
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 در پاگرد چرخید و نگاه او انداخت. 

 زندگی قشنگی داری! موفقی...-

اش را نشان نگاه در اتاق چرخاند و شادابی چهره

 گرفت.
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کنه، اگر پسرت فکر می کنم خوب زندگی می-

 موندی شاید هیچ وقت این زندگی رو نداشتی.می

 مرد جوان به چهارچوب در تکیه زد.

 شاید...آره! اما مریم...-

 به در و دیوار اتاق پسرش خیره شد و لب زد:
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مونه، شاید هم مادر میپسر من همیشه تو حسرت -

اگه آفرین بود و این چیزایی که تو می گی نبود، 

 خوشبخت تر بودم.

 مریم آیناز در آغوش روی تخت نشست و پرسید:

تو مگه آفرین رو دوست داشتی؟ مگه یه اجبار -

 نبود؟

 دادیار سر تکان داد و دم و بازدمی گرفت. 

واسه من آره ولی شاید برای پسرش مادر خوبی -

شد. شاید آکام وقتی کسی جلوش از مادر داشتن می

خورد. آفرین رفت اما ردپاش گفت، حسرت نمیمی

 تو خط به خط زندگی من و آکام دیده می شه. 
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آیناز خسته دستان تپلش را باال آورد و دور گردن 

وید و ی دخترک را کامادر حلقه کرد، چشمان بسته

 در نهایت تکیه از چهارچوب گرفت. 

 شه. من برم، داره بیهوش می-

اش از سمت مریم تنها لبخند بود، زن پاسخ جمله

جوان را تنها گذاشت و به سالن برگشت اما با دیدن 

 ابوالفضل که برپا زده بود چهره درهم کرد.

 کجا؟-

شرتش را از روی کاناپه ابوالفضل به سرعت سویی

 گفت:برداشت و 

 داداش زنگ زدن باید برم بیمارستان. -

 سپس سر به سمت آرام چرخاند.
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 عزیزم برو آماده شو برسونمت. -

 آرام کجا؟ بذار بمونه لطفا!-

 سپس نگاه ملتمسش را به ابوالفضل انداخت. 

 دونه، هر طور راحته.بمونه خودش می-

 مونم.می-

ابوالفضل سری تکان داد و این بار رو به مجید و 

 دادیار گفت:

 بذارید صبح حرف بزنید منم بیام.-
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 مجید که برخاسته بود، آشفته لب زد:
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 اما...-

 اما بی اما.-

 به سمت دادیار کامل چرخید.

تو مگه خسته نیستی؟ از صبح رو پایی! کلی هم -

چقدر می کشه ذهنت مگه؟ مجید  تنش داشتی. دیگه

و مریم هم خسته ان بخوابید صبح حرف 

 بزنید...نهایت یکم دیر می ری مطب.

 آکام...-

ابوالفضل نگرانی دادیار را درک کرد، برادرانه دست 

 ی او گذاشت. روی شانه
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با امیرحسین می خواستن برن پارک آبی تا عصر بر -

نمی گرده. بعدشم برگرده، عموشه مجید! شما تا قبل 

 اومدنش فقط حرف هاتون رو بزنید. 

دادیار در فکر  سر تکان داد و ابوالفضل به سرعت 

پس از خداحافظی خواست خانه را ترک کند که 

ه  بدادیار به اجبار سوییچ ماشینش را دست او سپرد. 

سالن که برگشت با مجیدی رو به رو شد که سر به 

ی ناخنش درگیر بود. در همان زیر انداخته با گوشه

زمان تازه متوجه زخمی بودن صورت مجید شد. 

ی پیشانی و لبش زخم شده بود و زیر چشمش گوشه

 آمد.کبودی به چشم می

چهره درهم کرد از زخمی بودن صورت برادر! اما 

ود را گرفت تا سوالی در این باره جلوی کنجکاوی خ
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نپرسد. سالن خالی بود، آرام پیش مریم رفته بود. 

اش را به سمت برادر کوچکش های آهستهگام

برداشت. به آرامی کنار او روی مبل جا گرفت و 

مجید به قدری درگیر بود که حتی متوجه نشستن 

دادیار نشد. دلتنگی که انتهای قلبش و زیر آن گرد و 

چندین ساله ریشه زده بود، طبیعی بود؟ مجید از غبار 

او شش سال کوچک تر مردانه پدر یک کودک بود و 

 یک زندگی جدا از خانواده داشت. 

 به اجبار زنت دادن؟-

مجید سر به سمت صدا چرخاند، کمی طول کشید تا 

 سوال برادر را در سر تجزیه و تحلیل کند. 

یگه فقط قدر از بچگی گفتن و گفتن دمریمو ان-

نگاهم خودشو می دید از نوجوونی! آخرشم بیست و 
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یک سالگی ازدواج کردیم. کسی نپرسید همو می 

 خواستیم.خواید یا نه ولی خب خوشبختانه همو می
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ی مبل گذاشت و سوالی دادیار آرنج دستش را گوشه

 که ذهنش را درگیر کرده بود را پرسید. 

 دانشگاه رفتی؟-

مجید با حس سردرد عمیقی در پشت سرش، سر به 

کاناپه تکیه زد. دقیقا مکانی که صدرا به زمین کوبیده 

 بود، درد داشت.



 

Romanzo_o 1558 

فوق دیپلم گرفتم، ول کردم...االنم یه مغازه کوچیک -

 دارم، اون جا مشغولم. 

 خوبه...خداروشکر.-

 اش را به برادر داد. ه خستهمجید نگا

هرچیزی که فردا بفهمی از قصد نبوده، همین رو -

باور کنی برام بسه! حتی اگر آخرش باز نخوای منو 

 ببینی...داداش!

 اش آتش به جان دادیار زد.آخرین کلمه

چه کردند که حتی با برادرش هم غریبه بود؟ چه 

دانست. چه کسی کردند با او که هیچ از برادرش نمی

کند؟ گفته هر کس که ببخشد احساس آرامش می

ی بخشید به خود و گذشتهشک اگر آن ها را میبی
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چرکین خود ظلم کرده بود. آرام از اتاق خارج شد که 

 تلخ مکث کرد. با دیدن مجید و دادیار در کنار هم 

 میری.دادیار پاشو برو بخواب داری می-

دادیار بی حرف از جا برخاست، به سمت اتاقش 

 رفت در همان هنگام ایستاد و گفت:

 کمد آکام همه چی هست، راحت باشید.-

دیگر بیشتر از این در توانش نبود برای حرف زدن! 

بیشتر از این توانی نداشت برای احترام گذاشتن. وارد 

اق خود شد، اتاقی که تنهایی هایش را، شب ات

صدایش را به های بیهایش را و حتی گریهبیداری

خود دیده بود. اتاقی که شده بود غمخوار و 

 غمگسارش!
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پیراهنش را از تن کند، خواست درون لباس کثیف ها 

بیندازد، با یاد اشک های دخترک فر فری به روی 

اش میش پیراهنش لب گزید، در این اوضاع قار

اش این را کم داشت. به تاسف سری برای زندگی

خیال لباس کثیف ها پیراهن را به خود تکان داد و بی

ای انداخت و شلوارش را با شلوارکی تعویض گوشه

اش بود از روی میز به کرد. کتابی که در حال مطالعه

زد اما دهانی برای کتاب کج کرد، خود او چشمک می

و به زیر پتو رفت. با خستگی را روی تخت انداخته 

 در خود جمع شد و پلک روی هم گذاشت.
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لیوان کاغذی به زمین پرت شد وصدای شکستن در 

گوشش زنگ خورد،  لیوان که کاغذی بود! پس چه 

 ید همچیزی شکست و نابود شد؟ مبهوت، حیران، شا

هایش سرعت بخشید.  گفته ها و زده به گامدل

خورد و در نهایت جمالت در سرش پیچ و تاب می

 شد. عقب عقباش متصل میی تلخ زندگیبه شنیده

رفت. لیزی زمین باعث سرخوردنش شد، به سختی 

ی کنارش گرفت تا پخش زمین نشود. دست به میله

شد. مینگران بود و زخم قلبش هر دقیقه عمیق تر 

دانست درست شنیده است یا نه! احتماال نمی

های او کیپ شده بود، وگرنه مگر امکان گوش

های اش را روی چشمداشت؟ دست خیس و نرم شده

نم دارش کشید، تعادلش را حفظ کرد و این بار اما 
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قبل از آن که حرکت کند، دستش به اسارت انگشتان 

س زنان ایستاد. ای درآمد، سرچرخاند و نفس نفمردانه

ای که راه زیادی طی راهی نرفته بود اما مانند دونده

دانست شاید هم ذهنش به کرده است، خسته بود. نمی

 هایش را با منطقتقال و کوشش افتاده بود تا شنیده

ای سمتی از ذهنش را کنار یک دیگر بگذارد. گفته

 ای  سمت دیگر از قلبش را!درگیر کرده بود و گفته

 چی شده؟  خوبی؟ کجا؟-

به جای پارک آبی آمده بودند ویالی دوست 

اش امیرحسین و حال هم شنیدن این تماس! نگاه مرده

را در مردمک چشمان او چرخاند، عجیب بود اما 

حتی قطره قطره آبی که از موهای حسین به روی 

کرد هم روی اعصابش بود. باید زمین چکه می
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امیرحسین این  رفت اما با وجودرفت، باید میمی

امکان وجود نداشت. آنچه که شنیده بود خارج از 

 پرسید، او اینرفت و از پدر میتحمل او بود! باید می

توانست. چشم بست و داد! اون نمیکار را انجام نمی

ی ای باز کرد. جدای همه چیز کلمهپس از ثانیه

اش کرده بود. بالیی که سر بیمارستان وحشت زده

بود؟ امیرحسین احتماال متوجه  این که  پدرش نیامده

هایشان را شنیده است، نشده بود، زیرا پس از او حرف

قطعی تماس به سرعت از رختکن چوبی فاصله گرفته 

ای به تجزیه و تحلیل زخم ها پرداخته بود و در گوشه

 بود.

خب بریم تا وقتی من پست های جدید رو می ذارم 

 �بدمیه موضوعی رو خدمتتون توضیح 
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گرده رو من کامل این موضوع که به خشم آکام بر می

دم و تا االن هم چندین کد تو داستان توضیح می

قدر نسبت دونم چهش دادم اما خب نمینسبت به

 ش دقت شده! به

آفرین زمانی که آکام رو حامله بود به شدت تو 

زایی آکام رو به دنیا آورده، افسردگی و شرایط تنش

... همه با هم دست به دست هم دادن تا حال بدش و 

 تاثیرش تو آکام به جد دیده بشه. 

جدای بحث بارداری آفرین زمان کودکی آکام وقتی 

دادیار به اجبار برای دانشگاه و درس و مدرسه و کار 

ش بذاره، ی داییمجبور بود که آکام رو پیش خانواده

آکام از شدت وابستگی زیاد به دادیار به شدت 

کرده و همین باعث شدت گرفتن  اون راری میقبی
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ها شد، در واقع همه چیز رو اعصاب و پرخاشگری

ی ها خیلروان آکام تاثیر گذاشته! دادیار تو تمام سال

زیاد تالش کرد تا حدودی از بین ببره این خشم رو، 

هم خودش و هم دکتر مجد  و تا حدودیم موفق شد 

 تنشیاما خب خشم موضوعی هستش که با هر 

 امکان داره دوباره برگرده و سر جای قبلش بشینه.  

هایی که قرار هست بخونید و تا حدودی پس پارت

ی آکام گرفته شده و گاها خوندید از خشم ناخواسته

واقعا دست خودش نیست و کنترلش خیلی سخته! تو 

 این شرایط هم دقیقا آکام این موضوع رو تجربه کرد. 

عصوم ترین شخصیتی بود که گناه ترین و مآکام بی

چوب آدم های اطرافش رو خورد فقط به خاطر 

 �اشتباه به وجود اومدنش
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بازم هر سوالی بود راجع به هر موضوعی من در 

واقعیت نیاز دونستم قبل از خوندن �خدمتم

های این چند شب پیش رو این موضوع رو پست

 �توضیح بدم براتون
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 هیچی! -

 ی آکام کوبید و غرید:امیرحسین نگران به شانه

 پس چته؟ کم موند بیفتی!-

ی در سکوت امیرحسین را از نظر گذراند و نقشه

رفت پیچاندن او را در ذهن به نمایش درآورد. باید می
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ا رفت تباید میتا از تماس پشت خط سر در بیاورد. 

بفهمد منظور از سخنان پشت خط چیست و قطعا با 

ماندن و پرسش از امیرحسین واقعیت را متوجه 

 شد.نمی

رم تو، تو نه پام سر خورد یه لحظه!خسته شدم. می-

 هم بعدش بیا. 

امیرحسین خواست حرفی به زبان بیاورد که با صدای 

دوستش به سمت او چرخید، آکام هم از موقعیت 

یش آمده نهایت استفاده را کرد و در مقابل نگاه پ

ی سفید را از روی ی امیرحسین، حولهزدهحیرت

صندلی برداشت، دور خود پیچید.  به قدم هایش 

سرعت داد و وارد رختکن شد. پرسرعت و با ذهنی 

هایش را تن زد و عجیب بود که آکام خسته لباس
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 در حساس بدون شستن خود تنها پی راه فرار بود.

هایش را تعویض کرد، و بی عرض چندین دقیقه لباس

اهمیت به خیسی موهایش کاله هودی سیاه را روی 

سر انداخت و با برداشتن ساک کوچک  از پله های 

زیرزمین باال رفت و خود را داخل ویال انداخت. با 

شدت و پا کوبان پله ها را طی کرد و به اتاقی که 

ت. ساک کوچک را وسایلشان در آن قرار داشت رف

اش درون کوله جا داد و  بند آن را روی شانه

انداخت. در اتاق را گشود و اول نگاه در خانه 

های آمده را بازگشت و به سمت در چرخاند. پله

ورودی ویال حرکت کرد. در حالی که با موبایل اسنپ 

گرفت، اطراف را کاوید تا کسی متوجه او نشود.   می

ا گشود و به سرعت خارج شد و در نهایت در خانه ر
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در در خدا را  بابت زیرزمین بودن استخر شکر کرد. 

با دیدن ماشین اسنپ مقابل خانه، با عجله سوار شد. 

را  ی پدرشبه پشتی صندلی تکیه زد و نگران شماره

ای از مکالمات گرفت. حق داشت بغض کند؟  جمله

ر تامیرحسین با ابوالفضل در سر پسر پیچید و نگران 

 مشت مقابل دهان گذاشت.
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 کارشون به بیمارستان نکشید که؟(-)
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بدل شده توسط امیرحسین و ابولفضل از جمالت رد

 آگاه نشد و اخم درون هم کشید.

 کنم.(ای بابا، اکی آکام رو سرگرم می-)

رختکن چوبی با برادرش صحبت  امیرحسین درون

هایشان را کرد که آکام حرفکرده بود و وگمان نمی

شنیده باشد. پشت سر به صندلی کوبید و از حفظ 

ی پدرش را گرفت اما ندای خاموش بودن شماره

موبایلش از صد کابوس بدتر بود. با دندان  به جان 

 ی ناخن افتاد و از پنجره به بیرون خیره شد.گوشه

عجیبی تمام سر او را فرا گرفته بود و  موزیک   درد 

پیچیده در فضای ماشین   به درد سرش افزود. عجیب 

کرد بسیار ناگهانی بود اما این روزها احساس می
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بزرگ شد و از دنیای زیبایی که پدر برایش ساخته 

 بود، فاصله گرفت. 

 گیرم دست تو رو"می

 که هیچ جایی نری

 شمپر پروازت می

 من بپری"که با 

ی پدر بود. حتی موسیقی هم برای او تداعی کننده

هایش با شخصیت چرا وجه اشتراکی میان شنیده

کرد؟ دم و بازدم عمیقی گرفت و پدرش پیدا نمی

هایش کرد. پدر همیشه پر جفت دستانش را بند گوش

پرواز او بود، نه تنها پرواز که پدرش همیشه جلوتر از 

ا تهدید نکند. پدرش همیشه او ایستاد تا خطری او ر

پدر بود! نه تنها پدر بلکه همه کس بود. سعی کرد 
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آرامش خود را حفظ کند و به خود القا کند که پدر او 

تواند چنین کاری کند. اصال شاید او اشتباه شنیده نمی

بود! شاید او اشتباه برداشت کرده بود. انگشتانش روی 

 گوش چپش درهم گره خوردند و با ضرب به

دانست راننده چه هایش کوبیده شدند. نمیگوش

گیری  به این موسیقی که از اول پخش کرده، داده 

 بود.

 "از همین اول بگم من از اوناش نیستم 

 میستممی زنن می رن من وای

 شمصد دفعه خاکم بشم پا می

 شم."قطره باشی قد دریا می

 



 

Romanzo_o 1573 

  

337 

 

پدرش چندین بار خاک شد و از نو روی پا ایستاد؟ 

 باز با خود تکرار کرد، چندین بار پر پروازش شد.

 جمالت حسین مستقیم عقل و قلبش را هدف گرفت. 

 )مجید هنوز اون جاست؟(-

 به بیمارستان که نکشید کارش؟(-)

 کنم(ای بابا، اکی اکام رو سرگرم می-)

ر به صندلی تکیه زد، کف دست روی دهان پشت س

 نهاد و سعی کرد بلند بلند نفس بگیرد. 

 دارن آخه؟(چرا دست از سر دادیار بر نمی-)
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یعنی چی؟ مگه آکام چند سالشه که بخوان زنش -)

 بدن، مگه زوره؟(

اصال مطمئنی به خاطر اون اومده؟ مطمئنی به خاطر -)

 آکام قراره بیان؟(

دیگر گره های ضد و نقیض در سرش به یکحرف

ی خورده بودند. باز دست به موبایل برد و شماره

ی همیشگی فحشی پدرش را گرفت اما تکرار جمله

را روی لبش آورد. عصبی بود و خسته! پیامکی را 

 برای امیرحسین ارسال کرد تا دنبالش نیاید. 

)یه مشکلی برای دوستم پیش اومد و مجبور شدم -

 ای شد نتونستم خداحافظی کنم.(برم، عجله

دست زیر چانه نهاد، لب به دندان گرفت و چندین 

بار متوالی پشت سرش را به صندلی 
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دانست باید چه کند! چه کسی را خفت کوباند.نمی

کند تا همه چیز را برایش توضیح دهد. شک نداشت 

ی نحس تنها بخش کوچکی را که از آن گذشته

ین خود درد بود! فهمیده بود که فهمیده است و ا

گذشته به قدری دردناک است که پدر به جا حرف 

زدن از آن روزها، سکوت را به آن ترجیح داده بود. 

با او مثل یک انسان بالغ رفتار  پدر همیشه منطقی

کرده بود، این بار همه چیز را پنهان کرد تا او آسیب 

کر نانه فدانست شاید هم او زیادی خوش بینبیند. نمی

گذاشت تصویر کرد. هر طور که بود هیچ زمان نمیمی

پدرش، تصویر بتش برای او بشکند. با چنگ و دندان 

کرد. باز از اویی که همه کس بود حفاظت می

ی پدرش را گرفت و باز هیچ! مغموم موبایل شماره
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روی ران پا قرار داد، جفت دستانش را میان پاهایش 

خود را به حرکت درآورد.   فرو برد و آونگ وار تن

چشم بست وآب دهان فرو فرستاد و سیبک گلوی به 

ی ارث رسیده از پدر باال و پایین رفت. رگ باد کرده

اش نبض زد. عجیب بود که حتی ی پیشانیگوشه

توانست بکند، نمی جمالت شنیده را درک هم نمی

ی آن ها هایش را و همهتوانست جزء جزء کند شنیده

 آورد. کاشه مانند کالفی به ذهنش فشار میقلمبه شد

شد تا یادش بدهد تحلیل کردن را! فردی پیدا می

 های کالفه کننده را!یادش بدهد فهم آشفتگی

فهمید چه چیزی باعث پنهان کاری پدرش شده نمی

است اما هر چه که بود شک نداشت  که ترس را به 

ی پدر در گوشش همراه داشته برای پدرش! زمزمه
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باعث شد از حرکت بایستاد و ذهنش را به آن سمت 

 سوق بدهد.
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 ری؟()اگر یه روزی اشتباهی از من ببینی هم نمی-

 ی خود روی حرف پدر خط انداخت.بالفاصله گفته

بعید دونم بابا، شاید! هیچی از هیچ کس نمی-)

 نیست.(

اما واقعا ممکن بود روزی برسد که او بخواهد از پدر 

دل بکند؟  اویی که از کودکی آغوش او جهانش بود! 
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اویی که به جای تمام تلخی های دنیا خوب بود و 

ی یخ زده خوبی را یادش داد. پیشانی به شیشه

ی خیابان شد. خیابان مملوء از آدمیزاد چسباند و خیره

هایی با درد ها و رنگا و رنگ! انسانهای و ماشین

های متفاوت! گاها حتی لبخندی به روی لبخند

شان کاشته بودند و با آن نقاب تصنعی به روی دنیا غم

خندیدند. با پیچیدن در کوچه به خود آمد و با می

 صدای مرد سر باال آورد. 

 آقا رسیدیم. -

حواس تکان خورد که موبایلش روی کف ماشین بی

د، خم شد موبایل را برداشت و با صدایی گرفته افتا

 لب زد:
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ببخشید من نقد همراهم ندارم، آنالین یادم رفت -

پرداخت کنم.  ممکن هست شماره کارتتون رو بدید 

 براتون واریز کنم. 

مرد کالفه شماره کارت را خواند و آکام سعی کرد 

سنپ ی اای میان تفکراتش فاصله بیندازد. هزینهلحظه

را واریز کرد و از ماشین پیاده شد. با دو گام بلند خود 

 را به ورودی اصلی خانه رساند. 

کلید درون در خانه انداخت. قبل از ورود به آپارتمان  

ا خاموش بودن آن، ی پدرش را گرفت و بباز شماره

ی تن در سنگین را باز کرد و به تلخی خندید. با نیمه

ی آسانسور را زد و منتظر مقابل آسانسور ایستاد. دکمه

ماند، با نیامدن آن عصبی به سمت پله ها رفت و تا 

ورودی خانه را دوید. نفس نفس زنان دست روی 
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زانو گذاشت تا کمی نفسش باال بیاید. بلند بلند نفس 

رفت، صاف ایستاد و با تیرکشیدن قلبش دست روی گ

سمت چپ سینه نهاد. باز نفس عمیقی گرفت، از کنار 

اش بطری آبی را درآورد و کمی از آن نوشید. با کوله

بهتر شدن حالش این بار به جای کلید انداختن، زنگ 

در را فشرد، هرچند که مطمئن نبود کسی خانه باشد 

 یا نه!
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داد و آن عموی تازه پیدا شده هم پدر که پاسخ نمی

دانست این جا است یا نه و او تنها تیری در اصال نمی

دانست برای چه آمده تاریکی انداخته بود. اصال نمی
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خواست بگوید! تنها دوست داشت پی بود و چه می

ای که پدر از آن های گذشتهد و انسانبه واقعیت ببر

هراس داشت را دور کند بلکه دوباره همه چیز مثل 

قبل شود. حرف ها و جمالت امیرحسین او را به 

شدت ترسانده بود و این ترس و وحشت دست خود 

ی نبود. بار دیگر زنگ در را فشرد، کف دست گوشه

دیوار گذاشت و پیشانی به بازو تکیه زد. با گشوده 

شدن ناگهانی در صاف ایستاد که نگاهش در نگاه 

جوان عموی کوچکش گره خورد. مجید بهت زده لب 

 زد:

 آکام...-

ی پسر برادرش مکثی کرد و ی گرفتهمجید از چهره

 سپس به خود آمده گفت:
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 بابات گفت دیر میای امروز! سر همین تعجب کردم.-

 آکام با گارد عجیبی غرید:

ی خودم باید از شما اجازه واسه  اومدن به خونه-

 بگیرم؟

تای ابروی مجید شک زده باال پرید و به پسر خیره 

شد. از تنش با دادیار زمان زیادی نگذشته بود و 

دانست چه اتفاقی افتاده که یاغی وارانه مقابلش نمی

 ایستاده بود. 

 معلومه که نه!-

اش را روی دوش تنظیم کرد، توجه کولهپسرک بی

ست به کناری راند. خواست به سمت مجید را با د

اتاق برود اما میان راه ایستاد و سمت او چرخید. 



 

Romanzo_o 1583 

ماند که هر لحظه امکان پسرک مانند بمب ساعتی می

 ترکیدن داشت. 

 بابام کجاست؟-

مجید سکوت کرد و آکام کوله را روی مبل پرت کرد، 

گامی به مرد مقابل نزدیک شد و مقابلش ایستاد. هم 

ان خانه تقابل دو مردی به وجود آمده بود  قد بودند! می

دیگر از هر که بدون شناخت صمیمانه برای یک

آشنایی آشنا تر بودند. آکام جری از سکوت مرد 

 غرید:

 

  

340 



 

Romanzo_o 1584 

 بابام کوش؟-

دادیار مجید کالفه از به یاد آوری عصبی خارج شدن 

 از خانه دست به پیشانی گرفت:

 من خبر ندارم.-

ای آکام دستانش را درون جیب فرو برد و با چهره

 داد، پرسید:خنثی که هراس را به دل مجید راه می

 چی می خوای از جون ما؟ -

 مجید متعجب با دست خود را نشان داد.

 من؟-

 این جا کسی جز شما هست عموی محترم؟-

داروشکر کرد که آرام، مریم و مجید لب گزید و خ

 آیناز را با خود برده بود. 
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 من...من...-

دانست چه باید بگوید برای قانع کردن پسر نمی

 مقابلش! آکام واقعا هفده سال داشت؟

این پسر با این لحن و این گفتار واقعا یک نوجوان 

 بود؟ 

 چرا نمی ذارید زندگی کنیم؟-

 باال برد و غرید: قبل از آن که مجید حرفی بزند، صدا

 اید؟بازم می خواید بدبختمون کنید؟ شما خانواده-

 مجید بدون دفاع لب زد:

 من بد سجاد رو نمی خوام. -

ناخوداگاه بود به زبان آوردن نام قدیم دادیار اما همین 

 نفت روی آتش آکام شد که صدا باال برد. 
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تو بدشو نمی خوای اون وقت هنوز اسمی که -

 آزارش می ده رو می ذاری تو دهنت. 

 ی مجید کوبید.جلو آمد و رو سینه

چی می خواید از جونش؟ ندیدی دوست نداشت -

 ببینه شما رو؟ 

مجید چشم بست و آکام غافل از همه جا عربده روی 

 سر انداخت. 

 ؟دبابا بس نبود حاال می خواید منم بدبخت کنی-

مجید سر تکان داد، لب با زبان تر کرد. جفت 

دستانش را باال آورد و سعی کرد پسرک عصبی را رام 

 کند. 
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آروم باش، من همچین قصدی ندارم، چی شنیدی -

 آکام؟
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آکام به صورت مردی که تا حدودی شبیه به پدرش 

بود خیره شد و گامی جلوتر رفت. در همان هنگام 

 اش را  با مجید به صفر رساند. فاصله

 چه بالیی سر بابام آوردی؟ بابا کجاست؟-

 مجید متحیر با گامی از پسرک دور شد. 

 کار بابات دارم؟ بابای تو برادر منه!من چی-



 

Romanzo_o 1588 

 ی مجیدد و چند مرتبه تخت سینهآکام صدا باال بر

 کوبید. 

ات به بابام رسیده که چه سودی از تو و خانواده-

 بخوام بهت بگم برادر؟ برادر!

برادر آخر را کشید و مجید از لحن پسرک چشم 

دانست دادیار از آن ها به آکام چه گفته بود بست. نمی

 که نفرت سرتاسر لحن پسرک را فرا گرفته بود. 

ر و کله تون پیدا می شه بابا حالش بد هر وقت س-

 می شه.

ید و ی مرد جوان کوباین بار با شدت بیشتری به سینه

 غرید:

 ابوالفضل چی می گفت؟ چه بالیی سر بابام آوردید؟-
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ها دو دو زن مجید متوجه حال بد پسر شد. مردمک

داد. دست باال آکام و تن لرزانش نشان از ترس او می

 پسرک را گرفت. های آورد و مچ دست

، دونم کجاستبابات خوبه آکام! رفتش بیرون...نمی-

 کرد، اتفاقیفقط حرف زدیم...فکر کنم سرش درد می

 نیفتاده آکام جان.

ی صورت مرد جوان افتاد های تازهنگاه آکام به  زخم

 اش دستانش را جدا کرد. و با فشار به روی سینه

 زخم های روی صورتت چی می گن؟-

 ات ربطی نداره!به باب-

آکام اما صدا باال برد و بی منطق سخنانش را در 

 صورت مرد جوان کوبید. 
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دروغ می گی مثل سگ! بابا امکان نداشت موبایلش -

 رو جواب نده.  

مجید نگرانی آکام را درک کرد و لعنتی در دل به 

 باعث و بانی این اتفاق فرستاد. 

 به من گوش می دی؟ لطفا!-

پسرک مات نگاه کرد، انگشتانش را درهم فشرد و سر 

 به سمت شانه کج کرد. 

چرا باید گوش بدم؟ اصال گوش بدم که چه چیز -

 جدیدی بشنوم؟
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پسرک به قصد تحریک عموی تازه واردش آمده بود. 

واقعیت را از زبان فردی به غیر از آکام آمده بود تا 

پدر بشنود. خود را آماده کرده بود برای شنیدن 

زد. برای تمام واقعیت سهمگینی که پدر از آن دم می

چه در این سال ها پدر از او پنهان کرده بود و او آن

برای عذاب نکشیدن پدرش سکوت کرده بود. خسته 

و  های به حق پدرش از زندگی تیرهبود از ترس

ی خود! تا چندی پیش هر چه بود تاریک چند وقته

شد که روی دوش پدرش بود و چند وقتی می

ی پنهان را روی دوش خود احساس سنگینی گذشته

خواست به پدرش فشار بیاورد اما کرد، نمیمی

ناخوداگاه او را زیر فشار می گذاشت تا سر در بیارد 

 از تلخی روزگار کودکی خود! 
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 بدونی؟چی می خوای -

 پسرک سکوت کرد و مجید پیشتاز بحث شد.

ابوالفضل و امیرحسین چی می گفتن؟ ازدواج چی؟ -

 کار می کنید؟بیمارستان چی؟ با ما دارید چی

 مجید کالفه سر تکان داد و نالید:

بیمارستان؟ چی می گی آکام؟ هم بابات سالمه و هم -

من! ما دعوا نکردیم، فقط بحثمون شد سر گفته های 

و بابات از خونه زد بیرون، احتماال هم رفته باشه  من

 مطب!

 سر چی بحثتون شد؟ خوشت میاد بابامو آزار بدی؟ -

 پوزخندی زد و با کینه مجددا دست در هوا تکان داد:
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چشمت بر نمی داره که این زندگی رو داره؟ نمی -

تونی ببینی که چه قدر خوشبخت شده و موفق؟ فکر 

س که قراره زیر دست و پا می کردید یه پسر بچه ا

 بمونه؟

ی آکام کفرش مجید از تفکرات کودکانه و کورکورانه

درآمد. از سخنان غیر واقعی  در مغز پسر  خشمگین 

شد. کالفه و عصبی  دستانش را از پسرک جدا کرد و 

 انگشتانش را میان موهای خود فرو کرد. 

من و فاطمه تنها کسایی هستیم که به زندگی بابات -

کنیم و چه بسا خیلیم خوشحالیم اما تو حسودی نمی

کنی، تفکرات داغون خودش هم مثل بابات فکر می

 رو تو سر یه جغل بچه هم فرو کرده!
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آکام چهره درهم برد، از نام ناشناسی که مرد به زبان 

ی عموی جوانش آورده بود! دستانش با شدت از سینه

رت جدا شد و قدمی به عقب برداشت. اخم با قد

اش را زینت داد و نگاهش سر تا پای مردی که چهره

 تنها چند سال از خود بزرگتر بود را کاوید.
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دانست از پدرش؟ مجید که به راستی که او چه می

متوجه گیجی پسرک شده بود، دست در هوا تکان داد 

 خندی کینه توزانه دعوت کرد.لبانش را به نیشو 

پرداخت اما گویا مانند نباید  با آکام به جدال می

 پسرک لجباز شده بود. 
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قدر از همه چیو و همه کس می ترسه که بابات ان-

حتی از خواهرش و تنها حامیش تو اون خونه به 

 پسرش چیزی نگفته!

 دست جلوی آکام تکان داد و غرید:

ی جوجه حق نداری فکر کنی که چشم ما پس تو-

 زندگی باباتو بر نمی داره!

 نامردانه صدا باال برد و زخم زد بر دل نوجوان پسرک!

فقط از ما بد گفته! فقط مارو تیره کرده تو سر تو، -

حتی اونی که به جاش کتک می خورد تا تن اون 

 زخم نشه. بچه بودم ولی یادمه! 

جوان یکی کرد و با کف این بار خود را با پسرک نو

 ی آکام کوبید.دست روی سینه



 

Romanzo_o 1596 

به بچگی نیست که!  همه چیو یادمه...همه چی -

مونده تو سرم. چه قدر به اون داداش عوضیم خوبی 

 کرد اما الیق یه بار دیدن تو این همه سال ها نبود. 

، کم و سن و صدای پدر با قدرت در سرش پیچید

دوازده یا سیزده که خانواده  سال بود به یاد نداشت،

دایی به سفر رفته بودند و برای یلدا تهران نبودند. 

آخر شب روی پای پدر دراز کشید و مانند همیشه 

نوازش دستان او به روی موهایش زیباترین قصه از 

اعماق جذاب ترین دنیای داستان ها بود. آن شب از 

اش بوده است، خواهر بی نامی گفت که همیشه حامی

نامی که در آن خانه تنها دفاعش بود. سنش خواهر بی

کم بود و سن پدر هم کم! اما آن شب با دلی پر از 

خواهری گفت که دلتنگ دیدنش بود. با تمام 
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 رود و اوهایش پرسید که چرا به دیدنش نمیکودکانه

شود، جایی برای بازگشت تنها لب زد که نمی

دل کرد، در اوج اند. در اوج کودکی او درد و نگذاشته

نفهمیدن هایش آکام را غمخوار خود کرد. هر چه که 

بزرگتر شد دادیار گذشته را کم رنگ تر کرد تا پسرک 

چیزی نفهمد تا غم دلش مانند او پررنگ نشود. چند 

 جا غصه خورد و آکام نفهمید؟
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چند جا با حسرت او را در آغوش گرفت و آکام 

متوجه نشد؟ چندین بار پدرانه او را پنهان کرد و خود 

آسیب دید؟ او گفت از خواهرکی که همیشه هوایش 
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را داشت، گفت از اویی که همیشه دوستش داشت. 

اش گفت اما همه چیز را در پدرش همیشه از خانواده

کنجکاو نشود  پشت جمالت پنهان کرده بود تا هم او

و هم در خفا آکام را آگاه کرده باشد. پدرش گفته بود 

که به اجبار با مادرش ازدواج کرده است و او حاصل  

ازدواج شده بود. گفته بود که بعد از مرگ مادر 

ترجیح داده بود که دیگر در آن خانه و میان خائن ها 

نماند و تنها دلیل کندن از خانواده و آمدن با دایی 

 ر همین است.حید

او گفته بود و آکام در اوج سادگی باور کرده بود. 

حتی گفته بود که اسم و رسمش را تغییر داده است تا 

م به ترسید که او را هکسی پیدایش نکند. گفته بود می

سرنوشت خود دچار کنند. او گفته بود و آکام هم 
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ای حرف خدایش را باور باور کرده بود. کدام بنده

او حرف خدای جهانش را باور کرده بود. کرد؟ نمی

هرچند که اصل ماجرا باز هم به گفته های پدر 

گشت و دادیار تمام گذشته را در چند جمله به بازمی

مغز آکام قالب کرده بود. پدرش گفته بود که از 

ترسید هرچند ی مادرش میی خود و خانوادهخانواده

تر از  قدر تلخکه دروغ نگفته بود اما واقعیت چه

چیزی بود که پدر برایش تعریف کرده بود. حاال که 

فکر می کرد، پدر همه چیز را گفته بود البته تا به 

ی نحس را االنی که تنها بخش کوچکی از آن گذشته

ی کوچکی را قدر تار که او تنها هالهدانست اما انمی

هایش برداشت کرده بود. شاید هم هیچ زمان از حرف

حرف های پدر به غم نشسته در نگاه  به تاریکی پشت
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سیاهش دقت نکرده بود. هیچ وقت نفهمیده بود که 

سیزده سالگی پدر شدن یعنی چه! اصال او چه قدر 

پدرش را می شناخت؟ دنبال هیچ را نگرفته بود زیرا 

فکر می کرد آن چه پدر گفته کافی است و واقعا هم 

ن همه چیز برایش عادی بود تا آن که با گذر زما

عالمت سوال های زیاد در سرش آشکار شد و او 

تمام سعی اش در چال کردن سواالتی بود که از 

 جمالت ابهام آمیز پدر برایش شکل گرفته بود.
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حق نداری راجع به بابا این طوری حرف بزنی! اون -

 د نبوده. هیچ وقت ب

مجید سکوت کرده، چهره در هم برد. آکام دندان 

 ای کرد و غرید:قروچه

ت و تا ذاشوقتی شب تا صبح، صبح تا شب تنهام می-

کرد کجا بودید؟ وقتی گریه می بوق سگ کار می

کردم تا پیشم باشه اما اون مجبور بود که کار کنه تا 

 من زندگی کنم...

ی م به سینهلحن پسرک پر از کینه شد و محک

عمویش کوبید، مجید تلو تلو خوران به عقب رانده 

 شد و به پسرک گوش داد. 

وقتی کل خوابش کمتر از چهار ساعت بود تو روز! -

وقتی می رفت دانشگاه و بعدش تا نصف شب سرکار 
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کجا بودید؟ وقتی گریه می کردم اما به جای بابا دایی 

و زن دایی بغلم می کردن کجا بودید؟ شما 

 اید؟ خانواده

 صدایش را باالتر برد و مشتی در هوا انداخت. 

ای که شما باشید رو! بعد از من ِگل بگیرم خانواده-

این همه وقت تازه بهش می گی عوضی؟ چون 

 دنبالتون نیومد؟ 

خشمگین لیوان روی میز را برداشت و میان سالن 

های مجید از صدای شکستن لیوان پرتاب کرد، پلک

ست، خواست به سمت پسرک برود اما روی هم نش

 آکام با صدای بلندش او را متوقف کرد.
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حاال که بعد از پونزده سال اومدید چه غلطی -

کردید؟ اومدید منو زن بدید؟ اومدید منم ازش 

 بگیرید؟

 این بار بغض کرده نالید:

 شماها آدمید؟-

مجید که متوجه برداشت اشتباه پسر شده بود، سر 

لبی مچاله از تصوری که آکام از تکان داد و با ق

برادرش ساخته بود، گام کوتاهی به سمت پسرک 

 برداشت. 

آکام اشتباه متوجه شدی! اصال چیزی که فکر می -

کنی نیست. حق با توئه! دادیار بد نیست...بد ما بودیم 

 اما آروم باش.
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آکام اما هیستریک سر تکان داد، از بی رحمی نسبت 

 به پدرش دلگیر بود! حق او این حرف ها نبود.

 نزدیکم نشو. -

مجید کفری صدا باال برد و دستانش تسلیم وار کنار 

 سر قرار داد.

باشه نزدیکت نمی شم اما گوش کن بعدش داد و -

 بیداد کن. 

پسرک سکوت کرد و مجید با سادگی و بدون فکر 

 دیگر جنبید. لبانش روی یک
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کمتر از یه سالت بود که ناف بر دختر داییت نازنین -

 کردنت!

ای که مرد جوان به کار پسرک مات از ندانستن کلمه

برد، لبانش به هم دوخته شد و سکوتی از صدای او 

دادن  میان خانه افتاد، مجید هم سکوت را به ادامه

ترجیح داد تا واکنش پسرک را ببیند. صدای گرفته و 

خش دار آکام که گوشش را نوازش داد ، سر باال 

 آورد. 

 ناف بر شدن چیه؟-

مجید ناتوان قفل پسر شد، آکام حتی معنای این کلمه 

دانست چه رسد به اتفاق افتادنش! کالفه و را نمی

دلواپس در خانه سر چرخاند، لب گزید که آکام 

 مضطرب پرسید:
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 ناف بر چیه؟ -

یعنی بعد از بریده شدن نافت از مادر اونو به اسم یه -

جنس مخالف زدن! دختر داییت رو وقتی به دنیا اومد 

به اسم تو ناف بر کردن، قرار بود سنتون که بیشتر شد 

 با هم ازدواج کنید، مثل من و زنم!

پسرک شوک زده  در جای خود متوقف شد. توان 

اش تنها نداشت و  از اعماق حنجره صحبت حتی

 سوالی روی لب رانده شد. 

 چی؟-

مجید بیشتر نگاهش را به زیر انداخت تا اشرافی 

کاناپه  ینسبت به پسر نداشته باشد، دست به دسته

گرفت تا کمی از سستی و کرختی تنش بکاهد بلکه 
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بتواند برای آکام بهتر توضیح دهد اما گویا همیشه در 

 لی اول را رزرو می کرد.گند زدن صند
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 چی می گی؟ -

هنگامی که آکام به جای پاسخ از عموی جوانش 

سکوت  مشاهده کرد، بی طاقت صدا روی سر 

انداخت! عصبی بود و به دنبال جواب، اما گویا مرد 

ای در مقابل به بازی عالقه داشت که او را مانند مهره

ی شطرنج به بازی درآورده بود، اما او بازنده و صفحه

 سرباز این بازی نبود! 
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مرتیکه می گم یعنی چی؟ منو قراره زن  با توئم-

 بدید؟ می خواید چی کار کنید؟

تن خود از به زبان آوردن جمالتش لرزید، مگر 

ازدواج به همین راحتی بود؟ باید پدر را درک 

قد ی عکرد؟ باید اویی که سیزده سالگی سر سفرهمی

کرد. شاید هم بهتر بود از پرتش کردند را درک می

کرد) آن ها را به یک دیگر فاده میلفظ خود پدر است

فروختند(. تازه داشت می فهمید آشفتگی که پدر در 

سیزده سالگی از آن دم می زد را! چرا هیچ زمان 

درمانی به روی آشفتگی های او نشد؟ چرا هر وقت 

اش پای گذشته آمد او را مقصر نشان داد و خسته

کرد؟ در مقابل پسرک لبخندی به طعم زهر  از ترس 

اش یادآور آکام روی لبان مرد قرار گرفت. ، خنده
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نالید که کودک روزهایی بود که سجاد با التماس می

است تا از خیر ازدواجش بگذرند! روزی که پسرک را 

ی عقد نشاندند یک چشمش با اجبار بر سر سفره

اشک بود و دیگری خون! به اجبار از دایی حیدر 

عقد نشانده ی جدایش کرده بودند و بر سر سفره

بودنش. پسرک برعکس پدرش آرام نبود! آکام مانند 

گرفت و همه جا را تصرف آتشی به سرعت گر می

آورد. عجیب بود اما در میدان جنگی که خود در می

آکام و مجید وجود داشتند باز هم یاد دادیار حاکم 

 بود. 

سر یه اتفاقی خیلی یه هویی همه فهمیدن بابات -

 یزی شد که از سمت من فهمیدن.کجاست! یعنی یه چ
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های ی لب پسرک باال پرید و پوزخندی از ریشهگوشه

 لبش هویدا شد.

 که این طور! اون وقت نتیجه این فهمیدن؟-

مجید دم و بازدم عمیقی گرفت که باعث خروج 

 ای از گلویش شد.صدای خفه
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کرد با خفقان هوا بیش از تحمل او بود و سعی می

 نفس های عمیق بر خفگی چیره شود. 
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دنبال تو...یعنی دنبال تو و باباتن... وقتی به -

 گوششون رسید عصبی شدن!

آکام میان زمین و هوا معلق بود! سخنان مرد را 

فهمید و در عین نفهمیدن خشم در وجودش نمی

فهمید! د. مرد مقابل را نمیجریحه دار شده بو

دانست دوست است یا دشمن! برادر است یا نمی

غریبه؟  به راستی او که بود که آتش را به راحتی به 

شان روانه کرده بود؟ نسبت به مرد سمت زندگی

 مقابل پر از نفرت بود، با کینه پرسید:

 بچه داری؟ -

 مجید سردرگم از سوال آکام پاسخ داد:

 اله!یه دختر سه س-

 آکام پوزخندی زد و سر تکان داد. 
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 که این طور!-

مکثی کرد تا تاثیر سوالش را در صورت مرد ببیند  و 

 مجددا گفت:

 یه احمق باباشه! دلم براش سوخت. -

ای از لیوان که خم شد از روی زمین  تکه  شیشه

نسبت به بقیه بزرگتر بود را میان انگشتان برداشت و 

گیج پسر و حرکاتش را کاوید، باز صاف ایستاد. مجید 

دانست آن شیشه را برای چه به دست گرفته نمی

 است. ترسیده بود نه برای

ی ساله خود برای رسیدن آسیب به پسرک هفده

برادرش که حس می کرد در حال خود نیست. پسرک 

شیشه را درون دست چرخاند و به مجید نزدیک تر 

 شد. 
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مین! هر چی آکام دستتو می بره شیشه، بذارش ز-

بگی حق با توئه! من یه احمق به تمام معنام که از 

 سادگی باز آسیب زدم به سجاد!

از سر عادت نام سجاد را روی لب گذاشت و باز این  

 فریاد آکام بود که صدا را در گلویش خفه کرد. 

 دادیار...نگو بهش سجاد!-

آکام ناخواسته و از روی خشم شیشه را میان 

پوست خراش برداشت  و اولین  فشرد،انگشتانش 

گام از ال به الی ی نازیک آن بریده شد. خون پیشالیه

انگشتانش قطره به قطره خارج شد و اول از همه 

هودی پسرک را نشان گرفت.  نگاه مجید به انگشتان 

آکام که از میانشان خون جاری شده بود، افتاد، 

 هراسان و نگران قدمی به جلو برداشت.
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 دستت آکام، بریدی دستت رو!-

خواست همه اما آکام بی توجه باز سوال پرسید، می

چیز را بداند! این بار دیگر از ناآگاهی خسته شده بود. 

شیشه را تهدید وار به سمت مرد گرفت قصد رساندن 

خواست او را تنها میآسیب به او را نداشت و 

 بترساند.

 واستا سر جات! چی کار کردی که که فهمیدن؟-

ی حیرانی روی لبانش نقش بست و تک خنده

چشمان دو دو زن و بدون تعادلش مجید را شکار 
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کرد، از تفکرات نقش بسته در سرش کم مانده بود به 

 دیوانگی برسد.

 خوان چی کار کنن؟ منو زن بدن؟ می-

 ال انداخت و تلخ لب زد:مجید شانه با

دونم...شاید...شایدم صبر کنن بزرگتر نمی-

بشید...اصال شاید بحث ازدواج نباشه، تو هنوز به سن 

 قانونی نرسیدی! بچه نیستی به اجبار زنت بدن.

آکام تلخ تر خندید و شیشه را بیشتر میان انگشتانش 

دانست شاید فشرد، دردی را احساس نمی کرد! نمی

بش به زخم تن چیره شده بود. تلخ بود اگر هم درد قل

اش حس اعتراف می کرد زمانی پس از تماس دایی

می کرد برای آن ها ارزش دارد و از دوست داشتن 

اند. چه ساده بود و چه است که به سمت او آمده
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ها لوحی با لوحانه از تصویر منفی آن انسانساده

 هایصداقت برای خود ساخته بود. حتی با گفته

ی روشنی انتهای قلبش زمزمه پدرش تنها روزنه

 دانستکرد شاید دوستت دارند! با وجود آن که میمی

آن ها چه موجودات کثیفی هستند اما گاهی قلبش از 

 زد،سر شیطنت چنگی به حس ریز به وجود آمده می

رساند و سپس خود آن را به او را تا روی آب می

 کرد. تش میبرد و با خفگی مسکواعماق قلب می

 من فکر کردم دوستم داشتن که پیگیرم شدن.-

مجید خواست از بی حواسی پسرک استفاده کند و به 

 سمتش برود اما با فریاد آکام در جای خود ایستاد. 

نیا جلو...نیا وگرنه یه بالیی سر خودم و خودت -

 میارم! 
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دانست باید به چه طنابی مجید ترسیده ایستاد، نمی

چنگ بزند! حرکات آکام عادی نبود و گویا پسرک 

توانست کسی را اصال در حال خود نبود، کاش می

 رسیدند. خبر کند! کاش برادرش یا ابوالفضل می

 چه طوری دلت اومد زندگیمون رو به هم بریزی؟-

 مجید در جا خود نالید:

...می خواستم پیشمون باشید، دلم من نمی خواستم-

تنگ بود! می خواستم برادر بزرگترم کنارم باشه اونم 

 آدمی مثل بابات!

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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 یو فکرهاآکام با پوزخند سر تا پای مرد را کاوید

 اشتباه در سرش غلط انداز شد. 

 چی شد که فهمیدن؟-

ت دانسگویی در برابر آکام! نمیمجید ناتوان از پاسخ

العملی نشان دهد تا آکام جری چه بگوید یا چه عکس

 تر نشود. 

سر یه اتفاقی ابوالفضل رو دیدم از طریق اون -

 فهمیدن.

پسرک کالفه رو برگرداند و نگاهش را جایی میان 

ای و تابلو فرش چسبیده به دیوار  چرخاند.  ذرهخانه 

داد نبود! ضربان ش به خونی که از دست میحواس

قلبش باال رفته و در عین روزهای کودکی تنش 

کرد. دست سالم را روی سینه آغوش پدر را تمنا می
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نهاد و سعی کرد بلند بلند نفس بگیرد تا خفگی به 

مباتمه زده جای پدر او را در آغوش نگیرد. بغض چ

هایش را  محکم روی گلو ی از گلو ، پنجهادر گوشه

 فشرد و نفس کشیدن را هر  ثانیه سخت تر میمی

کرد. نگاه مجید رد خون جاری از دست پسرک را 

دنبال کرد، فرش ابریشمی هر لحظه بیشتر از رنگ 

جانی ثانیه به ثانیه شد و بیخون پسرک سرخ می

کرد.  و مجید می بیشتر در جان آکام رسوخ

دانست به کدام ریسمان باید چنگ بزند برای نمی

 نجات پسرک و شاید هم خود!

 کارم کنن؟ منو؟ بابا رو؟خوان چیمی-

سخنان صدرا میان مغز مجید به صدا درآمد. گویا 

دریلی را درون مغزش فرو برده بودند و هر لحظه 
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کردند. هر لحظه صدای صدرا در بیشتر سوراخش می

شد، صداهایی که دم از ریختن خون رش بلند تر میس

زد، اما حال باید بدون فکر به همه چیز دادیار می

کرد، گامی به سمت آکام که پسرک ترسیده را آرام می

پشتش به او بود، برداشت و در همان حال حواسش 

 نگذارد.  های شکستهبود تا پا روی تکه

 ...قرار نیست اتفاقی بیفته! نه واسه تو-

 ای کرد و مجددا گفت:وقفه

 نه برای دادیار!-

کرد، ذهنش به آکام اما گویا در دنیای دیگری سیر می

های عموی کرد اال حرفهر جایی پرواز می

 ترش!کوچک

 مثل بابا نشم! من مثل اون نمی تونم آخه!-
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انداخت به جان گرفتگی صدای پسرک خش می

 مجید. 

 بابا رو ازم نگیرن؟-

شد، دل مجید از دستی که به دور شیشه فشرده می

مچاله شد، نه تنها از زخم دست آکام، بلکه مچاله 

شدن قلبش به دست مشتی ناشناس را از حسی 

متقابلی که این پدر و پسر به هم داشتند را هم 

 کرد. احساس می

 جان...عمو بذار دستت رو ببینم!  آکام-
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بی ربط به سوال پسر، جمله را روی لب راند اما از ته 

دل آن کلمه را گفت، پسرک را دوست داشت، آکام 

ی ماند. دست به سمت شانهبرای او بسان آیناز می

آکام برد تا او را به سمت خود برگرداند اما دستش با 

 ای که آکام به زبان آورد در هوا خشک شد. جمله

 ن کنه!بابا حق داشت ازم پنهو-

 هایش تکان خورد. تلخ خندید و شانه

 حق داشت که نگه! بابا همیشه حق داشته و داره!-

سر تکان داد و لب گزید، دست آزادش در هم گره 

 خورد و افزود:

 طوری از فشار این همه درد قلبش درد نگرفته؟چه-

 آکام؟-
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با درد پسرک را صدا زد اما آکام با صدایی گرفته تر 

 پرسید:

داد زدم، حتی مقصرش کردم اما بازم به شب  سرش-

 نکشیده بغلم کرد و حقو به من داد.

ی ترین خندهاین بار باز هم خندید اما شاید غمگین

 بلندی بود که مجید به عمرش شنیده بود. 

قدر لوس شدم...هیچ وقت، هیچ تقصیر اونه که ان-

وقت نذاشت بفهمم سختی کشیدن چه شکلی 

 هستش. 

 بغض کرده نالید: چشم بست و

یازده سالمم بود، شب تولدم بغلم کرد، گفت دیگه -

 ذارم به خاطر نبودنم گریه کنی. نمی
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با یادآوری آن روز لبخندش کمی گرما گرفت، حال 

ای به گرمای  هیزم های پسرک خوش نبود، لحظه

ای هم مانند سرمایی آتش میان جنگلی سرد و لحظه

 میان کوهستان یخی!
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از اون به بعد دیگه هیچ وقت به خاطر نبودنش گریه -

 نکردم، خوب بلد بود سر قول و قرارش موندن رو!

مجید ناالن جفت دستانش را روی صورت گذاشت و 

خسته سرانگشتانش را از پیشانی تا زیر گلو کشید. 

صورتش را پر کرده بود، فعالیتی  عرق سرد تمام

نکرده بود اما حرف زدن با پسرک مقابلش تمام 
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اش را به قهقرا برده بود. سخن گفتن با آکام نیاز انرژی

به یک انرژی گزاف داشت. انرژی که هم پای غم و 

 خوشی پسرک بدود و خسته نشود. 

فهمم وقتی بابا می گفت دونی تازه دارم میمی-

من سجاد دوم رو بسازن منظورش خواست از نمی

 چی بود!

ای گویا پسرک نفس کم آورد که مجید حتی لحظه

ای که به سمت تنش رفت را دست مشت شده

مشاهده کرد و سخت نبود حدس آن که مشت روی 

 ی پسرک نشسته است. ِسینه

ولی...ولی...یعنی هیچ وقت...هیچ وقت دوستم -

 به خاطر...بهنداشتن؟ هیچ وقت...هیچ وقت نخواستن 

 ی خواهرشون بودن دنبالم بگردن؟خاطر بچه
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های )هین( مانندی که از میان کلمات منقطع و نفس

شد، حال مجید هم ی پسر خارج میی شتاب زدهسینه

دگرگون شده بود. آکام با شنیدن نیمی از واقعیت به 

فهمیدکه این حال درآمده بود و به راستی اگر می

او را در آغوش نگرفته است،  آفرین حتی یک بار هم

شد؟ شاید مرگ برای حال آن روز چه حالی می

 ی مناسب تری باشدوپسرک واژه

اش کوبید تا نفس آزاد تر از سینه رها مشت روی سینه

کرد اما با سری که گیج شود، اصال نفس را آزاد می

کرد؟ خانه به دور سرش رفت باید چه میمی

شدن را می  چرخید و پاهایش بنای سستمی

آمد و بدنش گذاشت، وزن تن برای پاها سنگین می

ند و  کوبیدکرد. در سرش طبل میتقاضای نشستن می
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شستند! توان تنش به صفر رسیده در دلش رخت می

بود، تنی که پدرش با یک سرماخوردگی دنیا را به 

 کشید حال به خاک نشسته بود.خاطر آن به آتش می
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 آکام؟-

آمد تنها هایش اضافی میآکام که صدا برای گوش

 نالید:

 ساکت شو توروخدا...یه لحظه هیچی نگو!-

هایش هنوز شیشه میان عجیب بود که با تمام بدحالی

اش انگشتانش مانده بود، با دستی که روی شانه
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 توجه بهنشست با غیظ توان در تن جمع کرد و بی

ی در دست که بخش تیزش به سمت  خارج شیشه

زده بود، برای به سکوت دعوت کردن مرد به سمت  

ا صداو چرخید  تا بلکه صداهای درون سرش بی

شوند. با چرخش ناگهانی آکام، مرد جوان نتوانست 

ی تن به عقب بکشد و ناغافل تیزی شیشه پارچه

شرت نازک را پاره کرد، از سد پوست گذر کرد و تی

سپس گوشت دردناک را پاره کرد.  مجید از حیرت 

حتی نتوانست واکنشی نشان دهد. تنها صدای میانشان 

. شیشه از میان های بلند هر دو مرد بودصدای نفس

زمان با رها کردن شیشه )آه( دست آکام رها شد و هم

دردناک خود  در میان خانه پچید! آهی که برگرفته از 

ی فرو رفته میان گوشت دستش بود. شیشه
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تلوتلوخوران قدمی به عقب برداشت و مبهوت به 

مجیدی خیره شد  که با درد چهره درهم برده بود و 

،  چه کرده بود؟ گام دیگری فشرددست روی پهلو می

ه صدا باز و بستبه عقب رفت و لبانش مانند ماهی بی

های چشمانش  حیران خون جاری از شد. مردمک

ای که نیمی از آن وارد تن مرد جوان شده میان شیشه

ای از لیوان دلستر خوری بزرگ کاوید. تکهبود را می

 ،که قطر زیادی داشت در تن مرد جوان فرو رفته بود

ناباور سر به طرفین  تکان داد و صدایی ناآشنا از میان 

 لبانش خارج شد. 

 من...من...-

همه چیز از میان سر پر کشیده بود و تنها  تکه 

کرد، دست ی درون تن مرد به او دهن کجی میشیشه
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اش را روی گلو گذاشت و مجید از درد پلک زخمی

 نیروی هم فشرد، درد عجیبی داشت، تمام تنش در آ

گر گرفت و عرق سرد با شدت بیشتری سمت 

ی مبل گرفت و صورتش هجوم آورد. دست به دسته

با تکیه بر آن روی زمین نشست. فضای خوفناکی 

خانه را در بر گرفته بود و بوی خون هم به این 

 شد.آشفتگی اضاف می
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آکام با ترس نزدیک مجید شد، مقابلش بی توجه به 

های روی زمین زانو زد که آخش از شیشه خورده
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ای که در زانویش فرو رفت باال رفت، اما شیشه

ای به درد تن خود اهمیت طاقت و بدون آن که ذرهبی

بدهد نزدیک مجید  شد. دست روی بازوی او 

 گذاشت و نالید:

 خواستم.من نمی-

اش پرید و با وجود تمام خشمگین میان جمله مجید

ی پسرک اش اما صدا باال برد، آخ مظلومانهحالیبی

 روح و روانش را خدشه دار کرد. 

 توله سگ چه غلطی می کنی؟ پاتو  زخم کردی-

پشت سر هم و دیوانه وار سر تکان داد و هیچ 

ی مملوء از نگرانی مرد نکرد.  در ای به جملهتوجه

و گیر و دار اما  قطره اشکی دردناک از   همان بین

 چشم چپش چکید. 
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 لعنتی چرا نزدیکم بودی...-

 گفت و باز خود واگویه کرد:

بابا ولی خوب می دونه وقتی عصبیم حالم بد می -

 شه!

مجید خواست پاسخ بدهد که نگاهش به زانوی 

آلود پسرک افتاد و غضب  باز در وجودش سر خون

اش حمله باز کرد و به آنی با وجود درد پهلو به چهره

کرد. بازویش را از دست آکام جدا کرد و به آرامی با 

رفت به صورت تنی که از گرما به سمت سردی می

 آکام کوبید تا پسرک به خود بیاید. 

خودتو کشتی احمق، من چیزیم نیست، اونی که داره -

 دق می کنه تویی!
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شنید، دست خونینش را روی پسرک اما صدایی نمی

دهان گذاشت و هق زد. مجید ناباور از اشک ریختن 

توانست اشک آکام تن دردمند خود را تکان داد، نمی

 پسرک را تاب بیاورد. 

 آکام...-

دست پسرک را از   این بار سعی کرد به ضرب و زور

جلوی صورتش به کناری بکشد، پسرک مانند پدرش 

 آورد.عجیب دل به درد می
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در آن زمان درد خود را فراموش کرد و بدون اهمیت 

کشید و جریان خون پر سرعتش به زخمی که تیر می

 لوده  کرده بود  تالشش برای زمین را آ

 آرام کردن آکام بود.

آکام منو نگاه! عمو هیچی نشده...پاشو گریه نکن -

 توروخدا!

آکام اما مانند کودکی دست جلوی صورت گرفته و 

ریخت. مجید دیگر نای جنجال نداشت، کف اشک می

دست روی زمین فشرد و انگشتان دست آزادش را 

بلند گرفت و به  روی پهلو گذاشت، با درد نفس

زخمش خیره شد، دست روی شیشه گذاشت و به 

سختی آن را از پهلوی خود خارج کرد و همزمان با 

اش بلند شد. آکام ترسیده دست از روی کارش ناله
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صورت برداشت و تازه  متوجه شده بود که چه 

اتفاقی افتاده است. هراسان  آب دهان فرو فرستاد و 

ورت کشید، موهای اش را روی صباز دست خونی

اش روی پیشانی ریخته بود و لخت و عرق کرده

اش را مظلوم تر از هر وقتی کرده بود. با درد چهره

اش را به سمت زخم مجید برد و دست زخمی

همزمان باز بغضش ترکید. او چه کرده بود؟ چه گونه 

توانسته بود به فردی آسیب بزند! از دست خود و 

بود و حال بدش هم  کارهایش خشمگین و شرمنده

شده بود قوز باال قوز! مجید به سختی دست روی 

اش را تکان دست آکام گذاشت و لبان خشک شده

 داد.
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ببین من حالم خوبه، من خوبم آکام خب؟ نیازی -

 نیست بترسی.

های پسرک به سمت مرد جوان کشیده شد، مردمک

بیشتر دست روی زخم مجید فشرد و همزمان با قطره 

 ر پریشان لب زد:اشکی دیگ

 ببخشید.-

آخ که جگر مرد جوان از لحن پسرک خون شد. 

کرد پسرک باز یاغی شود دیوانه  شده بود که آرزو می

 اما این گونه مظلوم و گریان مقابلش نباشد؟

 مگه از قصد کردی؟ تقصیر خودم بود بچه! -

ای پیدا کند برای بستن هول زده سر چرخاند تا پارچه

هر چه نگاه چرخاند چیزی نیافت و دست آکام، اما 
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شرت خود را به سختی پاره ای از تیدر نهایت تکه

 کرد.
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ی پاره با وجود زخم تنش ضعیف شده بود. پارچه

شده را به سمت زخم آکام برد،  شک نداشت از آکام  

او خون رفته است، باید یکی را خبر بیشتر از 

کردند. پسر تن به عقب کشید و از بستن دستمال می

 به دور دستش خودداری کرد.

 نه پهلوی خودت!-



 

Romanzo_o 1638 

مجید غضبناک از آکام، دست دردمندش را کشید  که 

باعث بلند شدن آخ پسر شد. پارچه را محکم به دور 

 دستش پیچید و در آخر گره زد. 

شبیه میت ها شده بعد سه متر صورتت رو دیدی؟ -

 واسه من زبون داره.

پسرک سکوت کرد و او  به سختی و با زجر سر 

چرخاند، دست دراز کرد به سمت نشیمن مبل که با 

اش از درد کشیده شدن و فشار به روی زخم چهره

مچاله شد و در همان حال دست روی زخم گذاشت 

 تا از خون ریزی بیشتر جلوگیری کند. تنش دیگر

جانی برای فعالیت بیشتر نداشت، مشاجره با آکام کار 

خود را کرده بود. به زور موبایل سیاه و قدیمی خود 

چنگ زد و آن را میان مشت فشرد. باز به مبل تکیه زد 
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ها نشسته ای از سیاهی روی آنو با چشمانی که هاله

ی دادیار را گرفت. بود، وارد مخاطبین شد و شماره

داد سر بایل را روی گوش قرار میهمان طور که مو

چرخاند که با پسرک رو به رو شد. بیشتر از حال 

خود، دل نگران زخم های تن و روح پسرک بود البته 

اش و تن زخمی اگر از چشمان سرخ و باد کرده

گرفت. با سومین بوق صدای دادیار در فاکتور می

گوشش پیچید و باید اعتراف می کرد هیچ زمانی به 

ی حال از شنیدن صدای برادرش خوشحال زهاندا

نشده بود. دست خود را از زخم جدا کرد و به سمت 

پسرک برد،  تن لرزان او را به سمت خود کشاند و با 

اش گذاشت. ای روی پیشانیلبان کبودش بوسه
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ود. امد ترس ببیشترین حسی که در پسر به چشم می

 پسرک حساس برادرش ترسیده بود. 

 بله مجید؟-

صدای دادیار آرام بود، جنگ نداشت، غم 

 نداشت...گویا غمخواری، غم های دلش را گرفته بود.
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 داداش...-

ی مجید متعجب از پشت میز از نفس تکه تکه

 برخاست و نگران پرسید:
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 چی شده؟-

ا باز به نشان نوازش البه الی اش رمجید  دست خونی

ی خود چسباند، موهای پسر کشید و سر او را به شانه

توانست تحمل کند آکام که وزن سرش را نمی

ی مرد جوان ناخودآگاه و از روی درد سر روی شانه

 گذاشت و چشم بست. 

 میای خونه؟-

ی طوالنی از جمالت ناهماهنگ آن هم با فاصله

 و خیره شد و لب زد:رای پیش رهراسان به ری

 اتفاقی افتاده؟-

ت اش داد دسآکام بی طاقت تکانی به تن سنگین شده

دراز کرد و موبایل را مجید گرفت، آن را روی گوش 

 گذاشت و قبل از هر حرکتی از جانب مجید نالید:
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 بابا بیا خونه توروخدا.-

دادیار وحشت زده ایستاد، انتظار هر چیزی داشت جز 

 ناگهان صدایش پر از عشق شد. صدای پسرکش، به

 جان بابا، چی شدی پسرکم؟-

 هق هق آکام با صدای پدرش بلند شد و تنها لب زد:

 بیا بابا.-

ه توجه بدادیار هول زده تنها سوییچ را برداشت و بی

ی را سمت در مطب رفت، دخترک با دیدن عجلهری

مرد جوان با شدت سرپا شد و به دنبالش دوید، مرد 

شدت هول  فراموش کرده بود در مطب را جوان از 

زد برای مطب را به کلیدی که حدس میببندد، ری

باشد چنگ زد و به سمت در دوید، در همان حال 
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شنید که مرد جوان به فرد پشت خط که حدس می 

 زد آکام باشد، گفت
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 ومدم پسرم، اومدم بابا...چی شده آکامم؟ا-

چسباند میم های که مرد به انتهای نام پسرش می

زیادی دلچسب بود. پشت به مرد در مطب را قفل 

کرد کرد و به دنبال او دوید، در آن زمان احساس می

نباید مرد جوان را تنها بگذارد. هنگامی که دادیار وارد 
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رکت در سمت پارکینگ و سوار ماشین شد در یک ح

 شاگرد را باز کرد و نفس نفس زنان پرسید:

 اتفاقی افتاده؟-

دادیار که از تماس ناگهان قطع شده هول کرده بود، به 

ای طول کشید تا سمت صدا چرخید و چند ثانیه

 افکارش را در یک سو جمع کند. 

 دونم...ببخشید ولی باید برم.نمی-

ان لرزانش را اما به جای صدای مرد به دستتوجه ری

 جمع شد که روی فرمان نشسته بودند. 

 من رانندگی کنم؟ -

دادیار با نگاهی به حال خودش، ناچار سمت دختر 

 چرخید:
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 شه؟می-

را به سمت صندلی راننده رفت، در را گشود و بی ری

حرف منتظر ماند تا مرد جوان پیاده شود. دادیار با 

ین ماشخستگی که به ناگهان در تنش نشسته بود از 

پیاده شد و به سمت صندلی شاگرد رفت. زمانی که 

را در ماشین جاگیر شد با صدایی که شرمندگی را ری

 زد، گفت:فریاد می

ببخشید...انقدر از حال آکام ترسیدم که فکرم یه جا -

 شه. جمع نمی

را ماشین را به حرکت درآورد  و از پارکینگ ری

 خارج شد. 

 کجا؟اتفاقی افتاده براش؟ برم -
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دادیار پلک روی هم گذاشت و انگشت سبابه و 

ی پیشانی فشرد، با دست راه را نشان شستش را گوشه

 دختر داد و سپس گفت:

مم فهدونم، اصال آکام نباید االن خونه باشه  نمینمی-

 چه شده اصال.
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 نیم رخ مرد را کاوید و پرسید:را ری

 خیلی دوستش داری؟-

ی پنجره برداشت و لب دادیار که آرنجش را از گوشه

 زد:
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 دنیامه! یه جورایی من با آکام بزرگ شدم. -

هایش لبخندی روی لب گذاشت با وجود تمام نگرانی

اش قلب دخترک در سینه ی فرو رفتهو از چال گونه

 لرزید.

 نیست! بحث فقط پدر و پسری-

 لب زیرینش را در دهان کشید و با مکث افزود:

تمام لحظات عمر من از چهارده سالگی با آکام -

 گذشته.

 شانه باال انداخت و لبخندش عمیق تر شد. 

چهارده سالگی  سنی نبود که من پدر بشم اما شدم -

و با وجود تمام تلخی های اون روزها آکام خوش 
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از بودنش ای هست که هیچ وقت ترین خاطره

 شم.پشیمون نمی

 را به مقابل خیره شد و متفکر پرسید:ری

اگر دست خودت باشه و برگردی...اگر بگن این بار -

 می تونی مثل همسن و سال هات بزرگ بشی

 چی کار می کنی؟

 مرد با صداقت سر به زیر انداخت و لب زد:

 دونم.تونم دروغ بگم اما واقعا نمینمی-

مقابلش خیره شد و عجیب به را سکوت کرده به ری

کرد، زمانی که حس می کرد همه مرد حسادت می

ی کند. ظهر وقتی به بهانهچیز را به راحتی هندل می

پس دادن کت با مرد تماس گرفت و به مطب آمد در 
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ای به آغوشی شب قبل حتی کلمهکمال تعجب از هم

لب نیاورد و حس می کرد مرد جوان، بیشتر قصد 

ی آن! وش را دارد تا اندیشیدن دربارهانکار آن آغ

هرچند که حق هم داشت برای خود هم همه چیز 

امد چه رسد به مرد! از شب قبل به طور عجیب می

حیرت انگیزی هر ثانیه خود را در آغوش مرد 

پنداشت و آرامش را  با خیال تصوری به ذهن می

 کرد.تزریق می

 آکام به نظرم خیلی خوشبخته!-

 متش چرخید و ری را افزود:دادیار به س

 حسی که بهش داری خیلی قشنگه!-

 را آرام تر گفت:دادیار تبسمی کرد و ری

 این وابستگی تو اونم احساس می شه حتی!-
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اش  چنگ و هر آدمی برای حفظ آخرین بازمنده-

دندون می زنه، من و آکام هم همین طوری هستیم! 

 ی هم دیگه هستیم. آخرین بازمونده

ای میان سخنش انداخت و نگاه در اطراف وقفه

 چرخاند. 

ما برای هم دیگه می جنگیم، به نظرم جنگ برای -

 کسی که عاشقشی ارزشمنده. 

 شد و افزود:را خیره باز به ری
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جنگی! برای رائین همون طور که تو برای پارسا می-

 زنی!دست و پنجه می

را سکوت را به سخن گفتن ترجیح داد، چند  ری

ای در سکوت گذشت و تنها صدا مرد برای دقیقه

پیچید. مسیر را نشان داد راهنمایی دختر در ماشین می

 و کمی مضطرب با پا بر کف ماشین ضرب گرفت. 

 کن هست یکم تند بری!مم-

را نگاه در صورت مرد چرخاند و سر به معنای ری

تایید باال و پایین کرد در نهایت کمی بیشتر به ماشین 

ی زمانی دادیار آذر با فردی سرعت داد. در همان بازه

تماس گرفت و او را به خاطر پسرش بازخواست 

کرد. هر ثانیه که از آن تماس می گذشت نگرانی با 

کرد. ی مرد نمایان مییشتری خود را در چهرهشدت ب
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ی مرد به جان او هم افتاده بود به همین نگرانی چهره

دلیل در آن مدت زمان کم هزاران باره سر چرخاند و 

مرد را کاوش کرده.  ری را اما با شنیدن نام پسرک  

یادآور اویی شد که  در مطب نصیحتش کرده بود، 

ی پسرک ساطع ی از چهرهلبانش به خنده باز شد. انرژ

می شد و همان انرژی را به راحتی به اطرافش تزریق 

 کرد.می

داخل کوچه ای پیچید و ماشین را  کنار درب اصلی  

خانه پارک کرد. مرد جوان هنوز ماشین کامل نایستاده 

بود که   خود را از ماشین به بیرون  پرتاب کرد و به 

ر ناچاری را هم از سسمت ورودی خانه دوید. ری

پیاده شد و با قفل ماشین به سمت مرد رفت تا سوییچ 
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را تحویلش بدهد اما دادیار آذر قبل از رسیدن او  و 

 آسانسور از پله ها به سمت باال دوید.
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پشت بند مرد راه را طی کرد تا به مقابل در اصلی 

رسیدند، مرد جوان بدون آن که زنگ در به صدا در 

بیاورد، کلید درون آن انداخت و با یک حرکت در را 

گشود و همزمان با باز شدن در نام پسرک را روی 

 لب راند. 

 آکام.-
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با کامل کنار رفتن در نگاه دادیار که به میان خانه 

 ای تپش قلبییرات و مبهوت مات ماند. لحظهافتاد، ح

را در سینه احساس نکرد و خانه با تمام وسایلش به 

ی کوچکش روی زمین، دور سرش چرخید. غورباقه

هایی که جانش را به بازی گرفته بودند، در خون میان

ی برادرش گذاشته بود، حالی که سر روی شانه

صدای چشمانش را روی هم گذاشته بود و حتی با 

در هم چشمانش را باز نکرد. ترسیده بدون آن که 

هایش در بیاورد به سمت آکام و مجید دوید، کفش

ذهن در آن زمان خاموش شده بود، خود را به 

ای کشیده و از آن جا این نمایش ظالمانه را گوشه

دانست آن چه می دید حاصل کرد. نمیمشاهده می

رادر و چه طوفانی است و چه سونامی به جان ب
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پسرش زده که این گونه خونین و مالین مقابل 

اند. نگرانی به قدری بر او چیره شده نگاهش درآمده

دانست حال باید مقابل مجید زانو بزند یا بود که نمی

های لرزان آکام که رو به روشنایی که پسرش! پلک

رفت، دیگر طاقت نیاورد و به کنارش رفت، تا 

 مجید از حرکت ایستاد. خواست زانو بزند با صدای 

 اس نشین!رو زمین شیشه-

ای به حرف مرد پیش رویش نکرد و خشمگین توجه

 غرید:

 این جا چه خبره؟-

پزشک جوان از جا برخاست و به سمت مرد که 

 مضطرب به دیوار تکیه زده بود، رفت. 
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زخم جفتشون خیلی عمیق نبود، مشکلی -

هیه م رو تنیست...فقط این داروهایی که براشون نوشت

 کنید تا مصرف کنن. 

به اتاق اشاره زد و دست در جیب بارانی فرو برد و 

 تبسم کرد.

 

  

363 

دونم چه اون آقا پسر کوچیکه خیلی ترسیده...نمی-

 اتفاقی افتاده اما مراقبش باشید. 

اش را از دیوار گرفت و مقابل زن جوان دادیار تکیه

 قرار گرفت. 
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ممنون  که اومدید، زحمت کشیدید. واقعیت -

 ترسیدیم بریم بیمارستان دردسر بشه. 

را که پشت به مرد هانیه نگاه مهربانش را به سمت ری

 ایستاده بود، داد. 

را جان اگر مشکلی براش من خودم گفته بودم ری-

 ا من تماس بگیره! پیش اومد ب

را هم متقابال لبخند زد و شرایط ساعتی پیش را در ری

سر تداعی کرد. مرد به قدری هول شده بود که 

دانست باید چه کند! از یک سمت خواست هر نمی

 یدو مرد جوان را به بیمارستان برساند اما با مداخله

ترش ترسیدند از این که او و البته برادر کوچک

یمارستان پیش بیاید، اللخصوص با وجود مشکلی در ب

شنیدن این که زخم پهلوی برادر جوان کار پسرک 
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بود، نگران تر شدند. در نهایت با در دسترس نبودن 

پسر دایی دادیار آذر، او مجبور شد تا هانیه را خبر 

کند. هرچند که از آن شبی که رائین از دختر جوان 

ه با گفته بود، دل خوشی از او نداشت. هانی

را خود را به او خداحافطی به سمت در رفت که ری

 رساند. 

 خانوم دکتر؟-

هانیه سر باال آورد و دادیار کمی با فاصله از آن دو 

 ایستاد. 

 ای؟شما با برادرم تو رابطه-

هانیه متعجب تار موی  افتاده مقابل نگاهش را پشت 

 گوش فرستاد.

 رابطه؟-



 

Romanzo_o 1659 

ست نبود اصال را لب گزید و اندیشید شاید درری

سوالش آن هم در این موقعیت اما پای رائین که به 

 شد. آمد او از خود بی خود میمیان می

 منظورم...-

حرف خود را نیمه تمام گذاشت و به آرامی پلک 

ی روی هم گذاشت، از رفتار کورکورانه و کودکانه

 خود به جد خشمگین شده بود.
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 هیچی...ببخشید. -
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هانیه تا حدودی متوجه منظور دخترک شده بود! کم و 

بیش از حساسیت های دخترک نسبت به برادرش خبر 

داشت. با رائین بیشتر شبیه به دو دست عادی بودند تا 

دوست پسر و دوست دختر! گاهی او به درد و دل 

داد و گاه رائین به درد و دل های او! گوش میهایش 

بنابراین لبخندی رو لب گذاشت و پاسخ دختر را داد. 

 داد. را را آزار میدر همان بین اما نگاه دادیار آذر ری

 بین ما هیچی نیست عزیزم. -

های کوتاهش را پا زد و  با خداحافظی در نهایت بوت

همچنان  را اماشان را ترک کرد. ریکوتاهی جمع

کرد و این آزار دهنده سنگینی نگاه مرد را احساس می

بود! به خصوص زمانی که هیچ حرفی را از نگاه مرد 

 کرد، سیاه بود و تنها سیاهی!کشف نمی
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پس از رفتن پزشک دادیار به سمت مجید که روی 

 مبل خوابیده و مریم هم بر بالینش نشسته بود رفت. 

 بزنم بهش.من برم پیش آکام، یه سر -

ی مبل تک نفره گذاشت و آن را دست روی دسته

 میان پنجه هایش فشرد. 

 اس!نمی دونم چی باید بگم، ذهنم خسته-

 خجالت زده از آن دو نگاه گرفت و لب زد:

فقط می تونم بگم شرمنده، ممکن بود اون شیشه -

 جای حساس تری  فرو بره و اتفاق بدتری بیفته!

 کاناپه باال کشید. مجید با درد خود را روی

 آکام مقصر نیست! اون نمی خواست این اتفاق بیفته.-
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ی مبل بیشتر فشرده و صدای دادیار گرفته تر دسته

 شد!

آکام مقصر بود ولی مجید خیلی تحت فشاره، -

 امیدوارم بتونی درکش کنی!

مجید خواست حرفی بزند اما دادیار او را به سکوت 

 دعوت کرد. 

یی که یادگار بچگیش بود رو تمام پرخاشگری ها-

تازه تازه تونسته بودم کم کنم، با این اتفاق همه چی 

 بدتر شد.
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 واقعا آکام مقصر نیست، اصال تو حال خودش نبود!-

 دادیار سر تکان داد و مغموم پاسخ داد.

نش شکی نیست، من جایی برای تو گناهکار بود-

دفاع از پسرم ندارم اما خوب می دونم آدم تحت 

 فشار که باشه چه اتفاق هایی ممکنه رخ بده. 

 ی دخترکخسته نگاهش را پایین کشاند و نگاه خیره

 را به روی خود ندید. 

رازهایی که تصمیم داشتم آروم آروم بهش بگم به -

 بدترین وضع ممکن آشکار شد. 

مبل فاصله گرفت، خواست باز کالمی به لب  کمی از

بیاورد اما پشیمان سر تکان داد و وارد اتاق آکام شد. 

این گونه دیدن پسرکش حال خوشی برای او 

 ی کنار تخت رفتگذاشت. خسته به سمت کاناپهنمی
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و روی آن نشست. دست زخمی پسرک روی 

شکمش قرار داشت و چشم باز به سقف خیره بود. 

ن بار در عمرش احساس می کرد برای برای اولی

ی ای در صندوقچهحرف زدن با آکام هیچ  جمله

 ذهنش وجود ندارد.

 خوبی؟-

شد که پسرک له له سوالی پرسید و کاش متوجه می

زند برای آغوش پدرش! اما گویی پدر این بار می

 زیادی دلخور بود. 

 هوم.-

ی آکام باعث شد با آه عمیقی از ی رنگ پریدهچهره

جا برخیزد، لیوان آب قند نیمه را از روی پاتختی 

 برداشت و کنار تن پسرش روی تخت نشست. 
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 پاشو اینو بخور، رنگت پریده.-

آکام بغض کرده به صورت پدرش خیره شد، چرا 

زد؟ چرا جان بابا یا حتی دیگر قورباغه صدایش نمی

هایش حذف کرده بود؟ او ی را هم از جملهبابای خال

 خور؟حساس شده بود یا پدرش زیادی دل

 خوام.نمی-

سعی کرد خشم را به رفتارش راه ندهد، بنابراین 

دست میان دو کتف پسرک فرو برد و با فشاری او را 

 هایش چسباند و غرید:باال آورد. لیوان آب را به لب

 

  

366 



 

Romanzo_o 1666 

 ام آکام، اذیتم نکن.بخور خسته-

پسرک قلپی از آب قند را نوشید و سپس سر عقب 

 برد. 

 خوامش...بسه.نمی-

دست از زیر تن آکام کشید و پسرک باز سر روی 

آورد حتی بالش گذاشت. دیگر هیچ به وجدش نمی

یچ به تخت طرح ماشینی که عاشقش بود. دیگر ه

آورد، حتی کالس های بیسبالی که یک وجدش نمی

رفت و قبال یک روزش را هم جا در میان می

ی جنگی که گذاشت.  خسته بود، خستهنمی

هایش را او هایش به پدر خورده بود و تتمهخمپاره

دریافت کرده بود. پشت به پدر چرخید و دست 

نیا گیر از تمام داش را روی تخت دراز کرد. دلزخمی
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چشم بست تا بلکه خواب به سراغ چشمان سرخ و 

ی اش بیاید، اما با صدای پدرش تنها ملحفهپف کرده

 زیر تخت را میان انگشتانش گرفت. 

امروز برای اولین بار آرزو کردم کاش اون ازدواج -

 اومدی. هیچ حاصلی نداشت، کاش به دنیا نمی

هایش گرفتار شد و این نفس آکام بهت زده میان ریه

ی پدرش بود که در ذهنش چرخید و چرخید و جمله

در نهایت مانند ترکش به مغزش برخورد کرد. با 

وجود انقالبی که در سر به راه افتاده بود، به سمت 

پدر نچرخید و قطره اشکی آن میان به تنهایی مانند 

 گری را به او ترجیحکودکی که تمام دوستانش فرد دی

دادند، هایشان راه نمیداده بودند و او را میان بازی

 روی رو تختی چکید و ال به الی آن پنهان شد. 
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نه این که تو رو نخوام، نه! تو قشنگ ترین اتفاقی -

 اش کردم.بودی که من تو عمرم تجربه

باز سکوت میانشان پیچید و باز این پدر بود که 

 شکست.  سکوت میانشان را

گر بینی شاید ااما تو این زندگی فقط داری آسیب می-

ی دیگه بودی...پیش من نبودی...اگر تو یه خانواده

 شد.نبودی زندگیت خیلی قشنگ تر می
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ی لرزانش را هم میان بالشت پنهان کرد، پسرک چانه

رمق به ی دادیار خارج شد و بیآه عمیقی از سینه

پسرش خیره شد، بزرگ شده بود، مرد شده بود، 

پسرک دیگر آن کودک چند ماهه نبود و حاال شاید 

آموخت. تصمیمش را باید زندگی بدون او را می

 کرد! گرفته بود و امشب همه چیز را تمام می 

از وقتی به خانه آمده بود حتی دخترکی که همراهش 

آمده بود را هم به فراموشی سپرده بود. تنها موضوعی 

که در سرش چرخ می زد این بود که اگر آن شیشه 

شد؟ در همان جای دیگری فرو می رفت چه می

لحظه تصمیم گرفت همه چیز را بگوید، به قولی یا 

ته بود، بدنش از رومی رومی و یا زنگی زنگی! خس
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دویدن و هرگز نرسیدن خسته بود و حاال خستگی 

 کشید. های آکام را هم به دوش می

امشب همه چی رو برات توضیح می دم  و بعدش -

 ذارم.هر تصمیمی بگیری بهش احترام می

کف دست محکم به روی ران پا کشید و خفه زمزمه 

 کرد:

حال از همین روز می ترسیدم، از دیدنت تو این --

 می ترسیدم.

به پسرک اشاره زد و انگشتان درهم فرو رفته اش را 

 پشت گردن گذاشت.

حاال که تو حالت اینه و همه چی رو نصفه و نیمه -

 فهمیدی، منم می گم تا تکمیل شده تموم بشه.
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آکام این بار سر چرخاند به سمت پدر و  قفل  او 

شد. دادیار لبخند کمرنگی روی لب گذاشت، از جا 

ی پسر به روی خاست و کنار پاهای دراز شدهبر

تخت نشست. دست به سمت موهای پسرکش برد و 

پنجه میان آن ها فرو کرد، موهای لخت پسرک بر اثر 

 برخورد خون به یک دیگر گره خورده و چسبیده بود. 

 موهات خونی!-

اش داد و هم زمان با پسرک تکانی به دست زخمی

 اش درهم رفت. تکان چهره

 د داری؟در-

ای را به سکوت گذراند و سپس لب گشود آکام ثانیه

 برای سخن گفتن:

 خستم حوصله ندارم برم حموم.-
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 اش رادادیار با غم روی تن پسرک خم شد و پیشانی

 بوسید. 

 هات!خودم ببرمت؟ مثل بچگی-

آکام به یاد آوردن آن روزها کوتاه و محزون خندید. با 

ای که به در باز اتاق خورد، دادیار سر چرخاند و تقه

 با مریم رو به رو شد. 

 ممکنه یه لحظه بیای بیرون؟-

 سر تکان داد و از کنار آکام برخاست.
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از اتاق که خارج شد با دیدن ابوالفضل حیرت زده 

 پرسید:

 تو کی اومدی؟-

رای فضل در حالی  که نگاه متفکرش را از ریابوال

 گرفت، پاسخ داد:روی مبل نشسته می

زنگ زدم، نشنیدی احتماال! آرام به من گفت مریم -

 جا اما نگفت چه اتفاقی افتاده.رو رسونده این

آرام خبر نداره، منم رسیدم از این اوضاع وحشت -

 کردم.

را  شابوالفضل به تاسف نگاه از مریم گرفت، دستان

ای کامال جدی به اتاق روی سینه گره زد و با چهره

 آکام اشاره زد:
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 چطوره؟-

شانه باال انداخت و جفت دستانش را درون جیب 

شلوار جین فرو برد، هنوز  پیراهن و هم شلوارش 

 داد. بوی خون پسرک و برادرش را می

 دونم.نمی-

ابوالفضل تای ابرویی باال انداخت و این بار بدون 

 حظه غرید:مال

آقای دکتر یه فکری به حال این بچه بکن، یعنی -

لرزه هنوز باورم چی؟ از وقتی شنیدم تن من داره می

قدر راحت هضم کنی تونی اننشده، تو چه طوری می

 و برات آسون باشه؟

 پوزخندی روی لب دادیار نشست و لب زد:
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 آسون؟-

بابا زیادی شلوغش کردید، آکام از قصد که این کار -

 رو نکرد.

ی سر هر دو مرد جوان به سمت مجید که گوینده

سخن بود، چرخید و در ادامه این مریم بود که مقابل 

 همسرش دراومد.

آره هیچی هم نبوده، فقط اگر شیشه به اون بزرگی -

رفت  مشخص نبود چه اتفاقی جای بدتری  فرو می

 افته.می

 ابوالفصل اما غران حرف هر دو را قطع کرد.

بحث چیزی بودن و نبودن نیست بحث اینه اصال -

چرا باید یه بچه  شیشه برداره دستش! اگر بالیی سر 

 خودش میومد چی می شد؟  
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را که دادیار نفس عمیقی گرفت و زیر نگاه سنگین ری

 معذب به جدال خانوادگی خیره شده بود، گفت:
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 ام مریم اما باید چی کار کنم؟من شرمنده-

 به سمت ابوالفضل مدعی سر چرخاند و پرسید:

بزنمش؟ دعواش کنم؟ دیدی حالشو؟ چی کار کنم -

تو این وضعیت؟ آره راست می گی آسونه، فقط از 

 دونم باید چیکار کنم! شدت آسون هضم کردن نمی

ین مردی که روی آرامشش را تن و پیراهن خونری

قسم می خورد و حال او را طوفانی می دید را کاوید 
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و نفس در سینه حبس کرد، تمام آن چه در این چند 

توانست باور کند، در زندگی ساعت دیده بود را نمی

این مرد چه گذشته بود؟ در فکر بود که با صدای مرد  

 اش باز به جمع جلب شد و سر باال آورد. توجه

کنم چی گفتی که آکام  ید بذار این بار من متهممج-

 این طوری کرده؟

 االن مجید مقصره؟-

دادیار عصبی و با شدت به سمت زن سر چرخاند که 

صدای گردنش بلند شد، با درد دست روی آن 

اش چهره درهم گذاشت و ابوالفضل از حال پسر دایی

دانست که دادیار فقط نمی خواهد کرد، خوب می

زیر پای کسی  بدهد وگرنه خود به اشتباه پسرش را 

 آکام  خوب واقف بود. 
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من نگفتم مجید مقصره، مریم من از بچگیم با اون -

ای که آکام رو می پسر رشد کردم، من خودمو اندازه

شناسم، پسر من بدون بهونه و فقط با شناسم نمی

فته، یه چیزی شنیدن تماس حسین به این حال نمی

ده، شنیدن تماس اگر حالشو بد شده که آکام ترکی

شده که آروم بشه اما یه چیزی، یه کسی  به کرده می

 آتیشش دامن زده.

ی مجید خواست از روی مبل بلند شود اما درد اجازه

 حرکت نداد و باز روی مبل افتاد. 

 حق با توئه من جری کردمش!-

دادیار به تاسف جفت دستانش را پشت سر برد و 

قدم برداشت، در همان حال با چشم بست  خانه را 

 شدت چشم باز کرد و دست در هوا تکان داد.
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می دونی وقتی تو اون حال دیدمتون چه حالی -

 شدم؟

حال منم هم بهتر نبود وقتی شوهر سالمم رو اون -

 طوری غرق خون دیدم.

های تندی دادیار به سمت مریم چرخید و مریم با قدم

ه سمت او داد باش میکه نشان از حرص درونی

حرکت کرد و حتی صدای مجیدی که صدایش کرد 

 هم نتوانست او را از حرکت باز دارد. 

می دونی سر تو این چند وقته چقدر آسیب دید؟ یه -

دور دعوا با اون صابر عوضی یه بار با اون صدرای 

 .حرومزاده که سرشو چند بار کوبیده بود زمین
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 به  صورت زخمی مجید اشاره زد و با غیظ گفت:

 دست گالی صدراس خوب نگاه کن!-

 نگاه دادیار که تا صورت مجید باال آمد،  مریم

بدون توجه به همه چیز و حرمت ها کف دست به 

تعادل قدمی به ی دادیار کوبید که مرد جوان بیسینه

را هراسان از جا برخاست اما مجید عقب برداشت. ری

که به سمت مبل حرکت کرده بود با باز و بسته کردن  

 چشم به دختر اطمینان داد تا آرام باشد. 
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 از خدا بی خبر وسرشو کوبیده بود زمین اون آشغال -

همین که اتفاقی براش نیفتاد باید خدا رو شکر کنم! 

 امروزم که پسر تو!

و توی آخر به قدری تحقیر آمیز بود که سر دادیار به 

 زیر افتاد. 

همه چی به خاطر تو داره اتفاق می افته! همه  به -

خاطر تو به جون هم افتادن، پسر خودتم این وسط 

 داره حیف می شه!

 ی حیرانی روی لب دادیار نشست و لب زد:هتک خند

 به من چه؟ -

منطقی حرف زده دانست با اوج بیمریم خود می

 است. 
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تموم کن این گند پونزده ساله رو دادیار...سجاد هر -

چیزی که هستی! بیشتر همش نزن، همه دارن سر تو 

بینن، فاطمه یه جور از زندگیش و پسرت آسیب می

 !افتاده و مجید یه جور

دادیار به طور عجیبی آرام بود، حتی آوردن نام فاطمه 

 اش نشد.هم باعث تغییری در چهره

چی کار باید بکنم؟ پسرمو بدم بره تا آدم خوبه -

 بشم؟ من گفتم دخالت کنید؟

چانه باال انداخت و باز هم با آرامش پلک روی هم 

را دروغ نبود اگر بگوید از آرامش مرد گذاشت و ری

 ه بود. جوان ترسید

 آینازت رو می دی؟-
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مریم بدون وقفه سر تکان داد و با نفی پاسخ سوال 

 مرد را داد.

بعد چه طور انتظار داری من پسر هفده سالمو بسپرم -

 دست یه مشت الشخور؟

 کنن!شن اذیتش نمیاونا خانواده-

 دادیار سر باال و پایین کرد و تلخ خندید:

م نکشیده آره مثل خانواده من! شب اول به دو-

کنن، بعدشم به سه ماه نکشیده یه بچه دومادش می

کارن تو شکم زنش، آره؟ این از نظر تو اذیت می

 نیست دیگه نه؟
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 مریم خسته از کل کل بیهوده گفت:

 پسر تو بچه نیست، یه مرد کامله!-

ساله هم بود بازم نمی پسر من اگر یه مرد سی -

ذاشتم دست اون آدما برسه بهش! بعدشم من کاری با 

شوهر تو ندارم! اونی که زندگی االن منو و آرامشمو  

به گند کشیده شوهر توئه در واقع، مسلما اونی که 

 آمار منو داده من نبودم!

ابوالفضل خشمگین به میان آن دو رفت و کف یکی 

ار چسباند و او را به ی دادیاز دستانش را به سینه

 عقب فرستاد. 

 بس کنید ببینم، واسه من نشستید دنبال مقصر؟-
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به سمت مرد جوان چرخید و تای ابرویی باال 

 انداخت.

 از تو بعیده این رفتار های کودکانه!-

 ی ریزی با نگاه زد و آرام تر لب زد:را اشارهبه ری

 یکم مراعات کن.-

رک شده بود، لب دادیار که تازه متوجه وجود دخت

زیرینش را به دندان گرفت و با سری کج کرده چشم 

بست. ابوالفضل با دیدن حال دادیار سری به تاسف 

تکان داد و نگاهش را به مریم و مجید داد اما با دیدن 

 فرش خونی چهره درهم کرد. 

بیا این ور مریم، یه فرشو وقت نکردید جمع کنید، -

 کنید.غر غر میاون وقت واستادید باال سر من 
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تن چرخاند تا به اتاق آکام برود،  و در همان حال 

 گفت:

ی من، امشب این دوتا تنها جمع کنید بریم خونه-

 باشن بهتره.

ی ابوالفضل سکوت کرد و مرد دادیار در جواب گفته

جوان با زدن دو تقه به در بالفاصله وارد اتاق شد. با 

شده  و سر  دیدن آکام که مانند جنینی در خود جمع

به سمت پاهایش نزدیک کرده بود، تلخندی روی لب 

کرد، جدیدا گذاشت، باید پسرک چموش را ادب می

زیادی سرخود شده بود و باید یکی او را به خودش 

هایش دست بردارد، آورد تا بلکه از خیرسربودنشمی

این گونه اگر پیش می رفت هم خود را به خاک سیاه 
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را! نزدیک پسر شد و کنار تخت  نشاند و هم دادیارمی

 زانو زد. 

 آکام.-
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آوردن اسم پسر سوالی یا تعجبی نبود، تنها نامش را 

بدون هیچ حسی به زبان آورده بود. پسرک 

هایش را تا صورت ابوالفضل باال آورد و روی مردمک

 چشمان جدی او ثابت ماند. 

 به هیچ عنوان کارت درست نبود.-
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از سمت آکام نگاه نصیبش شد، پسرک به این 

گفت، رش را میاندیشید که ابوالفضل کدام کامی

فالگوش ایستادنش یا  مجید؟ ابوالفضل اما بدون 

رساندن مقصودش به پسر با حرص دست به پشت 

 ی آکام کوبید. شده تن او برد و روی باسن برجسته

به من این طوری نگاه نکن، من بابات نیستم هر -

گندی زدی بوست کنم، ماچت کنم بگم فدای سرت 

یه اسم قاتلم یدک  عزیزم بار بعدی برو آدم بکش

 بکش!

آکام خشمگین دست سالمش را مشت کرد و آن را به 

ی ابوالفضل برد اما مچ دستش میان راه سمت سینه

 گیر دستان قدرتمند مرد جوان شد. 
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و همین طور من مجید و امثالش نیستم که فکر کنی -

با چهار تا دمبل زدن و بازو کلفت کردن زورت بهم 

 رسه. می

با شدت رها کرد، آکام اما بدون  دست پسرک را

 طاقت گفت:

کنی! بابا با نگاهش، با تو با حرف هات تنبیه می-

 عوض کردن لحن همیشگیش! فرقی مگه دارید؟

نه پسر انتظار داری یه برچسب صدآفرین هم بهت -

بده زدی برادرشو ناکار کردی؟ هیچ فکر کردی اون 

 شیشه می رفت تو سینه اش چی می شد؟

از فکر به تصوری که ابوالفضل ساخته بود،  آکام حتی

 تنش لرزید. 
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من نمی گم از قصد نکردی من یکی می زنم تو -

دهنت تا یادت بمونه با تموم بچگی واسه ما قلدری 

نکنی یه شیشه برادری دستت هم خودتو ناقص کنی 

 هم یکی دیگه رو!

پسرک  یای به شانهبا انگشت سبابه و شستش ضربه

 لحن افزود:زد و با همان 

چهار صباح دیگه می زنی با همین عصبی شدن -

هات یکی رو می کشی بعد که بیفتی زندان و بری 

پای چوب دار اون وقت هر چی به گوه خوردن بیفتی 

فایده نداره، فقط این پسر عمه بدبخت من بدبخت تر 

 شه.می

با لحنی متاسف  آکامی که دهانش را برای سخن 

 متوقف کرد و خود افزود:گفتن باز کرده بود را 
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سوزه واسه اون دلت واسه جوونی خودت نمی-

دادیار بیچاره بسوزه که جوونی و نوجوونی نکرده 

داره پیر می شه، تو خجالت نمی کشی کاری می کنی 

که بابات جلوی این آدما شرمنده بشه، سر پایین 

بندازه؟ اون وقت اون احمق هنوز تعصب توی 

 می ده!بیشعور رو به هیچ کس ن
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 ابوالفضل!-

 صدای حیران پسرک را نادید گرفته، غرید:

زهرمار و ابوالفضل! آکام کارات غیر قابل تحمل -

 گه. شدن، به خدا دادیار به تو هیچی نمی
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 کنی من مقصرم؟چرا فکر می-

 ی پسرک نگاه در صورت او دوخت. با صدای گرفته

خیالی حال من این کنی از سرخوشی و بیفکر می-

 شده؟ 

اش را به تاج تخت روی تخت خود را باال کشید، تنه

 چسباند و نگاه از ابوالفضل گرفت.

دونم چی فهمم! نمیاصال چیزایی که شنیدم رو نمی-

 راسته و چی دروغ!

در صورت مرد جوان خیره شد و بغضش را در سینه 

 کشت تا بروز ندهد. 



 

Romanzo_o 1693 

دونم درست و ناف بر بودنی که من حتی نمی-

حسابی چه معنی داره! فقط تو فیلما دیده 

 بودم...فهمیدن اتفاقاتی که برای پدر و مادرم افتاده.

 شانه باال انداخت و خسته تر افزود:

بدون هیچ حسی به ی مامان فهمیدن این که خانواده-

من فقط پی اینن که رسم مسخره شون رو به جا 

دونم دنبال چی هستن؟ رسم؟ من؟ بیارن....اصال نمی

 دونم و گیجم.از یه پازل کامل چند تا تیکه رو می

 پوزخند غمگینی زد و سر به زانو چسباند. 

فهمیدن تجاوز به مادری که ازش فقط یه اسم -

 دونم.می
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به زیر انداخت و دست به ته  ابوالفضل عصبی سر

ریشش کشید در نهایت مشوش و کالفه از جا 

 برخاست. 

 چرا همیشه حقو می دی به بابا ابوالفضل؟ -

ی پسر، سجاد کودک مقابل در برابر سوال و نگاه خیره

 نگاهش به تصویر درآمد. 

 چون دیدم چه روزایی رو از سر گذروند بابات!-

 لب روی هم فشرد و افزود:

ن دیدم چه بالهایی سرش اومد و اون سپر شد چو-

 تا تو زندگی کنی.

 سر تکان داد و دستانش را روی سینه قفل کرد.
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چون تمام گذشته رو با گوشت و خون احساس -

کرده آکام و بهت حق نمی دم وقتی هیچی از اون 

گذشته رو به چشم ندیدی و احساس نکردی این 

 طوری بتازونی.

 مت پسرک خم شد. قدمی جلوتر رفت و به س

تو تموم این سال ها ندیده بودم بابات جا بزنه اما -

امشب خستگی تو نگاهش دیدم، نذار خسته تر بشه 

که اگر بشه اول از همه اونی که می بازه تویی! بدون 

بره، دادیار زندگیت پوچ پوچ. هر آدمی یه جایی می

دادیار تو تموم این سال ها سرپا بود چون یه دلیل 

داشت واسه سر پا بودن، پس به جای این که بزرگ 

مقابلش واستی و باهاش بحث کنی، کنارش باش تا از 

 پس این روزا بر بیاد.
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 با مشت به بازوی پسرک مغموم کوبید و مجدد گفت:

کسی دست به تو بزنه، بخواد آزارت بده سر اون -

رسم مسخره، قبل از من و دادیار با بابا طرفه! سر تو 

 کنیم. اشتباه دادیار رو تکرار نمی

 رو پا شد و گامی به عقب برداشت. 

 تونم بمونم، مراقب خودت و بابات باش! امشب نمی-

 تهدید وار انگشت سمت پسرک گرفت و گفت:

زخمی ببینمت یکی هم من می زنم بدتر  یه بار دیگه-

 زخمی بشی سرتق.
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آکام غمگین خندید و دستانش را به دور زانو حلقه 

 کرد.

 ابوالفضل.-

 منتظر نگاه پسرک انداخت.

م تو اریمرسی که هستی، وقتایی که من و بابا کم می-

 هستی که حالمون رو خوب کنی. 

 ابوالفضل این بار عمیقا لبخندی روی لب گذاشت.

من اگر زود بچه دار می شدم، پسرم همسن و سال -

. ی منی آکامشد! تو عین که نه...! تو دقیقا بچهتو می

دادیار اگر تو رو بزرگ کرده باشه من دادیار رو بزرگ 

کردم، از پونزده سالگی بابات پیش من بوده! خانواده 

اولویت من تو زندگی. ولی قبل از من خودتون 
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رد تا دلیل حال خوب هم دیگه دوتایی باید یاد بگی

 باشید.

پسرک حرفی به زبان نیاورد و ابوالفضل با همان 

لبخند پس از خداحافظی اتاق پسرک را ترک کرد. با 

خارج شدن از اتاق و ندیدن دادیار سوالی به سمت 

 را سر چرخاند.ری

 دادیار کجا رفت؟-

را که کامال از بودن در این جمع خانوادگی کالفه ری

 بود، سر تکان داد و به اتاق اشاره زد.  شده

 رفتن اتاقشون.-

ابوالفضل که وقت را اضافه دید به سمت دخترک 

را با دیدن مرد آن حرکت کرد و مقابلش ایستاد، ری
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هم دقیقا مقابل خود از جا برخاست و به خاطر 

 تفاوت قدی فاحششان سر بلند کرد. 

 را می شه ازت یه خواهشی کنم؟ری-

را با خجالت نگاه در صورت استادی که یکی از ری

هایش را مدیون او بود، چرخاند. مهم ترین درس

خوب به یاد دارد زمانی که فیزیولوژی را نتوانست 

ای به نام ابوالفضل پاس کند ترم بعدی خدا معجزه

 آذر را وارد دانشگاه کرد تا او از وجودش بهره ببرد. 

 بله استاد؟-
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 ابوالفضل  میان استرس و اضطرابش لبخند زد.

 مگه این جا کالس درس؟-

اش را میان انگشتان ی بارانیدخترک معذب گوشه

 خود مچاله کرد و تصنعی خندید. 

 را؟ری-

باز نگاه به مرد داد و ابوالفضل دو دل از به زبان 

آوردن سخنش، بر طبق عادت باز دست روی ته 

 ریشش کشید.

 شه امشب رو پیش دادیار و پسرش بمونی؟می-

دخترک متعجب چهره درهم کرد و ابوالفضل سر 

گرداند تا مطمئن شود مجید و همسرش از آن ها دور  

 هستند. 
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 چی؟-

در جواب صدای مبهوت و حیران دخترک، لب به 

 یه گفت:دندان گرفت و پس از چند ثان

تونم این جا باشم و حال دادیار ببین من امشب نمی-

و پسرش خوش نیست...می شه ازت خواهش کنم 

اگر دادیار ازت خواست ، یه امشب رو پیشش 

 بمونی؟

زد و ذهن دخترک آغوش شب ابوالفضل حرف می

آورد، صبح برای تحویل کت مرد به قبل را به یاد می

ن اتفاقات! از وقتی مطب رفته بود و پس از آن هم ای

آمد بودند هر زمانی برخاست تا به خانه برود، دادیار 

ی رفتن را  نداد و حال آذر نگذاشت و اجازه

 خواندش. درخواست نامتعارف مردی که استاد می
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شه واقعا! یعنی برادر و خواهرم تنهان باید استاد نمی-

برم پیششون...رائین حساسه که شب رو خونه نباشم. 

کنم موندن من این جا جدای همه چیز فکر نمی البته

 درست باشه.

 لب روی هم فشرد و آرام تر افزود:

 آقا آکام چه فکری می کنن؟-

رار ی کاناپه که پشت قابوالفضل سر تکان و به دسته

 داشت تکیه زد. 

 حق  داری! باید شرایط تو رو هم درک کرد. -

را دسته موهای مقابل نگاهش را پشت گوش ری

رستاد و شال  روی سر را مرتب کرد، خجالت زده ف

 در تالش بود تا نگاهش را از مرد جوان بگیرد. 
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 شرمنده ام واقعا.-
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دشمنت تا همین االن هم کمک بزرگی کردی! هم -

 دکتر، هم بودنت، ممنون خانوم روانشناس.

قند در دل دخترک از لفظ روانشناس آب شد و 

تبسمی لبانش را زینت داد، روزی که پشت میزی به 

شک آن روز بهشت عنوان یک روانشناس بنشیند بی

 او است. 
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من در برابر کمک هایی که آقای دکتر کردن هیچ -

کاری انجام ندادم، ایشون دست یکی از کسایی که 

 برای من خیلی مهمه رو گرفتن!

را شاملو والفضل زیرکانه نگاه دختر انداخت، ریاب

و  ای بین دخترکشک اگر رابطهدختر جالبی بود و بی

شد. آمد او خوشحال ترین میدادیار به وجود می

دختر سر و سنگین و مهربانی بود، در دانشگاه گاها 

خورد و به راحتی فهمیده بود در نگاهش به دختر  می

هایت سرزنده و دوست نهایش بیکنار آرام بودن

 داشتنی است. 

 راستی از اون دوستت چه خبر؟-

 را سوالی نگاه مرد انداخت و ابوالفضل گفت:ری

 پارسا بود اسمش؟ ازش برام گفتی! بهتر شده؟ -
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دخترک غمگین سر به زیر انداخت و در همان هنگام 

 بارانی جمع شده از میان انگشتانش رها شد. 

 حرفی نزدن؟ واال چی بگم! آقای دکتر-

 دادیار؟ نه چی قرار بود بهم بگه؟-

را متاسف سر تکان داد و نفس سنگینش را از ری

 سینه خارج کرد. 

درمانش رو به عهده گرفتن، از بیمارستان برگشته اما -

 حالش خوب نیست. 

 ی مرد جوان راه یافت و گفت:غم به چهره

جامعه خیلی خراب شده، خدا لعنتشون کنه! تجاوز -

 کشه...راستی برادرت بهتر شد؟آدمو می روح
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ل هایش گبا وسط کشیده شدن بحث رائین باز گونه

انداخت، آخ که جان می داد برای پسرک چشم سبز و 

 لجبازش.

گذرونیم به امید روزایی که باز بتونه می-

برگرده...سخته براش اما خب ایمان دارم که بعد  از  

 هر سختی یه زندگی نشسته. 

به ناگهان و تحت تاثیر آرامش دخترک دهان  ابوالفضل

 باز کرد و آن چه که نباید را به زبان آورد. 

دختر تو جدی آرامش خاصی داری ها دادیار راست -

 می گه.
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به ناگهان دست روی دهان گذاشت و لب گزید. 

ی مرد نگاهش کرد و بخش آخر جمله را درگیرری

ابوالفضل شرمنده دست روی دهان را به سمت 

 پیشانی لغزاند.

وای هیچی چرت گفتم، برم با دادیارم خداحافظی -

 کنم. 

رای حیران از دخترک دور گفت و بدون توجه به ری

پیچید، دادیار را اما صدای مرد در سرش میشد. ری

آذر از آرامش او تعریف کرده بود؟ دست روی سینه 

ی کوری از دیوار خیره شد. تپش قلب نهاد و به نقطه

گفت؟ قلب پر تپش از نامنظمش در این میان چه می

رامش او گفته بود اما خواست؟ مرد از آجانش چه می
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ی مگر اویی که از نظر دیگران جز یک دختر بچه

لوس و وابسته چیز دیگری نداشت، صفت خوب هم 

داشت؟ چرا این مرد تمام معادالتش را به هم می 

سپرد همه چیز را! هم ریخت؟ باید به فراموشی می

ها و تفکرات امروز را!  آغوش دیشب را و هم حرف

بودن برای او و دادیار آذر غلط  تصوری به جز همکار

بود. مرد جوان یک پسر هفده ساله داشت و با او 

زمین تا آسمان خدا تفاوت داشت.  از روزی که وارد 

راهه می رفت مطب مرد جوان شده بود، قلبش به بی

و او تمام مدت سعی در انکار  این آشفتگی داشت. 

رد د. متابش را بفهمتوانست آشفتگی قلب بیکاش می

ی مجیدی که آن به اتاق رفت و او در برابر نگاه خیره

سمت خانه روی زمین دراز کشیده بود و همسرش، 
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روی کاناپه افتاد. جفت دستانش را روی صورت 

گذاشت و خسته نفس از سینه خارج کرد. متوجه نشد 

دقیقا چه زمانی استاد به همراه مرد  و زنی که متوجه 

در دادیار آذر هستند از خانه شده بود برادر و زن برا

خارج شدند، در نهایت رو پا ایستاد و با برداشتن 

اش از روی کاناپه به سمت کیف کوچک  و دستی

دادیار آذر که روی صندلی  اپن متفکر، دست به 

 پیشانی زده و آرنج روی اپن گذاشته بود، رفت. 

 آقا دادیار.-

یاهی غرق را از سدادیار خسته سر باال آورد و دل ری

 در سرخی نگاه مرد گرفت. 

 من دیگه برم، ببخشید مزاحمتون شدم.-
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دادیار که تازه دخترک را به یاد آورده بود از جا 

را دست بند ستون اپن کرد و برخاست، پیش روی ری

 ب زد:با صدایی شدیدا گرفته ل

ام اصال نفهمیدم امروز چی شد،  من واقعا شرمنده-

 ببخشید به خاطر امروزت!

ی مرد به درد آمد، نگاه دل دخترک از لحن شرمنده 

دادیار  سمت ساعت به گردش درآمد و   سپس باز 

 روی دختر نشست.

می شه امشب رو بمونی این جا؟ آخر شب -

 رسونمت.می
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دست آزادش را روی دخترک مات مرد ماند و دادیار 

گردن نهاد  تا از دردی عصبی که وجودش را فرا 

 گرفته بود، راحت شود. 

خوام یه چیزایی رو برای آکام توضیح بدم امشب می-

شه که حس می کنم تنهایی از پسش بر نمیام...می

 پیشم باشی؟

ند نه تواباید اعتراف می کرد که در برابر این نگاه نمی

 بیاورد. 

 آخه...اما، -

رنگش ملتمسانه سخن دادیار سر خم کرد و لبان بی

 دختر را متوقف کرد.

 کنم!خواهش می-
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دادیار گفت و نگاه دختر خون روی پیراهن سفید را 

 گرفت و بدون دلیل لب زد:

 خونیه!-

را را گرفت و به پیراهنش رسید، دادیار مسیر نگاه ری

ده اد بربه قدری درگیر شده بود که خود را به کل از ی

 بود.

 وقت نکردم عوض کنم، یعنی فراموش کردم.-

 را سکوت کرد و دادیار آهسته تر پرسید:ری

 مونی؟می-

گونه در برابر ی دختر خارج شد، چهآهی از سینه

استاد به راحتی نه آورده  بود و از التماس مرد 

 توانست بگذرد؟ نمی



 

Romanzo_o 1713 

 مونم.می-

لی برات زنگ بزنم با برادرت حرف بزنم که مشک-

 پیش نیاد؟

 را سر تکان داد و گفت:ری

دم داداش به من اطمینان داره! خودم توضیح می-

 براش.
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نگاه دو دو زن مرد  در میان انبوه درختان سرسبز 

چشمان دختر نشست، حال مرد مقابلش خراب بود، 
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تر از روزهایی که خود درد را معنا و تجربه رابخ

 کرده بود. 

 خوبه، خیلی خوبه!-

دادیار گفت و خواست از کنار دخترک عبور کند که 

 را،  میان راه ایستاده به سمتش بازگشت.با سوال ری

 حالت خوب نیست؟ -

های دادیار ناخواسته و به پهنای دو سمت لب

آمد. در آنی خستگی تمام روزهای گذشته، کش 

استرس و ترس آغوش شب قبل را به فراموشی سپرد 

 و بدون پاسخ به سوال دختر گفت:

 خیلی خوبه که از شما برات تبدیل به تو شدم.-

 را مات و مبهوت قفل سیاهی چشمان مرد شد.ری
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حالم تعریف نداره اما تا دلت بخواد سردرگمی و -

 غم داره.

ایجاد کند، دختر بدون آن که تغییری در نگاهش 

 همچنان او را کاوید. 

زنم شاید آکامو برای با حرف هایی که امشب می-

همیشه از دست بدم، نشستن پای میز قمار با تنها 

 داراییت زیادی ریسکه!

صورت سرخ و پر از حرفش، دست های به عرض 

اش تماما نشان از غم و حیرانی درونش شانه باز شده

یگر را هم به لیست توانست مردی دداد، حال میمی

افزاید! او این حال دادیار آذر را اش بیمردهای زندگی

 خواست. نمی
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من آدم قمار سر آکام نبودم، که اگر بودم پونزده سال -

برای این قمار زمان داشتم، وقتی جون بیشتری تو تنم 

بود، وقتی نفسم راحت تر باال میومد، اما االن 

اون سال ها چه دونم بعد از گفتن و سفر به نمی

 اتفاقی میفته. 

دندان در جگر لب فرو برد، شانه باال انداخت و نفس 

 بریده لب زد:

برای اولین بار تو کل عمرم می خوام بدون فکر -

 کردن برم جلو!
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های کوتاهش انگشتانش در هم گره خورد و ناخن

 پوست دست را خراش دادند. 

 اگر دوست نداشتم آکام بفهمه به خاطر خودم نبود. -

 سر تکان داد و بار دیگر لب زد:

 دونم!خودخواه نبودم...شایدم بودم، نمی-

ی ساخت ی ذهنش صندوقچهطبیعی بود که دریچه

ان آشفته بازاری رها کلمات را بسته  و کلید آن را می

 کرده بود تا به آن دست نیابد؟

 خب هر چیزی یه راه حلی داره.-

نبود آکام هیچ راه حلی نداره، نبود آکام ته -

 سیاهی...حداقل برای من. 
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ای کلمات را آچمز شده سکوت کرد و پس از ثانیهری

 را روی زبان راند. 

 یه چیزی بگم؟-

 مرد سوالی نگاه در چشمان دختر انداخت. 

شه،  هیچ عاشقی معشوقش ای سرد نمیهیچ عالقه-

کنه که اگر بکنه رو با وجود تمام خطاهاش رها نمی

گیره. آکام اگر قلب خودش همراه با رفتن آتیش می

لد ی جاحساسش قوی باشه حتی اگر بره  بازم پرنده

روزی بر این خونه و این زندگی و باالخره یه 

 گرده. می

در انتهای سخنش لبخندی روی لب گذاشت و همراه 

با خجالت تار موی افتاده در صورت را پشت گوش 
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ی مرد، نگاه گنگش را فرستاد و در سکوت خانه

 دریافت کرد. 

 حق با توئه.-

اش تکان در جواب سخنان دختر، لبان خشکیده

ر ی کوتاهی از میانشان خارج شد، دخوردند و جمله

نهایت قبل از آن که به سمت اتاق آکام برود برای 

 تمام کردن این داستان رو به دختر گفت:

 همراهم باش!-

ی مرد را خوب دریافت نکرد! و دخترک معنای جمله

زد؟ در جدال با دادیار آذر از کدام همراهی دم می

خود پشت به مرد پا درون اتاق تاریک پسرک 

 گذاشت.
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نگاه در اتاق چرخاند و لبخندی روی لبش آمد، در 

همان لحظه لوستر فانتزی باالی تخت روشن و به 

اتاق جال بخشید. اتاق کامال پسرانه  و حتی 

توانست بگوید کودکانه به رنگ آبی چیده شده می

 ای دربود. تختی به طرح ماشین وسط اتاق و کتابخانه

ای از اتاق که در طبقاتش بیشتر از کتاب انواع گوشه

آمد. های رنگی و هدفون به چشم میماشین و توپ

میز تحریری مقابل تخت و در نهایت میز توالتی هم 

مقابل کتابخانه قرار گرفته بود. این مرد برای پسرک 

با  های دونفرههیچ کم نگذاشته بود و این از عکس

ا را هدر و دیوار اتاق و روی میز لبخند عمیقی که اکثر
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فرا گرفته بودند، آشکار بود. دست از کنکاش اتاق 

برداشت و نگاهش را به مرد جوانی که کنار تخت 

 پسرک زانو زده بود، داد. 

 آکام خوابی بابا؟-

،  بردای که مرد برای پسرک به کار میکلمه به کلمه

ده مملو از عشق بود. پسرک که خود را به خواب ز

بود، چشم گشود، پتو را به چنگ کشیده در آغوش 

رایی که میان چهارچوب گرفت و با نیم نگاهی به ری

 در ایستاده بود، پاسخ داد:

 نه.-

ای پاسخ داد، پتو را به کنار راند و خود آکام تک کلمه

را به سمت تاج تخت کشید، با پدرش سرسنگین بود، 

دیار روی پا دست خود نبود اما دلش گرفته بود. دا
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ی کوچکی که شد، صندلی میز تحریر را کنار کاناپه

نشست و برای پسرک قصه همیشه روی آن می

کرد، گذاشت و روی آن نشست، سپس سر تعریف می

 به عقب برد و رو به دخترک گفت:

 بشین لطفا.-

را روی تک مبل آبی آسمانی اتاق نشست و در ری

را از نظر ی پسرک ی رنگ پریدههمان حال چهره

گذراند. آکام که هنوز از وجود دخترک در خانه سر 

اورد، ابرودرهم کرد و بدون نگاه به آن دو، در نمی

 چشمانش را میخکوب دیوار سفید مقابل کرد. 

امشب تمام اون چیزایی که دنبالش بودی رو -

 فهمی.می
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آکام با دلهره سر چرخاند و دادیار سعی کرد نسبت به 

ا خیال باشد. لب بترس نشسته در چشمان پسرک بی

هایش را درهم زبان تر کرد و به سمت مقابل پنجه

فرو برد و به پسرش خیره شد. پسری که پانزده سال 

توانست بگوید قبل از آن و هفده سال و حتی می

خون و دل خورده، سختی کشیده  برای بزرگ کردنش

 بود تا آکامش به این جا برسد. 

را موند پیشمون که اگر از پسش بر نیومدم ری-

 کمکم کنه برای ادامه دادن. 
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ها را کنار نفس عمیقی گرفت، سعی کرد نگرانی

 بگذارد و به جمالتش جان بدهد. 

سیزده سالم بود، چند ماه به تولدم بود که وارد -

 . چهارده بشم

نفس عمیق اما لرزانی از سینه خارج کرد و انگشتانش 

 را بیشتر به هم فشرد. 

یه شب بابا اومد خونه و گفت مهمون داریم، مثل -

همیشه رفتم تو یه دونه اتاقی که برای من و مجید و 

د آورفاطمه بود، از کتاب هایی که دایی حیدر برام می

 خوندم. 

 و سر پاییناش کشید دست روی پیشانی عرق کرده

اش در حال انفجار بود و باز میگرنش گرفت، پیشانی

 عود کرده بود. 
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یه کم نگذشته بود که بابا گفت بیا بیرون! رفتم -

ای که قبال برای بیرون سه تا مرد روی مبل های کهنه

بابای بابام بود نشسته بودن. رفتم نزدیک و اتفاق 

ن کم تخاصی نیفتاد، فقط نشستم پیششون! اونا که رف

 کم فهمیدم ماجرا از چه قراره. 

را نگران به مرد خیره شد، هنوز چند خط از ری

توضیحات مرد نگذشته بود اما پیشانی سرخ و صدای 

 اش دخترک را نگران کرده بود. گرفته

ی آفرین بودن، یه معامله بین دو تا خانواده، خانواده-

 صفبار بعدی که بازم به عنوان مهمون اومدن با یه ن

قد جلوشون قد علم کردم و گفتم من نمی خوام 

 فهمیدم.ازدواج کنم...آخه هنوز چیزی از ازدواج نمی

 با بغض خندید و پشت دست روی دهانش گذاشت.
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همیشه از بابا و مامان کتک خورده بودم اما در حد -

یه ضرب کمربند و دوتا دونه سیلی بود اما بعد از 

خوردم و اون گفت فقط رفتن اونا کلی از بابا کتک 

و  ارزم...گفتباید خفه بشم، گفت براشون خیلی می

 میرم.نفهمید که  با هر  حرفش چه طوری می
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دادیار توضیح داد و رنگ نگاه آکام به سمت غم مایل 

خطی را هم فهمید که مرد از شد، در آن بین حتی ری

ی پدرش شد، مکانی که در آن قرار که وارد خانه

 گرفته بود را فراموش کرد.
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ی چهار فصل در پلک روی هم گذاشت و خانه

تصوراتش نقش بست، آن خانه و حوض میان 

حیاطش، آن خانه و توپ پالستیکی مجید! آن خانه و 

 هایشان.تمام فقر

گذشتن و من حتی دختری که قرار بود روزا می-

ش ازدواج کنم  رو ندیده بودم، فقط می دونستم باها

ی آفرین تو چهار فصل خیلی پولدارن، از خانواده

مهاجر هایی بودن که به خاطر اوضاع مالی خوبشون 

می تونستن تو اون روستایی که به چهارفصل نزدیک 

 بود کاری کنن تا همه براشون خم و راست بشن. 

د، انگشتانش از هم جدا شده و درهم مشت ش

هایش ی لبی آن روزها از گوهرهپوزخندی به کینه

 .تر شد بیرون کشیده شد و نگاه تاریکش، تاریک
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 بابابزرگ تو هم یکی از اونا!-

ی آخرش به قدری نفرت را در خود جمع کرده جمله

کرد، پدر همیشه مهربانش این بود که آکام باور نمی

 گونه با یادآوری آن روزها پر از کینه شود. 

 البته که حیف اسم پدر بزرگ برای اون...آدم.-

نفس عمیقی گرفت و دست روی سینه و پیراهن 

را نگران به نیم رخ کبود مرد سفیدش گذاشت. ری

توانست بگوید تا ادامه ندهد، خیره شد، کاش می

کاش می توانست بفهماند که حال برای پاتک زدن به 

آن گذشته زمان خوبی نیست، اما خود مبهوت 

ار های دکتر دادیهای مرد جوان مقابلش بود، گفتهگفته

 انگیخت.میآذری که همیشه حسادتش را بر
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با قول پول و زمین گفته بودن که من باید با مادرت -

 ازدواج کنم، با آفرین!

ی اش را به سمت گوشهانگشت شست و اشاره

 چشمانش برد و مالش داد. 

نی که از من یه دونستم، آفریمن هیچی از آفرین نمی-

چند ماهی بزرگتر بود، اصال نمی دونستم به کدوم 

گناه مجبوریم که ازدواج کنیم، برای دختر تو اون 

روستای کوچیک باز عادی بود اما برای پسرا کمترین 

 سن شونزده بود ولی من هنوز....

عصبی دست روی صورت گذاشت و سخن خود را 

 قطع کرد.
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 سعی کرد برای ادامه دادن، کمی به خود مسلط شود. 

من هنوز بلوغمم کامل نبود، هنوز یه مرد کامل نشده -

بودم. جثه و قدم بزرگتر از سنم می زد و همین جری 

 کرد. ترشون می

ای دستانش را از روی چشم پایین آورد و مات گوشه

 از تخت پسرش شد. 

روز عقد، دایی حیدر اومد...اومد تا منو با خودش -

ببره اما دقیقا وقتی که در خونه رو باز کردیم بریم، 

بابام و برادر بزرگترم صابر و البته برادر آفرین صدرا 

 نپیداشون شد. زورشون به زور دایی چربید و نذاشت

 که برم. 
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ی آکام شد، نگاه دادیار سر باال آورد و مغموم خیره

 ی مرد را!را کمر خم شدهکاوید و نگاه ریآکام را می

ی عقد و به اجبار من و مامانت رو نشوندن سر سفره-

ازمون بله گرفتن! رضایت خودشون و پر کردن جیب 

عاقد در نهایت باعث شد من و آفرین زن و شوهر 

 یزده ساله و آفرین چهارده ساله!بشیم، من س

 لب با زبان تر کرد و تلخ خندید:

چشمای مامانت عین دوتا تیکه یخ بود، با نگاهش -

 داد.نفرتش از همه رو نشون می

رفت از جا برخاست و در حالی به سمت در اتاق می

 لب زد:

 گردم. میبر-
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زمان رفت و برگشت مرد، بیش از یک دقیقه نشد و 

را پسرک روی تخت را دید زد. ان ریدر همان زم

سخنان مرد جوان در ذهنش به لرزه درآمده بودند و 

ای چنین ظالم باشند. با کرد، خانوادهباور نمی

بازگشت مرد به جای قبل باز نگاهش را به سمت او 

روانه کرد، دادیار دست کوچک عروسک را به بازی 

 درآورد و نفس گریخته لب زد:

ان عقد، داییت از مامانت گرفت این عروسک رو زم-

و تو کوچه انداختش، اونو برداشتم تا بهش پس بدم 

 اما صبح...

 قفل چشمان ابری پسرک شد و  گفت:
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ی پدر ما بدون عروسی رفتیم طبقه باالی خونه-

ای که به طور حیرت ابطهآفرین...صبح، بعد از ر

انگیزی حاصلش تو بودی، آفرین دیگه هیچی رو 

 اش.نخواست، نه من، نه عروسکش، نه خانواده

خواست ادامه دهد و بگوید)حتی تو( اما شیطان را 

لعنت فرستاد و سخنش را متوقف کرد. هم زمان با 

خم شدن به سمت پسرک، عروسک را به دست او 

 سپرد.

بهش که یه روزی عروسکش رو، تنها قول داده بودم -

 یادگاریش رو بهت پس بدم.
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هایش گذاشت و آکام عروسک قدیمی را روی زانو 

 مات تصویر خندان آن شد.

 بعد از این همه سال؟-

دادیار سکوت کرد و آکام بازوی کوچک عروسک را 

 میان انگشتانش فشرد. 

بعد از هفده سال یادت افتاد بهم بدیش؟ اگر...اگر -

خواستی ازم پنهون افتاد تا کی مین اتفاق ها نمیای

 کنی؟ اصال قصد داشتی بدیش؟

دادیار با درد چشم بست و آکام به ناگهان از جا 

جهید، از تخت پایین آمد  و عروسک به دست، مقابل 

پدرش ایستاد، دادیار بلند شد و پسرک با خشم روی 

 ی او کوبید و غرش کرد. سینه

 تا کی قرار بود تنها یادگاریشو ازم پنهون کنی؟ -
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 ی پدرش کوبید و فریاد زد:باز روی سینه

تو حق نداشتی وقتی من دنبال یه  نشونی کوچیک -

 از مامانم بودم، تنها یادگاریشو ازم پنهون کنی.

را اما دادیار سر به زیر انداخت و سکوت کرد، ری

ست بر خوامبهوت از جا برخاست، عجیب دلش می

سر پسرک احمق فریاد بزند و قدرنشناسی نثارش 

اش را باال برد تا باز روی کند. پسرک دست زخم شده

ی پدرش بنشاند اما میان راه مچ دستش به نرمی سینه

ای که به اسارت دست پدرش درآمد و مات جمله

 ازدهان پدر خارج شد ماند.

حق با توئه من مقصرم اما به خودت آسیب نزن، -

 ت زخم.دست
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لب با زبان تر کرد و نفس بریده پلک روی هم 

گذاشت که قطره عرق سردی که از شدت فشار از 

 اش چکید را حس کرد.روی پلک به گونه
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دستان همچو یخش را دور بازوهای پسر گره زد و با 

اش چ شباهتی به صدای زیبای همیشگیصدایی که هی

 نداشت، گفت:

بذار همه چیو بگم تا هم تو و هم خودم خالص -

 بشیم.
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سر به زیر انداختنش همزمان شد با افتادن تار موی 

 خیس از عرقی به روی پیشانی!

 بعدش هر چی بگی حق با توئه بابا! -

آکام بران نگاه پدرش انداخت، از او جدا شد دو گام 

به عقب برداشت و روی تخت نشست، عروسک را 

میان هر دو دست پنهان کرد و سر به  زیر خیره آن 

را ترسان از حال بد مردی که خود را روی شد. ری

صندلی انداخته بود،  کمی روی مبل جا به جا شد و 

 سر به سمت او نزدیک کرد. 

 خوبی؟-

ی دخترک سر به سمتش چرخاند و تلخند با زمزمه

 زنان سر تکان داد. 

 خوبم-
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اما صورت سرخ شده و کمر خم شده از فشار مرد 

 داد، جز خوب بودن!نوید هر چیزی را می

ای بود که تو طول اون رابطه اولین و آخرین رابطه-

زندگی با آفرین تجربه اش کردم، شب عقد وقتی دوتا 

ستم دونتا اتاق...وقتی من هیچی نمی بچه رو فرستادن

لرزید، مامانش اومد تو اتاق و و آفرین از ترس می

ی های آفرین رو سینهسعی داشت با گذاشتن دست

کار کنیم! من هیچی من بهمون یاد بده چی

 دونستم. دونستم، واقعا نمینمی

تلخ، دست روی سینه گذاشت و صدای دردآلودش 

 فضای اتاق را پر کرد. 
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ام  حس می هنوز جای دستاش رو روی سینه-

کرد و التماس کنم...هنوز صداش وقتی هق هق می

 کرد، تو گوشمه! مامانشو می

تکانی به تن کرختش داد و مشت روی دهان 

 گذاشت. 

 اون شب گذشت و مثال زندگی ما شروع شد...-

 شانه باال انداخت و لب زد:

 گی!زندگی نبود، شبیه هر چیزی بود اال زند-
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 اش را کرد تا کمینفسی گرفت و در دل التماس سینه

 با او راه بیاید. 

یه روز بعد از عقد، فاطمه، تنها کسی که حامی من -

بود تو اون خونه برای همیشه رفت، خونه نبود اون 

کردیم مثل یه خونه زندگی می جایی که من و فاطمه

 نبود، صدای خنده توش نبود، عشق توش نبود. 

به پسرش خیره شد و آتش دامن دلش را خاکستر 

 ی آکامش را دید. های مظلومانهکرد، زمانی که اشک

اون خونه هیچی برای زندگی و نفس کشیدن -

 نداشت، تو یه زمان کوتاه همه چیز منفجر شد! 

روی سرامیک یخ زده کشید و آن  انگشتان پاهایش را

 ها را درهم جمع کرد.
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دونستم اصال چی آفرین حالش بد بود و من...نمی-

 شده! رو هوا بودم. 

تلخ خندید اما این بار با صدا که باعث روی هم 

 را شد. افتادن چشمان دردمند ری

فردای اون عقد و اون محرمیت المسب، وقتی بیدار -

ی آفرین سیلی خوردم، گفت شدم برم مدرسه، از بابا

مرد عیال وارو چه به درس و مدرسه...اما من حتی 

 مرد نبودم!

 به آکام خیره شد.

ولی مادر بزرگت، مامان مامانت خیلی مهربون بود، -

کرد برات خیلی دوست داشت، همش بغلت می

 خوند.الالیی می

 به خود اشاره زد و خفه گفت:
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سیلی خوردم،  کرد، وقتیحتی برای منم مادری می-

گذره! یه روزی همه نامردی نوازش کرد و گفت می

 گذره.ها می

ی داخلی دهانش را کمر به صندلی تکیه زد و جداره

 به دندان گرفت:

راستی نگفتم بهت، تو به وجود اومدی و ما هیچ -

 کردیم.کدوم باور نمی

 چهره درهم کرد و لب زد:

ونه ساله بتشد که یه پسر سیزده آخه کی باورش می-

پدر بشه! حتی بین دوتا خانواده دعوا هم افتاد که نکنه 

 تو اصال از من نباشی.

را حیران ماند. دادیار نگاه پسرک مبهوت لرزید و ری

اما قاطع سر باال آورد و خندید، این بار هم چال 
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های مرد فرو رفت اما جز غم هیچ حسی را در گونه

 وجود دختر تزریق نکرد. 

 ود من بودی...خود خود من! تو پسر خ-

حس مالکیتی که مرد نسبت به پسرک داشت ستودنی 

 بود. 

بعدها از چند تا پزشک پرسیدم تا بدونم اصال می -

 شه یا معجره بوده!

 سر تکان داد و لب گزید:

شد، جثه و ژنتیک و بلوغ هیچ چیز رو ناممکن می-

نکرده بود، همه شون گفتن کامال امکان داره اما 

ای متفاوته! صد در صد نیست اما ط هر پسر بچهشرای

درصد مشخصی هم نداره، بلوغ پسر بچه ها از سن 
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شه. توانایی بچه دار شدنشون مثل کم شروع می

 مردای بالغ نیست اما صفر هم نیست.
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مند کف دست روی دست دیگر کشید، عمیقا عالقه

بود به گذاشتن دست بر روی سینه و مالش دادن 

 سمت چپ و قلبی که تیر می کشید. 

همون روز بعد از خوردن چند تا چک حسابی و -

که  سر مجید بالیی میارن از سمت بابات تهدید به این

 بزرگت...

طع کرد با دیدن نگاه مملوء از سوال آکام سخنش را ق

 و سر تکان داد. 
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همون روز بعد از عقد و بعد از کتک خوردن من -

خانواده مادرت،  دست من و آفرین رو گرفتن و بردن 

پیش خانواده خودشون تا از طریق من ثابت کنن، 

 آفرین دختر بوده تا آبروشون رو جمع کنن. 

در سر آکام دخترک مو بلندی که در خواب دیده بود، 

 کرد.  شروع به دویدن

تو هم همراهیشون کردی تا آبرو بخری؟ تا اونو -

بشکونی؟ دختر بودن فقط به اونی بود که فکر می 

 کردن؟

را کالفه از دست پسرک به کاناپه تکیه زد و دادیار ری

ی پسرش لب روی های تیره شدهایبا نگاه به قهوه

 هم فشرد و سپس گفت:



 

Romanzo_o 1746 

اله سیزده سی من فقط سیزده سالم بود آکام، یه بچه-

تونه چی کار کنه؟ نه دختر بودن به این چیزا می

 نیست بابا! 

ی ی آبپسرک قانع شده سکوت کرد و نگاه به ملحفه

 رنگش انداخت. 

خوای از من یه مقصر برای نبود مادرت بسازی می-

 اما...

 ی خود را برید و پس از مکثی گفت:جمله

شایدم حق داری که تو تک تک حرف های من -

 بال آفرین باشی.دن

ای که روی زبانش پسرک نفهمید از کجا جمله

نشست در سرش نقش بست اما به خود که آمد 
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پشیمان، عروسک میان دستانش در حال له شدن بود 

 کاوید. و نگاهش جایی جز نگاه پدرش را می

باعث مرگ مامان بودی؟ همه چی یه تصادف -

 معمولی نبوده مگه نه؟

د و در دل از خود پرسید، آیا دادیار مات پسرک مان

 واقعا در مرگ آفرین مقصر است؟
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ای به خود داد و در همان لحظه پاسخ گمراه کننده

 سردرگم خیره پسرک ماند. 

 دونم، تو قضاوت کن.نمی-



 

Romanzo_o 1748 

 سکوت کرده، چهره در هم برد. 

گه نه اما شاید تو نظرت چیز دیگه ای ر مجد میدکت-

 باشه. 

خواست ای در خود فرو رفت، پسرک نمیآکام لحظه

پدری که عمری بتش بوده است را مقصر بداند! 

 پدری که پدر نبود بلکه همه کس بود. 

 باشه.-

ای از میان لبانش خارج شد و در نهایت باز تک کلمه

 سکوت او را در آغوش گرفت. 

نهایت بعد از این ماجراها من موندم و آفرین، در -

 بدون هیچ احساسی! بدون هیچ عشقی.
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پوزخندی لبانش را هدف گرفت، جفت دستانش را 

طرفین خود گذاشت و سر به سمت سقف اتاق خم 

 کرد. 

تونستن عشق رو واسه دوتا بچه معنی البته اگر می-

کنن! وقتی ما رو بردن پیش قوم خویش خودش، آخر 

وقتی تنها شدیم و من دلیلش رو پرسیدم از شب 

 آفرین، فقط یک کلمه گفت...تجاوز!

در همان حال انگشتانش روی صندلی در هم فرو 

 رفتند و خفه لب زد:

دونستم تجاوز چیه! وقتی درست و حسابی نمی-

برگشتیم یه روز زنگ زدم فاطمه و اون با گریه برام 

 توضیح داد که تجاوز یعنی چی!
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آورد و کمر دردناکش از صاف نشستن را، به سر باال 

صندلی تکیه زد، نگاهش را به آکام داد و بغض 

صورت پسرک را احساس کرد. عجیب احساس 

کرد، پسرک به آغوشش نیاز دارد. او آکام بود! می

 کشاند. از جاپسری که به خاطرش دنیا را به آتش می

 ارا و آکام دقیقبرخاست و در مقابل نگاه متعجب ری

کنار او نشست، دستش را دور کمر پسر انداخت و به 

عادت همیشگی کمی تن او را به تن خود چسباند، 

را برخورد سر که باال آورد، نگاهش با نگاه حیران ری

توانست درک کند که در سر دخترک چه کرد، می

 گذرد.می
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اش را میان موهای خشک را نگاه گرفت و بینیاز ری

شده از خون آکام فرو برد، او مریض آکام بود و هیچ 

توانست شود. شاید هم قبل از وقت منکر این نمی

آکام این خود بود که به آغوش و بوی تن پسرک 

 معتاد شده  بود!

همه چی گذشت، دوران حاملگی آفرین تو بهت -

شد کرد، باورم نمیگذشت، هیچ کس باور نمیمی

ی بچگی کردنم، بچه دار بشم! باورم وقتی خودم تشنه

شد وقتی خودم هنوز بزرگ نشدم، پدر بشم. اون نمی

گم! تنهامون روزها خاتون، مامان مامانت رو می

کردم یا نذاشت و همراهمون بود. من کارگری می
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دادن؟ شاگردی، آخه به یه بچه چه کاری جز این می

 خونه هم که همون باالی خونه پدری آفرین بود. 

ی آکام اش به شانهنفسی گرفت و با تکیه دادن پیشانی

 لب زد:

شد، با من یه طوری  حال آفرین روز به روز بدتر می-

کرد که انگار اونی که تجاوز کرده من بودم! رفتار می

شدم تا مبادا باعث خودم بدم میومد. نزدیکش نمی از

حال بدش بشم. پرخاشگر شده بود، در جواب کاراش 

 گفتم.هیچی نمی

کمی از آکام فاصله گرفت و کف دست به تخت 

 چسباند تا ستونی برای از پا نیفتادن  خود بسازد. 



 

Romanzo_o 1753 

حق داشت، محق تر از هممون بود! بچه...بچه وقتی -

ی درک شدن از سمت بهش تجاوز شد به جا

 اش، پرتش کردن تو بغل یه بچه تر از خودش. خانواده

آب دهان فرو فرستاد و با یادآوری آن روزها با درد 

چشم بست، زخم آن روزها هنوز هم قابلیت عفونت 

 داشت.

شد و از کسی حال آفرین روز به روز خراب تر می-

 اومد. کاری بر نمی

 نفسی گرفت و تلخ خندید.

بر میومد اما هیچ کدوم نخواستن که کاری یعنی -

 کنن!

 چشم بست و با نفرت افزود:



 

Romanzo_o 1754 

همه چی رو به ادا تشبیه کردن، از همه چی ناز -

 کردن ساختن! گفتن زن نازشو بکش.

کامل از آکام جدا شد و صورت خود را میام دستانش 

 پوشاند. 

نگفتن روح و روانش خرابه! ندیدن و خودشون رو -

 زدن.به کور بودن 
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ی های خم شدهپسرک سر چرخاند و با نگاه شانه

پدرش را کاوید، نگاهش به روی اویی دو دو زد که 

 هفده سال تمام چتر شد و نگذاشت باران به او بزند!
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ز وشد، رگذشتن و شکم آفرین بزرگتر میروزا می-

کردم که پدر شدم! از یه گذشت و باور میبه روز می

 جایی به بعد دنبال داروگ زندگیم تو وجود تو بودم!

با به زبان آوردن آخرین کلمه، سر باال آورد و نگاه 

 فروغش را به پسرک داد. بی

ای خودم رو گول می زدم تا شاید از با هر چیز ساده-

 درد ماجرا کم بشه. 

گره زد و نفسی را به اجبار از هوای  دستانش را درهم

هایش خسته از نفس کشیدن، ی اتاق گرفت! ریهخفه

 هوا کم آورده بودند.

آخرای ماه هفتم یه روز که خاتون خونه نبود با -

آفرین بحثم شد. نسبت به حالش، نسبت به بارداریش 

ترسیدم بالیی سر تو یا خودش بیاد، توجه بود! میبی
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بود که حالش رو بد کرده  یه سری قرص خورده

 ترسیدم از دستت بدم!بود...می

 تلخ خندید و چشم بست.

فهمیدم اطرافم شد،  میبچه بودم اما عاطفه سرم می-

چه خبره...سرش داد زدم، گفتم مراقبت نیست! گفتم 

رسونه...سرم داد زد، خوب یادمه! داره بهت آزار می

 باعثی خودمه...گفت گفت به تو ربطی نداره بچه

 بدبختیش منم. 

باز نفسی گرفت تا خود از مرز خفگی نجات دهد، 

را را هم به خود اش حتی توجه ریخس خس  سینه

 جلب کرده بود. 
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بحثمون فقط در حد چند تا جمله بود اما وقتی -

دونم چی زیر پاش گیر آفرین اومد سمت من، نمی

 کرد که خورد زمین...

دن دست بند گر عصبی از بغض گیر کرده در گلویش،

 خود کرد و چندین بار آن را پرقدرت مالش داد. 

با شکم خورد زمین، کیسه آبش پاره شد...من فقط -

تونستم آفرین رو با کمک همسایه ها برسونم 

 بیمارستان!

ت طاقت دسبازم هم سنگین نفس گرفت و این بار بی

 اش مشت کرد.رو قفسه سینه

 �ستاره جان رو حتما دنبال کنید

�قلم خیلی خوبی دارن � 

WnHrxZ8xYjhk-https://t.me/+ec7 

https://t.me/+ec7-WnHrxZ8xYjhk
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همه رفته بودن شهر! فقط من و آفرین خونه بودیم. -

م ارستان تو جیبرسیدم بیمارستان اما اندازه پول بیم

د دونستم باینبود، تنهای تنها  و ترسیده بودم...نمی

رسیدم تترسیدم به کسی زنگ بزنم...میچیکار کنم. می

ترسیدم منو از حال آفرین به کسی بگم...بازم می

 مقصر بدونن. 

 آهی کشید و بغ کرده لب زد:
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که حسرت همه چیو گذاشتن به دلم! به جای این-

بگذرن با ترس گذشتن، تنها کسی  اون روزا با عشق

که تونستم بهش پناه ببرم، دایی حیدر بود. زنگ زدم 

قدر زود برسه اما خودشو مثل بهش! فکر نمی کردم ان

 همیشه رسوند...مثل همیشه شد تنها حامیم.

به آکام خیره شد، چشمان آکام خود چشمان آفرین 

 بود!

بیمارستان رو م کرد...پول دایی اومد و به زور جمع-

ای که نبودن تیمارم کرد. داد و به جای تمام خانواده

ابوالفضل به جای صابر برادری کرد و دایی به جای 

 بابا، پدری!

 سر به سمت آکام چرخاند و خندید:
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قدر کوچولو بودی، وقتی گذاشتنت تو بغلم ان-

قدر ناز بودی انگاری عروسک ترسیدم بیفتی! انمی

خوشحالی من زیاد دووم نداشت، م داده بودن. به

چون یه هویی هم خانواده خودم و هم خانواده 

مادرت ریختن رو سرم و منو مقصر زود به دنیا 

اومدنت دونستن، یه چند روز باید بیمارستان 

موندی چون زود به دنیا اومده بودی! اون روز می

 هایی که بهحتی دایی حیدر هم نتونست حریف حرف

 من زدن بشه.

 ی کرد و افزود:مکث

بعد از اون روز همه با من بدتر شدن، چون من  -

دونستن! آخه آفرین باعث زود به دنیا اومدنت می

 همه چیو سر من آوار کرد. 
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خواست از سردی آفرین نسبت به پسرک بگوید اما با 

گ هایش بیشتر به سینه چنتیر کشیدن قلبش، پنجه

 زدند و این بار آکام نگران لب زد:

 ؟بابا-

را اش ریبا سکوت مرد و بیشتر چنگ زدن سینه

ترسان روی پا شد و آکام وحشت زده به سمت او 

ی پسرک را روی تن خود احساس خم شد، سایه

 کرد.

 بابا خوبی؟-

 با دست یخ زده اما آزادش دست پسرک را گرفت. 

 خوبم. -
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آکام اما هراسان، عروسک را روی تخت انداخت، 

درآورد، برخاست و مقابل دستش را از دست پدر 

پدرش زانو زد. کف جفت دستانش را به ران پای او 

 چسباند و لرزان پرسید:

 بابا قلبته؟ -

دادیار که ترس پسرش را احساس کرده بود، دست 

دیگرش را از روی سینه برداشت و روی موهای آکام 

 کشید. 

نه بابا، نه قلبم نیست...بذار همه چی رو بگم تا تموم -

 بشه!

 را ترسیده لب زد:یر

 خوای بذاری بعدا؟می-
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ی دخترک دادیار سر باال آورد و جنگل های ترسیده

 را اسیر نگاه خود کرد. 

خوبم، واقعا خوبم! یادآوری اون روزها برام -

 سخته....همین!

خ ی سرت کرد و از پایین به چهرهآکام دستانش را مش

 پدرش خیره شد. 
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شیش هفت ماه گذاشت و تو همون روزا دختر، -

دایی بزرگت به دنیا اومد و یه تصمیمی باعث شد کل 

 زندگی من خیلی یه هویی تغییر کنه!

ای پسرک را شکار کرد و انگشت چشمان قهوه

ی پسرک ی رنگ پریدهشست، نوازش وار روی گونه

 کشید. 

تصمیم گرفته بودن که دختر داییت رو ناف بر تو -

کنن! آفرین مثل همیشه سکوت کرد و من نتونستم 

 کاری کنم. 

ای چشم باز پلک روی هم گذاشت و پس از ثانیه

 کرد. 

کردن، این تصمیم رو تمام وقتی که این کار رو می-

گرفتن، تو سرم منی بود که از دستم هیچ کاری می
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و حاال تویی که داشتن ازت  برای خودم بر نیومد

 سجاد دوم رو می ساختن! 

 پوزخندی زد و بغ کرده لب زد:

حس می کردم یکی اومده همه داراییم رو بگیره! تو -

بچه من نبودی، تمام اون روزا تو شبیه به عروسکی 

بودی که خدا به من کادو داده بود. من هیچ وقت تو 

خترا زندگیم عروسک نداشتم، آخه  عروسکا واسه د

بودن اما  تو عروسکی بودی که هیچ جوره ازت 

 کشیدم. دست نمی

ی زیبایش در نگاه مصمم لبخند زد و باز چال گونه

 را نشست. ری

تونستم چیزی بگم چون احساس خطر کردم، نمی-

همه شون با من بد بودن! اما بعد از رفتنشون باز  
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زنگ زدم به تنها حامیم، دایی حیدر و گفتم بهش. 

گفتم می خوان از پسرم، من دوم رو بسازن. دایی 

گفت باید باهاش برم...گفت باید آفرین رو راضی کنم 

تا پنهونی و سه تایی با هم فرار کنیم...گفت تا  بزرگ 

نشدی یه کاری کنم...گفت از دست این قوم باید 

 خودم بر بیام وگرنه کسی نمی تونه برام کاری کنه!

بریده خود را لعنت سر به زیر انداخت و نفس 

 فرستاد.
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 لعنت به من و کم عقلی هام. -

باز سر باال آورد و نگاه خیس پسرک را شکار کرد، 

 قلبش در سینه از چشمان اشکی آکام مچاله شد.

بر یه خدایی گفت خودش میاد دنبالم و فقط منتظر -

 از سمت من! 

 باز نفسی گرفت و ادامه داد:

رفته بود رو مخم تا فرار کنم تا نذارم اتفاقی برای تو -

بیفته! حاضر بودم خودم بمیرم اما تو مثل من نشی. 

گفت اگر بمونم هر روز همه چی دایی هم مثل من می

دم. شگفت و من شیرتر میشه...دایی میبرام بدتر می

گفت با آفرین گرفت و میاس میهر روز باهام تم

 صحبت کنم.

 شانه باال انداخت و مغموم افزود:
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خواستیم آرزوهای تو هم تو بچگی بمیرن!  نمی-

نگرانت بود، مثل پسرای خودش دوستمون 

 داشت...دایی همیشه پدر بود. 

 ی پسرک شد و چهره درهم کرد. باز خیره

دونستم شرایط شما مثل من و آفرین نیست! دایی می-

دونست، می دونستیم حتی ازدواج شما ممکن هم می

، ترسیدیمهر وقت بزرگ شدید اتفاق بیفته اما می

چشم جفتمون ترسیده بود. به خصوص زمانی که روز 

عقد دایی اومد دنبال من تا ببرتم اما کاری از دستش 

هم دیر بشه... از اون ترسید واسه تو بر نیومد. می

زمان مار گزیده بودم،  ازهر ریسمون سیاه و سفیدی 

 ترسیدم! می

 سر به تاسف تکان داد و لب زد:
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 تو تنها نقطه ضعف من بودی و هستی! -

با پا روی زمین ضرب گرفت و پلک چپش پرید، هر 

شدند، حال او خراب تر چه به اصل ماجرا نزدیک می

د خیره بود، چه گونه را ناباور به مرشد. ریمی

توانست این اتفاقات دردناک را هضم کند؟ آن هم می

نهایت کوچک و ترسیده! ی بیبرای یک پسر بچه

ارزش این مرد مقابل دیدگانش به یک باره افزایش 

یافته بود. مردی که بتواند این گونه از کودکی پای 

ک شپسرش بماند  و او را به چنگ و دندان بکشد، بی

 واقعی است، البته شاید هم فرشته!یک مرد 

ی مرد خیره شد و اندیشید، کسی ی خستهبه چهره

داند شاید خدا این مرد را به عنوان فرشته روی چه می

زمین فرستاده بود تا مراقب پسرک باشد، اصال شاید 
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خدا فرستاده بود تا این دنیا  با وجود مرد رنگی تر و 

با وجود ظلم ها  شود کهتمیز تر شود! وگرنه مگر می

 های بسیار باز هم خود را مقصر بدانی؟و فداکاری
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را کمی به جلو کشاند، آکام خود را مقابل پدر و ری

دستانش را از روی ران پای پدر برداشت و دستان او 

نگاهش که در چشمان  را میان انگشتانش پنهان کرد،

او نورافکن شد، پیش خود اعتراف کرد که تاب این 

های غمگین را ندارد. دلش هزاران باره واسه سیاهی

هایی که آغشته به غم شده بودند، آتش گرفت! خنده

پایان تلخ یا  خوش این قصه، حتی اگر روی تصویر 
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او خش بیندازد هم  باز دادیار آذر پدر اوست! نه باید 

داد...دادیار آذر خوب یا بد تمام اش را سامان میهجمل

 کس اوست! جان اوست! 

هر چیزی که بشه، بدون من عاشقتم...هر اتفاقی که -

 بیفته!

اش هم کمی از بار قولی از ماندن نداد اما همان جمله

را از سنگین روی دوش دادیار کاست، لب ری

 ی پسرک به لبخند پیوست و  دادیار مات پسرجمله

اش ماند! آکامش چه زود بزرگ شده بود. مرد شده

هفده سال به راحتی تمام گذشت و حال آکامش 

 توانست هر کاریتبدیل به مرد جوانی شده بود که می

های دکتر مجد ایمان انجام بدهد. کم کم به حرف

آورد، آکام اگر قصد رفتن داشته باشد، او که هیچ! می
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اد، آب دهان فرو تواند مقابلش بایستخدا هم نمی

فرستاد، سر کج کرد و نفسش را روی صورت پسرک 

 خالی کرد. 

کردم یه روزی دونی آکام هیچ وقت فکر نمیمی-

قدر که بشینم جلوت و از اون قدر بزرگ بشی...انان

 روزا بگم.

انقباض بدنش به زیر دستان پسر نشست، انقباضی که 

اتمامش  ها اتفاق افتاد وشروعش از مشت شدن دست

 به لرز ریز تن   مرد ختم شد.

دونم شاید بعد از تموم شدن حرف هام این جا می-

 بودن رو  نخوای.
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ای به میان انداخت و ذره ذره درد را به کالمش وقفه

تزریق کرد. درد مانند سرطان بخشی را احاطه کرد و 

 در نهایت میان قلب خود را مانند بمبی ساعتی ترکاند. 

 م...اما...اما...!دبهت حق می-

پلک روی هم فشرد و آکام شاهد لرز نشسته بر تن 

شد فریاد بزند و از او قدرتمند پدرش شد،  کاش می

التماس کند تا ضعیف نباشد...به راستی اگر پدر زمین 

 آید؟بخورد چه بالیی به سر او می
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 ی از من رو بر نگردون...ولم نکن...!حتی اگر رفت-
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ی چشم از هم گشود و نگاه حیران اما سرخ شده

 پسرک روی نگاهش سایه انداخت.

دونم ترک شدن از سمت تو رو طاقت بیارم یا نمی-

 نه! اگر رفتی قیدمو نزن! 

ی پدرش ماند، جسم قوی جای آکام مبهوت خیره

قلب  خود را به ماهی بیرون افتاده از آبی داد و

ای پمپاژ خون را به فراموشی سپرد. دادیار  اما لحظه

 ی صحبت به آکام مجددا ادامه داد:بدون اجازه

دونستم چی درسته و اون روزا خودمم خیلی نمی-

چی غلط! چند وقت با خودم درگیر بودم اما در 

نهایت تصمیم گرفتم به آفرین بگم. اولین بار که بهش 

.در نهایت در جواب تمام گفتم خندید و مسخره کرد..

ترس و استرس هام گفت دیوونه شدم...گفت آکامم 
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یکی مثل بقیه بچه های این فامیل که اکثرا ناف بر هم 

 بودن.

د ی نشستنش داتلخ خندید، مشوش تغییری در زاویه

 ی تیز پاتختی دوخت.و نگاه ماتش را به گوشه

گفت همه مثل من و تو بدبخت نیستن...اون به -

گرفت اما من نگران بودم...نگران این که نکنه  تمسخر

یه روزی حس هایی که من تجربه کردم رو تجربه 

کنی! نکنه یه روزی من نباشم و تو رو هم به اسارت 

 بکشن.

عرق سرد رج به رج صورتش را خط انداخته بود و با 

را به درد هر چینی که کنار چشمان مرد میفتاد، دل ری

ود برای درد کشیدن! این مرد آمد. این مرد حیف بمی

 برای این گذشته حیف بود!
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گذشت و من هر بار به آفرین می گفتم، هر روز می-

کنی تو یه شهر کرد، می گفت فکر میمسخره می

دیگه چی کار می تونی بکنی؟ فکر می کنی پیدامون 

کنن؟ در واقع تنها چیزی که در وصف آفرین نمی

 تونم بگم افسردگی بود.می

 ی پسرکچرخاند و به صورت گرفته و آشفتهسر  

 خیره شد.

آفرین کامال افسرده شده بود، هیچی خوشحالش -

آورد، به خصوص کرد، هیچی رو لبش لبخند نمینمی

اون چند روز آخر انگاری یه چیزی رو از همه پنهان 

خوردش...نفهمیدم چی کرد...یه چیزی از درون میمی

 بود، هیچ وقت نفهمیدم!

 میقی گرفت و لب زد:نفس ع
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بعد ازدواج بدتر شد و همه گفتن بچه بیاد خوب -

 شه اما تو اومدی هم باز آفرین بدتر شد. می

 تلخندی زد و دردناک دم و بازدم کرد.

البته شاید هم من توهم زده بودم  که فکر می کردم -

بعد از تولد تو یکم حالش بهتر شده! اما انگاری واقعا 

 توهم بود.
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سر باال آورد که نگاهش با نگاه ناراحت دخترک 

برخورد کرد. چه در مدت زمان کمی به حال دخترک 

درآمده بود! روزی او با نگاهی غمگین پیشش درد و 
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کرد و حال دادیار بود که با چشمانی گرفته و دل می

 بل دخترک نشسته بود.دلی پر مقا

جدال و بحث  نه خیلی پررنگ اما در حد حرف تو -

وجود خاتون اتفاق میفتاد، این ماجرا ادامه داشت تا 

تم تونستولد یه سالگیت! تا قبل از اون خیلی نمی

حرف بزنم...خاتون اکثرا پیشمون بود اما تولدت که 

گذشت، خاتون برای چند وقت رفت، رفت افغانستان 

 اهرش!پیش خو

ی جفت دستانش را پشت گردن گذاشت، سر پنجه

اش را به پسرک پایین آورد و از همان جا نگاه ابری

 داد. 

گفتم اما مثل بعد از رفتنش هر روز به آفرین می-

 گرفت...همیشه اون جدی نمی



 

Romanzo_o 1779 

ای از فرش فانتزی با یادآوری آن روزها مات گوشه

دندان اتاق شد. با تصور چشمان غمگین آفرین، 

قروچه کرد و نفس گرفت. دستی روی گردن مشت 

شد و روی دست دیگر کوبیده شد، هیچ وقت نفهمید 

آن روزها دلیل غم زیاد نگاه آفرین چیست؟ آن 

اندیشید بعد از به دنیا آمدن روزهایی که مضحکانه می

آکام، آفرین بهتر شده است به ناگهان همه چیز به هم 

از روز قبل در خود  ریخت و دخترک هر روز بیشتر

 فرو رفت.

من کم آوردم و یه مدت تو سکوت گذشت اما بعد -

از یه مدت تمام تصوراتم راجع به بهتر شدن آفرین به 

 هم ریخت.
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ای به سر داد و این بار مستقیم نگاه پسرک را زاویه

 توانستدریافت کرد، از چشمان آکام به هیچ چیز نمی

 نور نداشت.پی ببرد! نگاه پسرک رمق نداشت، 

آفرین کامال افسرده بود آکام، االن که بزرگ شدم، -

فهمم که تمام اون روزا کنم، میوقتی بهش فکر می

آفرین حالش از اون تجاوز و اون ازدواج بد بوده! 

آفرین تو تمام زمانی که از سمت همه تحت فشار 

گذروند. بود، اختالل بعد از تجاوز اون کثافتو می

فکر می کردیم بهتر شده روی اون  تموم روزهایی که

 فشار بود.
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آفرین متنفر بود از این که من بهش نزدیک بشم،  -

حتی یه دست زدن ساده! االن دارم می فهمم 

باهاش چی کار کرده بودن! االن به عمق فاجعه و 

می برم...همه چی رو هم  جنایت او روزا پی

جمع شد و آفرین یه جا ترکید...یه جا دست زد 

 به کاری که نباید!

لب زیرنش را به دندان گرفت و مانند کودکان مکید! 

قطره اشکی از چشم آکام چکید، خود را از پدر جدا 

کرد و کمرش را به پاتختی چسباند، زانوانش را در 

تن را سینه جمع کرد و بازوهایش ُجر خستگی 

 کشیده و به دور زانو پیچیده شدند. 

آفرین از درون خورده می شد و کسی نبود تا -

دستش رو بگیره! از اون روزا حرف نمی زد و تا 
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کرد. یه مدت حرفش می شد، فقط پرخاشگری می

بعد از رفتن خاتون حال آفرین روز به روز بدتر می 

 اوردم چرا این طوری شده اماشد و من سر در نمی

منم به قدری فکرم درگیر ناف بر بودن تو شده بودم 

 کردم. که به آفرین دیگه فکر نمی

ریخت شد، ی آکامی که در سکوت اشک میخیره

دانست با یادآوری تجاوز، پسرک به یاد خواب می

نحسش افتاده است. به یاد آن شبی که کودکانه از درد 

 نداشتن مادر، ناالن در آغوشش اشک ریخت. 

شب دیگه خسته شدم، روز قبلشم دایی باهام یه -

تماس گرفته بود و حسابی عصبی بودم...رفتم پیش 

 آفرین...
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لب گزید و خود را لعنت فرستاد، کاش آن روز و آن 

کرد، کاش صحبت با آفرین ساعت خود را  کنترل می

کرد، کاش و ای کاش را به زمان دیگری موکول می

کاش ها تاریخ ای نداشت، هایی که دیگر فایده

انقضایشان گذشته بود. آکام ترسیده به پدرش خیره 

بود و عجیب خدا خدا می کرد تا فکر نقش بسته در 

سرش اشتباه باشد. فکری که مثل خوره به جانش 

هایش را روی زانو فشرد و چندین افتاده بود، مشت

مود که ننفس بلند گرفت اما بیشتر شبیه کسی می

ه است و حال از پا افتاده مسیر زیادی را طی کرد

را هم تزریق شده است! استرس دو مرد حتی به ری

 بود.
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چند روز قبل تر از اونم آفرین عصبی بود، یه حسی -

شبیه به سردرگمی و غم داشت! دعوا کردیم، صدامون 

 باال رفت، تهدیدش کردم.

دست روی سینه گذاشت و کف دست را دورانی 

دیگر ش با یکهایروی سینه مالش داد تا نفس

 هماهنگ شوند.

 گفتم اگر نیاد، تو رو...-

 به آکام خیره شد و لب زد:

رم...گفتم بازم میون یه مشت عوضی دارم و میبر می-

مونه...بهش گفتم اون باعث شده نتونم تنها می

برم...گفتم با نیومدنش بدبختی تو رو امضا کرده. گفتم 

 اش عوضی...مثل خانواده
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 ای لب برچید و نالید:بغض کرده مانند پسر بچه

 دلشو شکستم.-

پلک روی هم گذاشت و با جفت دستانش به دو 

 سمت شقیقه کوبید:

 شدیم...گفتم باعث وگفتم اگر نبود خوشبخت می-

 بانی همه چی اون...حتی بدبختی خودم.

سر باال آورد که نگاهش با نگاه پسرک غمگین 

برخورد کرد و در یک آن از برق نگاه و بغض 

چشمان پسرک ترسید. به سختی نفس گرفت، دست 
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ای که سخاوتمندانه روی تخت پایین برد و ملحفه

 گسترده شده بود را به چنگ انگشتان ناتوانش درآورد.

 همه دردهایی که کشیده بود رو با نامردی کوبیدم تو-

صورتش! گفتم اگر مراقب خودت بودی کسی بهت 

زد...گفتم و نفهمیدم چه بالیی سرش دست نمی

آوردم وقتی تو اوج خشم اونو بانی کارهایی خوندم 

 که مقصر هیچ کدوم نبود.

اش را با ی سرخ شدهقطره اشک چکیده روی گونه

 پشت دست زدود و زمزمه کرد:

 تی بهشقضاوتش کردم، خیلی بد کردم باهاش! وق-

 انگ ناپاک بودن رو زدم، دیدم که خورد شد.
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سر به زیر انداخت و حتی زیر نگاه سنگین آکام هم 

سر باال نیاورد و تنها صدای منقطع، بهت زده و گریان 

 پسرک گوشش را خراش داد.

 بابا... بابا... تو چیکار کردی؟-

اش نشست. تیر شدیدی از چله رها شد و میان سینه

رز میانشان شد و درد تنش را به سکوت ویژگی با

ی آکام برای از پا انداختن او لرزه درآورد. همان جمله

 کافی بود اما سرتغانه سر پایین نگه داشت و ادامه داد:

دعوا کردیم، بحث کردیم و اون گریه کرد...گفت از -

همه متنفره، گفت حاضره بمیره...گفت 

 رم،بخشتم..گفت فرقی با ادم های اطرافش ندانمی

 گفت لیاقت تو رو ندارم حتی! گفت دو روئم.
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نتوانست ادامه بدهد و باز اشک زیرکانه راه چشم را 

 هایش چکید.باز کرد و روی گونه

ی بهش نکردم و گفتم که فردا بچه ام رو بر توجه-

ی می رم! از خونه زدم بیرون و فقط لحظه –می دارم 

 شی.آخر شنیدم که گفت پشیمون می

ی داخلی دهانیش را به انداخت، جداره سر به زیر

 دندان گرفت و به تاسف سر تکان داد.

 رفت و برگشت من یه ساعت هم طول نکشید اما...-

دست بند گلو کرد، نفس راه خود را گم کرده بود، با 

ی پیراهن سفید را کشید، تا خفگی بر دست دیگر یقه

 او چیره نشود.

ایی ن خودنموقتی برگشتم یه چاقو وسط شکم آفری-

 کرد و زمین آشپزخونه...می
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 دفاع افزود:باز هم نفسی گرفت و بی

 پر خون بود.-
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پسرک ناباور کف دست به زمین چسباند، خم شد و 

هایش دو کاسه از خون بودند و سر باال آورد، چشم

دانست از خیسی اشک دید.  نمیرا تار میتصویر پدر 

ی او؟ قطره اشکی روی است یا تصویر شکسته

ی آکام چکید و دادیار با درد دست جلو آورد تا گونه

ی پسرک را پاک کند اما او با شدت خیسی روی گونه

ی خود را عقب و هیستریک به دست او کوبید و تنه

 کشید.
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صدای  حس روی پا افتاد ودست مرد جوان بی

شکستنش در گوش دخترک پیچید. دادیار از تخت 

های کشیده و پایین آمد و زانو زد. مردجوان انگشت

را از مرتعش خود را به گردن پسرک رساند و  ری

کنار آکام چسبیده به کاناپه روی پا شد و سردرگم، 

لب به دندان گرفته میان اتاق ایستاد. دادیار گردن آکام  

با پیچیدن صدای ناگهانی مرد در را خم کرد و دختر 

 اتاق سر باال آورد. 

 نشستم کنارش اما...-

اش به اتمام نرسیده با حرکت آکام نیمه تمام جمله

های دادیار را با حرکت ی انگشتماند. پسرک حلقه

سر گشود و بازم عقب رفت. او روی کفپوش خود را 

 به کنار سراند و دادیار به سوی او زانو سوق داد.
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ه وقفتوجه به پسرک سر به زیر انداخت و بیبیو 

 ادامه داد:

من ترسیده بودم، نشستم کنارش اما منم مرده بودم، -

دست بردم جلو تا چاقو رو از تو شکمش در بیارم اما 

ش اما رسید، اول فکر کردم سینهنشد، زورم نمی

 نبود... 

های نخی و زرِد روی جوراب پلک فشرد و مردمک

ند. صدایش همانند هذیان بود اما پر از را گرداری

 ها و تلخی حقایق.ناگفته

من چاقو رو از توی شکم آفرین درآوردم و تو به -

 کردی. جای اون گریه می

سر باال آورد و یخ زده به آکام خیره شد، پسرک آشفته 

از جا برخاست و پشت به پدرش ایستاد، در همان 
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ه پدرش خیره را برخورد کرد که بحال نگاهش به ری

 بود. 

وار ی دیاونقدر گریه کردی که در با شتاب به سینه-

 خورد و صدای صدرا هوار شد.

هایش پشت دست روی ران گذاشت و نوک انگشت

 حیران همراه با صدای او تکان خوردند.

چیزی که دید حکم مرگ من و صدرا اومد ولی اون-

 ابدبخت شدن تو رو امضا کرد. تو گریه کردی و من ب

های خونی و چاقوی توی دستم زیر مشت دست

 ی آفرین زل زدم.صدرا فقط به جنازه

آکام دست مقابل دهان گرفت و اشک ریخت اما 

 دادیار غرق شده در احواالت خود جان داد.

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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ش این شد که خانواده آفرین اومدن، همه ته...ته-

ی خودم قاتل دیدن و  من از نظر همه، حتی خانواده

 شدم. 

آکام پیشانی به دیوار کوباند و دادیار روی 

له ها وصهای سرد دراز کشید و پیشانی به آنکفپوش

 کرد.

 ی مرگ سکوت کرد و دادیار افزود:آکام همانند لحظه

هفتم گذشت و من تمام مدت برای خریدن آبرو -

جلوی مردم خم و راست شدم و عرض تسلیت 

شنیدم. خانواده آفرین با پلیس کاری نداشتن، بابای 

قدر گند کاری داشت که از پلیس فراری بود، منم ان
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در نهایت گفتن یا در عوض منو می کشن    یا  تو 

ستن خوارو گرفته بودن توی همون هفت روز و می

 دائمیش کنن.

 سر باال آورد و قاطع زل زد به پسرک.

 قرار شد تو رو بگیرن اما...-

های در حال سعی برای صاف نشستن زبان روی لب

را بغض اش کشید. دادیار جان کند و ریترک خورده

 باران کرد. 

خاتون تو رو بهم داد و منم شبانه با کمک دایی -

دونی دیگه چیزی اش هم میحیدر فرار کردم... بقیه

 برای گفتن نیست!
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را یک قدم به جلو برداشت و آکام خود را زودتر ری

هایی سرد و صدایی عاری به مردجوان رساند. با چشم

 از حس پرسید:

 توی تصادف نمرده؟-

خواست این داستان را آکام قصد باور نداشت. نمی

باور کند. منتظر بود دادیار لفظ تصادف را تایید کند 

 رها کرد. مردجوان تیر خالص را از چلهاما 

گن قتل بوده اما خودکشی بود. خودکشی که می-

 نبوده.

 زد: ی آکام بند کرد و هقدست به پاچه

خوام دنیا نباشه ولی تو باشی به جان خودت که می- 

 قتل نبوده.
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العمل آکام دست خود او نبود. تحت فشار عکس

های دادیار جهشدید با نگاه عاری از حس به قفل پن

نگریست و یک گام به پشت برداشت. دست دادیار 

خیره شد. در سر او  روی هوا ماند و آکام ناباور به او

دانست چی درست و چی زدند و نمیچکش می

اش رفتن و اتمام این شب نحس غلط. تنها خواسته

 بود.

 را؟ تو قاضی، بود؟ شایدم قتل بود. بود ری-

ها زبان به اختیارش نبود و اندامآکام دست به کمر زد. 

 آتش به اختیار قدرتی فراتر از قدرت پسرک بودند.

ها بود نه چاقو. خودتم بود. قتل اصلی اون حرف-

 ها کشتنش.همین رو گفتی. گفتی اون حرف
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به سمت تخت خیز برداشت، عروسک را چنگ زد   

 ، فریاد زد:شدو در حالی که از اتاق خارج می

 تو قاتلی دادیار آذر. ببخشید سجاد ضرغامی. -

 اش به دیوار مشت کوباند و ادامه داد:با دست زخمی

 تو قاتلی.-

 دادیار  نیم خیز شده نشست، دست روی گوش

را به دنبال گذاشت و قدرت خود را باخت. ری

پسرک پا تند کرد و آکام چهار طاق را به هم کوباند. 

هق کرد و ی قاتل هقدادیار اشک ریخت و با کلمه

 را در پی آکام دوید.ری
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پسرک میان خانه سردرگرم ایستاد، دست دردمندش 

را با دست دیگر فشرد و مات سفیدی دیوار پیش 

رویش شد، ذهنش درست را از غلط تشخیص 

داد! سایه افتاده بود به روی تمام تصوراتش و نمی

دانست به کدام ریسمان برای نجات اعتقاداتش نمی

ت بچنگ بیندازد. تمام دنیا سد راهش شده بودند تا 

اش را نابود کنند! بتی به نام پدرش که به هفده ساله

ناگهان جلوی چشمانش فرو ریخته بود...به ناگهان 

ی را با فاصلهپدرش را به آن گذشته باخته بود!  ری

کمی از پسرک ایستاد و به آرامی نامش را به زبان 

 آورد. 

 آکام؟-
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اش داد و چشمان خیس و حرکتی به سر سنگین شده

ا تا نگاه سبز دختر باال کشاند. شدت سرخش ر

هایش از کمبود هوا به در و تفکرات به سرش   و ریه

انداختند تا بلکه  تن را خفگی و سر دیوار چنگ می

از خستگی برهانند. تنش عاجزانه درخواست خواب 

اندیشید که کرد و سرش هشیارانه به ماجرایی میمی

 قسمتی را برایش گنگ کرده بود. 

 رم، نه االن!نمیجایی -

شانه هایش به پایین نزول کردند، سر به زیر  مسیر  

ها را دنبال کرد و تن سالنه سالنه  راه آشپزخانه کاشی

را در پیش گرفت، لیوان آبی را از یخچال پر کرد و 

که به لیوان لب بزند، هیکل خود را به اپن بدون آن

م خچسباند. انگشتانش را به دور لیوان حلقه کرد، ز
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دستش تیر کشید اما او لجبازانه کمی از سرمای لیوان  

را به جان کشید. زنگی در سرش به صدا درآمد، 

زنگی به نام گذشته برایش منطق نداشت. یا او شکاک 

های پدر ختم شده بود، یا هم تمام ماجرا به گفته

را با درک آورد. ریشد و   باید از آن سر در مینمی

ه جلو برداشت، دستانش را روی حال بد پسر، قدمی ب

ی سینه قفل کرد و   به تن یخچال سرمازده و قفسه

 سفید تکیه زد. 

 به خاطر گذشته، حالو نابود نکن!-

آکام پریشان و با ذهنی آشفته، پا مقابل پای دیگرش 

آورد و با قرار دادن لیوان آب به روی اپن، دخترک را 

 کاوید.
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 شد که منم مثل بقیه مادر داشته باشم. می-

را غم صدای پسرک را به راحتی احساس کرد، ری

لب روی هم فشرد، از یخچال فاصله گرفت و گام 

 دیگری به او نزدیک شد. 

 کنه فقط منتظر یه تلنگره آکام!کسی که خودکشی می-

ت هر چیزی باشه، هر اتفاقی! تونساون تلنگر می

 تونی با همچین موضوعی پدرت رو محکوم کنی!نمی

توجه به زخمی بودن در هم انگشتان  دست آکام  بی

فروغش راهی چشمان دختر مشت شدند و نگاه بی

 شد.
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، شد که اتفاقی نیفتهرا! میاون تلنگر بابام شده ری-

شد میشد که آفرین االن زنده باشه...مادری کنه! می

 که تو مدرسه به خاطر نداشتن مادر مسخره نشم...

 را چهره درهم کرده پرسید:ری

تونی درست کنی! آفرین االن دیگه چیزی رو نمی-

مرده و پونزده سال از نبودش گذشته، اما تو کسی رو 

داشتی که هم برات مادر بوده و هم پدر! واقعا 

 تونی همه چیزو نادید بگیری؟می

فهمیدند که کردند؟ کاش میا درک نمیچرا حال او ر

درد او چیز دیگری است، کاش کمی خود را جای او 

 شدند. می گذاشتند و قاضی می

ای یه جایی همه چیز من باباس اما  نخ هر عالقه-

 شه...پاره می
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 اش چیره شد و ادامه داد:گرفتگی به صدای بم شده

که من جز بابا کسی رو ندارم اما تمام تصویری -

ازش ساخته بودم خیلی ناگهانی شکست! آره دیگه 

 شه کسی رو به اسم مادر زنده کرد...اما...اما...نمی

انگشتان پسرک بیشتر درهم مشت شدند، درگیری 

 ی دستش هم چیره شده بود.ذهنش به زخم و بخیه

  

دارم به این فکر می کنم نکنه تمام این سال ها، تمام -

ه جای عالقه داشته عذاب وقتی که مراقبم بوده، ب

 کرده!وجدانش رو آروم می

 را شگفت زده از فکر در سر پسر لب زد:ری
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نه...نه همچین چیزی ممکن نیست، اشتباه آکام! -

همچین تصوری راجع به اون آدم تو اتاق هیچ وقت 

 تونه راست باشه.نمی
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ی دخترک آکام ناتوان و درمانده، سر کج کرد و خیره

ی پدر به او بود! باز به ماند،کاش تمام دردش عالقه

ی مناسبی برای حرف زدن بود، دختر خیره شد، گزینه

آیا؟ سر تکان داد و خود سخن خود را تایید کرد. اگر 

آورد، دق زد و شکش را به زبان نمیحرف نمی

ک ذهنش را مانند مته سوراخ کرده بود! کرد.  شمی

منطقی محض سوالی که جواب برایش نداشت و بی
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اتفاق، ذهنش را مشوش کرده بود، سر گرداند و 

نگاهش به کارد گوشت بری روی اپن افتاد، به سمت 

 آن حرکت کرد و چاقو را از جایگاهش درآورد. 

 آکام؟-

را چرخید و در همان حال دست به به سمت ری

ی تیز چاقو کشید، چرا سوال و جواب های لب

رسید؟ چرا همه چیز در بی ذهنش به جایی نمی

را بار رفت؟ ریمنطقی محض در سرش پیش می

دیگر نام پسرک را به زبان آورد و این بار آکام با 

و گوی   ربط به گفتشدت سر باال آورد و بی

 شان پرسید:قبلی

تو بدن خودش تونه جوری یه دختر نوجوون میچه-

 چاقو بکنه؟
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را نگران دست جلو برد تا چاقو را از او بگیرد، ری

ترسید اتفاق بدی رخ دهد، خشم پسرک را به می

 اش هراس داشت.چشم دیده بود و از خشم ناگهانی

 بده چاقو رو به من آکام.-

  

آکام اما کالفه چاقو را روی میز غذاخوری کوچک 

چاقو با برخورد به شیشه میان آشپزخانه پرت کرد که 

صدای بدی را در فضا ایجاد کرد و سپس بالفاصله از 

ان سمت میز به زمین افتاد! مشوش و گریزان از 

تصورات نقش بسته در سر به دور خود چرخید و 

 جفت دستانش را مقابل دخترک در هوا تکان داد.
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شه یه آدم تو شه...نمیاس! نمیحرفم یه چیز دیگه-

شه... این کار یه دختر قو فرو کنه! نمیتن خودش چا

 کم سن و سال نیست. 

های دادیار   خود هم را که در برابر سخنان و گفتهری

به این نتیجه رسیده و در برابر آن شک کرده 

 بود،سکوت را ترجیح داد.
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زنان انگشتانش را ال به الی موهایش  آکام نفس نفس

فرو برد و با حس خشکی خون میان انگشتانش، 

اش را روی میز کوباند. دخترک اما مشت گره خورده
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ترسیده از فکر در سر پسر نزدیکش شد، لب با زبان 

 تر کرد و گرفته پرسید: 

ته تونسکنی بابات که کوچیک تر بوده میفکر می-

 همچین کاری کنه؟ 

ا رخشمگین از برداشت اشتباه دخترک به ری آکام

نزدیک شد. مقابلش سر خم کرد تا کمی هم قد دختر 

اش خسته از تالش های بیهوده باال و پایین شود. سینه

ی او ای خواست دست روی سینهرا لحظهشد و ری

ی بگذارد تا آرامش کند، شدت باال و پایین شدن سینه

رت شعاصی از تی پسر طبیعی نبود. دختر در نهایت

آکام چشم گرفت و نگاهش را به چشمان پسر داد و 

ی سیاه افتاده به زیر چشمان پسر، این بار هاله

اندیشید که روزی با دو نگرانش کرد. هیچ وقت نمی
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ای تنها بماند و به جنجال بینشان مرد غریبه در خانه

 بپردازد. 

همچین  فهمی حرفمو؟ یهنه...نه...نه بابا نه! چرا نمی-

...به تونهتونه کار دوتا بچه باشه...نمیکاری اصال نمی

 آد. شه. با عقل من حداقل جور در نمیخدا نمی

 را هراسان قدمی به عقب برداشت و پرسید:ری

 تو فکرت چیه آکام؟-

پسر روی زمین ضرب گرفت، انگشتانش را چندین 

ای کرد و خشمگین بار باز و بسته کرد، دندان قروچه

 زد:لب 

 شه!مشخص می-
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را را پشت سر گذاشت سخنش تمام نشده بود که ری

و به سمت اتاق خود قدم تند کرد. در نیمه باز را 

 ی پدرش پیش چشمشکامل گشود و تصویر شکسته

نشست. دادیار با شنیدن صدای در، سر از روی زانو 

برداشت و بار دیگر دستمال درون دستش را زیر بینی 

اش کم شود. آکام نگران ون ریزیکشید تا کمی از خ

شد اما کف دست روی در فشرد و سعی کرد تا به 

روی خود نیاورد، سعی کرد حس نگرانی را در وجود 

 خود از بین ببرد.

حس نگرانی برای پدرش! برای اویی که همیشه کوه 

شد و پشتش ایستاد. زمین خورد تا او بایستاد. درمانده 

تا او بخندد! گربه کور  شد تا او خوب باشد. گریه کرد

 فهمید. دانست و مینبود و تمام این ها را خوب می
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 رم خونه دایی حیدر.من می-
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ی تخت دادیار با سرگیجه غلیظی، دست به گوشه

 تعادل ایستاد. گرفت،  خود را باال کشید و بی

 چرا؟-

را دیدن خون ریزی آکام از جلوی در کنار رفت و ری

بینی مرد، دست مقابل دهان گذشت اما به جنگ 

 درونی خود رفت تا میان صحبت پدر و پسر نپرد. 

خوام برم پیش چرا داره؟ می خوام تنها باشم! می-

 دایی.
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دادیار به سمت پسرش رفت و قلب پسرک از خون 

، ده بود، در سینه مچاله شدریزی بینی پدر که بند نیام

نتوانست طاقت بیاورد، خم شد و در مقابل نگاه پدر 

 کرد، چند ورق دستمال کاغذی از جعبهکه دنبالش می

 درآورد و آن ها را به سمت او گرفت.

 خون ریزی داره بینیت!-

دادیار بدون هیچ حرفی، انبوه دستمال ها را از پسر 

ه توجه پسرک گرفت و روی بینی گذاشت. اما نیمچ

 در آن حال هم لذت بخش و امیدوارانه بود. 

 تو بمون خونه، من اصال آخر شب میام، باشه؟ -

 کرد کهآکام کالفه سر تکان داد و هیچ زمان گمان نمی

 در چنین شرایطی قرار بگیرد. 

 خوام این جا بمونم.خوام برم! نمیمی-
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برق نگاه دادیار خاموش شد، سر به زیر انداخت و 

ستمال های درون دستش را به بی توجه به خون د

اش درون سطل آشغال انداخت و با ریزی بینی

 صدایی گرفته لب زد:

باشه...باشه هرچی تو بخوای بابا، برو هر چی -

 خوای بردار، ببرمت.می

آکام به سمت ساک ورزشی خود رفت و در همان 

د شحال اندیشید به زندگی خوشی که چند وقتی می

 اصله گرفته است.از آن ف

 رم، نیازی نیست برسونی.خودم می-

دادیار پلک روی هم گذاشت و نفس عمیقی گرفت تا 

 کنترل خود را از دست ندهد. 

 رسونمت آکام.می-
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 گفت و از اتاق خارج شد.
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را نثار دختر کرد، لب نگاهی میان چهارچوب در نیم

را حتی روی هم فشرد و از او فاصله گرفت. ری

اش بگوید! ی بینیفرصت نکرد از خون بند نیامده

مانند باد آمد، طوفان به دلش زد و مانند باد هم از 

کنارش گذر کرد. مرد جوان وارد سرویس بهداشتی 

شد و قبل از هر حرکتی دستانش را طرفین روشویی 

ی خود شد. در همین ی شکستهی چهرهنهاد و خیره

چند ساعت شکسته شده بود، از همین لحظه به بعد 

زندگی صورت جدیدی از خود را به نمایش درآورده 
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بود. صورتی توام با غم و گرفتگی! تناقض عجیبی در 

اش به وجود امده بود، تناقضی از روزهای زندگی

، شگی! خنده به قهقرا رفته  و جایگزینجنس یخ زده

اشک و آه و حسرت شده بود. سر به زیر انداخت و 

ای دیوانگی سر از لپ لپ شیر آب را گشود. لحظه

ی آب را سرد کرد و سر به زیر شانسی درآورد، درجه

آب یخ زده فرو برد. در ثانیه همه چیز متوقف شد و 

چشم بست. پلک روی هم فشرد تا از حکم 

 هم فشرد تای پسرک، فرار کند. پلک روی رحمانهبی

ی زهرآلود پسر به نسیان برود. بلکه کلمه به کلمه

اش به همراه آب سرازیر شد و پیراهنش را خون بینی

آلوده کرد. این همه سال دویده بود تا بتواند روزی با 

این درد...با این زخم چرکین کنار بیاید اما هیچ گاه 
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نتوانست و نتوانست و نتوانست. هیچ زمانی نتوانست 

رحمی پسرک را تاب بیاورد. نتوانست د آکام را! بینبو

باور کند که روزی ممکن است دقیقا از سمت او ترک 

شود! طرد شود. نتوانست جراحت های گذشته را 

مرهم شود و  باور نکرد که زخم های گذشته یک 

د. کنروز به دست عزیز ترینش عفونت و سر باز می

و سرش از  اش را از روشویی فاصله دادتن یخ زده

های زمهریر آب روی زیر آب خارج شد. قطره

صورتش چکید و اشک در این میان خود را در مابین 

قطرات آب پنهان کرد. از خود، از ضعف و از این 

درد هفده ساله متنفر بود. دلش عجیب خوابی آرام و 

خواست. تنش عاجزانه خواستار آرامش و طوالنی می

اش روی آینه دو دو ردهچشم بستن بود. نگاه گیج و م
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زد و بغض ناگهان به وجودش حمله کرد. جفت 

دستانش را مقابل دهان قرار داد و از ته دل هق زد، 

کف دستانش را بیشتر میان لبانش فشرد تا صدا از 

سرویس بهداشتی خارج نشود. هر وقت مراجعینش 

کرد، وقتی ریختند با کل وجود درکشان میاشک می

زنند. فهمید که از چه حرف میمی گفتند،از درد می

درد را با کل جهانش حس کرده بود و آن را 

فهمید. زمانی که این رشته را انتخاب کرد، به تنها می

کرد، کم کردن حس درد و به وجود چیزی که فکر می

ها بود. جفت دستانش را آوردن حس زندگی در انسان

ا بی روشویی نهاد و به قطرات اشک ترکیب شده لبه

 آب خیره شد.
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تمام وجودش پر از درد و حسرت بود! با غم چشم 

بست و یک دستش را روی شقیقه گذاشت. سرش 

زد و درد در تمام سر پیچیده بود. از نبض می

ار ی کنروشویی فاصله گرفت، دست به سمت حوله

دراز کرد و آن را روی صورت گذاشت و  آینه

های آب را از روی صورت زدود. بار دیگر شیر قطره

اش را دوباره شست و پس آب را باز کرد و زیر بینی

از دوباره پاک کردن صورتش، از سرویس خارج شد، 

ه توجه بحوله را در سبد لباس کثیف ها انداخت و بی

به همراه ای را اطراف وارد اتاق شد. هودی ساده



 

Romanzo_o 1819 

شلوار جین تن زد و از اتاق خارج شد. با دیدن آکام 

 نشسته و سر به زیر روی مبل گفت:

 رم پایین بیا!می-

به سمت دخترک که کنار آشپزخانه ایستاده بود 

 چرخید.

به خاطر همه چی ممنون! به خاطر بودنت. بیا -

ات نشم...خیلی اذیتت برسونمت، شرمنده خانواده

 کردم.

روی هم فشرد، خود را در آغوش گرفت دخترک لب 

 و گفت:

در برابر زحمت هایی که من دادم، کاری نکردم -

 واقعا. 
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دادیار سکوت کرد، از خانه خارج و وارد پارکینگ 

را شد. پشت رل نشست که چند دقیقه بعد آکام و ری

پایین آمدند و سوار شدند. پسرک بالفاصله پس از 

ت و حتی با سوار شدن هندزفیری در گوش گذاش

سنگینی نگاه مغموم پدر هم سر باال نیاورد. کل راه در 

سکوت و درماندگی گذشت در نهایت تصمیم دادیار، 

ی دایی اول رساندن آکام شد. ماشین را مقابل خانه

حیدر نگه داشت، آکام بدون هیچ حرفی دست بند 

ی در کرد و با برداشتن ساک پیاده شد. ساک دستگیره

داخت و سر به زیر مقابل آن دو را روی دوش ان

 ایستاد.

 خداحافظ.-
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دادیار به سرعت از ماشین پیاده شد و رو به آکامی که 

به همراه رفتن، جان را هم با خود به مرگ فرا می 

 خواند، رفت.

 قورباغه؟-

پسرک با صدای پدر ایستاد و به سمت او چرخید. 

ی پدر در دلش ریخت دنیا دنیا غم از چشمان پر شده

نرفته دلتنگ لقبی شد که پدر از کودکی به او نسبت  و

 داده بود. 

 بله؟-

خور دیگر جان را پشت حرف پدرش نچسباند! دل

واپس نسبت به همه چی تصمیم به ترک پاسخ داد، دل

دانست اش گرفته بود و خود خوب میزندگی واقعی

 که او هم معتاد پدرش است.
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 دادیار جلو رفت و مقابل پسرک ایستاد.

 بغلت کنم؟-

ی ی پدر واکنشی نشان نداد اما دستهنسبت به گفته

ساک میان انگشتانش بیشتر فشرده و سیبک گلویش 

مظلومانه باال و پایین شد. دادیار  به معنای قانع شدن 

میانشان نشست. صدای ای سکوت سر تکان داد، ثانیه

خش خش باد پیچیده میان درختان و صدای 

جیرجیرک ها در فضا تنها صدای حاکم میانشان شد. 

اندیشیدند که زندگی بدون شاید هر دو به این می

 گونه است؟دیگر چهیک
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شه آکام، دور نشو! نه حداقل از دلم برات تنگ می-

 من!

 پسرک باز سکوت را ترجیح داد.

 خواستم اون اتفاق بیفته.نمی باور کن من-

طور خواستی اما گفتی بابا! دلشو شکستی...چهنمی-

 تونستی اون حرف ها رو بهش بزنی؟

گویا سکوت نوبتی شده بود، یک بار آکام و بار دیگر 

 دادیار!

رحم باشی! هیچ قدر بیتونم باور کنم تو اننمی-

 رحمی رو بلد باشی!کردم که تو بیوقت فکرشم نمی
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های آسفالت سر به زیر راند و نگاهش روی سیاهی 

نشست، در آن حال حتی ترک های ریز آسفالت هم 

 در چشمش بود. 

دونم اما شاید با واقعیت ها باید کنار بیام بابا! نمی-

 تونستم رو به رو بشم.

قدم به عقب برداشت، شانه به سمت باال انداخت، 

نهایت نگاه در فضای تاریک اطرافش چرخاند و در 

چشمانش مهمان موهای خیس پدر شد که با وزش 

خوردند. چرا متوجه نشده بود که ممکن باد تکان می

کرد، چه کسی  است سرما بخورد؟ امشب اگر تب می

را داشت که بر بالینش بنشیند؟ مگر آن دو جز یک 

رفت...باید دیگر چه کسی را داشتند؟ اما باید می
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سر تکان داد و آب  رفت تا با خود کنار بیاید!می

 دهانش را به سختی فرو فرستاد. 

 دونم چی قراره بشه بابا اما فعال بذار بگذره. نمی-

طاقت فاصله را به صفر رساند و پسرک را دادیار بی

میان بازوانش پنهان کرد. آکام حرکتی نکرد و تنها سر 

ی پدر قرار داد. دادیار اما سر به گلوی روی شانه

بوی او را در وجود خود ثبت کرد. پسرک چسباند و 

ی دل آکام خاموش شد با او رفع دلتنگی کرد و ستاره

 ی پدرش.جمله

بمیرم واسه بابا گفتنت! ببخشید که نتونستم اندازه -

 لیاقتت  باشم برات.

باز هم از سمت آکام سکوت قسمتش شد، اما پسرک 

 را بیشتر به خود چسباند و لب زد:
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همیشه خواستم باشی! همیشه برام همه چی -

بودی...اولویت زندگی بودی. همیشه خواستم 

دونستم یه روزی، یه جایی دل خوشبخت باشی اما می

رسید. قدر زود نمیری. کاش اون روز انکنی و میمی

اور کن من واسه همه بد بودن هام ببخشید اما ب

 نخواستم که آفرین نباشه. 

آکام با فشار کمی خود را از آغوش پدرش خارج کرد 

ی او کوبید. پدرش در و با کف دست سالمش به سینه

این هودی و با آن موهای آشفته بیشتر شبیه به پسر 
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های کم سن و سال بود تا مردی سی و یک ساله! بچه

 تا پدر یک نوجوان هفده ساله. 

خوام...فرصت این که نکندم! فقط فرصت میمن دل -

بدونم این همه سال بودنت به خاطر عذاب وجدان  

خوام بفهمم که اگر بوده یا واقعا دوستم داشتی. می

مامان به مرگ طبیعی مرده بود بازم منو با خودت 

 آوردی؟ یا نه؟می

 گام دیگری به عقب رفت و درمانده لب زد:

 بابا.بذار با خودم کنار بیام -

لب با زبان تر کرد و سعی کرد درد قلبش را نادید 

 داد، هشدار به رفتن جانش!بگیرد. قلبش هشدار می

برو بابا...برو! کارتت رو پر میکنم. مراقب خودت -

 باش.
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ی نفس عمیقی گرفت و نامحسوس دست روی سینه

 اش باال و پایین کرد. درد دیده

تونی شک کنی به هر چیزی که دوست داری می-

آکام! اگر کل این هفده سال حتی جلوی چشمات 

 دروغ بشه هم باز غمی نیست. 

 چشم بست و آهسته تر لب زد:

ی من نسبت به خودت مدیونی  شک اما به عالقه-

کنی! این همه سال خودمو قربونی نکردم که تو 

 بخوای به تنها داراییم شک کنی! 

تهدید مقابل آکام گرفت، سر تکان داد و انگشت 

همراه با تکان سر، موهای خیس و سیاه مقابل 

 دیدگانش افتاد و تصویر پسرک را خش دار کرد. 
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ی من، از آزادی هر فکری بکنی اما نه راجع به عالقه-

ات تو بیمارستان پیچید، شدی جون وقتی صدای گریه

  من! پس حق نداری جون منو وارد بازیت کنی.

ی دایی آکام مبهوت ماند و دادیار با دست مسیر خانه

 حیدر را نشان داد. 

 برو خدا به  همراهت پسر آفرین!-

 ️❤اینم هدیه من به شما

�شما هم نظراتتون رو برام بنویسید � 
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ی دگرگون شده وارد پسرک با نگاهی دلگیر و حال

خانه دایی حیدر شد. دل کندن از پدر بیشتر شبیه به 

جان کندن و مرگ تدریجی بود، اویی که تا به االن 

اش از پدر دو روزه بوده، حال نهایت جدایی

دانست چه سرنوشتی در  انتظارش است! تلخ یا نمی

ی خوش؟ صعب یا آسان؟ آکام قدم به سمت خانه

در که گشوده شد، تنها با چند  دایی حیدر برداشت و

چشم منتظر و متعجب مواجه شد که جوابی برای 

سوال درون نگاهشان نداشت. آکام رفت و و دادیار 

دور شد. فاصله گرفت از مکانی که پسر آفرین ترکش 

کرده بود. از امشب به بعد آکام بیشتر مانند پسر و 

 ماند تا پسر او! پسرک از دنیای اومدافع آفرین می

و های تلخ اکنده و رفته بود، آکام دیگر مهتاب شبدل
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وحش رنبود که بتابد و کمی روشنایی به زندگی بی

ببخشد. بدون آکام زندگی ترسناک بود...بدون پسرک 

نفس کشیدن را یاد نگرفته بود. آکام عروسک نبود که 

بتواند با رفتنش فردی شبیه به او را جایگزینش کند، 

ماند.  با حالی خراب میو جان آکام خود جان بود 

ماشین را کنار پارکی متوقف کرد و بدون توجه و نگاه 

را سر دردناکس را  روی فرمان نهاد. دخترک به ری

نگاهی به سکوت کرده به صندلی تکیه زد و نیم

ساعت که یازده شب را رد کرده بود، انداخت، به 

.  ودرائین پیام داده و ماجرا را برایش توضیح داده ب

امشب بدون شک، شب سختی برای مرد کنارش 

خواهد بود. برای مردی که هیچ کم نگذاشته اما دنیا 

دنیا رنج و درد نصیبش شده بود. کمی خود را روی 
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صندلی جلو کشید و روی به اویی که کل رخش در 

 فرمان پنهان شده بود، پرسید: 

 خوبی؟-

دوم، به را نگران  برای بار صدایی از مرد نیامد و ری

 نوع دیگری شانسش را امتحان کرد. 

بریم یکم تو این پارک قدم بزنیم؟ هوا بخوره بهت، -

 حالت بهتر بشه.
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دادیار روی فرمان گردن  چرخاند و نگاه دخترک 

و چندین  نگران انداخت. دخترک که او را چندین بار
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ت، توانسگونه میبرخورد بیشتر ندیده بود! پس چه

 گونه باشد؟بدون قضاوت این

 کنی؟ چرا نگرانمی؟ کمکم می-

ای از سوال مرد حیران  ماند و سپس کمی را لحظهری

به خود آمد، انگشتانش را در هم پیچید و قلبش را 

های بی موقع لعنت فرستاد. کم مانده بود برای تپش

چه آبرویش را هم قلب درون سینه از بین نیم همین

 ببرد. 

 خب...خب همکارمی!-

 فقط همکار؟-

دانست، سکوت دخترک که دلیل این سوال هارا نمی

 را ترجیح داد. 
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 تاثیری تو حال و هوام داره؟-

را  لب گزیده، سر تکان داد، به این نتیجه رسیده ری

کردن در  عوض    بود که مرد قابلیت خارق العاده

 موضوع دارد. 

گیره، فکر کنم داشته باشه...منم هر وقت دلم می-

 دم تو هوای آزاد قدم بزنم. ترجیح می

دادیار روی صندلی صاف نشست، انگشتان دستش را 

دیگر فرو برد و آن ها نگاه دوخت، فکر آکام در یک

شد.  یعنی پسرک در این زمان  از سرش خارج نمی

بود؟ یعنی مانند او نگران بود در حال انجام چه کاری 

برد. در یا که شاید هم در نفرت از او به سر می

ی در کرد و آن را حرکت ناگهانی، دست بند دستگیره

 را گفت:گشود، در همان حال بدون نگاه به ری
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 شه یا نه!پس بریم ببینیم حالم بهتر می-

لبخندی روی لب دختر نقش بست و ماشین را ترک 

ی کنار پارک برخورد کرد، رد جوان به دکهکرد. نگاه م

ی پا به سمت دخترک چرخید و خفه لب روی پاشنه

 زد:

 برو تو پارک منم میام. -

های مرد به سمت دکه حرکت کرد و دخترک قدم

جوان را دنبال کرد. دادیار مقابل دکه ایستاد، لب با 

زبان تر کرد و رو به مردی که درون دکه ایستاده بود، 

 گفت:

 شه یه بسته سیگار بدید.سالم، می-
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مرد جوان سر از موبایل درآورده، از روی صندلی 

 برخاست و پرسید:

 چه مارکی؟-

های مختلف را دنبال کرد، جفت نگاه دادیار جعبه

ن سر به طرفیدستانش را درون جیب شلوار فرستاد و 

 تکان داد.

 دونم، فرقی داره؟نمی-

فرق که داره داداش، مسلما بین بهمن و وینستون -

 فرق زیاده!
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 ی مردای روی لبان رنگ پریدهای از لبخند خستههاله

افتاد. بدون آن که بداند مارک مورد نظر چه تفاوتی با 

اش را روی شیشه گذاشت و بقیه دارد، کارت بانکی

 گفت:

 یه بسته وینستون و یه فندک بدید لطفا.پس -

مرد جوان سیگار و فندک را روی شیشه گذاشت و 

پس از کشیدن کارت و پرسیدن رمزی که تاریخ تولد 

و  ی سیگارآکام بود، کارت را مقابل او گذاشت. بسته

فندک را به چنگ کشید و پس از برداشتن کارت از 

و دکه دور و وارد پارک شد. در  فضای تاریک 

های مهتاب رنگ کمی جنگلی پارک  که با نور چراغ

جان گرفته و  روشن شده بودند،سر چرخاند که با 

رای نشسته بر روی صندلی مواجه شد. به سمت ری
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 رادخترک حرکت کرد و در سکوت نشست. نگاه ری

ی وینستون مات شد و دادیار در با برخورد به جعبه

دک سیاه را میان فکر سیگاری را از جعبه درآورد. فن

انگشت اشاره و شستش دورانی چرخاند و در نهایت 

سیگار را روی لب قرار داد و فندک را به زیر آن 

گرفت. دخترک در سکوت تماشایش کرد، اغراق بود 

 تواند مرد را درک کند.گفت که میاگر می

 کردم اهل سیگار  نباشی!فکر می-

اد، دهان باز دادیار کام اول را گرفت و به سرفه افت

 کرد و به سختی هوا را درون ریه فرو فرستاد.

 نبودم، بار اول!-



 

Romanzo_o 1839 

ی زندگی هر آدمی به دنیای وصله است و وصله

زندگی مردی که کنارش نشسته، از هم پاشیده بود. 

 ی  مرد او را به خود آورد.ی دوبارهصدای سرفه

 واقعا این راهشه؟-
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دادیار غمگین سر به سمتش چرخاند، دست روی سر 

برد و کاله هودی را به عقب فرستاد. موهای سیاه و 

اد و اش افتهسبز پریشان مقابل نگاه و روی پیشانی

اش خس خس کنان به او یادآوری کرد که زیادی سینه

 ساده مانده است. 
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 میاد.از خودم بدم -

را نگاه مات مرد به فضای سبز مقابلش را دنبال ری

کرد و کمی کنار او خم شد تا اشراف بیشتری به مرد 

 داشته باشد. 

 چرا؟-

صدای گیتار و سپس صدای جوان مردی باعث شد، 

دادیار بدون جواب سر بچرخاند و نگاهش را اسیر 

اکیب جوانی کند که دور هم نشسته بودند، هم زمان 

اهی را به سیگار میان انگشتانش انداخت، باز به نیم نگ

هایش گذاشت دست حرکت داد و سیگار را روی لب

و کام دیگری از آن گرفت. کام بعدی هم مساوی شد 

دانست کام چندم بود اما از های شدید نمیبا سرفه

اش عادت کرد! نه شاید هم یک جایی  به بعد سینه
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او ذاتا دیگر ی گفت که تحمل کرد. سینهباید می

عادت کرده بود به تحمل غم و غصه، دود سیگار که 

 در برابرش چیزی نبود.

 برای مردی که تنها رفیقش سقف و دیواره

 شباشم ابری و دلگیر اونم از دود سیگاره

 یه مرد خسته از راهه که خسته اس از زمین خوردن 

 شه تو مردن. که سقف آرزوهاشم خالصه می

را سمت جوانک خواننده کشیده شد نگاه دادیار و ری

و دادیار درد عمیقی در سینه احساس کرد. سیگار را 

باال آورد و دوباره کام گرفت، امشب حال دل آسمان 

هم مانند حال دل  او گرفته بود. امشب آسمان هم 

خواست و این را ابرهای مانند او دلش باریدن می

 دادند. ی آسمان نشان میسیاه و گرفته
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 است باور کنه اینو که رسم روزگار اینهنخو

 هاش آهنگ غمگینکه تنها همدم شب

 شهو از این غمگین ترم میکه عشقش جا زد و رفته

 اش این باشهکسی که غصه
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ی ای روی صورت چکید، سر باال اورد و خیرهقطره

مان شد، نفسی از هوای بارانی گرفت، قلب در آس

حس سقف دنیای خدا را اش بیهق زد اما چهره سینه

زبانی گله کرد و زبان الم تا کام کاوید، دل با زبان بی

در گلو خفه شده بود. از کل این دنیا تنها آکام را سهم 
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دانست که آن را هم به راحتی از داست داد. خود می

از دستش لیز خورد و او تنها پسرک مانند ماهی 

توانست تماشا کند، محکوم بود و جرئت سخن گفتن 

نداشت. آکام رفت و مانند همیشه تنهایی او را در 

ی زدهآغوش گرفت. با حس سوزش و صدای بهت

 دخترک سر پایین انداخت. 

 وای دستت. -

سیگار از میان دستانش رها شد و بدون هیچ حسی 

تنها مات سیگاری شد که در هوا پرواز کرد و به زمین 

 خیال محرم وحسی مرد، بیرا ترسیده از بیافتاد. ری

نامحرم بودن  شد، از جا برخاست، دست جلو برد و 

رنگ ی مرد را به عقب راند. با دیدن صورت بیشانه



 

Romanzo_o 1844 

ت دستانش را روی زانوهای او مقابلش زانو زد و جف

 مرد در هم گره زد. 

 شه یه لحظه منو ببینی؟می-

های پر از امید ی جنگلمرد سر پایین آورد و خیره

 دختر شد. 

 م گوش بدی؟ شه بهمی-

مرد جوان به آرامی پلک روی هم گذاشت و تایید را 

 نثار حرف دختر کرد.

ن از وقتی که رائین حالش بد شد و امیرپارسا او-

گذره اما اوایل فکر اتفاق براش افتاد، زمان زیادی نمی

کردم قراره همه چیو از دست بدم، همه کسمو! می

امیرپارسا یه دوست بود برام...یه دوست که وقتی اون 

اتفاق براش افتاد دنیا رو سرم خراب شد اما بازم 
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رائین نبود. رائین تمام چیزی بود که من از زندگی بلد 

تمام دنیای من بود و هست! کسی بود که  بودم...رائین

م بال پرواز داد. رائین برادرم با وجود سن کمش به

 کرد. بود و در عین حال تنها کسی بود که درکم می

 هاییهای مرد را کاوید، سیاهینفسی گرفت و سیاهی

 که از سر شب تیره تر شده بودند.
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هایی که به طور عجیبی دلتنگی و تنهایی را سیاهی

 خواند وزدند، کاش پسرک نگاه پدرش را میفریاد می

 رفت.نمی
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شد...اما رائین همه جا پشتم بود، سرم غیرتی می-

 غیرتش هم شیرین بود. 

با سرانگشتانش روی زانوی مرد ضرب گرفت و تبسم 

 کرد. 

رائین غیرتش پر از حمایت بود، کسی اگر مزاحمم -

دونست. زد، منو مقصر نمیشد...سر من داد نمیمی

کرد تا لبخند بیاد اگر حالم خراب بود...هر کاری می

رو لبم! دنیا با داداش رائین همیشه رنگی بود، حتی 

 اگر حال خودش خوب نبود. 

قطرات باران شدت گرفته روی سر مرد و زن جوان 

بارید اما هر دو فارغ از دنیای پیش رو و اطرافشان یم

 فهمیدند. دیگر را میبه هم خیره بودند و یک

 وقتی دخترای اطرافم به خاطر...-
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شانه باال انداخت و این بار پوزخند تلخ جای لبخند 

 شیرینش را گرفت. 

اتفاقات معمولی که حقمون هستش از برادرشون -

زدم و زیر سایه پ میخورن، من پسرونه تیکتک می

 دیدم. رفتم باشگاه و فوتبال میرائین می

لبانش به ناگهان آویزان شد و از تغییر حالت ناگهانی 

داشتنی دخترک لبان دادیار به لبخند پیوست و دوست

 اش نمایان شد.ی دوست داشتنیو چال گونه

اما وقتی رائین مریض شد، دنیا با تموم دار و ندارش -

 ت! رائین حقش تخت بیمارستان نبود. رو سرم ریخ

لب روی هم فشرد و این بار به جای نگاه مرد، شلوار 

سیاهش را از نظر گذراند، نگاهش در آن حوالی بود 
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هایش صدای روان و زیبای پسرک خواننده را و گوش

 شکار کرد.

 دیوونه برگرد تا بارونه این کوچه تو عطر تو 

 ره...هر شب با حسرت راه می

 دونهدیوونه حال تو کی می

 ره...غیر منی که هر جا تو فکر تو تا ماه می

را سکوت کرده، در خود جمع شد و دادیار به ری

 آرامی لب زد:

خوش به حال مردای اطرافت که تو قسمتشون -

 شدی!
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گفت زده چشم درشت کرد و سر را حیران و شری

 باال آورد. 

 تو زخم شیرینی ، آغوش غمگینی، تصویر غروب منی

خوامش، تو حال محبوب دنیای آرامش، حسی که می

 منی...

ی ری، دلشورهمن دورم، تو دیری، میمونم تو می

 خوب منی

 اندوه طوالنی، لبخند پایانی

 آروم، آشوب منی...

حالجی جمالت  را همچنان در سکوت در حالری

 مرد جوان بود که دادیار گفت:
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من از چهارده سالگی تنهام، بودن کنارم، آکام، -

ابوالفضل ...دایی حیدر اما بعد از آخرین باری که 

خواهرم بغلم  کرد دیگه هیچ وقت روی آرامش رو 

 ندیدم. 

جفت دستانش را روی پهلوی صندلی گذاشت و به 

.شاید هم تنش تاب داد. تلخندی از جنس غم..

ی مرد را زینت رنگ و خشک شدهسیاهی، لبان بی

 داد. 

 خستم...از خودم و ضعفم متنفرم.-

 را شد.لبانش لرزید و مات ری

ترسم این بار اونی که کم ترسم کم بیارم...میمی-

 بیاره و بره خودم باشم.



 

Romanzo_o 1851 

ی مرد را دست جلو برد و روی دستان یخ زدهری

 خاموش شد و لب زد: ی نگاه دادیارگذاشت، ستاره

 ترسم این بار رو همه چی چشم ببندم و برم!می-

دستانش زیر دستان دخترک مشت شد. دستان او گرم 

بود و دستان خود یخ! عجب تضاد عجیبی میانشان 

افتاده بود. مانند آتش و یخ شده بودند، شاید هم آدم 

دانست در آن هوای بارانی در دل و هوا...کسی چه می

 گذرد؟جوان چه می زن و مرد
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 غرق  لذت از آرامش دختر، نالید:
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اما من قاتل مادرش نیستم...من آفرینو نکشتم، آفرین -

 خودش خواست که نباشه. 

هوا تنها راز باقی مانده را پیش دختر مکثی کرد و بی

 از دل و جان رها کرد. 

قت آکام نخواست...همیشه پسش آفرین هیچ و-

زد، بحثمون اصال سر همین بود، از همین جا می

شروع شد که آفرین به بار حتی آکامو بغل نکرد...یه 

ی من بار با وجود شیر داشتن نخواست که به بچه

 شیر بده!

 چرا نگفتی بهش؟-

مرد تلخ اما بلند خندید و در نهایت قطره اشکی 

ید و تنها خود فهمید که همراه با باران از چشمش چک

قطره اشکی دردمند در آن تنهایی همراه با باران از 
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های خیسش افتاد اما خود را پنهان کرد تا میان پلک

 اش حفظ شود. چه غرور مردانهنیم

 هاشکوندمش؟ آکام با همین حرفگفتم؟ میچی می-

 موند.ام نمیگفتم چیزی از بچهشکست...اگر می

ر آن لحظه قسم به نام خود خدا را حاضر بود دری

دهد که مرد با تمام عشقش پسرک را به نام خود زد. 

 ایتوانست بانی این چنین عالقهواقعا چه کسی می

 شود؟

من با حال رائین کنار اومدم و ایمان آوردم که -

داداشمو یه روزی باز وسط زمین والیبال در حالی که 

بینمش...ایمان بیار که میزنه، از خوشحالی فریاد می

گرده...ایمان بیار که یه روز یه آرامش آکام بر می

ی کنی...بین کثیفقشنگ تر از آغوش خواهرت پیدا می
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و لجن زاری که آدم راه انداختن، تو مردونه از بچگی 

پای یه بچه موندی...مطمئن باش یه روزی یکی پیدا 

 شه که عاشقانه پات بمونه و آرومت کنه.می

ای نها واکنش دادیار نسبت به دختر، آوردن کلمهت

وهم برانگیز به روی لب بود! هرچند که از نظر خود 

 ترسناک بود، نه دیگران!

 عشق؟ پس آکام چی؟-

آکام؟ قرار نیست با زندگی کردنت، پسرتو از دست -

ره...اونی که در نهایت باز تنها بدی!  آکام یه روزی می

دارن که تو زمان سختی سر مونه تویی! آدما نیاز می

ی یه نفر و عاشقی کنن. این گناه ِبذارن رو شونه

 نیست...این موهبته!
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دادیار نوازش وار دستانش را روی دستان دختر نشاند 

 اش پنهان کرد.و آن ها را میان انگشتان مردانه

شه همون طور که برای امیرپارسایی برای منم می-

 باشی؟

و معنا نکرد که خواستار چه  مرد جوان دم از بودن زد

را از اعماق نوع بودنی است. تنها  گفت باش و ری

 وجود عالقه مند به بودن کنار این مرد بود. 

 همین االنش هم هستم...آرامش دریغ کردنی نیست.-
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را به سمت مرد کشاند و  اشانگشتان ظریف و کشیده

ی سیگار را از میان دستانش درآورد. تای ابرویی بسته

 باال انداخت و با طمانینه گفت:

من ولی سر دوستام حساسم، واسه دوستی یه شرط -

 دارم!

دادیار سوالی سر کج کرد و قطره بارانی روی 

اش چکید. حرکت سرانگشتان دختر به روی گونه

ی بود.  دخترک بستهپاهایش پر از حس آرامش 

سیگار را میان مشت، مچاله کرد و با یک حرکت به 

به  ی کنار صندلی پرت کرد که بستهسمت سطل زباله

ی سطل برخورد کرد و پس از ایجاد صدا درون تنه

 سطل افتاد.

 دیگه لب به سیگار نزنی مثل قبل. -
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 از جا برخاست و تصنعی شلوار جینش را تکاند.

گاری متنفرم، در واقع درستش این که از آدم های سی-

 بگم از بوی سیگار متنفرم. 

به سمت صندلی رفت، با دیدن خیسی آن چهره درهم 

ای باال انداخت و کنار خیال در نهایت شانهکرد اما بی

 دادیار جا گرفت. 

 یه بار رائین سیگار کشید تا یه ماه باهاش قهر بودم. -

چرخاند و  دادیار کنجکاوانه سر به سمت دختر

 پرسید:

 رد پای رائین همه جای زندگیت هست، آره؟ -

 را با لبخند سر تکان داد و زمزمه کرد:ری

 همه جا.-
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 ای تفکر اندیشید:مکثی کرد و با لحظه

 سیگار تاثیری هم داشت؟-

کرد اما هر دو بی قطرات نم نم باران خیسشان می

 توجه دل به باران داده وسخن می گفتند. 

 کنه!ی گفتن آروم میهمیشه م-

 کرد؟-

دادیار سر چرخاند و مقابل را کاوید، در همان حال آه 

 بلند و باالیی کشید و لب زد:

 کنه. نه...انگاری درد منو هیچی آروم نمی-

 دخترک نخودی خندید و گفت:

 جز درمونت که خیلی زود بر می گرده.-

 مرد که به سمتش چرخید، او افزود:
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 که اهل دل کندن باشه.اومد به چشماش نمی-
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 آدمی گن از هر چی بترسی سرت می-

ای میان سخنش گذاشت و غم با شدت خود را وقفه

 به میان انداخت. 

 امشبو هزار بار پیش خودم تصور کرده بودم.-

هایش در آنی سیاهیی دختر شد و با مهر خیره

 درخشید.

اما راستشو بخوای همیشه تو این موقعیت خودمو -

 مثل همیشه تنها تصور می
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 کردم یکی باشه و به بهترکردم، هیچ وقت فکرشو نمی

 شدنم کمک کنه. 

 لبخندی هرچند کمرنگ روی لب گذاشت و لب زد:

 بابت بودنت ممنون، بابت سنگ صبور بودنت.-

در چشمان دختر مکث کرد و با تمام وجود 

های بارانی دختر را کاوید. شبنم نشسته در نگاه جنگل

های سرخ دخترک حتی دوست داشتنی بود و گونه

اش از سرما احساسات مرد جوان را به غلیان شده

انداخت. خروش احساسات مردانه را در وجودش می

آن  کرد اما با تمام قوا سعی در انکاراحساس می

داشت.عزم خود را جزم کرد و آخرین سخن را روی 

 لب راند. 
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حتی ممنون به خاطر آغوشی که دیشب اتفاق -

شه گفت اما پر از حس چی می دونم بهشافتاد...نمی

 خوب بود. 

را حیران، مات تصویر نگاه زیبای مرد شد. آب ری

نقص دادیار آذر را از دهان فرو فرستاد و صورت بی

. او مرد را کاوید و ذهنش به زمانی پیش نظر گذراند

و اولین روزی که مرد را در مطب مالقات کرده بود، 

پرواز کرد، زمانی که با تمام خجالت مقابلش نشست 

و از خود گفت، در آن زمان اگر  چنین روزی را 

کرد خندید و گذر میآوردند، میمقابل نگاهش در می

د. حال کنار اما حال دیگر همه چیز متفاوت شده بو

 کرد. مرد نشسته بود و او را ستایش می

 تاملی در پاسخ دادن کرد و سپس گفت:
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 در واقع بابت اون آغوش من باید عذر بخوام.-

با دیدن نیمچه لبخند روی لب مرد، لعنتی نثار خود 

کرد و حس خراب کردن ماجرا در عمق وجودش 

 ریشه کرد.
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ای دست و پای خود را با صدای زنگ موبایل، لحظه

گم ، سپس با چند نفس عمیق به خود تسلط پیدا 

کرد، موبایل از جیب درآورد و با دیدن نام برادرش، 

لبخند پررنگی روی لبانش نشست، در هر مکانی نام 

هایش هدیه دهد.  توانست لبخند را به لببرادر می
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روی لب راند و  ببخشیدی را نسبت به مرد کنارش،

 موبایل را روی گوش قرار داد. 

 جانم داداش؟-

گرفتگی صدای رائین چنگ روی قلبش شد، کاش 

توانست رائین پر انرژی قبل را بازگرداند، با تمام می

 وجود به او چنگ بیندازد و نگذارد که برود.

را، پیامتو االن دیدم...یعنی چی شب کجایی ری-

نبالت؟ ساعت یازده شب، نمیای خونه؟ کجایی بیام د

 را ما از این کارا داشتیم؟ری

نفس دخترک نخودی خندید و نسبت به رائینی که بی

 کرد، گفت:او را سوال پیچ می

 دم.رائین آروم باش، میام برات توضیح می-



 

Romanzo_o 1864 

صدای بلند رائین از پشت خط باعث شد دادیار 

شرمنده لب بگزد و سر به زیر بیندازد، برای دخترک 

 ر درست کرده بود. دردس

 را کجایی؟ بیام دنبالت. حرص نده منو!ری-

دخترک تار موی افتاده مقابل چشمش را کنار زد و 

 گفت: 

ر آم، گفتم دیباشه...باشه آروم باش، من نگفتم نمی-

 آم. می

پسر جوان  خشمگین کنترل را از روی میز برداشت، 

 تلوزیون را خاموش کرد و از جا برخاست.

 چی! میای یا بیام دنبالت؟  اصال هر-
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را کالفه از حساسیت برادرش نام او را به زبان ری

 آورد. 

 رائین جان.-

رائین نفس بریده دست پشت گردن نهاد و در مقابل 

تر این سر تا آن سر خانه را دیدگان خواهر کوچک

هایش شب بیرون قدم برداشت، یکی از خط قرمز

 ماندن از خانه بود.

 دم داداش! یمیام توضیح م-

ای آن ی مردانهرائین سکوت کرد اما با شنیدن زمزمه

سوی خط و کنار خواهر، عصبی صدا بلند کرد، فکر 

را کنار مردی آن هم این موقع از شب بودن ری

 کرد.اش میدیوانه
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 کیه؟ تو پیش کی؟را اون صدای ری-

را کالفه از جا برخاست و شرمنده به دادیار خیره ری

 شد.

 رائین جان پیش آقای آذرم. -

مرد جوان سکوت کرده، اندیشید تا به آذر نامی در 

 ذهن برسد، اما بدون نتیجه لب زد:

 آذر؟-

ناگهان با یادآوری آن روانشناس جوان، حیران ایستاد. 

 کرد؟ می خواهرش پیش آن مرد جوان  چه

 را...تو؟ ری-
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رائین، داداش دارم میام خونه، هر سوالی داشتی -

دم...لطفا، لطفا حرص نخور! هیچ کار جواب می

 اشتباهی نکردم...باور کن رائین. 

رائین از خواهرش مطمئن بود و با کالم آخر دخترک 

 لب زد:

 دونم.می-

نفس عمیقی گرفت و دست به سمت موهایش برد اما 

 یوری نبود آن ها مشت محکمش را نثار دستهبا یادآ

را پس از خداحافظی کوتاهی با کاناپه کرد. ری

پا  یبرادرش، تماس را قطع کرد و پریشان روی پاشنه

 به سمت دادیار چرخید.

 ببخشید، یکم حساسه!-
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دادیار از جا برخاست، تای ابرو باال انداخت و جفت 

 دستانش را درون جیب هودی فرو برد. 

 ی من نا به جا بود. دم، در واقع خواستههش حق میب-

 ریرا شرمنده در خود جمع شد. 

 نه، رائین این روزا یکمم حساس تر از قبل شده. -

مرد جوان به تکان سری اکتفا کرد و سخن دیگری به 

زبان نیاورد، در نهایت تصمیم به ترک پارک گرفتند و 

حرکت دادیار پس از رساندن دخترک  به سمت خانه 

هایی  دایی حیدر و امیرحسین را هم کرد و تماس

خواست، شاید جواب گذاشت، دلش خواب میبی

کمی خواب ابدی! شاید کمی دل سپردن به اعماق 

رویا ها و نپیدن قلب در سینه! شاید هم از کار افتادن 

 جان.ای از خاک بر روی جسم بیسینه و قله
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کشان کشان خود را از اتاق خارج کرد و به آشپزخانه 

رساند، دست روی سر دردناکش گذاشت و خود را 

روی صندلی میز غذاخوری رها کرد. دست روی میز 

دراز کرد و سر روی آن نهاد. احساس به آتش کشیده 

شدن، تک به تک عصب هایش را داشت. دست 

آزادش را مشت کرد و محکم به روی پیشانی کوبید. 

ی صدایی از ته حلقش خارج شد و نیمهی بیناله

ی میز چسباند. بلند ی یخ زدهصورتش را به شیشه

د ای نفس در سینه حبس کربلند نفسی گرفت و لحظه

هایش از شدت درد تار تا دردش آرام بگیرد. چشم
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و چنگ شلوارک  دیدند. دست آزادش را پایین بردمی

گشادش کرد. در تمام این موقعیت ها آکامش بود تا 

بهبود حالش باشد اما حال حتی پسرک هم رهایش 

کرده بود. کف دست روی شیشه گذاشت و با فشار 

ضعیفی تن خود را به سمت باال کشاند. از روی 

صندلی برخاست، تنش را از پهلو به یخچال سفید 

ری شیر را از قفسه چسباند و با گشودن در آن، بط

درآورد. به سختی کمی از شیر را در شیرجوش 

ریخت و در حال گرم کردن آن، کنار گاز ایستاد و 

آکامش مانند ی فضای مخوف خانه شد. خانه بیخیره

ده اش شدلیل، دلیل زندگیقبرستان بود. پسرک بی

ود. روح ببود. خانه بدون کل کل و بحث با پسرک بی

صدای آکامش، خانه نبود. با تردید اصال خانه بدون 
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خود را به اتاق رساند و پس از برداشتن موبایل خارج 

شد و باز مسیر آشپزخانه در پیش گرفت. در همان 

ی میان پشت سر به تیزی کابینت تکیه زد و شماره

 موبایل پسرکش را گرفت.

بوق آزاد دوم را نخورده موبایل را قطع کرد و به روی 

صدای سر رفتن شیر، لعنتی نثار خود  میز انداخت. با

و زیر گاز را خاموش کرد. سر خود را میان دستانش 

اش در چشم به گرفت و روی صندلی نشست. زندگی

هم زدنی نابود شده بود و از دست او کاری بر 

 آمد.نمی

ریسمان سیاه و سفید برای او تار و ناخوانا شده بود. 

غلط تشخیص  توانست راهش را میان صد ها راهنمی

 دهد.
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دنیایش را به هیچ باخته بود، آکام را به آن هایی که 

زمین خوردنش آرزویشان بود، باخته بود. آکام دلیل 

حال خوب و بدش بود. مگر کم زمان با پسرک 

د که به این راحتی گذرانده بود؟ مگر هفده سال کم بو

از دستش دهد. آکام معنای او بود و معنایش را از او 

آمد. عقب گرفته بودند. به این راحتی کنار نمی

باخت. خود را کشید...آکامش را به پوچ نمینمی

 ی موبایلکرد. چند ضربه روی صفحهدشمن شاد نمی

 داد،نهاد و با دیدن ساعت که هشت صبح را نشان می

باز به تخت خواب بازگشت...روز قبل با حوصله بی
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ذاکری هماهنگ کرده بود که چند روزی را قصد 

رفتن به مطب را نداشت. سر دردناکش را میان بالش 

 فرو برد و چشم باز مات سیاهی زیرین بالش شد.

ناگهان در جا پرید و روی تخت نشست، دفتر 

همیشگی را از زیر تخت درآورد  خودکار آبی را از 

اتختی برداشت، دفتر را گشود و از این روزها روی پ

اش را به قهقرا برده نوشت. از درد روزهایی که جوانی

بود. از روزهایی که دیگر نایی برای راه رفتن و 

جنگیدن نداشت. نوشت از ساعتی که آکام رهایش 

کرد به این زودی کرده بود، از ساعتی که فکر نمی

 ود، نوشت تابرسد. نوشت و نوشت تا کمی خالی ش

اه اش رکمی حالش بهتر شود. تا کمی نفس به سینه

 ای پرتاب کرد و باپیدا کند. در نهایت دفتر را گوشه
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شرت و شلوار معمولی از خانه خارج شد پوشیدن تی

ای و مقصد مورد نظر را پیش گرفت، ماشین را گوشه

در خیابان شلوغ مرکز شهر پارک کرد و پیاده شد. در 

هایی کرم را تک به تک همیشه باز بود. پلهمطب مانند 

باال رفت و نفس نفس زنان مقابل مطب دکتر مجد 

ایستاد. در را گشود و وارد شد. با دیدن منشی نشسته 

ی پشت میز، سری تکان داد و با اشاره به درب بسته

 اتاق لب زد:

 دکتر هست؟-

منشی خانوم که دختر جوانی بود، مانند خود سر تکان 

 داد: و پاسخ

هستن اما مراجع دارن، لطفا بشینید، اگر مراجع -

 فرستم داخل.بعدی نیومدن شما رو می
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بدون حرف تنها روی صندلی جا گرفت  و در و 

دیوار مطب را کاوید، مطبی که از پانزده سالگی 

روزهای گریان آکام ی دوم او شده بود. مطبی که خانه

و ناتوانی خود را در بر گرفته بود. در فکر همچنان 

کاوید که در گشوده شد و دکتر و اطراف را می

مراجعش از اتاق خارج شدند. دکتر با دیدن او سر 

تکان داد و پس از خداحافظی از مراجعش به سمت 

مردی که کسل بودنش از صد کیلومتری مشخص بود، 

 چرخید و گفت:
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به دکتر آذر! بفرما تو ببینم چیکار کردی با خوت به -

 زنی.می که این طوری خسته

دادیار به لبخندی اکتفا کرد و جلوتر از دکتر وارد اتاق 

شد. روی صندلی نشست و پس از نشستن دکتر با 

دلی پر از این روزها و اتفاقات گفت، او گفت و مجد 

و اشک اش ماند. اگوش داد. او ناله کرد و مجد خیره

ریخت و مجد به تاسف سر تکان داد. در نهایت خالی 

 شده سکوت کرد و خود را به دست مرد سپرد. 

ما انتظار این روزا رو داشتیم دادیار جان! انتظار --

تونم رفتن آکام که البته با چیزایی که تعریف کردی می

گرده اما دادیار بگم اون بچه به احتمال زیاد بر می

ل از همه این روح و روان تو جدای همه چی او

 هستش که نابود شده. پسر خوب خودتو دیدی؟ 
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دادیار تنها مات دکتر لب بی رنگش را به دندان 

 گرفت و مجد افزود:

دادیار تو قبل از آکام یه انسانی، یه مرد جوونی و -

باید زندگی کنی! آکام اگر نبود، تو یه پسر جوونی 

ی بزنی و به تونستی دست به هر کاربودی که می

قولی آکام خیلی جاها دست و پای تو رو برای 

 زندگی قفل کرده.

 دادیار عجوالنه میان حرف دکتر پرید و گفت:

 اما من جز آکام نیاز به کسی ندارم. -

ی دادیار سر مجد به تاسف از تفکرات کورکورانه

 تکان داد. 

دونم هر آدمی نیاز به یه همدم داره، به یه همراه! نمی-

ا خودتو به زنجیر کشیدی تا از اون دختر و چر
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احساساتت دور بمونی! پسر خوب بذار من تکلیفتو 

مشخص کنم...تو به اون دختر دل دادی. نه االن...بلکه 

همون وقتی که تو مطب دوست نداشتی جلوش بد 

ظاهر بشی، بهش دل دادی، پس با انکارش در حق 

 خودت و اون ظلم نکن.
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 مکثی کرد و سپس به آرامی پلک روی هم گذاشت.

بینی که آکام به راحتی تمام رهات کرد...من ظالم می-

آرم تا یادت بیاد آکام نیستم اما حق رو به روت می

گرده اما روزی هست که ممکن هستش آکام میاالن بر
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پیشت نباشه و اون وقت بزرگترین  به هر دلیلی دیگه

 بینه.آسیب رو باز روح تو می

اش را در شانه باال انداخت و نگاه مجذوب کننده

 چشمان دادیار انداخت. 

تو باید به فکر خودت باشی، قبل از پسرت. اینو -

هزار بار بهت گفتم، دادیار جان تو باید خودت رو 

قصر دوست داشته باشی و تا زمانی که خودت رو م

 تونی خارج بشی. بدونی از این منجالب نمی

 مرد دستانش را درهم گره زده روی میز قرار داد. 

ازت یه خواهشی دارم دادیار ! چند وقتی مطب رو -

تعطیل کن و تمام تالشت رو بکن تا روانشناس 

خودت باشی اول از همه ، سعی کنی روان خودت رو 

دلیل که سالم کنی!  تو توی کارت موفقی به این 
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دونی درد چه طوری اما االن خودت درد دیدی و می

نیازه که فقط به فکر خودت باشی...وقتی خودت رو 

 دوست داشته باشی، آکام هم دوست خواهد داشت. 

 تبسمی کرد و در نهایت مجددا افزود:

به احساست بها بده...اگر عاشق شدی، در حق قلبت -

عاشقی کردن ات ظلم نکن، بذار اون گوشت تو سینه

روم ی آرو یاد بگیره که مطمئنم تو لیاقت یه عاشقانه

 رو داری.

 دادیار شانه باال انداخت و با اکراه گفت:

اما دکتر من یه پسر مجرد نیستم، من پدر یه پسر -

هفده سالم و با هر دختری وارد رابطه بشْم مسلما 

تفاوت سنی زیادی با پسرم نخواهد داشت...آکام نابود 

 . شهمی
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 مجد با آرامش نفس از سیه خارج کرد و گفت:

ی زندگیت! تو ی زندگیت شده آکام پسر، همههمه-

کنی دادیار فقط به خاطر آکام سعی زندگی نمی

کنی که نفسات قطع نشن! این خود ظلمه...تو می

کشی تا آکام زنده بمونه! نفس رو از داری خودتو می

اما خبر دی گیری و به هوای آکام میخودت می

نداری نفس وابستگی تو، هوای آکام رو هم حتی 

کنه....تاثیر رفتار تو، روی زندگی پسرت هم آلوده می

تونه آشکارا مشخص باشه، بعدشم اون دختر می

تفاوت سنی کمی با پسرت نداره. تو خودت فقط 

سیزده، چهارده سال از پسرت بزرگتری! پس انتظار 

 قدررابطه باشه چه داری زنی که قرار هست باهات تو
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را نزدیک ده سال از آکام از پسرت بزرگتر باشه؟ ری

 بزرگتره.
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دادیار سکوت کرد و دست زیر بینی کشید، سر به 

سمت پایین متمایل کرد و همزمان تار مویی از میان 

وی پیشانی افتاد. تمام تنش عجز را اش رموهای آشفته

زدند تا به امروز خود را در هیچ کدام از فریاد می

شرایط زندگی به این اندازه ناتوان ندیده بود. آکام 

رفته  و او تنها مانده بود، آکام رفته و او را ترک کرده 

بود. از شدت سرگیجه و سردرد، سر باال آورد و 
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چسباند. مجد به ی راحتی مطب پشت سر به کاناپه

تاسف سر تکان داد، از جا برخاست، میز را دور زد و 

دردانه روی مقابل دادیار نشست. دست جلو برد و هم

دست دادیار گذاشت. مرد مقابلش را از کودکی 

آموخته بود. دادیار یا سجاد تفاوتی در اصل ماجرا 

ی کرد و هر دو در نهایت دست پروردهایجاد نمی

چه متاسف بود برای خود، که  خود او بودند و

نتوانسته بود جان را به تن مرد جوان مقابلش 

بازگرداند. مرد مقابلش از معدود افرادی بود که از 

ئال و موفق را داشت. نظرش حق یک زندگی ایده

های شبانه ها و تالش زیرا به چشم دیده بود زحمت

روزی مرد جوان را! روزهایی که برای زیر دین نبودن 
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د و پسرش مردانه با تن نحیفش پس از دانشگاه خو

 ساخت.اش را میکرد و آجر به آجر خانهکار می

تونم باشم اما جای برادر بزرگتر جای پدرت نمی-

چرا! یکم برای خودت زمان بذار...آکام نیست؟ رفته؟ 

خب باشه...سعی کن تو این زمان خودت رو بیشتر 

 بشناسی.

اش داد و خود را شده دادیار تکانی به تن سنگین

روی کاناپه باال کشید و دست آزادش را به روی 

 اش حرکت داد.صورت اصالح نشده

آکام دیشب رفت، رفتنش یه درده و این که منو قاتل -

 دونه یه درد!مادرش می

همان دست را از روی صورت به سمت گلو کشاند و 

 انگشتانش سیبک گلو  را فشرد.
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کردم، انقدر ز آکامی که فکر نمیترکه اگلوم داره می-

 راحت پسم بزنه.  

اش مردانه لرزید، دستان لرزانش را بغض کرده، چانه

 مقابل مجد گرفت و لب زد:

کنم از نبودش! فقط یه شبه که رفته اما دارم دق می-

 شه.از فکر از دست دادنش سرم داره منفجر می
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 بینی باال کشید و دردمند افزود:

ی من نیست دکتر، آکام همه چیز منه! یه آکام...بچه-

 شبه همه چیمو باختم.
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سرش را میان جفت دستان لرزانش پنهان کرد و 

 ی پشتانگشتان چنگ شدند روی پوست سرخ شده

ش دارش بود که گوش گوش و از همان جا صدای خ

 مرد را نوازش داد. 

 دادیار بذار صریح باهات حرف بزنم.-

 نگاه مرد روی صورت پزشک دو دو زد.

تو بیمار آکام شدی...این دوری بیشتر از همه چیز به -

 صالح تو هست.

دادیار سکوت کرد و حتی نگاهش را هم به زیر 

انداخت، مجد به کاناپه تکیه زد، جفت دستانش را 

 زانو درهم قفل کرد و افزود: روی

این وابستگی افراطی اول از همه باعث نابودی -

 شه. خودت می
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 دادیار چشم بست و مجد گفت:

 از کی باز ترس از دست دادن آکام برگشت؟-

 ی دادیار در فضای اتاق پیچید.این بار صدای گرفته

 همیشه بود دکتر. -

یلی بود اما زمانی که پیش من میومدی مشاوره، خ-

 آد. کمرنگ شده بود، اما االن به وضوح به چشم می

 دادیار آه عمیقی از سینه خارج کرد و لب زد:

 از وقتی پای آدم های گذشته به زندگیمون باز شد.-

مجد با لبخند گرمی کف دست به  زانوی دادیار که 

مضطربانه روی زمین ضرب گرفته بود، چسباند و 

 د. حرکت پای مرد جوان را متوقف کر
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کنیم پدر جوان، مثل همیشه...تو از پس درستش می-

بزرگ کردن آکام بر اومدی، مطمئنم که از این مرحله 

 گذری. هم می

میانشان سکوت چیره شد و پس از چند دقیقه مجد به 

 سمت دادیار خم شد. 

 سجاد.-

هویی بودن به ضرب سر باال آورد و از شدت یک

 دست بند گردن دردناکش کرد.
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ای تو دادیار نیستی! دادیار شخصیتی عدالتمندانه-

هستش که تو از خودت ساختی. تو سجاد ضرغامی، 

 پسر! 

 درنگی برای چند ثانیه به میان گذاشت و سپس گفت:

ای بوده که وقتی آفرین آکام سجاد همون پسر بچه-

کرد. زده، اون براش پدری مییرخواره رو پس میش

تو از دادیار یه شخصیت قوی ساختی اما در واقع ُبعد 

قوی شخصیت تو توی سجاد پنهون شده. کودکی و 

نوجوونی تو رو، زیر و بم شخصیت سجادت  تشکیل 

 داده.

 سر باال آورد و مات مجد شد. 

 کنم پیر شدم...حس می-

 زد: نفس عمیقی گرفت و خفه لب
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 ها!نسبت به تموم این سال-

ها یه رویارویی انتظار نه در واقع تو تموم این سال-

کشیده و حاال زمان  مواجه شدن با تو رو می

هات رسیده ...برو تو دلشون حتی اگر بازنده ترس

ی باشی، فراموش نکن هر طوری که بشه...آکام دقیقه

نسبت ی اون بچه گرده سمت تو! از عالقهآخر بر می

به تو، کسی بیشتر از من خبر نداره. دادیار من بهت 

ی آسیب گم...آکام یه بچهبارها گفتم و باز هم می

اس. دوران کودکی سختی رو گذرونده از نوزادی دیده

کردی برای ساختن تا زمانی که تو ترکش می

زندگیتون و اون تصور رها شدن رو تو سرش 

 داده. گسترش می
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مت مرد گرفت و لب روی هم انگشت اشاره به س

 فشرد:

پس اول مراقب خودت باش و بعد مراقب اون بچه -

 که خیلی زود بزرگ شده.

هایش او سکوت کرد و مجد مانند همیشه با حرف

آرامش را به وجودش تزریق کرد. او سکوت کرد و 

اش کرد...او سکوت کرد و مجد از مجد راهنمایی

جد از دل عشق گفت، در نهایت او سکوت کرد و م

دادن به دخترک گفت! هرچند که خود باورش 

ای اش تنها گزینهنداشت اما گویا احساسات درونی

 برای گول زدن خود بود. 

ای به اون دختر ندارم، اصال مگه از آشنایی من عالقه-

 قدر گذشته؟ما چه
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 اش گفت:مجد اما با همان لبخند همیشگی

کنه! برای عشق بدون خبر و در زدن سوپرایزت می-

دل دادن یه نگاه هم کافیه...شما که روزهاست 

 غمخوار هم هستید و خودتون خبر ندارید.

بازهم سکوت کرد و این بار سکوتش از روی 

ناباوری و بهت بود تا انکار احساساتش! مجد سخن 

او میان فعل و انفعالت سخنان قبلی  گفت اما ذهن

ی جمالتش نیشتر به جانش مجد مانده بود و تتمه

زد. تعامل سخنان مرد همراه با درگیری تفکرات می

اش او را از پا درآورده بود. در نهایت با درگیری ذهنی
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بسیار مطب مجد را به مقصد خانه ترک کرد و در آن 

ی به خانه زمان تازه به یاد آورد که عصر باید

ی هیچ کاری را امیرپارسا برود. هرچند که حوصله

نداشت اما قسم خورده بود که در برابر آن پسر و 

اش را به و له شده درمانش کم نگذارد. تن خسته

سختی به خانه رساند. همه چیز روی دور تند بود و 

تنها زمانی که درون آسانسور ایستاده و سر به آینه 

ه خود آمد.  آب دهان فرو فرستاد و تکیه داده بود، ب

ی سرتاسری ی خود، درون آینهی مردهی چهرهخیره

های متورم و سرخش را روی هم آسانسور شد. پلک

نهاد اما با ایستادن و صدای ظریف دخترکی که طبقه 

کرد، چشم گشود. با حالی خراب و را اعالم می

حواسی پرت از آسانسور خارج شد و خود را به 
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درب واحد  خود کشاند. سردرگم و پریشان سمت 

هایش به دنبال کلید گشت و در نهایت آن درون جیب

را درون جیب پشت شلوار جینش یافت. کلید را 

درآورد و در را گشود. به قدری تمام جوانبش درگیر 

ی پشت سر هم نشد. در بود که حتی متوجه سایه

د، اش را رصد کرخانه گشوده شد و سایه  تن خمیده

از شدت سرگیجه تعادلش را از دست داد و سایه با 

بهت دست روی دهان گذاشت. او خود را به سختی 

هایش جلوگیری حفظ کرد و سایه از ریختن اشک

ی خود خارج شد کرد و در آخر بدون طاقت از سایه

 و لب زد:

 سجاد.-
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با صدایی آشنا، مکث کرد و در حال حالجی خط و 

نهایت آشنا سر چرخاند و در همان خم، صدایی بی

نگاه اول با چشمانی غریبه اما آشنا رو به رو شد. 

ر گی دنگاهی که آشنا تر از هر آشنایی بود اما غریبه

تمام روزهای نبودش رخنه کرده و همه چیز را از هم 

اش را به در چسباند و مازدهپاشیده بود. تن سر

ی او شد. اویی که متفاوت تر و البته زیبا تر از خیره

پانزده سال قبل، مقابلش ایستاده بود و با بغض لبخند 

زد. هیچ اعتراف کرده بود که عاشق لبخندهای می

اش است؟ کاش ی به ارث بردهعمیق و آن چال گونه

خ و ی گشت و این حجم از غریبگیبه گذشته باز می
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ای از حیاط فقر زده اما خوش آب و گی را گوشهزده

کرد و او را، آغوشش را کرد. چال میرنگشان چال می

سپرد. او و خاطراتش را! برای تمام عمر به خاطر می

هایی جان و الالییاو و دامن بلندی که مامن تن بی

هایی را که با وجود داشتن شیرینش بود. او و مادرانه

اجازه روی یک دیگر کرد. لبانش بیش میمادر نثار

تکان خوردند و سکوت وحشتناک نگاه خواهر را 

 شکستند.

 فاطمه.-

صدا خش داشت...درد داشت، زخم داشت اما با تمام 

طاقتش حاکم بود. های بیجانی فروغ بر سیاهیبی

داد، روشنایی فروغی که نشان از بازگشت خواهر می
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اد. او جان بود و دکه نشان از بازگشت جان می

 جهانش خالصه در آغوش لطیفش!

ی برادرش را ی چهرهصدا ذره به ذرهفاطمه اما بی

اش را! اش را، برادر پدر شدهبلعید. برادر مرد شده

اش رشد کرده بود و حال دیگر سجاد دوست داشتنی

کودک نبود، حال به عنوان مردی سی و یک ساله 

 سجادش دیگر هیچ مقابلش ایستاده و بزرگ شده بود،

شباهتی به آن پسرک لرزان کت و شلوار پوش 

اش با این هیکل ی دوست داشتنینداشت. پسر بچه

چهارشانه و قد بلند هیچ شباهتی به کودک ناچار به 

ی  آن روزها نداشت. سجادش حال پناه اجبار خانواده

دیگری بود و آخ که حامی بودن از همان کودکی در 
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جریان پیدا کرده بود. سکوت رگ و خون و گوشتش 

 میانشان سنگین بود و سوزان!
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قلب هر دو میان آتش دوری پانزده ساله سوخت و 

گونه از هم دور بودند آن دویی که آتش گرفت. چه

گونه توانست از دیگر جان بودند؟ چهبرای یک

پسرکی که بیش از برادر شبیه به کودکش بود این همه 

زمان طوالنی دور باشد و دم نزند برای بوییدن و در 

 آغوش گرفتنش؟

اش جان داد و  خود های سست شدهبه سختی به قدم

را به سمت برادر کشاند، با وجود جنین در بطنش راه 
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رفتن با پاهای ورم کرده سخت بود اما برای سجادش 

ساخت. دستانش را به سمت نی را ممکن میهر ناممک

او دراز کرد و دادیار مبهوت خود را به در چسباند. 

دیدن فاطمه از تمام اتفاقات چند وقت اخیر سهمگین 

هایش هنوز هم در تر بود. دیدن اویی که خواهرانه

زد. او زیادی وابسته بود یا که فاطمه گوشش زنگ می

 زیادی دوست داشتنی؟ 

 کنی؟از من دوری می جان فاطمه-

ی( خارج شده از دهان چشم بست روی )جان فاطمه

خواهر! این بود خلق و خویی که از خواهر به ارث 

کرد و او جانش برده بود، فاطمه جانش را نثار او می

را نثار آکام! او جان فاطمه بود و آکام جان 

پدر...تناقض عجیب نشسته در میانشان، هم جالب بود 
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! چه حیف که آموزگارش در زندگی، و هم غمگین

دلیل از او دور مانده بود، از او و پانزده سال آزگار بی

 اش!آغوشش! از او و نجواهای خواهرانه

 فاطمه.-

به سختی لب زد و صدای خش دارش لبخند را از 

 روی لبان زن پراند. 

 جاِن فاطمه؟ -

باز دست جلو برد و آهسته لبان آغشته به رژش روی 

 تکان خورد.  یکدیگر

 ذاری بغلت کنم سجاد؟می-
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زبان در دهانش نچرخید تا او را هم برای صدا زدن با 

این نام محکوم کند، در نهایت تنها سکوت را در 

 جواب خواهر به میان گذاشت. 

تا دنیا دنیاست دلم برات تنگه سجاد! پدر -

بشی...حتی نوه دار هم بشی باز واسه من پسرک 

 ای. مظلوم خونه

ادیار آب دهان فرو فرستاد، با درد پلک روی هم د

 گذاشت و پشت سر به در کوباند.
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حتی اگر پونزده سال نبینمت بازم عزیزترین خونه -

 خودتی!

 گام دیگری به سمت مرد برداشت و لبخند زد. 

هزار سال هم بگذره شعر داروگ تنها شعری که از -

 شه. ام پاک نمیحافظه

ر های بدبخت بیشتزنگ صدایش آهسته تر شد و پلک

 روی یک دیگر فشرده شدند. 

هر چی بگذره تو بازم داداش کوچولوی دوست -

 داشتنیمی.

قطره اشکی از چشمش چکید و مستقیم روی 

 کرم افتاد.  سرامیک
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مام روزایی که با درد گذروندی و ببخشید واسه ت-

 نبودم کنارت داداش!

توجه به لگد قطره اشک دیگر چکید و فاطمه بی

 جنین در بطنش لب زد:

ببخشید وقتی تنتو، روحتو، رواننتو آماج نامردی -

 هاشون کردن و نبودم که آرومت کنم. 

بغض با شدت بیشتری به گلوی زن حمله کرد و او 

 ادامه داد:طاقت ناتوان و بی

 هاشون.ببخشید که منم شدم یه زخم روی زخم-

خسته کف دست به ستون کنار آسانسور چسباند و 

 تابش کرد.دست دیگرش را محافظ جنین بی
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رد و کببخشید وقتی آکامت از درد تنهایی گریه می-

 نبودم کنارت. 

انگشتانش دردمندانه چنگ ستون یخ زده شد و تنش 

  به سمت زمین مایل شد.

 زدن، نبودم تا بغلتببخشید وقتی بهت تهمت می-

 کنم.

دست آزادش بیشتر روی شکم فشرده شد و نگاه 

ی خواهرش شکست و دادیار میان شکم باال آمده

قطره اشک چکیده از چشم او همزمان شد با ترکیدن 

ی سهمگین گلوی خواهر و های های اشک غده

بل ی واحد مقاریختنش و چه خوب بود که همسایه

خانه نبود. قطرات اشک ناهماهنگ و با درد از 

ی او ماند. در چشمان زن ریختند و دادیار تنها خیره
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ذهن هر دو ردپایی از گذشته نشسته بود، دادیار 

های خواهر و فاطمه گریان از دلخور از نبودن

روزهای از دست داده، دادیار سر به زیر انداخت و 

ی او د و به چانهفاطمه آزمند و حریص دست باال بر

 چنگ انداخت. 

 منو نگاه کن سجاد، سرتو پایین ننداز!-
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قصد سخن گفتن نداشت اما گویا زبان و دهانش 

 کردند. دیگر به فرمان او عمل نمی

 بعد از پونزده سال؟ -
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ی صدای برادرش شد. او او گفت و فاطمه مات خفگ

گفت و فاطمه حیران ماند از لحن دلخور برادرش! 

ناگهان درد عمیقی در بطنش پیچید و جنین با شدت 

ی شکمش وارد کرد، گویا تمام لگدی به دیواره

کودکش هم دلواپس بود. فاطمه جیغ دلخراشی کشید 

و به سمت زمین کشیده شد ، میان زمین و هوا، انتظار 

ای کم به زمین را داشت که بازوان مردانهبرخورد با ش

انگیز و مشوش  به دور کمرش حلقه شد و او هراس

را به خود چسباند، فاطمه مات سیاهی آغوش برادر 

ی خارج شده از دهان سجاد به کما بود که با جمله

 رفت. 

 قربونت بشم، مراقب باش. -
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مهربان بود و همین مهربانی همیشه کار دستش داده 

اما فاطمه با تمام آدم های دورش فرق داشت.  بود،

خواهرش، دنیای او بود، حتی با پانزده سال دوری! 

اش با فاطمه گذشت. حتی نبودنش هم پر تمام کودکی

از خاطره بود. دست پشت کمر خواهر نوازش وار باال 

 و پایین کرد و او را در آغوشش باالتر کشید. 

 و آبجی.ریم تریم داخل، االن میاالن می-

فاطمه را به خود چسباند و به سختی به سمت در 

چرخید. کلید را با دستی که دور فاطمه پیچیده شده 

بود گرفت و دست دیگرش را به در چسباند، در 

نهایت به سختی در را گشود و همراه با فاطمه وارد 

ای عمیق به روی موهای شد. در همان حال بوسه

از صورت عرق  ی خواهر کاشت و نگرانرنگ شده
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ی فاطمه، او را به سمت کاناپه کشاند و با کرده

ا ی کاناپه، کمک او کرد تچسباندن بالشتکی به سینه

 بنشیند.

 بشین...بشین ببینم چت شد!-

مقابله فاطمه زانو زد و دست لرزانش را به سمت 

ی او برد. دستش که ی عرق کرده و سرخ شدهچهره

ست، برای ی فاطمه نشروی صورت گر گرفته

تابش ای نفس خود قطع شد و با همان حال بیلحظه

 لب زد:

 دلم برات تنگ شده بود، آبجی بزرگه.-
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ی نگران برادر خیره شد فاطمه با وجود درد به چهره

و دادیار با اندوه و غصه نگاه از خواهر گرفت و 

برخاست. مسیر آشپزخانه را در پیش گرفت، وارد شد 

و پس از پر کردن لیوان آبی آشپزخانه را ترک کرد و 

به کنار فاطمه بازگشت، پیش روی او زانو زد و لیوان 

 آب را به سمتش گرفت. 

 یکم بخور، کم مونده بود بیفتی!-

کشش شد، مشوش بازهم از سوی زن، سکوت پیش

ی خونین مواجه شد سر چرخاند و با فرش جمع شده

و در همان حال مقابل کاناپه خود را به روی 

های یخ زده انداخت. سر دردناکش را سرامیک

نتواست صاف نگه دارد و در نهایت مجبور به 
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و شد. نفس عمیقی گرفت که گذاشتن سر بر روی زان

نوازش دستی را بر روی موهایش احساس کرد. 

 کرخت اما آرام سر باال آورد و زل خواهر شد. 

 زیادی بزرگ نشدی؟-

ی خواهر با صدایی دادیار اما بدون توجه به گفته

ای زخمی چهره درهم برد و چشم گرفته و حنجره

 ریز کرد.

 پونزده سال یه عمره فاطمه.-

 کرد. د و  لحنش این را بیداد میدلخور بو

 نشونی گذاشته بودی؟-

نگاه دادیار رنگ سوال گرفت و این بار آزردگی 

 دلیل به شکم وسرایت کرده به فاطمه باعث شد، بی
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گناهش چنگ بزند و سپری مرئی برایش جنین بی

 بسازد.

ت برسیم؟ آخرین شاهراه من نشونی گذاشتی که به-

ل بعد از رفتنت خطشو ابوالفضل بود که چند سا

 عوض کرد. 

 پوزخند جای اخم را گرفت و مجدد گفت:

تو حتی دیگه سجاد نیستی! تو خودتو از خودت -

 گرفتی...اون وقت انتظار داشتی من پیدات کنم؟ 

ی مرد خارج شد و در نهایت به آه غلیظی از سینه

 سکوت ختم شد. 

یه جوری رفتی که همه باور کردن اونی که مقصره -

 سجاد کوچولوی منه! 
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 اش در هم فرو رفته، لب برچید.ابروهای تتو شده
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هاشون رو به تنت مالیدی! رفتی و رفتی و پی حرف-

خیلی راحت تهمت زدن که تجاوز آفرین کار توئه! 

رفتی و یه قتل وحشتناک رو انداختن گردنت...چرا 

 رفتی داداش؟ 

مند برای در امان ماندن از بغض سنگین گرفتار گله

 شده در گلو، از میان لبانش نالید:

 چرا این طوری شد سجادم؟-
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حال بود، از روز قبل به هیچ لب نزده و ار بیدادی

صبح هم بدون میل به چیزی از خانه خارج شده  و 

ر را کرد، سضعف کرده بود. سرش به تن سنگینی می

ی به ضربان روی شانه خم کرد و سعی کرد توجه

 های وحشتناکش نشان ندهد. قلب

 گرفتن، از اول...آکامو ازم می-

ذاشتن پلک روی هم سعی نفسی عمیقی گرفت و با گ

کرد سیاهی نگاهش را از بین ببرد، دنیا مانند سیاهی 

اش را نگاهش، تاریک شده بود. لبان خشک شده

روی هم تکان داد و آب دهان را از گلوی دردناکش 

توانست به تخت برود و پایین فرستاد، کاش می

بخوابد...توانی برای ادامه دادن نداشت. این چند روز 
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دانست قرار جودش را کشیده بود و نمیی وشیره

 عصرش با امیرپارسا را چه باید کند. 

 از اولم قصدشون گرفتن پسرم بود. -

به  اش را پایین فرستاد وبغضی نشسته بر روی سینه

 سختی لب زد:

من فرار کردم برای خوشبختی، نه واسه این روز...نه -

واسه رفتن آکامم، دیشب حسی که پونزده سال پیش 

رار بود تجربه کنم رو تجربه کردم. با تفاوت این که ق

اون موقع آکام همش یه سال  و نیمش بود و االن یه 

 اس. پسر هفده و هجده ساله

فاطمه که از موضوعی اطالع نداشت، نگاهش رنگ 

ترس و اکراه  به خود گرفت و دادیار خسته تر 
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زانوهایش را در آغوش گرفت و بازوانش را به دور 

 حلقه کرد.  آن ها

رفت...همه چیو فهمید و ترکم کرد، منتظر این روز -

 قدر دردناک. بودم اما نه ان

العملی بود که صدای )هین( فاطمه دقیقا همان عکس

توانست انکار انتظارش را داشت، واقعیت را نمی

ی میز گرفت  و با کند...به سختی دست به گوشه

 نش را زینتکمک از آن روی پا ایستاد و تلخندی لبا

 داد.
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ترکه، االن توانایی من یه ذره بخوابم...سرم داره می-

حرف زدن ندارم، نه تنها حرف زدن بلکه توان 

 یادآوری هم ندارم. 

لب با زبان تر کرد و نگران  از بد شدن حال خواهر 

ی باردارش، با دست مسیر ه  رسیدهاز را تازه

 آشپزخانه را دید راس قرار داد.

همه چی تو یخچال هست عزیزم، لطفا یکم به -

خودت برس...دلت واسه اون کوچولوی تو شکمت 

 بسوزه.

حال اما کمی سعی کرد خود را این بار هرچند بی

قدر بازیگر دانست که چهسرحال نشان دهد و نمی

 موفقی است!

 شم انگاری!دایی میدارم -
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اش هرچند به  حال خندید و چال گونهبا صدا اما بی

 فرورفتگی قبل نه اما تبسم را روی لب خواهر آورد.

 حاال اولی یا دومی؟-

ی آن را به فاطمه موبایل از جیب درآورد و صفحه

ی روشن موبایل سمت دادیار چرخاند، روی صفحه

 تصویر پسرکی نوجوان نقش بسته بود. 

حامد، اولین بچمه، چهارده سالشه، یه سال بعد از -

 رفتن تو باردار شدم. 

 کاوید، گفت:دادیار در حالی که همچنان پسرک را می

اما باید قبول کنید به جای پدر و مادرش شبیه به -

 منه، شوهرتو خوب یادمه!
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 هایی بلند فاطمه واقعی تر از تمام خندهصدای خنده

 عمرش بود. 

 حالل زاده به داییش رفته.  خیلی زیاد،-

دادیار به سمت خواهر خم شد و مانند همیشه که 

بوسید، پیشانی خواهر را با پیشانی آکامش را می

ای از جنس عشق روی آن لبانش لمس کرد و بوسه

 کاشت. 

اندازه یه ساعت لطفا حواست به خودت باشه آبجی، -

 دتونم سرپا واستم...عصرم بایمن یکم بخوابم...نمی

 برم پیش یکی از مراجع هام.

فاطمه حیران رفتار برادر بود، انگار نه انگار که 

 ای پونزده ساله بینشان نشسته بود.فاصله
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به خود که آمد سجاد از او دور شده و تنها حس 

ود. نفس عمیقی گرفت اش به جا مانده بخوب بوسه

و پشت سر به کاناپه چسباند. انتظار چنین دیداری را 

 با برادر نداشت!

ی باند سفید پیچیده بر دور دستش بود، متفکر خیره

که با صدای ناگهان باز شدن در از جا پرید و با 

ی نگاه غضبناک ابوالفضل چشمانی گرد شده، خیره

 شد.

 کنی؟تو این جا چیکار می-
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پریشان از در آستین نداشتن پاسخی، نگاه آکام 

ملتمس و مضطربش را به امیرحسین که پشت برادر 

ایستاده بود، دوخت، اما او هم با تکان سر از کمک 

کردن انصراف داد و سر باز کرد. گویا او  هم سمت 

ماند او هم برادرش بود، به راستی اگر آفرین  می

ه از شد؟ خستصاحب خواهر یا برادر دیگری می

افکار بیهوده سر تکان داد و روی تخت تکان خورد 

 که باعث بلند شدن صدای جیر جیر تخت شد.

 خوره؟با توام نگاهت کجا وول می-

خود را روی تخت عقب کشید و کمرش را به شوفاژ 

 چسباند. 

 همین جام. -
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ابوالفضل کامل وارد اتاق شد و روی تخت مقابل 

 تخت پسر نشست. 

عقلتو از دست ندادی، این جا  خب خوبه حداقل-

 کنی؟دقیقا چه غلطی می

 آکام با صدایی بم شده پاسخ داد:

 خونه  داییمه.-

 ابوالفضل تای ابرویی باال انداخت و گفت:

 منظورت دایی باباته دیگه؟-

اخم ابروهای پسرک را درهم برد، به سمت ساک باال 

سرش خم شد، حس مزاحم بودن مانند خوره جانش 

 رفته بود.را فرا گ

 رم.اگر مزاحمم می-
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 پسرک چموش دادیار زیادی آرام و مظلوم نشده بود؟
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حاضر بود به جان عزیزترینش قسم بخورد که 

گستاخی و شیطنت در نگاه پسرک مرده بود،  پسرک 

روحش را هم کنار  با ترک آن خانه جسم و جان و

پدر و اسباب خانه جا گذاشته بود. خشمگین به 

سمت آکام خم شد، ساک را از دستش بیرون درآورد 

 ی اتاق پرت کرد.و به گوشه

 خفه شوآکام، کم واسه من برم برم راه بنداز توله!-
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ل ی ابوالفضصدا دست ستون تن کرد و خیرهآکام بی

 شد. 

 چی شده آکام؟-

 حس پرسید:با چشمانی بیآکام خسته و 

 دونستی گذشته رو؟تو می-

ی آکام ماند، ابوالفضل چشم روی هم گذاشته خیره

همه چیز را دادیار در زمان صحبت با مجید توضیح 

داند. داد، گفت که چرا خود را بانی مرگ آفرین می

مجید گفت از همه چیز و او شرمنده شد که چرا زمان 

افی برای انتقالش به اعزام به چهار فصل اصرار ک

مکانی دیگر را نکرده بود که شاید اگر او آن جا ظاهر 

 شد، حال دادیار زندگی بهتری داشت.نمی
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در همان زمان دادیار هم زبان باز و دلیل ترسش را 

برای همگان آشکار کرد و او هنوز هم باور داشت که 

دادیار مقصر و قاتل نیست. او تنها پسرکی چهارده 

کلی فشار بر روی دوش بود نه مردی بالغ! ساله با 

توان انتظار هرچند که این روزها از انسان بالغ هم نمی

داشت، چه رسد به یک نوجوان کم سن و سال و 

 کس!بی

 که چی؟ -

 آکام بدون تعارف و خجالت غرید:

 دونستی قاتل؟می-

ای کنترل خود را از دست داد و به ابوالفضل لحظه

شت. آکام ترسیده خود را عقب سمت پسرک خیز بردا

کشید اما دست ابوالفضل بدون وقفه و با شدت روی 
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صورت پسرک نوجوان نشست و با صدایی بلند 

 جمالت را در صورت آکام کوباند. 

بری ی دادیار، مراقب کلماتی که به کار میدرباره-

 باش.
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ی صندلی ب رفت که پایش به گوشهقدمی به عق

برخورد کرد و برای حفظ تعادلش، دست به میز 

تحریر میان دو تخت در اتاق گرفت، در همان حال 

 اما صدا نبرید و فریاد زد:

شه...بفهم مراقب باش چه زری از دهنت خارج می-

کنی...کاش بفهمی و داری راجع به کی صحبت می

 یکم خجالت بکشی...
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که بغ کرده دست روی صورت و جای  رو به آکامی

سیلی گذاشته بود، باز خم شد و با انگشت اشاره به 

 اش کوباند. سینه

لیاقتت این بود، مثل سگ پرتت کنه پیش خانواده -

ات تا دقیقا عین یه حیوون بزرگت کنن و بعدشم ننه

 بندازنت تو یه اتاق تا از بچگی برای یه زن مرد بشی. 

مان اشکی آکام ترس دلش را ابوالفضل کاش از چش

فهمید، پسرک زبان گشود تا برای دفاع از خود می

حرفی به زبان بیاورد اما با ورود دایی حیدر، لب به 

زده سکوت کرد. حیدر وارد دندان گرفت و خجالت

اتاق شد و خشمگین به سمت پسر بزرگش قدم 

برداشت، صدای سیلی خوردن پسرک هنگامی که 

فاصله داشت در گوشش پیچیده چند گامی با اتاق 
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شد و هنوز در شوک  دست بلند کردن ابوالفضل بر 

 روی امانت دادیار مانده بود.

 کنی؟چه غلطی می-

ابوالفضل هیستریک سر تکان داد و همزمان با 

اش حرکتش چند تار از موهای خوش حالت و آشفته

 در پیشانی افتاد. با آن حال به آکام اشاره کرد و گفت:

ین یه نیمچه بچه چی میگه؟ ببین قاتل به دم کی بب-

 بنده؟می

حیدر تای ابرو باال انداخت و با اقتدار دست روی 

ی پسرش گذاشت تا او را از پسرک ترسیده سینه

 دورتر کند.

باباشه! دوست داره بگه، به تو چه؟ تو چه حقی -

 داری روش دست بلند کنی؟ 
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 رد.صدا باال بقبل از آن که ابوالفضل سخنی بگوید، 
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حق داره اصال...این بچه که تو اون گذشته نبوده از -

رو یه مشت حرف بی سر و ته که اون بابای بچه تر 

از خودش سر احساسات کوفتیش زده یه قضاوتی 

 کردم.کرده که منم بودم همین قضاوتو می

ابوالفضل بهت زده نام پدرش را به زبان آورد و 

امیرحسین  مغموم به چهارچوب در تکیه زد، عجب 

ی دردناک! گویا قصد داستانی شده بود این گذشته

اتمام نداشت و روز به روز بیشتر در وجود اهالی آن 

 کرد.  گذشته رخنه می
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هر وقت به عنوان پزشک  این مملکت که ادعای -

ی مه جا رو پر کرده، متوجه شدی بچهعاقل بودنش ه

ی نداشتته اون وقت بیا رو به مقابلت همسن بچه

 روی من واستا و حرف بزن.

 ابوالفضل آرام شده، تنها لب زد:

 دادیارو تنها گذاشته...-

مکثی کرد و تلخ سخنش را در صورت پدر کوبید، 

مخاطب سخن او پدر بود اما قلب آکام آتش گرفت و 

 خاکستر شد.

 ی زندگیش آکام!دونید همهکنه...میدق می-

ی ابوالفضل، آکام با شنیدن نام خود در انتهای جمله

بغض کرده به تاج تخت چسبید و سر روی زانو 

 گذاشت. 
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بذار بکنه، بذار دق کنه اگر با این سن جربزه دو روز -

 تنها موندن نداره، بذار دق کنه.

بهتر از ما  اس بابا! تودونی بحث یه چیز دیگهمی-

 دونی.می

گر گرفته و مطلع از حسرت دل دادیار سخن گفت و 

دانست پسرش از چه دم کرد، می حیدر دندان قروچه

زند. ابوالفضل نتوانست تاب بیاورد،  پدر را کنار می

 زد و مقابل آکام سر پایین آورد. 

 به خودش که نگفتی قاتل آکام؟-

اش آمدهمردد و ترسیده دست روی رگ گردن بر

ی کمر  کشید  و با حس عرقی سرد بر روی تیره

 پرسید:

 گفتی؟-
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هایش بر روی هم تایید سکوت آکام و فشردن لب

کشتن دادیار بود. به تاسف سر تکان داد و با درد 

 دیگر تکان خورد.لبانش روی یک

خب یه خبر تازه که تو وی ای پی خیلی اعالم کردم 

�و دوست دارم این جا هم بگم � 

داستان داروگ بدون هیچ کم و کاستی به پایان 

 رسه و هیچ جلد دومی نداره. می

 �اما...اما...اما

امیرپارسا یه پایانی تو داروگ داره که خب پایان 

فهمد هست ولی امیرپارسا تو آشفتگی مرا داروگ می

 �پایان پارسا در واقعیت نیست
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ای رمن دوست دارم امیرپارسا رو بیشتر حس کنم و ب

  �قدر کم نوشتن ازش لذت بخش نیستخودم ان

بنابراین تو یه داستان کامال جدا از داروگ با 

امیرپارسا)که شخصیت کامال فرعی داروگ هست(  

در کنار هوکاره بعد از اتمام داروگ در خدمتتون 

�هستم ❤️ 

 ☕خواهممعمار گلوگاه کو؟حفره می

اسم داستانی هست که امیرپارسا نقش اصلی 

 کنه. صیت مردش رو ایفا میشخ

 �#به_زودی
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کشتی باباتو آکام...دادیار زنده زنده کشتی و شدی -

 ی آدمای اطرافش.یکی مثل همه

آرام امیرحسین را کنار زد از مقابل در و وارد شد، با 

و متاسف به سمت همسرش  دیدن ابوالفضل محزون

ی )ببخشیدی( مقابل پدر شوهرش، رفت و با زمزمه

 بازوی او را گرفت.

 ابوالفضل بسه، زیاده روی نکن. -

 ابوالفضل سر پا شد و حیدر جدی رو به او گفت:

طور ی من چهتا وقتی یاد نگرفتی با اهالی خونه-

 رفتار کنی، این جا نیا. 
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لفضل در جواب پدر آرام سر به زیر انداخت و ابوا

 نیشخند صداداری زد. 

 آکام عین تو و امیر حسین برام عزیزه!-

های پدر، درد داشت نبود نام دادیار در میان گفته

خسته از جدال  بیهوده و شب بیداری های پی در پی 

 در بیمارستان   سر باال آورد.  

 دادیار چی بابا؟ اون برات عزیز نیست؟ -

ی پدر شانه باال انداخت، زدهتوجه به نگاه شگفتبی

 سر به طرفین تکان داد و زبان در دهان چرخاند. 

گفت، برای آرم که میاالن به حرف دادیار ایمان می-

 هیچ کس مهم نیست.
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حیدر خشمگین تمام تالشش را کرد تا حرمت پسر 

بزرگترش را از بین نبرد به همین دلیل به سمت آرام 

 و گفت:چرخید 

ببرش آرام جان، ببر و تا آدم نشد نیارش جلو -

خوام جلوی زنش بعد از یه عمر دست چشمم! نمی

 روش بلند کنم به خاطر حماقتش.

ابوالفضل عصبی بازو از میان دست آرام خارج کرد و 

با دو گام بلند خود را به در اتاق رساند اما میان راه 

 متوقف شد و به سمت آکام چرخید.

 زنی؟داری به خاطر کی به آب و آتیش می خودتو-

آکام سکوت کرده حتی نگاهش را هم از او دریغ کرد 

 و ابوالفضل با پوزخند نیش زد:

 باباتو به کدوم بهشت دروغی فروختی آکام؟-
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لب با زبان تر کرد و مغموم انگشتانش را در هم گره 

 زد.

کنه رو زیادی کنی به جات تب میاونی که تب می-

 ندادی بره؟  ارزون

 با حرص چشم درست کرد و دست در هوا تکان داد.

آن گن چیزای با ارزش دیر و سخت به دست میمی-

رن ...زیادی آسون از دستش اما آسون از دست می

 ندادی؟

 پسرک باالخره زبانش را به کار انداخت و گفت:

تونست باشه رو کشت! با حرف هاش مادری که می-

باید اون چاقو رو تو شکم  این قتل نیست؟ حتما

 مامان فرو می کرد؟
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لیال که کنار پسر کوچکش ایستاده بود با دلسوزی 

چهره درهم کرد، در این داستان طرف چه کسی را 

این  دانست! بر باعث و بانیگرفتند، خدا میباید می

های دادیار لعنت! روزها لعنت! بر باعث و بانی اشک

ی کم سن و سال و بر باعث و بانی ازدواج پسرک

 دختری آسیب دیده از دل یک تجاوز لعنت!

بابات  فقط یه بچه بود، آدمی که قصد کشتن -

خودشو داره با یه حرف دست به چنین کاری 

 زنه.نمی

 مکثی کرد و باز مغلوب خشمش، صدا باال برد 

اما تو یادت بمونه، باباتو به کسی فروختی که حتی -

 یه بارم حست نکرد.
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رنگ ی بیزانش را باال آورد و مقابل چهرهانگشت لر

 پسرک عزیز شده تکان داد. 

 یه بار نخواست بهت شیر بده. -

اش را پایین آورد،  متوجه شده بود از دیوار دفاعی

ی آفرین و گفته های دادیار که پسرک از عالقه

 میلی او  نسبت به خود اطالع نداشت.بی

قت دوست دی که هیچ وواسه آدمی سینه چاک می-

نداشت؟ دادیار واقعیت ها رو پنهون کرد تا مادرتو از 

 چشمت نندازه اما تو...

ی حرفش را با صدای بلند پدر که نامش را فرا ادامه

 خواند، فرو فرستاد.می

 ابوالفضل...!-
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 صورت پدر براق شد و غرید:ابوالفضل عصبی در 

 بله بابا؟ چیه؟ نگم؟-

 هایش کوبید.نمادین کف دست روی لب

شه، من الل اگر با الل شدن من همه چی درست می-

 شم. می

آکام ناباور از جا برخاست و خود را به ابوالفضل 

هایش را درهم گره زد و مقابل او سر رساند، انگشت

به فرار  ی داشت، نیازبرافراشت...نیاز به توضیح بیشتر

از این باتالق که هر دقیقه بیشتر او را درون خود 
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های شنیده کشید، داشت. مغزش از شدت هجمهمی

 در حال ترکیدن بود. 

 چی؟-

ی آکام  ابوالفضل از دیدن رنگ پریده و زرد شده

آزرده خاطر شد، نگران مانند خود دادیار مقابل پسر 

یش خارج کرد و موهای هاایستاد، نفس عمیقی از ریه

پریشان را به چنگ انگشتانش درآورد، نباید پای 

آورد، ترک دادیار از ی آفرین را به میان میعالقه

سوی آکام به حد کافی تنش زا بود که نتواند به 

پسرک نوجوان مقابلش بیندیشد. دست آزادش را 

 روی پهلو گذاشت و پسرک را کاوید.

 ود؟حرف بزن دیگه...منظورت چی ب-
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لب گزید و هرچند دردناک و زخمی اما سخنش را 

 کامل کرد. 

دونم حسی مادرت از وقتی به دنیا اومدی، نمی-

داشت یا نه اما هیچ وقت بغلت نکرد، همیشه ازت 

فراری بود و همین دادیاری که امروز داری نابودش 

ش! وقتی کنی...تمام پناهت بود با وجود بچگیمی

دل درد داشتی...وقتی جاتو کردی...وقتی گریه می

کردی، همیشه دادیار بود آکام! تو هیچ وقت خراب می

 پسر آفرین نبودی.

ی پسر کوبید و تاکید اش را روی سینهانگشت اشاره

 وار مانند دادیار زمزمه کرد:

 تو پسر خود...خود...خود دادیاری!-
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 تو پسر خود...خود...خود دادیاری!-

امیرحسین با غصه چشم بست، نتوانست درد و بغض 

آکام را تماشا کند و در نهایت بدون هیچ سخنی قاب 

در را ترک کرد و به سمت فضای سالن رفت. 

اه دانست اشتبابوالفضل اما مات آکام در فکر ماند، نمی

 کرد.د آکام را نسبت به دادیار آگاه میکرده یا نه اما بای

اما   بردباید اعتبار برادرش را پیش پسرش باال می 

جواب دادیار را در برابر امانت داری اشتباهش چه 

ای لرزان چهره درهم مچاله کرد و داد؟ آکام با چانهمی

ریش بور تازه خود را روی ته دست زخمی
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 شیدن و درد دستتوجه به تیر کاش کشید. بیدرآمده

 اش را در گلو انداخت و لب زد:، صدای گرفته

کنی؟ بابا واست مهمه، ابوالفضل چرا اذیتم می-

دونم! واسه منم به خدا مهمه...اما منم حق دارم، به می

خوای آدمم گی آره؟ میخدا حق دارم...دروغ می

 کنی؟

حال ابوالفضل پریشان سر به طرفین تکان داد و بی

حرف پسرک را نقض کرد، او سخن پسر را رد کرد و 

 آکام مقابل نگاهش فرو ریخت. 

پسرک در خود شکسته به دنبال آغوشی مانند آغوش 

پدرش بود. او را  حتی مادر پس زده بود، پس چه 

 انتظاری داشت برای خواسته شدن؟ 
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ه باال انداخت و مغموم گامی به رنجیده و دلگیر شان

عقب برداشت، به قدری در حال خود بود که حتی 

و اندوهناک لیال و دایی حیدر هم  متوجه نگاه خیره

 نشد. 

شما همه سمت بابایید...حقم دارید اما من فقط گیر -

تونستم بفهمم باید موندم نمیکردم، پیش بابا می

 کار کنم.چی

 مه کرد:سر به زیر انداخت و زمز

 کار کنم...دونم باید چیاالنم نمی-

پسرک کم آورده در مقابل سخنان ابوالفضل، نفس 

عمیقی گرفت و مسیر سخنانش را تغییر داد تا بلکه از 

مهری مطلق مادر با جسم فکر آغوش پر مهر پدر و بی

 نوزادش خارج شود.
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منی که حتی به خودکشی مامانم شک دارم...شماها -

گید بابا رو ول کردم. فکر نشستید و میبیرون گود 

کردید واسه من راحته؟ یا مثال من جز بابا کسی رو 

 دارم که بخوام با خیال راحت پشت کنم بهش؟
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د و صدا مانابوالفضل متحیر از تغییر مسیر آکام بی

اش حیدر از پشت سر با َشک و شبهه صدای بم شده

 را به گوش پسر رساند. 

 یعنی چی به خودکشی مادرت شک داری؟-
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آکام شتاب زده به سمت مرد میانسال چرخید و بدون 

اش را در هوا تکان داد و نفس گرفتن دست زخمی

 برای حیدر واگویه کرد.  اش رای ذهنیدغدغه

 تونه خودشو بکشه؟کدوم دختر نوجوونی می-

 ابوالفضل که متوجه منظور آکام نشده بود، پاسخ داد:

بیا بیمارستان تا دخترای کم سن و سال رو نشونت -

 بدم.

آکام کالفه از نرساندن منظورش به عقب رفت و میان 

 لیدایی حیدر و ابوالفضل ایستاد و از همان جا در حا

 که نگاهش روی دایی و ابوالفضل به گردش درآمد. 

گم! کدوم دختری فهمی چی مینه، نه، نه نمی-

 تونه چاقو تو شکم خودش فرو کنه؟می
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ای پلک روی هم قرار داد و دست سپس ناالن لحظه

 اش را روی پیشانی کشید. هعرق کرد

حالت تهوع از صبح امانش را بریده بود و با وجود آن 

ب قبل در خانه دایی حیدر حمام کرده بود اما که ش

 باز کل تنش بوی عرق گرفته بود. 

تونه خودشو این نمیشه...نمیشه، هیچ آدمی نمی-

 طوری از بین ببره...

 عصبی دست در هوا تکان داد و باز واگویه کرد:

 اد.شه...با عقل من جور در نمیشه به خدا نمینمی-

مویه راه انداخت و بدون اشک ریختن در دل ضجه و 

 در ظاهر تنها لبانش فرو ریختند.

 شه! باور کنید نمی-
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 ابوالفضل سر به چهارچوب در تکیه زد و گفت:

 رسونی؟یعنی چی آکام؟ منظورتو چرا درست نمی-

پسرک با ناتوانی به ابوالفضل خیره شد و سرخی به 

مانند خار در چشم ابوالفضل فرو  جا مانده از سیلی

 رفت. 

 گی کسی آفرینو...عنی میی-

 مکثی کرد و با اکراه افزود:

 کشته؟-

آکام تنها توانست با درد سر تکان بدهد و تن کرخت 

 خود را به کمد پشت سر بچسباند.
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 غیر ممکنه...-

پسرک مظلومانه به ابوالفضل خیره شد و باز دل َمرد 

مهری از فروغ ُمرده در نگاه آکام گرفت، کاش از بی

شود.  زد و آخ که چه زود دیر میآفرین حرف نمی

کرد و این راز سر به مهر را در سینه کاش سکوت می

کرد. کاش آکام را با واقعیت تلخ زندگی که پنهان می

پنهان کردنش داشت، مواجه  همیشه دادیار سعی در

 کرد. نمی

 خوای به بابات ربط کنی؟همچین چیزی رو که نمی-

آکام چسبیده به کمد، به سمت پایین کشیده شد، تن 

پناهش را به زمین چسباند، هیچ وقت یخ زده  و بی

توانست تصور چنین چیزی را به سرش را حتی نمی
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نهایت راه دهد چه رسد به واقعیت! پدر مهربان او 

زخم زبان را بلد باشد بنابراین  و با صدایی  گرفته از 

 ته حلق گفت:

 نه...-

 صدا باال تر برد  و پشت سر به در کمد کوباند. 

 تونه همچین کاری کنه!بابا نه! بابا نمی-

حیدر به سختی خود را تکان داد و به سمت پسرک 

کشاند، کنار آکام دل بریده زانو زد و دست روی 

زانوی پسر گذاشت و چشمان همرنگ مادرش را 

 کاوید. 

اگر قتلی هم بوده باشه بعد از پونزده سال دیگه -

 راهی برای اثباتش نیست، پسرم.
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چندین ضربه به زانوی آکام زد، با تاسف و شرم سر 

ه طرفین تکان داد و از جا برخاست، چه گذشته بود ب

به آن دختر بخت برگشته؟ او شرم داشت به جای 

 بانی اتفاق!

پاشو بابا جان، پاشو پسرم...هر چی بیشتر تو اون -

 شی.گذشته فرو بری بدتر غرق می

 ای نامعلوم لب زد:آکام اما خیره به نقطه

! بابا رو خوام برم مشهد، پی مادرم و دلیل مرگشمی-

کنم قصه یه کنم اما با تمام وجود حس میول نمی

 دونیم. چیزی فرای اتفاقی هست که می

گونه باید او را حیدر درمانده خیره پسر ماند، چه

کرد؟ و ابوالفضل سکوت را ترجیح داد. چه راضی می

اید گونه بکرد؟ چهباید نثار پسرک تخس مقابلش می
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کرد؟ ی منصرف میاو را از چنین تصمیم سهمگین

رفتن آکام به خاک دیار برای دادیار خارج از تحمل 

 بود.

 چرند نگو...پاشی بری مشهد، بگی چند من؟-

� � � � � � � � 
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 چرند نگو...پاشی بری مشهد، بگی چند من؟-

سر به سمت ابوالفضل چرخاند و پشت سر به کمد 

 کوباند. 

 دونم...نمی-

 نفسی عمیقی گرفت و واگویه کنان لب زد:
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 دونم.واقعا نمی-

ابوالفضل سکوت کرده سر تکان داد، خود هم 

ای هفده ساله، دانست، چه رسد به پسر بچهنمی

شرمنده و پشیمان جلو رفت و مقابل آکام زانو زد، از 

ی کشید که دست روی نازپروردهلت میخود خجا

دادیار بلند کرده است. کف جفت دستانش را روی 

زانوی پسرک گذاشت و لبانش آهسته و پیوسته روی 

 یک دیگر حرکت کردند. 

 ببخشید.-

آکام سر باال آورد و ابوالفضل چینی روی بینی 

 انداخت. 

کنترل خودمو از دست دادم، نباید روت دست بلند -

 ..نگران دادیارم! کردم.می
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 آکام دستانش را روی دست مرد لغزاند و لب زد:

 خوام بابا رو ول کنم.حق داری! اما من نمی-

دردمند سیب گلویش باال و پایین شد و حسرت در 

 ای قلب مچاله در خود جمع شد. گوشه

 خوام واقعیت رو بفهمم و برگردم پیشش.فقط می-

 ستی؟طوری توناما بهش گفتی قاتل...چه-

 آکام پریشان سر تکان داد.

 گفت مامان بود!شاید اگر اون چیزی نمی-

زد با هم نبود! آفرین حتی اگر دادیار حرف نمی-

 نبودش آکام. 

 آکام چهره درهم کرد و هراسان پرسید:

 اگر قتل باشه چی ابوالفضل؟-
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 ابوالفضل سوالی نگاهش کرد و آکام به سختی لب زد:

 باشه؟اگر کسی مامانو کشته -

ی پسرک سکوت عجیبی در اتاق پیچید و با گفته

دانمی( از سوی ابوالفضل شد و آکام اش ) نمینتیجه

نگاه نگرانش را باال آورد و به دایی حیدر داد، حیدر 

واپس از به یادآوری آن روزها، پهنای اما مشوش و دل

 اتاق را قدم برداشت.
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 آکام قتل هم باشه...-

پسرک میان حرف دایی پرید و در همان حال از جا 

 برخاست و خود را به مرد رساند. 
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فته دیگه اما عمو شما چیزی دونم اتفاقی نمیمی-

 دونید؟می

ی چشمان مرد دستی به محاسن خود کشید و خیره

 ریز پسر شد. 

ش رفت، منم شک کرده بودم اما همه چی تو خفا پی-

 حتی کفن و دفن آفرین.

 پلیس؟-

پوزخند ابوالفضل بلند شد و از پشت سر صدایش 

 گوش پسر را نوازش کرد. 

کنی خانواده مادرت پای پلیس رو واقعا فکر می-

وسط کشیدن؟ یه شهر کوچیک و یه منطقه کوچیک 

تر...روزانه هزار تا قتل اتفاق میفته پدر دختر و 
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کنه و روح کسی ل میاش چاپسرشو تو حیاط خونه

 شه.خبردار نمی

 آکام به سمت ابوالفضل چرخید و حیران ماند.

طرفت یه آدم پولداره که همه یه دورانی تا کمر -

 شدن...براش خم و راست می

 ای متعجب و ترسیده روی لب گذاشت.آکام خنده

یعنی حتی وقتی رفتن بیمارستان پای بابا به پلیس و -

 کالنتری باز نشد؟

 ابوالفضل لب روی هم فشرد و به پدر خیره شد. 

آکام جان، پدربزرگت آدمی بود که مادرتو مایه ننگ -

دونست و از سمتی قصد داشت تو رو به دست می

گناهیش دونست پای پلیس باز بشه دادیار بیبیاره...می
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شه. فرمالیته فقط با هزار تا دلیل و برهان ثابت می

ک، حتی بیمارستان رسوندنش یه درمانگاه کوچی

درست و حسابی هم نبردم و با پارتی بازی و پول یه 

گواهی فوت براش صادر کردن، حتی اون جارو هم 

خرید خرید! چه انتظاری از یه مرکز درمانی ساده و 

 ره پسرم؟پیش پا افتاده می

آکام سوخت برای مظلومیت دختری که به وجود 

 آورده بودتش!

جور کردن و تو همه چی رو با پول جمع و -

 شون خاکش کردن.قبرستون  خانوادگی
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 تونستن منو بگیرن از بابا؟طوری میپس اصال چه-

لبخند تلخی روی لبان مرد نشست و همزمان آه 

 اش خارج شد. غلیظی از سینه

ی بابات بود عرضهپدر بیآخ پسرم...اخ اصل ماجرا -

که سر پول پسر دسته گلشو فروخت! آخ که یاد 

گیره. خانواده فتم قلبم آتیش میهای دادیار میضجه

کنن اونی که باباتو تهدید کردن که همه جا پخش می

به مادرت تجاوز کرده، پدرت بوده و از یه سمتم 

پدربزرگت رو تهدید کردن که هر چی پول و زمین 

گیرن! بابا بزرگتم که کلی از رو ازش می بهش دادن

اون پول ها رو پای عیش و نوشش داده بود! از یه آدم 

قدر دل رحمه که ره! بابای تو انعوضی چه توقعی می
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حتی تصویر اونارو برات خراب نکرده بابا جان، قدر 

 گوهری که داری رو بدون!

 یعنی ممکنه قتل از سمت خودشون باشه؟-

ترس جمله را روی لب راند و منتظر آکام با َشک و 

نقض حرفش از سمت دایی ماند و سخنی که دایی به 

 زبان آورد، نفسی راحت از سینه خارج کرد. 

قدر پست باشن! اونا قصدشون جمع فکر نکنم ان-

 کردن آبروشون بود که...!

 دست طرفین تنش گشود و لب روی هم فشرد.

ردن، ن  رو ککه با سپر بال کردن یه پسر بچه کارشو-

 دیگه کشتن آفرین دلیلی نداشت. 

 بابابزرگم خالفکاره؟-
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ی پسرک خندید، به قدر حیدر از تصورات کودکانه

بامزه این سوال را پرسیده بود که مرد نتوانست خود 

را کنترل کند، حتما در تصورات پسرک، پدربزرگش 

 یک جانی شده بود. 

 اما گند نه بابا جان، نه! پدربزرگت خالفکار نبود-

کاری پارتی بازی زیاد داشته که اگر یکیشون در بره 

 اس.پیش قانون کارش ساخته

لب  زیرین به دندان گرفت، دستانش را پشت تن برد 

 و روی کمر در هم گره زد.

خیلی کارها که به گوش منم فقط حرفش رسیده اما -

 خب پول دوای هر دردی!
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 یآکام دیگه حرفی برای گفتن نداشت، تنها خیره

دایی پدرش شد و سخنان در ذهنش پراکنده وار به 

 نگارش درآمدند.

 آهان...اکی...متوجه شدم!-

درگیر و گیج شده بود، دنیا دور سرش به گردش 

رحمانه ذهنش را هدف گرفته ی دنیا بیدرآمده و همه

های جنگ نرفته بود، بودند. تمام تنش پر از ترکش

جنگی که در صدرش پدر ایستاده و در انتهایش او بی 

دانست مانند همیشه، پدر با تمام هیچ یاری! اما می

ی و آسیب اصلی را روانهگیرد وجود او را در بر می

 کند.  تن خود می



 

Romanzo_o 1963 

ی پسر گذاشت و حیدر متاسف دست روی شانه

فشار ریزی به آن داد و اتاق را ترک کرد، در همان 

حال به لیال اشاره زد تا پشت او آکام را تنها بگذارد. 

 ابوالفضل پلک روی گذاشت و آرام پرسید:

 خوای خونه نری؟آکام جان تا کی می-

 لی سر به سمت شانه کج کرد.آکان سوا

 برم؟-

واسه چی اومدی اصال آکام؟ مگه تو همونی نبودی -

نفر کنی؟ متگفتی هر چی بشه از بابات دل نمیکه می

 شدی ازش؟

 پسرک وحشت زد با شدت پاسخ داد:

 گی؟نه...این چه  چرتی که می-
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تونی این جا خونه خودته، تا هر وقت خواستی می-

 دل بابات هم باش.بمونی، اما به فکر 

 نگاهی به ساعت انداخت و سپس گفت:نیم

 خوام.من باید برگردم بیمارستان، بازم معذرت می-

سپس انتهای سخنش لبخند کاذبی روی لب گذاشت 

 و همراه با آرام اتاق را ترک کرد.

او حرف زد و امیرپارسا به سختی در تالش بود تا 

انگیر دور ذهن خود را از سایه ها و خاطرات نفرت 

کند، او حرف زد و امیرپارسا به سختی بغض خود را 

 قورت داد.

پسر جوان شبیه به کودکی آسیب دیده شده بود و با 

داد، انتهای جلسه از هر کنشی یک واکنش نشان می

جا برخاست و با یک خداحافظی کوتاه خواست به 
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بحث خاتمه بدهد که پسر جوان ترسیده پتو را تا 

 کشید. نگران جلو رفت، با این که حال روی سینه باال

ئال نبود اما این پسر برایش و شرایط خود خیلی ایده

 در اولویت قرار داشت.

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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 اتفاقی افتاده؟-

ی پیشانی پسر نشان از ی سرخ و رگ برآمدهچهره

 داد. حال ناخوشش می

 برو.-
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ای که به زبان آورد، باعث نگران تر شدنش، تک کلمه

شد. گام دیگری به جلو برداشت و پارسا پتو را بیشتر 

 به چنگ کشید. 

 پارسا...-

قطره اشکی حصار چشمان خاکستری پسر را از بین 

شسته در نگاهش به پایین برد و از میان دردهای ن

 افتاد. 

 مامانو صدا کن.-

ی پسر کشیده شد و با درد نگاه دادیار به  پایین تنه

های چشم بست، حدس اتفاق افتاده با توجه به گفته

اش را پدر و مادر پسر سخت نبود، کیف دستی

 ی زمین گذاشت و به پسرک نزدیک شد. گوشه

 من کمکت کنم؟-
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ی اتاق پسرک کشاند. وشهو نگاهش را به مستر گ

 امیرپارسا سر تکان داد و با درد مادرش را صدا زد. 

 مامان.-

دادیار لعنتی در دل نثار باعث و بانی اتفاق افتاده برای 

ی زدهپسر کرد و در همان هنگام خطوط خجالت

 ی پسرک را را نظر گذراند. چهره

 رسونم پارسا، بذار کمکت کنم.من به تو آسیبی نمی-

رک باز هم با تکان سر حرف او را نقض کرد و پس

مادرش را به کمک خود فرا خواند. دادیار دست جلو 

برد و روی مشت پسر که پتو را به چنگ خود 

 درآورده بود گذاشت و بدون اصرار دوباره لب زد:

برای خوب شدن تالش کن پارسا! نگران هیچی هم -

 م.نیی ما کنارتیم تا حال بهترت رو ببینباش، همه
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پارسا مسخ مرد جوان شد و دادیار با لبخند به آرامی 

پلک روی هم گذاشت و همان کافی بود تا پسرک 

آرامش را با تمام وجود احساس کند. مرد جوان روی 

پا ایستاد و با برداشتن کیف و خداحافظی کوتاهی 

 را و نیامدنش بود!اتاق را ترک کرد. نگران ری
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دخترک قول داده بود که برای جلسات امیرپارسا خود 

رساند اما حال جلسه به پایان رسیده بود و را می

 خبری از او نبود.

بیشتر نگران این بود که نکند برای دخترک دردسری 

از سمت برادرش ایجاد شده باشد، هرچند که با 
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خترک و برادرش به یک دیگر اتفاق ی وافر دعالقه

های اتاق پسرک و تا سالن امد. پلهعجیبی به نظر می

عیان خانه به پایین طی کرد و پس از پا گذاشتن به 

ی توکلی رو ی نگران خانوادهروی آخرین پله با چهره

 به رو شد. 

 خسته نباشید.-

دادیار لبخندی را با وجود حال بد خود روی لب 

گذاشت، بازگیر خوبی بود! عادت داشت زمان سخن 

ی ابا مراجعین و همراهانش لبخند بزند تا بتواند ذره

 حس خوب را به وجودشان تزریق کند. 

همکاری با آقا پسرتون پر از حس خوبه، خسته -

 شم به هیچ عنوان. نمی
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مانگر لبخند زد، عجیب به دل مرد میانسان از انرژی در

 نشست این روانشناس جوان!می

 شما لطف دارید.-

اس، العادهگم، حس چشمای پسرتون فوقواقعا می-

 حتی با وجود حال ناخوشش.

سپس با یادآوری مشکل امیرپارسا به سرعت به سمت 

 مادر پسر گردن چرخاند. 

امیرپارسا باهاتون یه کار واجب داشت، لطفا برید -

 یشش.پ

ای به سمت زن با عجله و بدون به زبان آوردن کلمه

 ها دوید تا جان نثار تک پسر نازنینش کند. پله

 امیرپارسا بهتر شده؟-
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لبخند دادیار با نگرانی مرد عمیق تر شد، خواست 

پاسخ بدهد که در ورودی سالن به سرعت گشوده و 

 ی دخترک نمایان شد.چهره

 سالم.-

ی ناالنی به خود گرفت و رهبا دیدن دادیار چه

 عجوالنه گفت:

 وای دیر رسیدم؟-

کرمی در وجود مرد باعث شد سرتقانه پاسخ دختر را 

 بدهد. 

 نه اصال!-
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 ی دختر، دادیار را به خنده وا داشت. لب آویزان شده

 خیلی.آخه...ترافیک بود -

 اشکال نداره، اما نرسیده باید برگردی.-

ی دختر و مرد سر شوق ی صمیمانهتوکلی از رابطه

 آمده )سالم( داد.

 سالم دخترم. -

 را عاصی از فراموشی خود روی پیشانی کوباند.ری

 اوفف حواسم پرت شد اصال، سالم خوبید؟-

 توکلی با خنده پاسخ دختر را  داد. 

 اومدی بابا جان.سالم  دخترم، خوش -

 را خجالت زده به سرعت پاسخ داد:ری
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 مرسی ممنون شما خوبید؟-

هایی ی چشم چرخاند و نگاه به پلهمردمک در حدقه

که مقصدش اتاق امیرپارسا بود انداخت و نگران رو 

 به دادیار پرسید:

 خوب بود؟-

ی درهم دختر لب روی هم دادیار نسبت به چهره

خشی روی لب آورد. اما فشرد و لبخند اطمینان ب

را دلنگران ببخشیدی را زمزمه کرد و به سمت پله ری

ها دوید، با سرعت آن هارا طی کرد و بدون در زدن، 

در اتاق پارسا را گشود و خود را درون ان انداخت، با 

نگاه به دنبالش گشت و با ندیدن او، با توجه به 

 آمد به سمت مستر اتاق رفت اما باصداهایی که می

نهایت آشنا ایستاد ای بیی مردانهصدای هق هق گریه
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و با پاهای سست شده دست به دیوار گرفت. پسرک 

آورد و مادرش تنها با اشک و اه نام مادر را به زبان می

ا کشید تمانند کودکی کم سن و سال ناز پسرش را می

را سر چرخاند آرام کند درد حقارت وجودش را! ری

خیس تخت به همه چیز پی برد و ی و با دیدن ملحفه

را  اشصدا قطره اشک افتاده بر روی گونهاین بار بی

با پشت دست زدود و به همان سرعتی که آمده بود، 

ها را پایین رفت و با تک دیدن اتاق را ترک کرد. پله

دادیار سر باال آورد و مرد با تعجب از زود خارج 

مان سرخ شدن دختر از اتاق امیرپارسا نگران از چش

 او پرسید:

 خوبی؟-

 را اما تنها لب زد:ری
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 اگر کارت تموم شده، بریم؟ اگرم نه که من برم.-

 دادیار سر تکان داد و گفت:

 چند لحظه صبر کن.-

ای صبر کردند و پس آمدن توکلی پدر، ثانیه

 خداحافظی کردند و از خانه خارج شدند.
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پس از خداحافظی از توکلی خانه را ترک کردند، 

اش برد و هوای گرفته و را دست در جیب بارانیری

ابری تهران را درون ریه کشید، با حال خوش از خانه 

هم خارج شد و با حال خراب امیرپارسا تماما به
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ی توکلی ها را ریخت. قدم به قدم حیاط سرسبز خانه

سکوت، کنار دادیار آذر قدم برداشت و در همان  در

رخ مرد را کاوید، این روزها با هر دیدار قلب حال نیم

ر خواست باوکوچکش به تپش میفتاد و او هنوز نمی

دارد، کند که به مردی که کنارش قدم از قدم بر می

کرد و حس به وجود آمده عالقه مند است. انکار می

کرد. حس به دادیار ان میرا در پستویی از ذهن پنه

آذر موضوعی نبود که بخواهد از بین ببردش، حداقل 

داد که با انکار به هیچ جایی قلب نوای این را می

رسد و حتی اگر طرح ندیدن او را بریزد باز هم نمی

چاره ساز نیست و در نهایت آن تکه گوشت سمت 

سازد. در بزرگ و چپ سینه همه چیز را آشکار می

انه به دست مرد گشوده شد، ایستاد و با سنگین خ
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دست و زمزمه وار اشاره کرد تا دختر خارج شود. 

های آهسته و با طمانینه اش را از چهارچوب قدم

 توجه از پیاده رو گذر کرد.حیاط و خانه خارج و بی

ی روی در آن بین انگشتانش را اسیر بند کوله 

ی که ی سرسبزدوشش کرد و قدمی را  در میان کوچه

درختانش پشت به پشت هم در آسمان سر برافراشته 

و تا کمر به میان خم شده بودند و کوچه را به سایه 

ی زینت داده بودند، به سمت جلو برداشت. کوچه

 هایی بودی توکلی ها یکی از زیبا  ترین کوچهخانه

که به عمرش دیده بود. پای دیگرش را مقابل پای 

قدم دیگری را به جلو ثابتش آورد و بازیگوشانه 

برداشت. دادیار با یادآوری سخنان مجد قدمی 

را ایستاد، سوالی درگیرش کرده برداشت و مقابل ری
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شد تا کمی راحت تر شود، بود و جواب آن باعث می

رسید اما گویا هرچند که مسخره به نظر می

احساساتش چند گام جلوتر به او دهان کجی 

ختر سر باال آورد و نگاهش کردند. اما قبل از او، دمی

ها به سیاهی پر از احساس را از سیاهی سنگی آسفالت

 چشمان مرد داد. 

 شه؟پارسا خوب می-
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دادیار جفت دستانش را در شلوار جین فرو برد و 

برخالف همیشه ی مرد که را به موهای آشفتهنگاه ری

شانه نشده مقابل نگاهش ریخته بود، افتاد. فکر 
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کرد، بلندی موهای مرد توان زینت دادن نمی

چشمانش را داشته باشد اما دادیار مقابلش شباهتی به 

 دادیار روزهای قبل نداشت.

 شه.می-

قدم دیگری به جلو برداشت و دادیار با قدمی به 

 عقب، از او فاصله گرفت.

 کی؟-

 انه باال انداخت و سر به سمت آسمان بلند کرد.مرد ش

 بره.دونم، زمان مینمی-

 مثال؟-
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سر پایین آورد و چشمان دختر را شکار کرد، چشمان 

های دختر به سرسبزی بعد از آمدن داروگ جنگل

 مازندران شباهت، عجیبی داشت. 

 دونم، به تالش خودش بستگی داره.نمی-

 دیدی حالشو؟-

ز نگرانی دختر برای پسر جوان بدون دادیار پریشان ا

 لبخند، لب زد:

 دیدم...-

روی هم گذاشت و در پاسخ دختر سخنش را  پلک

 کامل کرد.

 دیدم حالشو!-
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را این بار قدمش را به عقب برداشت و تلخ ری

 خندید.

امیرپارسا به کسی بد نکرد که این اتفاق تاوانش -

 باشه!

نداره...منم بد حال بده آدم ها ربطی به اعمالشون -

 نبودم.

 را شکه شده نگاه به مرد دوخت و دادیار افزود:ری

 من سیزده ساله هیچ وقت بد نبود!-

 مطمئنی به خودت؟-

با اطمینان سر باال و پایین کرد و همزمان موهای 

 سیاهش روی پیشانی حرکت کردند. 

 به سجاد سیزده ساله آره. -
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 جالبه...!-

 پرسید: این بار نوبت دادیار بود و
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 چی؟-

 اعتراف به خوب بودن خودت!-

رنگی روی لب مرد نشست و زمزمه وار لبخند کم

 گفت:

من سیزده ساله آزارش به هیچ کس نرسیده بود اما -

از من سی و یک ساله هیچ خبری ندارم... من این 

 کنم تو برزخ گیر کرده.روزا حس می



 

Romanzo_o 1983 

 را ناخواسته و آرام چهره درهم کرد و لب زد:ری

 اما تو خود بهشتی.-

ی به زبان آورده ماند و لب سپس حیران از جمله

 گزیده چشم به روی سیاهی های مقابلش بست.

 چی؟-

 انکار کنان سر تکان داد. 

 هیچی.-

ی دختر را به خوبی شنیده بود، مات دادیار اما زمزمه

ی داخلی دهانش را به دندان کشید و را جدارهری

انگشتانش را داخل جیب به حالت مشت شدن 

 درآورد. 

 قدر پارسا برات مهمه؟چرا ان-
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را، نفس عمیقی گرفت و خود قبل از پاسخ ری

اش را به زبان آورد.نمی خواست  به  درگیری ذهنی

حسادت رخنه کرده در وجودش به امیرپارسا توکلی! 

 ود زیبایی دل انگیزش   ایمان بیاورد.با وج

 دوستش داری؟-

را بدون آن که منظور مرد را متوجه شود، تاکید ری

 وار پاسخ داد:

 معلومه که آره.-

و  ی تازه به بلوغ رسیدهقبل از آن که ستاره

ی نگاه دادیار خاموش شود، به سرعت ناخواسته

 افزود:

 اما به عنوان یه دوست نه معشوق...-
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 جدی؟-

ی خارج شده از بین لبان مرد را به سختی کلمه

تشخیص داد، اما با تکان سر تاییدی به حرف خود زد 

 و تفکر شکل گرفته در سر مرد را نقض کرد.

جدی...امیرپارسا برای من یه دوست خیلی خوبه! -

مثل دوست های دخترم! یه مرد که وقتی بغلش 

با هم از کنم، انگار همجنسم رو بغل کردم، ما می

 زدیم.دوست دخترای امیرپارسا حرف می

دانستند لبخند غمگینی زد، جالب بود اما هر دو نمی

یل دلشود. بیهایشان به کجا ختم میکه انتهای سخن

و با دلیل به جاده خاکی زده بودند و در این تصادف 

 .دادبیشترین آسیب را روح و روان بدبختشان می

� � � � � � � � 



 

Romanzo_o 1986 

  

457 

رابطه من و پارسا شبیه هر چیزی بود، اال رابطه -

عاشقانه، پارسا به من یاد داد که دوتا جنس مخالف 

تونن بدون محدودیت کنار هم باشن و باعث حال می

خوب هم بشن. ما بدون نگاه کثیف کنار هم بودیم و 

یرپارسا دنیاش خیلی شدیم.امباعث حال خوب هم می

قشنگ بود یه چیزی مثل آلیس تو سرزمین عجایت 

زدم و بیرون بودم وقتی کنار امیرپارسا قدم می

 رفتم.می

 طور عاشقش نشدی؟چه-
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را با لبخند شادی این بار، لب روی هم فشرد و با ری

به یادآوردن پارسای گذشته، با نوک کفش به سنگ 

 ی پایین پاهایش ضربه زد. ریزه

دیدم، همون قدر من پارسا رو مثل رائین می-

تونستم به حامی...همون اندازه برادر! هیچ وقت نمی

پارسا به چشم یه معشوقه نگاه کنم، هیچ وقت قلبم 

براش نلرزید از لحاظ عشق! من و امیرپارسا آدم های 

مناسبی برای هم تو زندگی مشترک نیستیم و 

ه ت هستش! یتونیم باشیم! پارسا فقط یه دوسنمی

شه با دوست که با وجود حال بدش هم باعث می

ی یادآوریش بتونم فکر کنم که یکی هست به اندازه

 خودم برام ارزش بذاره و نگاهش هرز نباشه.
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به سختی لب زیرنش را به دندان گرفت و آه غلیظ و 

 اش خارج شد. دردناکی از سینه

ر دختوقتی تو تاکسی برام مزاحمت ایجاد کردن و -

ی جنسی کوفتیشون زیر سوال بودنم رو با غریزه

ارزش بودن دست دادن،وقتی م حس بیبردن، وقتی به

طرفم که یه پیرمرد بود بعد از برگشتن دانشگاه  گفت 

 ام روتونیم همو ببینیم، بخوای آدرس خونهبازم می

م عین یه پدر و برادر دم، پارسا بغلم کرد و بهبهت می

و به این باور رسوند اونی که کثیفه من ارزش داد و من

نیستم، تونستم پارسا رو به عنوان یه برادر که فقط هم 

 خونم نیست، کنارم قبول کنم.
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نفس عمیقی  از یک سره سخن گفتنش از سینه بیرون 

انداخت و سکوت کرده به صورت مرد خیره شد تا 

 هایش را ببیند.تاثیر حرف

یشید که یک انسان دادیار سر به زیر انداخت و اند

ی دادن رسد که به  خود اجازهگونه به مرزی میچه

چنین پیشنهادی را بدهد. آن هم به یک دختر که 

قدر دردناک و تلخ است. توانست حدس بزند چهمی

ر توانست منکحس میان دختر و پسر زیبا بود و نمی

این شود. عمری از دوستی عادی دختر و پسر شنیده 

 .رک کامل از این ماجرا رسیده بودبود و حال به د
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 ببخشید.-

 را شگفت زده نگاهش کرد و دادیار با درد افزود:ری

به خاطر حس بدی که از همجنس من تو اون -

 شرایط بهت دست داده. 

زد، این مرد را مبهوت از درک مرد، باز در دل لب ری

خواهد او را به برزخ خود بهشتی است یا که می

 بکشد؟

من بار اولی بود که تو کل عمرم با چنین چیزی -

تونم بگم شدم، خیلی ترسیدم و حتی میمواجه می

شد حس تجاوز داشتم...از خودم و جنسم چندشم می

اما وجود مردهایی مثل تو و پارسا و رائین و پدرم  به 

یدم که آدم مریض همه جا هست اما هیچ این باور رس

وقت دوست ندارم همچین حسی رو دوباره تجربه 
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کنم، نه خودم بلکه هیچ دختر و پسری این حس 

 بهش دست نده. 

لب گزید و بغض کرده سر به زیر انداخت، کمی در 

خود مچاله شد و به عادت همیشگی دستانش را به 

ر سمت پهلوی خود کشاند و به نوعی خود را د

ی دختر ماند و آغوش کشید. دادیار اما همچنان خیره

را عجیب قلقکش آن تار موی افتاده در صورت ری

داد و این بار اما اعتراف کرد که موی لخت دخترک از 

فر بار قبل زیباترش کرده بود. دست نافرمانی کرد و 

اش به سمت تار موی دخترک کشیده انگشت اشاره

 شد.

 دیر اومدی!-
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ی مرد با حس برخورد انگشت گر گرفته را باری

پیشانی و سپس برخورد آن به گوشش بر اثر پشت 

گوش زدن تار مویش، تکلمش را از دست داد و 

بدون پلک زدن به نزدیکی بین خود و دادیار خیره 

شد و مرد با سرانگشت پیشانی دختر را نوازش کرد و 

 باز لب زد:

 نگفتی!-

ده بود و حرفی برای ی دختر از کار افتااما حنجره

گفتن نداشت! نگاه دادیار از چشمان دختر به روی 

های بهشتی زیبا لبانش کشیده شد و مات آن سرخی

 ماند.

 م...من...با داداش و ریما...بیرون بودم.-
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مستاصل و مضطرب کلمات را به زبان آورد و بلند 

ی توجه به گفتهبلند هوا را نفس گرفت. دادیار بی

انده بود اما ناگهان به خود آمده با یک دخترک مات م

 گام بلند خود را از دختر دور کرد و هراسان لب زد:

 ببخشید.-
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ی مرد، دخترک را به حرکت عجوالنه و شتاب زده

اش باالتر رفت خنده وا داشت و کم کم صدای خنده

ضای کوچه را خندان کرد، بار قبل هم مرد عذر و ف

دانست دقیقا برای چه طلب را نمیخواست و ری

کند! دادیار آذر در این حالت بیشتر شبیه بخشش می
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اش ای خرابکار بود که با توپ چهل تکهبه پسر بچه

ی پنجره همسایه را شکسته  و حال با سر و شیشه

یه است. منتظر تنبروی پشیمان مقابل بزرگتر ایستاده و 

ان ی دخترک لببلند تر خندید و تبسمی عمیق از خنده

ی دختر شادابی روی مرد را زینت داد، از خنده

 پژمردگی صورتش نشست.

هایش لرزید و سر به اطراف چرخاند و دادیار شانه 

هنگامی که کوچه را خلوت دید، باز تن به سمت او 

تر که موهای دوران داد و با صدایی آهسته رو به دخ

لختش دوباره و سرتقانه مقابل نگاهش افتاده بودند، 

 سر کج کرد. 

 خندی؟چرا می-
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خیال و رها شانه باال انداخت، پای راست را بیری

استار پوشش را مقابل پای چپ آورد و جفت آل

دستانش را پشت کمر در هم گره زد، مانند همیشه 

برای او زده کرد. این دختر  مرد مقابل را تعجب

را همیشه با غافلگیری همراه بود و بار اولی که با ری

شاملو هم صحبت شد، تصورش از او  دختری 

اش  را خجالتی بود اما دخترک تمام تصورات ذهنی

 م ریخت.به

هر سری...هر بار بعد از تمام کارات معذرت -

 خوای!می

 تبسمش را عمیق تر کرد و  با شیطنت افزود:

 عذرخواهی نیست دکی...یکم راحت.نیازی به -
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نگاهش از جین پاهای دختر آرام و پیوسته باال آمد و 

اش که شادابی را باز روی لبان آغشته به رژ صورتی

 زد، نشست. فریاد می

 با تصوراتم زمین تا آسمون فرق داری...-

ی چشم دوران مکثی کرد و مردمک در حدقه

ام زیبای دختر داد...صدایش را پایین آورد و لبانش ن

 را مانند همیشه منقطع روی لب گذاشت.

 ...را.ری-
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گوید با دانست مرد ازچه سخن میرا که خوب میری

خیال راحت دستانش را از یک دیگر جدا کرد و 

ال اش را به طور ناگهانی درون چانگشت اشاره

ی مرد فرو برد و باز بهت را به جان مرد گونه

 محجوب مقابلش تزریق کرد. 

 هات خیلی قشنگن؟ت گفته که چال گونهکسی به-

ی چشمان دختر ماند، دادیار اما در سکوت تنها خیره

را آرام آرام انگشتش را از صورت مرد جدا کرد و ری

 این بار مهربان پاسخ داد:

تر خجالتی هستش تا وقتی تصور همه از من یه دخ-

 که باهام آشنا بشن! 

اش را با مرد گام دیگری به جلو برداشت و فاصله

 کمتر کرد. 
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 من واقعی اینه، آقای دکتر!-

صدای دختر دلربایی و غمزه را خوب آموخته بود، نه 

تنها صدایش بلکه حتی میمیک صورتش هم مانند 

ر تئات ینمود که سال ها در رشتهای میبازیگر حرفه

تجربه گذرانده و درس آموخته تا دلبری را به ساده 

 ترین حالت ممکن بیاموزد.

 توی واقعی خیلی بهتر از توی خجالتی!-

را با نیشخند سکوت کرد و این بار به جای کم ری

کردن فاصله آن را زیاد کرد و دو قدم از مرد رویایی 

 مقابلش دور شد. 

 منتظرمه!من باید برم دکتر! داداش -
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دادیار خواست حرفی بزند و او را دعوت به رساندن 

کند اما دخترک در سخن گفتن مانند همیشه پیش قدم 

 شد. 

 ماشین هست.-

وی قدیمی امسپس رو چرخاند و به سمت بی

برادرش حرکت کرد. او رفت و عطرش را ناغافل 

روی تن مرد پشت سر جا گذاشت. او رفت و دادیار 

 ماند! اشمات راه رفته

صدای ماشین و سپس رفتن دختر آمد اما دادیار در 

 ای قبل به جا مانده بود.لحظه
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چه بالیی به سرش آمده؟ چه بالیی به سر دل 

قرارش آمده که این گونه قصد شکافتن سینه را بی

داشت؟ دست باال آورد و روی سینه گذاشت. چندین 

ش را به نواینفس عمیق گرفت تا بلکه بتواند قلب بی

آرامش دعوت کند. اشتباه بود...احساسی که در 

ک بود. او ی اش ریشه کرده، از بیخ و بن اشتباهسینه

پدر است! او مردی مجرد نیست که مانند همسن و 

اش بیفتد و تنها سال هایش در پی دختر مورد عالقه

اش اوضاع مالی و نان شب باشد. دخترک دغدغه

روزی از او پرسید اگر باز به عقب بازگردد آکام را 

کند و حال به خوبی پاسخ این سوال را انتخاب می

گشت، آکام به عقب بازمیدانست! صدباره هم می

شد. پسرک دنیایی جدا از عشق و انتخاب اولش می
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اش را را تمام معادالت ذهنیعاشقی بود اما آمدن ری

دانست که لجبازی در این به هم ریخته بود. خوب می

مورد درست نیست، او از این دختر خوشش آمده بود 

دانست که به هر حال روزی این اتفاق میفتد. و می

ی توکلی ها ایستاده ی طویل  و دراز خانهان کوچهمی

ی دخترک پر غمزه بود. بود و نگاهش مات راه رفته

را شاملو چه کسی بود؟ آن دختر ساده و به راستی ری

آرام و خجالتی یا که این دختر جسور و حامی و 

شد این دختر بازیگوش؟ با خود اگر رو راست می

ی خجالتی ترجیح رابازیگوش و حامی را به آن ری

داد. سری به تاسف برای خود تکان داد و با قدم می

های سنگین شده برای دومین بار در کمتر از یک 

هفته متاسف و سردرگم از احساس خود به سمت 



 

Romanzo_o 2002 

ماشین حرکت کرد اما با یک احساس متفاوت! دکتر 

مجد گفته بود که باید به این احساس بها دهد اما او 

چه چیز این حس باید دل بست! دانست به هنوز نمی

را شاملو را باور به تقدس کدام عشق باید احساس ری

دانست که پسرکش به کرد؟ آکام رفته بود و میمی

گردد با اش باز میزودی باز به آغوش و او و خانه 

کرد؟ اصال این حس در هنگام وجود آکام باید چه می

ق ن عشکرد که راضی به ایچه گونه پسرک را قانع می

 شود؟
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Romanzo_o 2003 

خود را به ماشین رساند، در آن را گشود و با خارج 

کردن نفس عمیقی از سینه، روی نشیمن صندلی 

ماشین نشست، چشم بست و سر به پشتی ماشین 

کرد را هیچ تکیه زد. حسی که این روز ها تجربه می

انی با آفرین تجربه نکرده بود! آفرین برای او زم

تحمیلی بیش نبود! یعنی اگر قرار به درست کردن 

حرفش باشد، باید بگوید که آن زمان هیچ درکی از 

احساس و عشق نداشت. عشق؟ واقعیت داشت؟ 

عشق چه بود؟ همانی که همیشه فاطمه از آن دم 

داد همان باشد، زیرا تمام زد؟ احتمال میمی

زد را کنار ساساتی که فاطمه در گذشته از آن دم میاح

را تجربه کرده بود. تپش قلب، فروغ نگاهش و ری

لرزیدن دست و پاهایش! خوب به نظر آمدن از نظر 



 

Romanzo_o 2004 

فرد  مقابلش از او نوجوانی در سن بلوغ ساخته بود و 

ی تنها ماشین و موتور برای ویراژ دادن دم مدرسه

 دخترانه را کم داشت. 

ه خوانده شد و هر دو نوجوان با سری به زیر )خطب

ی نامتبرک عقد بودند. هر کدام در مات خنچه

اندیشدند، ای به راه دور و دراز مقابلشان میاندیشه

سجاد در فکری و آفرین در فکری دیگر! هر کدام در 

دیگربودند. اش دنبال جایگاه یکتصور کناری

ه انستند که بدجایگاهی که درکی از آن نداشتند و نمی

کجا قرار است ختم شود. درد تن زخمی پسرک توان 

حرکت را از او گرفته بود و تن لرزان دخترک توان 

سخن گفتن و درد خارج کردن از تن را! صدای دهل 

و پایکوبی خانه را برداشته بود و هر کس در سمتی 



 

Romanzo_o 2005 

داد اما هیچ کس نفهمید برای خود شاد کمر تکان می

است نه عروسی! ختم و عزای که این مجلس ختم 

آرزوهای دخترک و پسرک نوجوان! پسرک را از زیر 

دست دایی خارج کرده  و با ضرب کمربند پای 

 ایی عقد کشانده بودند و دخترک بدون کلمهسفره

سخن، به مانند عروسکی میان دست به ظاهر برادران 

و پدرش دست به دست شد. هر کدام برای منفعت 

و روی عروسک بزک شده کشیدند خود دستی به سر 

ی و او را به دست دیگر حواله کردند، به بهانه

 خوشبختی!
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Romanzo_o 2006 

 ی ظریف و ملیح خوشبختیبدبختی را در زیر پوسته

کم سن و سال  پنهان کرده   و به دختر و پسر

ای از جنس یخ را از میان لبان هغالب کرده بودند. بل

دختر بیرون کشیدند و پسر با غم و درد سر به زیر 

انداخته بله داد! هرچند که ازدواج در آن زمان با 

ی ولی میسر بود اما با کمی پول هم دهان عاقد اجازه

را چفت و بست زده بودند تا ماجرا به جایی درز پیدا 

ی و عروسی نکند! بدون عروسی و بدون لباس دوماد

ی بخت فرستاد شدند و در همان جا به پای به خانه

بخت سیاهشان امضا زدند. بخت ننگین و آلوده شان 

را! آخر شب  به قتلگاه یکی شدنشان فرستاده شدند و 

ای ترسناک و ای ناخواسته را بنا کردند، آیندهآینده

خوفناک. دایی با چشمان اشکی و دل پر درد از 



 

Romanzo_o 2007 

و را به دست قصابانی به نام پسرک جدا شد و ا

 فهمید! کشتهخانواده سپرد. مرگ که زبان آدمیزاد نمی

ی بخت شدند و صدایشان در میان در و دیوار خانه

ترسناکشان خفه شد. مردند و کسی نفهمید تا حداقل 

روحشان را از وسط بردارد! رهایشان ی بیجنازه

ی هر تتمکردند به امید خدایی که به عنوان تنها امید د

دل دو کودک باقی مانده بود. تنها کسانی که در آن 

مجلس ختم نه شادی! با مهر در آغوششان گرفتند، 

فاطمه و مادر آفرین، خاتون بود. دو زنی که با وجود 

شان پای دو کودک بیش از تمام ظرافت و زنانگی

دیگران باقی ماندند. خاتون در آغوششان گرفت و 

خواند و آن ها را امانت به دعایی زیر گوش هر دو 

خود خدا سپرد، شعور زن چیزی فرای حالت عادی 



 

Romanzo_o 2008 

توانند دانست که دو کودک نمیبود، حتی او هم می

تواند حافظشان امان و امنیت هم باشند و تنها خدا می

هایی باشد. حافظ و یار بی برو برگشتشان در این شب

ه که غم در کنار سیاهی به روی حالشان پرده افکند

بود. آغوش آن دو در اوج آوارگی و بیچارگی 

زیباترین و آرامش بخش ترین آغوش دنیا بود. 

دوست داشتن را با فاطمه آموخت و احساس را از نو 

اش آورد، با نام خواهر روی کاغذ کاهی  دفتر قدیمی

اش به او یاد عشق را فاطمه با ورود داروگ به زندگی

 ی بود.(داد. الحق که خواهر آموزگار خوب
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Romanzo_o 2009 

ی جفت دستانش را بند فرمان کرد و خیره کوچه

خلوت و سوت و کور شد. یادآوری گذشته آزارش 

آورد تا متوجه شود که کجا بوده و داد اما به یاد میمی

داد به کجا رسیده است. دعای خاتون برای او پاسخ 

ای از روی آفرین نگاهش را اما گویا خدا لحظه

برداشت که دخترک با خودکشی سوزناکی به زندگی 

خود پایان داد و داغ روی دل مادرش گذاشت. با 

صدای تلفن از فکر درآمد، دست روی برآمدگی 

جیب شلوار کشید و با حس موبایل، آن را از درون 

با دیدن جیب خارج کرد، نگاهی به شماره انداخت و 

نام ابوالفضل تماس را برقرار کرد و موبایل را روی 

 گوش گذاشت.

 بله-



 

Romanzo_o 2010 

ابوالفضل برخالف همیشه شادابی در صدایش دیده 

 شد. نمی

 کجایی؟-

 دادیار متعجب سکوت کرد و ابوالفضل گفت:

 مردی پشت خط؟-

 مرد جوان تنها توانست لب بزند:

 تازه از خونه مراجعم زدم بیرون و روزی و شب-

سختی رو داشتم، حوصله داد و بیداد و نصیحت هم 

 ندارم. 

ابوالفضل به سرعت قدم از قدم در راهروی بیمارستان 

د ی یکی از پرستارها کوبیبرداشت و ناخواسته به شانه



 

Romanzo_o 2011 

و در همان میان چرخید و با عذر خواستن از او دور 

 شد. 

صبح نشد درست و حسابی گند بزنم به هیکلت! -

همه چیو گفتی به آکام؟ خوشت میاد چرا برداشتی 

 تنش بدی به این بچه؟

نفس عمیقی گرفت و با یک دست ماشین را به 

 حرکت درآورد. 

فهمید، این نصف و نیمه فهمیدن باید همه چیو می-

 مو!کرد بچهاش میداشت دیوونه

ابوالفضل سر به تاسف تکان داد، در سفید رنگ اتاق 

 رد. را گشود و خود را وارد اتاق ک

خودت خوبی؟ صبح خیلی یه هویی شد تماسمون، -

 رفتی پیش مجد؟



 

Romanzo_o 2012 

ای از سینه خارج کرد و با نفس عمیق اما گرفته

 صدایی بم شده پاسخ داد:
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 رفتم اما خب همون حرف های همیشگی!-

را و سخن های مجد اما عجیب بود که حرفی از ری

 در مقابل ابوالفضل به زبان نیاورد. 

 خودت چی؟ تو رو بدون آکام ندیدیم!-

 ی کسل اما تلخی روی لبان مرد را آلوده کرد. خنده

کنم بگذرونم! اومدن فاطمه آروم خودمم سعی می-

مونه ترم کرد...اما نبود آکام مثل یه سیخ سرخ شده می



 

Romanzo_o 2013 

که گذاشتنش رو قلبم و هر ثانیه بوی زهم و 

کنه.یکی از سوختگیش قبل از همه خودمو خفه می

تنم دیشب ترس پونزده سالمو به روم آورد و لقب 

کنم دیگه چیزی برای از م داد! حس میقاتل رو به

 دست دادن ندارم ابوالفضل!

 ابوالفضل روی صندلی چرخشی نشست و لب گزید.

انی به هم ریخت، تو و آکام کی همه چی خیلی ناگه-

 کرد. فکرشو می

 ترسیده به ترافیک مقابل خیره شد و زمزمه کرد. 

 گرده؟به نظرت آکام بر می-

شه شکونم! مگه میخودم قلم پاشو می-

 برنگرده...عجب...!



 

Romanzo_o 2014 

دادیار سکوت کرد و ابوالفضل با چندنفس عمیق خود 

 را به آرامش دعوت کرد. 

دوست داره اما باید بهش زمان  آکام هنوزم مثل قبل-

 بدی تا کنار بیاد. 

 تا کی؟-

جز نفس های عمیق ابوالفضل از پشت خط صدایی 

 مشخص نبود. 

ده خنتا کی باید دق مرگ بشم؟ صورتم به ظاهر می-

 اما از دلم هیچ کس خبر نداره. 

 باز سکوت و باز او گفت:

دلم می خواد بکنمو و برم ابوالفضل! دلم تجربه یه -

 ترسم. خواد اما از وجودش میحس جدید رو می



 

Romanzo_o 2015 

 این بار صدای سردرگم ابوالفضل به گوشش رسید.

 دونم و گیجم.دونم واقعا نمینمی-

دروغ را به راحتی روی لب گذاشت و بدون پاسخ 

 را بحث را به پایان رساند.واقعی و سخن از ری
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زنی من تو رو از خودت دونی اما حرف نمیمی-

 شناسم. بیشتر می

 ولوم صدایش را پایین آورد و افزود:

 را داره؟عاشق شدی؟ اون حس جدید ربطی به ری-



 

Romanzo_o 2016 

نگران بود برای برادرش که حاضر بود قسم بخورد که 

ی درون قلب به عشق و دوست حس گمراه کننده

مرتبط است. دادیار برای انکار با لب زبان داشتن 

 خیس کرد و گفت:

عشق چی؟ کشک چی؟ مگه من یه پسر جوونم -

 داداش؟

آخی عزیزم از کی تا حاال سی و یک سال جزو -

 اد؟ی پیر به حساب میدسته

دیگربحث دادیار خندید و سکوت کرد. کمی با یک

 شکردند تا به خانه برسند، در همان زمانی که تماس

پایان یافت به یاد خواهر که درون خانه منتظرش 

است، لبخند واقعی به لب آورد. فاطمه همیشه 

سرتاسر انرژی مثبت است و همیشه باعث حال خوب 



 

Romanzo_o 2017 

شود. این انتظار برای رسیدن به خانه و دیدار می

شیرین است. کمی به خانه مانده بود که در تصمیمی 

رد و موبایل را ناگهان ماشین را کنار اتوبان پارک ک

ی پسرکش را گرفت. برداشت و از حفظ شماره

هنگامی که از پاسخ او ناامید شده بود، صدای 

ی آکامش در گوشی پیچید و به طور ناگهان با خسته

 فراموش کردن همه چیز، با عاطفه لب زد:

 چرا صدات گرفته جان بابا؟-

سالمی نداد و احوالی پرسی نکرد، همان جمله برای 

 از همه چیز بهتر بود. آکام 

 مشکلی نیست. -

زنگ زدم بگم فردا مدرسه داری، کتاب هاتو برات -

 بیارم؟



 

Romanzo_o 2018 

آکام به تاج تخت تکیه زده، زانوهایش را در آغوش 

 گرفت و مانند بار قبل جوابی کوتاه را نثارش کرد.

 بیار.-
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نفس عمیقی گرفت، دستی را به فرمان چسباند و 

دست دیگر را میان موهای پر پشت و سیاهش فرو 

 برد.

 دستتو عوض کن! آکام پانسمان-

 حال تر از قبل پاسخ داد:پسرک بی

 ابوالفضل عوض کرد.-



 

Romanzo_o 2019 

 حالت خوب نیست بیام ببرمت دکتر بابا!-

 آکام کالفه نالید:

 خوبم، گیر نشو!-

 نگرانتم.-

 توجه به حال بد پدرش غرید:بی آکام

کردی باید نباش، وقتی همه چیو ازم پنهون می-

 بودی نه االن.نگران می

 لب زیرین به دندان گرفت و با صدایی خفه لب زد:

نخواستم حالت بد باشه، نخواستم تصویرت از -

 زندگی خراب بشه!

 این طوری؟-

 پسرک دلخور گفت و دادیار درمانده نالید:



 

Romanzo_o 2020 

کردم که کار باید میکم گذاشتم آکام؟ چیمن چی -

 نکردم بابا؟ از یه بچه چه انتظاری داشتی؟

ازت هیچ انتظاری نداشتم اما حداقل حق داشتم -

بدونم واقعیتو، منت بزرگ کردنمو سر من نذار 

 گندکاری و عذاب وجدان خودتو پای من نذار.

رحمانه تاخت و دادیار سکوت کرد، پسرک چه بی

زد به تنی که آغوشش حرف نه زخم میناجوانمردا

 اول و اخر بود. 

گم نداری حرفی نداری واسه گفتن؟ چون حق می-

 چیزی واسه گفتن. 

 خداحافظ!-

آکام متعجب ماند، انتظار این کلمه را از پدر نداشت، 

خواست، تنش خواستار فریاد پدرش دلش جدال می



 

Romanzo_o 2021 

ه بود تا از خود دفاع کند اما مانند همیشه آچمز شد

 بود. 

 چی؟-

ی این سال ها رو پای عذاب تا زمانی که این همه-

وجدان گذاشتی خونه برنگرد! خواستی برات خونه 

گیرم اما جایی که من تمام عمر و جوونیم سعی می

کردم بهترین رو برات بسازم بر نگرد آکام! حداقل این 

ی خودم واسه روزای سیاهی که طوری شرمنده

فکر کنم عمرمو پای هیچ ندادم. شم...بذار کشیدم نمی

مت ذاشتکاش وقتی دایی گفت بسپارمت به اون، می

رفتم این طوری پیش اون و خودم می

 شاید...شاید...شاید زندگی بهتری داشتی. 

 نفسی نیمه جان از سینه خارج کرد و گفت:



 

Romanzo_o 2022 

کردم داروگ زندگی منی اما ی عمرم فکر میهمه-

خودم ساخته بودم، اشتباه بود...هر چی از تو واسه 

ذارمت...دیگه یه بچه اشتباه مطلق بود. حاال آزاد می

تر کنی بیشنیستی...مرد شدی! برو جایی که فکر می

 دن.ت بها میبه
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جدی بود و از درون فرو ریخته  اما باید پسرک 

 کرد از این زجر و درد! رحم را خالص میبی

آم. زندگی من سراسر یه طوری با این رفتن کنار می-

کردی همیشه باخت بوده و اینم روش. گریه که می

 کردگرفتی...هر کی بغلت میی من آروم میرو شونه



 

Romanzo_o 2023 

حموم شدی. به جز من با هیچ کس آروم نمی

ای که به زبون آوردی به جای رفتی. اولین کلمهنمی

سپرم آکام. من مامان، بابا بود...تو رو به خودت می

 نتوستم پشتت باشم برو تا بقیه پشتت باشن. 

رنگ مات مقابل شد و در دل ضجه زد و ظاهرش بی

 کنترل همه چیز از دست ذهن به قهقرا رفت. 

ری، برو بابا برو گیی من آروم نمیدیگه رو شونه-

 گیری رو پیدا کن. آغوشی که توش آروم می

هایش تاثیر خود را بگذراند و در مکثی کرد تا حرف

 نهایت با خفگی لب زد:

 خدا به همراهت.-
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ای از حوض آبی رنگ قرار داد و آب پاش را گوشه

ی باغچه ماند. ی گل خیس شدهپشت به حوض خیره

را به وجود آورده بود ِگلی که جز به جز تن انسان ها 

گونه خاکی از جنس گل و گیاهان دانست چهو او نمی

توانست بد ذات باشد. آه عمیقی از سینه خارج می

کرد و دست  بند دامن  بلندش کرد. دامن را کمی   از 

زمین فاصله داد تا بر اثر برخورد به زمین خیس، آلوده 

سر  زنشود. با دستی دیگر اما چارقدش را چسبید تا ا

نیفتد که خارج و دیده شدن تار مویی از موهای 

های بلندش ولوله را در این خانه به همراه داشت. پله

 ایایوان را باال رفت، دمپایی های قرمز رنگ را گوشه

ی کنار هم قرار داد و وارد خانه شد. مقابل آینه

کرد ایستاد و راهرویی که ایوان را به خانه متصل می
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فید میان گیس های سیاهش شد. های سمات تار

های سرتاسر سیاهش حیف نبود برای این گیس

سفیدی های ظالم؟ عینک کاچویی را روی صورت 

ش آالیی بیمرتب کرد و جفت دستانش را روی گونه

خود کشید. چادر سفید با گل های ریز را از سر کند 

ی در انداخت، سپس و روی آویز چوبی گوشه

از روی موهایش برداشت و  روسری به رنگ دریا را

های فر پر پشتش داد و در نهایت با تکانی به جنگل

خستگی وارد خانه شد. مانند همیشه فضای خانه 

مملو از صدای جر و بحث پسر و دخترش بود. با 

شنیدن صدای نوایش به تاسف ایستاد و اویی را که 

 کرد را کاوید.پشت به مادر با برادر بحث می
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ای که دختر ارزشی نداشت، دختری زیبا به در خانواده

انصافی اطرافیان به برگ گل دنیا هدیه داده بود اما بی

لطیفش به قدری زیاد بود که گاها غمگین از به وجود 

از میان سینه خارج کرد  شد. آه غلیظیآوردنش می

را به سمت آشپزخانه کج کرد. سرکی به  و راهش

غذای روی اجاق کشید و پس از برداشتن وسایل 

مورد نیاز در فکر روی صندلی میز غذا خوری 

نشست و در فکر مشغول خرد کردن خیار شد. تمام 

. رفتآن روزها با قوا مقابل نگاهش بود و از بین نمی

خیال پاسخ داد که به ما ربطی او گفت و برادر بی

اش به یک جمله بند  ندارد. اما داشت، زندگی هر ثانیه
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توانست زندگی بخرد برای بود و شاید همان جمله می

آن پسرک کم سن و سال و کودکش! اما حال همان 

هایی که روزی در حجله پرتابش کردند آمده بودند 

برای گرفتن جانش! مغموم ظرف استیل را مقابل خود 

 برداشت، اشک کشید و پیاز را از درون آن

ی سوزش پیاز کرد و بدون هراس هایش را بهانهچشم

اشک ریخت، بدون انکار غم سنگین روی دلش! 

صدای داد و فریاد نوا و نوید باعث شد بلند و با 

 اعصابی خراب از همان آشپزخانه فریاد بزند. 

 ام کردید.ساکت! خسته-

ای گردن به سمت در آشپزخانه سپس با وقفه

 چرخاند.

 نوا بیا این جا ببینم، بیا کمک بدو!-
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دخترک نوجوان هیکل تپلش را تکان داد و خود را به 

آشپزخانه رساند، نفس نفس زنان به یخچال 

 خاکستری تکیه داد و گفت:

 بله مامان؟-

زن به ظرف های نشسته درون سینک اشاره زد و با 

پشت دست تار موی افتاده در صورت را به سمت 

 پشت گوش برد. 

ظرف ها رو بشور، یکم کمکم کن، عموت اینا شب -

 میان.

ی پدر چهره دخترک پانزده ساله با شنیدن نام خانواده

 درهم کرد و به سمت سینک حرکت کرد. 

 خبر مرگشون چه خبره هر شب، هر شب این جا؟-
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 سپس زیر لب غر غر کرد.

میان هم که فقط غر غر هاشون نصیب من -

نام اضافه شدن از وقتی شه...بابا بس نیست ایمی

 اومدن.
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دانست، با زن که به خوبی درد دل دخترش را می

 تهدید تیزی چاقو را به سمت او گرفت و غرید:

نبینم حرف برگردونی ها نوا! می بینی که بعد از -

 کنه.ما میرفتن اونا زندگی رو زهرمار 
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سبد را محکم روی ظرف ساالد کوبید و زیر لب 

 واگویه کرد. 

 خبر مرگم با این ازدواج کردنم...!-

نوید خود را از میان چهارچوب در به آشپزخانه 

خوری برداشت و آن را به انداخت، سیبی را از میوه

 هوا پرتاب کرد. 

 غر نزن ضعیفه ظرفتو بشور. -

مت برادرش چرخید و نوا با بغض و خشمگین به س

 چهار انگشت خیس دستش را باال آورد. 

نوید به خدا قسم یه بار دیگه این کلمه رو بیاری -

زنم کنم و میدهنت به بزرگتر و کوچیک تر نگاه نمی

 کنم. دهنتو پر خون می
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 اس.ام جاش تو آشپزخونهای دیگه، ضعیفهضعیفه-

ی قطره اشکی مظلومانه از چشم دخترک روی گونه

 اش چکید اما خود را نباخت و فریاد زد.سبزه

ام پس وظیفه تو هم گمشو بیرون...اگر من ضعیفه-

مثل تمام مردای این خاندان حمالی کردنه، خفه شو 

 بیشعور.

خدیجه عصبی از بحث تکراری میان دختر و پسر 

 صدا باال برد و کف دست روی میز کوبید. 

رفتی وقتی یاد نگساکت شو نوید...برو تو اتاقت و تا -

 با خواهرت چه طوری رفتار کنی بیرون نیا.

خیال کمر به اپن تکیه زد و گاز پسرک نوزده ساله بی

 بزرگی از سیب سبز و ترش دستش گرفت.
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 منظورتون خواهر ناتنی دیگه؟-

هایش معصومانه یکی این بار بغض نوا ترکید و اشک

پس از دیگری پایین آمدند. شیر آب را با شدت بست 

 و به سمت پسر چرخید. 

 خیلی خیلی عوضی نوید.-

خواست از آشپزخانه خارج شود اما با نفرت به سمت 

 اش بود، چرخید.پسر که با اخم خیره

 دقیقا یکی عین بابا و عمویی...مثل همونا.-

تن چرخاند و خواست خارج شود که نوید خود را به 

خواهرش رساند، مقابلش ایستاد و لپ تپل و گوشتی 

 دختر را میان انگشت شست و اشاره گرفت.
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 جنبه.باشه حاال شوخی کردم، بی-

ه عقب هل داد و آشپزخانه توجه  برادر را بنوا اما بی

را ترک کرد. نوید شرمنده به سمت خدیجه چرخید و 

 گفت:

جدی نگفتم به خدا من مثل بابا نیستم...چرا باید -

 شبیه کسی بشم که باعث رفتن مامانمه!

خدیجه به تاسف سر تکان داد، از جا برخاست و در 

حالی که به سمت کابینت برای اضافه کردن مواد 

 ، گفت:رفتساالد می
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حساسه نوید جان سر این کلمه، تو شاید از سر -

شوخی بگی که یه سری چیزا شوخی گفتنشون هم 

ی پدرت این کلمه رو برای درست نیست، اما خانواده

دخترا جا انداختن و انگاری قصد ندارن که تغییری 

 توش ایجاد کنن. 

 نوید شرمنده سر به زیر انداخت و خدیجه لب زد:

برو از دلش در بیار، خدا آخر و عاقبت برو بیرون...-

 ما رو بخیر کنه.

کش کمر دامن را روی کمر درست کرد و اهمیتی به 

. شد ندادپسری که سالنه سالنه از آشپزخانه خارج می

نفس گریخته مواد مورد نیاز را به ساالد اضافه کرد و 

پس از کشیدن سلفونی به روی آن، داخل یخچال 

زها مانند  خوره به جانش قرارش داد. فکر آن رو
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افتاده بود، به خصوص حال که بحث یک سری ماجرا 

ها به میان آمده  و گذشته به روشنایی گذشته مقابل 

دیدگانش درآمده بود. با صدای در، دعایی را زیر لب 

نجوا کرد تا بلکه یک روز دعوا را از این خانه به دور 

و نوید چه  داد، نوانگه دارد. او تاوان انتخابش را می

 گناهی کرده بودند!

 امشب مهمونی داریم، خبر داری که به حمداهلل؟-

باز به سمت سینک حرکت کرد و دستانش را به زیر 

آب گرفت و در همان حال سر چرخاند و نگاه سبز 

 صدرا  را کاوید.

 دونم.می-
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تفاوت روی صدرا کت از تن خارج کرد و آن را بی

راهن سفیدش را باال زد، اپن انداخت و آستین های پی

 خدیجه ناخوداگاه با دیدن حرکت مرد نالید:
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خب اون کتو بردار بذار اتاق دیگه، چرا کار منو دوتا -

 کنی؟می

ای کرد و چشم درشت کرد و با مرد دندان قروچه

 نگاه وحشتناکش پوزخندی کریهی روی لب گذاشت. 

 پس وظیفه تو چیه اون وقت؟-
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 ای به بشقابدیوانه وار کف دست باال برد و  ضربه

روی میز  زد و آن را با شدت به سمت زمین حواله 

های کرد که بشقاب با صدای بلندی روی سرامیک

اش و  شکست. با برخورد به زمین، هر تیکهکرم افتاد 

به جایی پرت شد و زن دست مقابل صورت گرفت تا 

شیشه به صورتش برخورد نکند.  مرد  محکم سر 

های کف زمین اشاره تکان دهد و حقیرانه به شیشه

 زد.

 جمعش کن زر نزن، الیق بیشتر از این نیستی.-

 دست مقابل صورت زن تکان داد و خدیجه با نفرت

صورت شیطانی مرد را کاوید، آخ که جنس بعضی از 

 انسان ها به جای گل از آتش بود.

 نونتو می دم، حرف اضافه نباشه. -
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بار دیگر نگاهش خریدارانه روی زن چرخید و فریاد 

 زد:

وای به حالت خدیجه داداشم اینا میان این خونه مثل -

 دسته گل نشه...اون وقت ببین چی در انتظارته.

صفت عربده زد و پسرک در اتاق خواهر لرزان مرد بی

اش را در آغوش گرفت تا از خشم صدای و ترسیده

پدر در امان باشد. با صدای قدم های بلندی که در 

خانه پیچید نوید ترسیده در اتاق را قفل کرد و نوا را  

 از آغوش خود خارج کرد و روی تخت نشاند. 

 ام.بمون االن می-

های آهسته به سمت ود و با قدمخود در اتاق را گش

های زنی که آشپزخانه رفت اما با ورود و دیدن اشک

مادر نبود اما بیش از مادر خود حق مادری به گردنش 
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داشت، قلبش در گوشه ای از سینه پناه گرفت و  

مچاله شد. با احتیاط دمپایی های کنار آشپزخانه را 

پوشید و یک جفت هم به دست برداشت و وارد 

پزخانه شد. دمپایی ها را جفت شده کنار تن زن آش

 گذاشت و کنار او زانو زد. 

شناسی با پاشو، ناراحت نباش لطفا...بابا رو می-

 کنه!هممون همین طوری رفتار می

ی زن نگاه غمگینش را باال آورد و در سکوت چهره

ی پسر را تماشا کرد. اگر نوا و نوید نبودند یک گرفته

ماند. نوا دخترش بود و خانه نمی لحظه هم در این

توانست با خود همراهش کند اما با نویدی که تنها می

کرد؟ مادر نوید برایش یک نامادری بود باید چه می
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نبود اما مانند نوا پسرک را دوست داشت و به او 

 ورزید.عشق می
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زن جوان سر به سمت پسر چرخاند، در اوج جوانی 

ند شک اگر نوا و نوید نبودو زیبایی پیر شده بود و بی

پیوست. آفرینی که مظلومانه کرد و به آفرین میدق می

به خاک سپرده شده بود و مظلومانه در خود مرده بود. 

ها مانده بود و گناه آفرینی که خونش روی دست

گناه انداخته بودند. فردی بیخونش را گردن فردی 

مظلوم از دل ظلم های به وجود آمده. فردی که از 

کودکی به عین دید که مردانه پای آفرین و پسرش 
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ماند. فردی که نصف سن صدرا را داشت اما مردانگی 

 زد. هایش موج میدر رج به رج کودکانگی

مثل بابات نشو نوید، مثل اونا شدن قشنگ -

 خوبی نیست. نیست...بابات آدم

ش را دراز کرد و دستان نحیف پسرک دستان مردانه

اما پر از چین و چروک زن را میان جفت دستانش 

 گرفت. 

نیستم به خدا، من عاشق نوام مامان! اگر هر چی -

گم از سر کل و کل شوخی. من مثل کسی که از می

شم. همیشه با هر بچگی نذاشته مامانمو ببینم نمی

خوردن رو داشتم...هر وقت  اشتباهی ترس کتک

 رفتم پیش مامان وحشت بابا رو داشتم.قایمکی می

 لحن پسرک کم سن و سال پر از کینه شد و افزود:
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من مثل کسی که هیچ وقت دوستمون نداشت -

 شم. نمی

نگاه پسرک مانند پدرش بود! درشت و سبز اما حس 

درون  آن دو گوی سبز زمین تا آسمان با پدر ظالمش 

اشت. موهای فر و چشمان درشت پسرک از او فرق د

ای به شدت دوست داشتنی ساخته بود. پسرکی چهره

قد و باالیش  که با دیدنش هزاران بار قربان صدقه

دانست او از خون همسر رفت با این که میمی

ها ظالمش است. نگاه باال آورد و چشمانش که به لب

سر  ی لرزان پسرک خورد، دست جلو برد وو چانه

 نوید را به سینه چسباند. 

جانم مامان، معلومه که تو مثل بابات نیستی، تو و نوا -

 کردم. نبودید که من دق می
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نوید خواست حرفی بزند اما با صدای هق هق ریزی 

هم پسر و هم زن جوان با هم سر باال آوردند و 

نگاهشان به نوا  که میان چهارچوب آشپزخانه ایستاده 

 بود، افتاد.
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نوید قبل از مادر از جا برخاست تا جلوی خواهر را 

ی پر از  شیشه بگیرد. با چند برای ورود به آشپزخانه

ای مصنوعی گام بلند خود را به نوا رساند و خنده

 روی لب گذاشت. 

 کنی؟ تپلو چرا گریه می-
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ی سمت راستش را به ستون چسباند، آویز هنوا تن

کریستالی ورودی را از مقابل نگاهش به کنار راند و 

 لب به سمت پایین آویزان کرد. 

 ریخت؟دماغ خودت چرا سرخ شده بی-

ی خواهرش خندید و خدیجه دست به نوید از گفته

زانو گرفت و به سختی روی پا ایستاد، همیشه همین 

و نوا و نوید دستش را برای  خوردبود، او زمین می

گرفتند. دمپایی های رو فرشی را پا زد و بلند شدن می

آهسته از قسمت هایی که شیشه نبود به سمت دختر 

و پسر رفت. کنار آن دو که رسید هر دو را به  ناگهان 

ای مادرانه را روی موهای در آغوش فشرد و بوسه

 نای گذشت و پس از آدختر و پسرش کاشت. دقیقه

دختر و پسر کمکش کردند تا هم آشپزخانه را تمیز 
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کند و هم تدارک مهمانی شب را ببیند، هرچند با 

دلخوری اما مجبور بود. مجبور به سازش  تا روزی 

بتواند از دست این مرد خالص شود. روزانه هزاران 

کرد که به صدرا جواب مثبت بار خود را نفرین می

داشت؟ سنش هجده را  ای دیگرداده بود اما مگر چاره

رد کرده بود و نام ترشیده بر رویش گذاشته بودند. 

اش پی نان خور اضافه نبودند و هنگامی که خانواده

صدرا به خواستگاری اش با یک کودک آمد، با کمال 

ی میل پاسخ مثبت به جای او دادند و حتی اجازه

تصمیم را هم از او  گرفتند و گفتند از خدایت هم 

د که مردی با تفاوت سنی کم از خود، به باید باش

خواستگاری ات آمده است. هرچند که حاضر بود تن 

به ازدواج با مردی مسن بدهد اما حداقل اخالق 
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درست داشته باشد، نه  صدرا که هیچ برای دل خوش 

ی مرد گذاشت کردن نداشت. هجده سالگی پا به خانه

ان روزها و به دو ماه نکشیده نوا را حامله شد. از هم

دیگر نفس خوش از سینه خارج نکرد و از اوج 

ی ی صدرا که بهانهجوانی شد مادر کودک سه ساله

گرفت  و پس از به دنیا آمدن نوا و اش را میمادر رفته

دختر شدنش هم خوردن سرکوفت دختر زا بودنش 

 را!
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دانست و فرقی هرچند که خود، دختر را موهبت می

گذاشت. نوای مهربانش مانند میان پسر و دختر نمی
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دانست روزی ماه درخشنده و با ارزش بود. می

های رسد که که تمام حرفدخترکش به جایی می

ظالمانه را زیر پا بگذارد و مانند ماه بدرخشد. از 

را در کودکی به جرم اشتباه ای که دختر خود خانواده

ان تودیگری به دار آویخته بودند چه انتظاری به می

خارج کرد و نوید که در  داشت؟ آه غلیظی از سینه

حال تمیز کردن میوه ها بود با غم نگاهش را روی او 

ای هایی که گرداند. عاقبت او و آفرین  با خانواده

داده بود شد اما به خود قول داشتند بیش از این نمی

نوایش را یک خانوم کامل و پر از رویا و هدف به 

جامعه تحویل دهد. خود سواد درست و حسابی 

ماند تا آدم نداشت اما زنانه پای دختر و پسرش می

حسابی شوند، نه فقط در جامعه بلکه حتی روزی در 
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زندگی مشترکشان! چند ساعتی گذشت و برادر صدرا 

ه خانه گذاشتند و او به همراه تک دختر و زنش پا ب

تنها ذکر گفت تا بلکه این چند ساعت تمام شود. 

 سان تار مویش شرف داشت به صدرا!هرچند که علی

سان کوبد، علیندیده بود آن طور که صدرا نوا را می

 سان آن طورنازنین را بکوبد یا حتی ندیده بود علی

کند با همسرش رفتار کند! که صدرا با او رفتار می

رچند از همین قبیله بود اما انسان تر! نوید برای ه

پذیرایی کمکش کرد و صدرا از همان اول شروع به 

 زخم زدن کرد.

 کنی؟اون دوتا ضعیفه کجان که تو پذیرایی می-

 نوید خشمگین مشت زیر سینی چای فشرد.

 بابا.-
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ی عموی جوان چهره درهم برد و دست نازنین با گفته

ان سان کالفه به زبکرد و علی به سینه به پدرش نگاه

 افعانستانی نام برادر را روی لب آورد.

برادرش به خاطر وجود خدیجه و کودکانش که از  

فت. گاول فارسی سخن گفته بودند، فارسی سخن می

صدرا با صدای برادر سکوت کرد و نوید پس از 

پذیرایی شرمنده باز به آشپزخانه بازگشت، روی نگاه 

 هرش را نداشت، پسرک!به مادر و خوا
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خدیجه به سختی لبخندی روی لب گذاشت و رو به  

 نوید که به دیوار کنار یخچال تکیه زده بود، گفت:
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 برو مادر، برو تو بشین.-

نوید کالفه دستانش را در جیب شلوار ورزشی فرو 

 گفت:برد و 

 اگر چیزی برای پذیرایی بود...-

 صدا کلفت کرد و با غیرت افزود:

خوام جلوشون خم و صدام کن بیام ببرم....نمی-

 راست بشید. 

نوا که پشت میز غذاخوری چوبی و کوچک نشسته 

ی خود را به قد برادر بود، برخاست و روی پنجه

 ی ته ریش دار او کاشت. ای روی گونهرساند و بوسه

 بون داداشی خوش غیرتم برم. قر-
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ی کوتاهی لپ خواهرش بر حسب نوید با خنده

عادت کشید و از آشپزخانه خارج شد و کنار نازنین 

ی مبل گذاشت در همان نشست و آرنج روی دسته

 هنگام صدای ظریف  نازنین در گوشش پیچید. 

 تو آکامو دیدی؟-

نوید نگاه در صورت دختر عمویش چرخاند و با 

 ر جواب مثبت سوال دختر را داد. تکان س

 طوریه؟چه-

نوید اخمی روی صورت گذاشت و کامل به سمت 

 دختر چرخید.

واقعا فکر ازدواج با اون پسرو داری؟ اسکول، بچه -

 ست ازت فقط دو سه ماه بزرگتره. 
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 پوزخندی زد و به آرامی غرید:

 واقعا فکر کردی آکام میاد تو رو بگیره؟-

 نوید به سرعت گارد گرفت. ینازنین با گفته

 مگه من چمه؟-

 ی دختر زد. ی آرامی به شانهنوید با خشم ضربه

احمق تو هیچیت نیست، پسره تو بهترین نقطه تهران -

 و فول امکانات زندگی کرده. 

 صدا آرام تر کرد و افزود:

 گه بعد توشنیدم باباش از گل نازک تر بهش نمی-

ازدواج کنه؟ اونم چی  انتظار داری بیاد این جا با تو

 کنیم؟تو هفده سالگی؟ مگه تو قدیم زندگی می
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 ی غلیظ گفت:دخترک با لهجه

شه حداقل از این زندگی نکبتی ما بهتره و می-

 خودمو نجات بدم...تازه مالی مگه چی کم داریم؟

شد، فنجان چایی خود را برداشت و باز کمر نوید خم 

 صاف کرد و با صدایی آهسته تر گفت:

فکر کردی اون پسر بیاد زیر یوغ این آدما همون آدم -

مونه؟ برو خداتو شکر کن بابات  شبیه بابای قبلی می

 من نیست.

حبه قندی الی جفت لبانش گذاشت و سر به طرفین 

 تکان داد و با صدایی نافهوم افزود:
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 خوش خیالی ها؟-

صدرا که صدای پسر به گوشش رسیده بود با خشم 

 نام پسرش را روی لب آورد. 

 نوید.-

خیال به کاناپه تکیه داد و باز سر به سمت نوید بی

 نازنین چرخاند. 

اش هم خیالت راحت نازی، بابای اون پسر جنازه-

 ده دست ما، چه برسه خودشو!نمی

ه شد، کمی گذشت و نازنین سکوت کرده به نوید خیر

این بار نازنین دست کنار لب راست کرد و به سمت 

 نوید خم شد. 
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کنن گیرنش قاچاق ردش میگفت میبابا می-

 افغانستان.

نوید با چشمانی گرد شده و شگفت زده با ضرب 

گردن چرخاند که باعث لرز دست و سپس ریخته 

شدن کمی از چای به روی شلوار و فرش دست بافت 

ای فنجان را به سرعت روی میز شیشه شد. پسر

 بازگرداند و با کف دست روی پیشانی کوبید. 

 اه.-

قسمت چایی ریخته بر روی شلوار را چسبید و ناباور 

ه توجه بباز به سوی نازنین چرخید و بهت زده و بی

 اطراف پرسید:

 چی؟-

 نازنین ترسیده دست روی بینی گذاشت.
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 هیش چه خبرته؟-

 زده لب زد:نوید اما متحیر 

 د بنال دیگه با انبردست باید از دهنت حرف بکشم؟-

 فهمدشفتگی_مرا_داروگ_می

  

478 

قید شانه باال انداخت و با گزیدن لب سر به نازنین بی

سوی جمعیت چرخاند و با مشغول دیدن پدر و 

عمویش و مادری که  پیش زن عمو رفته بود باز به 

  سمت نوید چرخید.

 زدن شنیدم.منم وقتی داشتن تلفنی حرف می-
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شه؟ مگه اسباب بازی که بگیرنش و ببرنش مگه می-

 افغانستان؟ پسره همه زندگیش این جاست...

نه توجه به نازنین تبا شنیدن بحث میان پدر و عمو بی

 به سوی آن دو چرخاند.

 یعنی می خواید پسره روی بفرستید افغانستان؟-

سان قلپی از چای فنجان درون دست نوشید و علی

 سر به تکان داد. 

 آره انشاهلل! -

نوید  کالفه و عصبی سر تکان داد و  دستی را به 

عالمت نفهمیدن در هوا چرخاند. چرا متوجه 

 شد؟ هایشان نمیگفته
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زنید؟ عمو مگه راجع به عروسک دارید حرف می-

و سال منه!  گید یه پسر همسناون پسری که ازش می

بچه نیست که بخواید بزنید زیر بغلتون بعدشم بگید 

 بای بای ما رفتیم.

های پسر سان  عالرغم باال و پایین پریدنعلی

خیال قندی در دهان گذاشت و صدرا خونسرد  و بی

 به جای برادر پاسخ داد:

 آد یا به زور!یا به خواست خودش می-

شد بالشتک نوید با صدایی که از ته حلق خارج می

 مبل را میان انگشتانش چالند. 

 چرا؟ -

 سان به جای صدرا پاسخ پسرک گمراه را داد:علی
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چون اون پسر حق ماست! چون به جای قتل باباش، -

 پسرش حق ما بود.

از کجا معلوم که قاتل باباش باشه؟ اصال قاتل باشه -

بازم حقی نداریم که یه بچه رو از تنها عضو 

 کنیم.اش جدا خانواده

صدرا خشمگین روی پسرش صدا بلند کرد و 

و مملو از جرمش را روی یک  های زرد شدهدندان

 دیگر فشرد.
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شرفش باید اون پسر حق ماست نوید...بابای بی-

جواب این همه سال فرارش رو بده. شده مثل سگ 

 گیرم. ثافتو جلو بچه اش بزنم...آکام ازش میاون ک

 با افتخار سر باال آورد و دست زیر چانه نهاد. 

ی پسری ماست و باید پیش خودمون آکام نوه-

باشه...آفرین برعکس یه سری ها خوب بلد بود پسر 

پهلوون تحویلمون بده...ماشاهلل عکس پسرشم دیدم 

مام رضا تو باطن هفده سالشه اما هزار ماشاهلل، ا

 حافظش باشه عین یه مرد کامل.

 نوید متحیر لب با زبان تر کرد.

زنی بابا، درباره راجع به گوشت قربونی حرف نمی-

زنی که هفده سال با باباش زندگی یه آدم حرف می
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کرده....درباره پسری که الی پر قو بزرگ شده داری 

 حرف می زنی!

خیال جفت دستانش را در هوا به هم صدرا بی

 چسباند و  کش و قوص داد. 

ده برابر اون آت و آشغال های بابای قاتلشو -

 ریزیم به پاش!می

سان چرخید، دلش برای پسر نوید به سمت علی

سوخت، برای پسری که ای که به چشم ندیده میعمه

 قرار بود گرفتار اسارت این خاندان شود. 

ن چه ظلمیه؟ این چه دوست داشتنیه؟ دارید عمو  ای-

ای رو که زنید؟ گند و گوه گذشتهچیو هم می

خودتون هم از راست و دروغش خبر ندارید؟ اصال 
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د، گیاز کجا معلوم قتل بوده باشه وقتی خودتون می

 گفته خودکشی بوده؟می

اش را خاراند و به برادرش سان در فکر چانهعلی

 نند همیشه بی فکر گفت:خیره شد، صدرا اما ما

 به تو مربوط نیست این چیزا، پاشو گمشو اتاقت.-

 نوید اما بی توجه به توهین از سمت پدر لب زد:

این جنایته بابا! این که یکی رو از همه کسش جدا -

 کنید خود جنایته.

پسر سر تکان داد و موهای فر بلندش در پیشانی و 

رسیده به مقابل نگاهش افتاد، نوا از آشپزخانه ت

برادرش خیره شد و در دل خدا خدا کرد تا نوید به 

 بحث خاتمه دهد. 



 

Romanzo_o 2063 

 نوید هری تو اتاقت.-

قبل از ان که پسر باز حرفی به زبان بیاورد، از جا 

برخاست و به سمت پسر کم و سن سالش خیز 

شرت سفید کرد، او را ی تیبرداشت و دست بند یقه

تاسف حاضرین پسر از جا بلند کرد و در برابر نگاه م

 را به میان خانه انداخت.
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نوید به سختی تعادل خود را با کمک  ستون میان  

 خانه حفظ کرد و روی پا ایستاد.

ی مقابلش به تاسف سر تکان سان با دیدن صحنهعلی 

 داد و )نچی( به لب آورد. 



 

Romanzo_o 2064 

 صدرا.-

توجه و با دست سنگینش روی کمر صدرا اما بی

ی نوید از پسرک الغر اندام کوبید و هنگامی که چهره

درد در هم فرو رفت، او زخم روی درد و غرور 

 پسرک پاشید. 

عین مادرت بی لیاقتی گمشو تو اتاقت تا مثل خر -

 نگرفتم بزنمت و این جا عر عر کنی.

پسر برادرش از جا سان با دیدن سر به زیر علی

برخاست و به سمت صدرا گام برداشت، از پشت 

بازوی اویی را که نگاه ترسناک و خوفناکش  را در 

صورت پسر انداخته بود، گرفت و کشان کشان به 

اش سمت مبل بردتش...مردی طوری به پسر ترسیده



 

Romanzo_o 2065 

خیره شده بود که به جای سبزی نگاهش را تنها 

 لرزاند.نوید را میسفیدی گرفته بود و همین تن 

 کار نوید داری؟بسه...چی-

ی میز کوباند، خود صدرا خشمگین مشت روی شیشه

را روی کاناپه انداخت و در صورت نوید که میان 

 سالن خانه ایستاده بود، فریاد بر سر انداخت. 

زنه، باید چند تا بزنم تو دهنش و یه زر زیادی می-

 دور طعم کمربند بچشه تا آدم بشه. 

سپس  صدا روی سر انداخت و نسبت به خدیجه که 

با چشمان اشکی به غرور خورد شده پسر جوانش 

 خیره شده بود، توپید.
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تربیت توی گوساله است ها...جای پسر یه دختر -

بچه احمق تحویلم داده...الحق که لیاقتت زیر دست و 

 پا بودن.

خدیجه با بغض داخل آشپزخانه رفت و به کمک 

لی سان روی صندلی نشست و از روی زهرا، زن ع

 دامن،  به ران پاهایش چنگ زد.

سان  در آن سمت خانه عصبی از رفتار برادرش علی 

 غرید:

 بسه صدرا.-
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سپس سر به سمت نازنین بغ کرده چرخاند و به زبان 

 خودشان گفت:

 به مامانت بگو آماده شه بریم. برو -

نازنین خود را کشان کشان به آشپزخانه رساند و رو 

به نوید که میان سالن ایستاده سر کج کرده بود ایستاد 

 و گفت:

 ببخشید به خاطر ما این طوری شد.  -

پسرک با درد چشم بست و نازنین به سمت آشپزخانه 

ن سادوید پس از پنهان شدن دختر در آشپزخانه ،علی

 با کف دست به پهلوی ران برادر کوبید.

 مرد حسابی این چه رفتاریه با زن و بچه ات داری؟-
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صدرا جلوی برادر حرفی به زبان نیاورد و تنها دست 

 به پیشانی گرفته، برای بعد از رفتن برادر نقشه کشید. 

کنم بریم خودتو آماده کن همین روزا خبرت می-

زیادی طوالنی شد. یکم سراغ اون توله...این ماجرا 

 خاتون بهتر بشه، بریم.

 سان افزود:صدرا نگاه باال آورد و علی

خاتونم با طرفداری ها و نفرین هاش به خاطر اون -

 دیوث و توله اش عاصیمون کرده. 

 سپس پوزخندی به لب آورد و با نفرت مجددا گفت:

من یه حالی از اون پسره بگیرم که اون سرش ناپیدا، -

جلوم مثل سگ باید له له بزنه واسه یه دقیقه دیدن 

پیچونه؟ بد پسرش! مارو دور می زنه و بچه می

 ده. تاوانشو می
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 صدرا سر تکان داد و حرف برادر را تایید کرد. 

هر وقت بگی بریم داداش، فقط خاتون نفهمه، که -

می گیره. این ماجرا باید خیلی وقت باز جلومون رو 

 شد.پیش تموم می

سان در سکوت غرق نگاه برادرش شد و پس از علی

چند ثانیه با ظاهر شدن نازنین و زهرای آماده با 

خداحافظی سرسری  از خانه خارج شدند و پس 

رفتنشان خدیجه تنها ذکر زیر لب گذاشت تا مرد به 

درا در قاب سراغشان نیاید. اما با ظاهر شدن ص

آشپزخانه با کمربند چرمی به دست اشهد خود را 

 خواند.
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مرد نگاه خشمگینی را نثار کرد و بدون حرف دست  

در چارقد سر زن انداخت و بی توجه به خفگی او، 

لگد او را  خدیجه را کشان کشان به  سالن  برد و با

میان خانه انداخت و چندین بار کمربند چرم را دور 

دستش چرخاند. نگاه گذرایی به جسم لرزان زن 

انداخت و سگک آهنی و سخت کمربند را روی تن 

ای اهمیت به جیغ خدیجه پایین آورد و بدون ذره

ای از تن او دردناک زن، باردیگر کمربند را روی نقطه

نشست  و حال خراب و  فرود آورد. کنار پای زن

ی او را نادید گرفت.  دوباره دست به رنگ پریده

روسری افتاده بر دور گردن زن انداخت و آن را میان 

دست پیچاند و خفگی را ذره ذره به همراه کبودی به 
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ی زن جان خدیجه تزریق کرد، حتی با خر خر سینه

هم دست بر نداشت و نیشکون دردناکی از پهلوی او 

به سرعت سیلی محکمی را در همان نقطه گرفت و 

فرود آورد. نوید با صدایشان به سرعت از اتاق خارج 

شد و تنها در حرکت ناگهانی  در اتاق نوا را که به 

خواست خارج شود را از تازگی به اتاق رفته بود و می

توجه به داد و فریاد خواهر  به سمت پشت قفل  و بی

یدن رنگ سرخ و مادرش قدم تند کرد. پسرک با د

کبود صورت مادرش بدون آگاهی از عوارض کارش 

ی پدر کوبید و خم شد و با تمام قدرت تخت سینه

 عربده زد:

 دست از سرش بردار چی می خوای از جونمون؟-
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های دردناک صدای فریاد پسر در صدای سرفه

خدیجه در هم پیچیده بود و نوید با غضب قدم 

م تر  تن پدر را به دیگری به جلو برداشت باز محک

 عقب راند.

کنی؟ ما چه گناهی کردیم دست تو چرا ولمون نمی-

 افتادیم؟

 خشمگین دندان روی هم فشرد و فریاد زد:

 همه بدن؟ فقط تو خوبی؟ همه بی شرفن؟ -

توجه به عواقب کارش مشت به شکم پدر کوبید بی

اما صدرا خم به ابرو نیاورد و نوید دست مقابل 

 پدر تکان  داد. ی حیرانچهره
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شرف تر از تو هم مگه هست که همیشه  سگ بی-

مست می کنی و میفتی به جون خانواده ات؟  همیشه 

زنی و این بار تو حالت عادیتم افتادی به مست می

 جونمون؟ معتاد شدی به کتک زدن؟

پدر و پسری از بین برداشته شده بود، در  تمام حرمت

 واقع صدرا نگذاشته بود که حرمتی به میان بماند.

بسه هر سری تنمون تو لرزه اس از دست تو! همه -

 رو نیش می زنی...همه رو عاصی کردی. 

ی دردمند خسته صدا پایین آورد و صدایش در ناله

 خدیجه که نام پسرک را به زبان میاورد گم شد. 

 ای به خدا باید درمان بشی...تو دیوانه-
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با دست سر تا پای پدر را سانت زدو تلخندی به لب 

 آورد.

 شه.آدم عادی این طوری نمی-

ی ترسناکی کرد و به سمت پسر قدم صدرا خنده

 برداشت. 

 کنی.جسور شدی؟ صدا کلفت می-

پسرک قدمی به عقب رفت و صدرا همان گام را به 

ه برای پیش نرفتن مرد افتان و جلو برداشت و خدیج

خیزان در همان حالت دراز کشیده و هراسان به 

 ی شلوار او چنگ انداخت. پاچه

 مو، نامسلمون.ولش کن بچه-
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نوید پسرش بود، از خونش نبود اما از سه سالگی در 

آغوش خود بزرگ شده بود. پسرک باز هم بغض 

 ای احساس تنهاییکرده و ترسیده عقب رفت و لحظه

اش به جانش بغض نگاهش را ترکاند. پدر خونی

ب کرد برای آسیاش التماس میافتاده بود و مادر ناتنی

ی ناتنی زن، نرساندن به او! صدرا بی توجه به زمزمه

پا از دست او خارج کرد و همان را محکم به 

توجه به صدای جیغ های زن کوبید و بیسینه

رش از های دختوحشتناکش از درد و صدای ضجه

پشت در اتاق به سمت نوید حرکت کرد. کمربند را 

ی اول را در صورت پسرک فرود باال برد و ضربه

 آورد و نوید بی اعتنا  به درد لب زد:
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 تو سادیسم داری بدبخت، خوشت میاد از آزار بقیه.-

ی روی پهلوی پسر نشست و نوید باز با  کمربند بعد

 حسی  و جرئت لب زد:با بی

همین االن بمیری با افتخار مهر یتیم بودنو می زنم -

 رو پیشونم بابا.

صدرا با خشم از گستاخی پسر مشتی در پهلویش 

کوباند و نوید را به زمین انداخت و بعد از آن  صدای 

ا ه رضربات در جای جای تن پسر بود که سکوت خان

 شکست.
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نوید مانند جنین در خود جمع شد و هیچ نگفت تا 

مبادا از صدای دردناکش خواهر و مادر را به هراس 

ه ی کتک ببیندازد! خدیجه اما از لرزی که با هر ضربه

جان پسر میفتاد، خوف برش داشت و کشان کشان 

خود را به نوید رساند و مقابل صدرا قد علم کرده 

کمربند به دست داشت گذاشت دست روی دستی که 

 اش در گوشو با بغضی ترکیده، صدای ملتمستانه

 صدرا پیچید.

ی خودتو داری می زنی...ولش توروخدا صدرا، بچه-

 کن کشتی بچه رو.

ی نوید ترس را به جانش انداخته بود و شتاب سینه

خواست پسرک را از ضربات احتمالی بعد از تنها می

 این حفظ کند. 



 

Romanzo_o 2078 

 کنم ولش کن...میخواهش -

 ی مرد چسباند. ناچار و با اکراه کف دست به سینه

 بچگی کرد تو بگذر. -

صدرا نگاهش را از جسم خونین و زخمی پسر 

گرفت و به نگاه زن داد و در همان زمان کمربند را از 

دستانش رها کرد، به سمت در حرکت کرد و از خانه 

ر، بر خارج شد. با خروج او زن ضجه کنان کنار پس

خاک نشست و تن خونی نوید را به سختی بلند کرد 

و با زجر و آه در آغوش کشید. هیستریک دست روی 

 موهای فر و خونی پسرک کشید.

 جانم مامان، جانم دردت به جونم.-
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روسری دور گلویش را باز کرد و به آرامی روی 

صورت نوید کشید تا از حجم خون های صورت 

 پسر بکاهد.
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نوید به سختی بازوانش را دور کمر خدیجه حلقه  

 ی او چسباند و لبکرد و پیشانی دردناکش را به شانه

 زد:

 مامان.-

ی پسرک، بغض خدیجه ترکید و با صدای گرفته

گرانه تر به آغوش  خود پسرک را محکم تر و حمایت

  فشرد.
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 بمیرم برات نویدم...بمیرم مادر، تنتو خونی نبینم. -

به  شان ترکید و قطره قطرهپناهیآسمان با بغض از بی

پنجره برخورد کرد. آسمان چهارفصل هم به روش 

خود، دلگیر  طلب بخشش  کرد به جای مردی که 

رحمانه زخم زده و رفته بود. نوا در اتاق اشک بی

 ن در آغوش هم.ریخت و خدیجه و نوید خونی

های ظالمش حیرت زده خدا هم گاهی از خلق بنده

هایی که از حیوان پست و خوارتر بودند ماند، بندهمی

و نام اشرف مخلوقات برایشان زیادی حیف بود. دل 

آسمان گرفت و خشم خدا بر سر صدرا فرو ریخت. 

ای مردی که جز ظلم نیاموخته بود و قلبش از تکه

بود. سنگ در مقابل اشک و آه این سنگ ساخته شده 

شد و شاید باید گفت صدرا از سنگ خانواده نرم می
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کند و هم پست تر و پایین تر بود. خدا صبر پیشه می

اندازد که کند و طوفان به را میروزی چنان طغیان می

هیچ کس جلودار خشمش نشود و آن روزصدرا اولین 

 شود. نفر گرفتار این خشم می

ی نقش بسته بر نگ نیم نگاهی به مقالهبا صدای ز

ی لپ تاپ انداخت. صندلی را به عقب روی صفحه

فرستاد و با گذاشتن دستی بر روی گردن از اتاق 

خارج شد و به سمت در مطب رفت. هیچ مراجعی 

ی قرار نبود  بیاید و او تنها آمده بود تا از فضای خفه

ا ن رخانه فاصله بگیرد. بدون آن که از چشمی بیرو

چک کند در را گشود و با دیدن شخص پشت در 

را با لبخندی شیرین سر کج شگفت زده ماند، که ری

 کرد و او را از بهت خارج کرد.
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 سالم سالم.-

دادیار قدمی به عقب برداشت و راه را  برای دختر باز 

 تاج ابرو باال فرستاد و شوک زده خندید.کرد . 

 تو؟ این جا؟ خبر ندادی؟-

 را تنها به تبسمی اکتفا کرد و با کنجاوی وارد شد. ری

 مراجع نداری؟ -

 به سمت دادیار عقب گرد کرد و گفت:

 در بسته بود آخه!-

 دادیار در را بست و با تکیه به آن سر تکان داد:
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به ذهنم استراحت  نه دیگه...یه چند وقتی می خوام-

 کنم.بدم، مراجع قبول نمی

 به خاطر آکام؟-

 ی دختررا آرام زمزمه کرد اما دادیار به راحتی گفتهری

 را شنید.

 گرده.آکام بر می-

 را چشم ریز کرد.ری

 چه مطمئن؟-

اش نفس دختر دادیار شیرین خندید و باز چال گونه

 را بند آورد. 

 ناسم! شمن پسرمو و خشمشو خوب می-

 سر تکان داد و شانه به در تکیه زد.
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 آکام نفسش به نفس من بنده!-

موبایلش را از روی میز منشی برداشت و به سمت 

 ی دختر گفت:را گرفت و در قبال نگاه بهت زدهری

 خوای امتحان کنیم؟می-

های سنگین درون دست را روی میز را کیسهری

 گذاشت و دست درون جیب مانتو فرو برد.

 چه طوری اون وقت؟-

کافیه به آکام زنگ بزنی و بگی یه اتفاقی برای من -

 افتاده و عکس العملش رو ببینی رفیق!

 را لب گزید  و ناخوداگاه لب زد:ری

 خدا نکنه اتفاقی بیفته...برات.-
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را در دل افزود که ای کاش دادیار مات ماند و  ری

ان برفیقش نباشد، او تصمیمش را در برابر مرد مهر

مقابل گرفته بود. او را به عنوان رفیق مانند امیرپارسا 

خواست، ساعت ها به این ماجرا فکر در کنارش نمی

کرده بود و در نهایت خود را مقابل مطب مرد یافته 

ی بود.  یک هفته ای از آن روز و مقابل خانه

امیرپارسا گذشته  و او از آن روز سومین باری بود که 

ی توکلی ها کرد. دوبار دیگر در خانهمرد را دیدار می

 و این بار هم در مطب خود مرد!
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اش با مرد بدون آنکه خودش و او هر سری رابطه

 شد.بخواهد صمیمانه تر می

 پارسا بهتره؟-

 را شانه باال انداخت و پاسخ داد:ری

 آخرین جلسه اش منم ندیدمش.از -

 آخرین جلسه یکم باهام بیشتر راه اومد.-

را که تصمیمش را گرفته بود، سر باال آورد و تیر ری

 بهت را سمت نگاه مرد انداخت. 

 امروز رو می شه راجع به پارسا حرف نزنیم؟-

ی قبل از آن که از زبان مرد سخنی خارج شود، جمله

 خود را تکمیل کرد. 

 ا پارسا، بلکه هیچ کس.نه تنه-
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 ی دختر، سر تکان داد.دادیار سردرگم از گفته

 هر طور بخوای.-

را نگاهش را از سیاهی چشمان مرد که با عینک ری

ی زینت داده شده بود گرفت و روی رگ باد کرده

 اش رساند. پیشانی

 عینکی هستی؟-

دادیار دست به سمت عینک برد و آن را از روی 

 چشم برداشت. 

 نم. زنه، موقع استفاده از لپ تاپ یا کتاب خوندن می-

 ت:ای گفنگاه دختر روی مرد ثابت ماند و پس از ثانیه

 اما من عینکیم!-

 دادیار متعجب گفت:
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 ندیدم تا حاال بزنی که!-

آن  یدختر خود را به سمت میز منشی کشاند و به لبه

توانست به مرد چسبید، از آن فاصله راحت تر می

 اشراف داشته باشد. 

 گیرم. شم و سردرد میعادت ندارم بزنم، عصبی می-

 دادیار سر کج کرد و اخمی روی چهره نشاند. 

 شن اما!چشمات ضعیف می-

 دختر سکوت کرد و دادیار افزود:

 چشمات نیست؟  حیف-

 بزنم؟-



 

Romanzo_o 2089 

دادیار چشم ریز کرده خیره دختر شد، او اشتباه 

کرد یا واقعا لحن گفتمان دختر نسبت به همیشه می

 تغییر کرده بود؟

 چی؟-

ی سینه قفل کرد و را دستانش را روی قفسهری

 انگشتانش را درهم فشرد تا خود را لو ندهد. 

 عینکو!-
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 بزن.-

 دخترک این بار خیلی ساده لب زد:
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 باشه.-

سپس به سمت وسایل روی میز چرخید و نگاه 

 کنجکاو دادیار را سمت خود کشاند. 

 تا حاال از دستپخت من نخوردی فکر کنم!-

دادیار با تکان سر پاسخ دختر را داد و جواب سوالش 

 را نقض کرد. 

 کیک از دیشب مونده بود...! یکم-

 قبل از ادامه دادن، دادیار پرسید:

 دیشب چه خبر بود مگه؟-

را لبخند ملیحی روی لب آورد و با یادآوری ری

 های از ته دل برادرش  به سمت دادیار چرخید.خنده
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تولد رائین بود، بیست و پنج سالش شد...با دوستاش -

 هماهنگ کردیم تو زمین تمرین براش تولد

بگیریم...رائین باید محکم بمونه تا بتونه برگرده! 

 دکترش خیلی امید داره که رائین باز بتونه بازی کنه.

 دادیار به ناگهان و ناخودآگاه لب زد:

 خیلی مهربونی.-

 چی؟-

 ی دختر ماند. را بهت زده پرسید و دادیار خیرهری

 قدر مهربونی؟با همه ان-

رفین تکان داد و را به لطافت برگ گل سر به طری

 لبانش به نوازش باد روی هم تکان خورد:

 نه...-
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 پس؟-

ه توجه بدر مقابل پاسخ مرد تنها نیشخندی زد و بی

مات شدنش به سمت کیسه ها چرخید و سخن قبلش 

 را از سر گرفت.

امروزم ناهار با من بود، یادم افتاد تنهایی، گفتم بیارم -

 برات.

اش را در ن کشید و چانهدادیار لب زیرینش را به دندا

 گودی گردن کشاند. 

رفیقیم دیگه؟ من و پارسا تو هر شرایطی به فکر هم -

 بودیم. 

 دادیار دست به پهلو گرفته به دختر خیره شد. 

 چه خوب، خدا بده از این رفیقا!-
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 انداخت و گستاخانه لب زد: دخترک چینی روی بینی

 داده دیگه، پس قدر بدون.-
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صدایی مطلق لبخندی به لب آورد ، دادیار در بی

قدمی به عقب برداشت و جفت دستانش را در شلوار 

جینش فرو برد. در همان زمان که نگاه مات مرد روی 

را دو ظرف بزرگ غذا را درآورد و دختر بود، ری

 روی یک دیگر قرار داد. 

 ناهار خوردی؟-
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چپ  تکانی به تن خود داد و پای راست مقابل پای

 آورد. 

 نچ، وقت نکردم. -

ی دیگر کرد و را کنجکاوانه دست بند کیسهری

 پرسید:

 هر روز همین بساطو داری؟-

تقریبا، البته خواهرم پیشم بود اما دیشب رفت خونه -

 ابوالفضل. 

 ی کیسه را به سختی گشود.را گرهری

گی از برگشتنش مطمئنی؟ به خاطر آکام؟ مگه نمی-

 کنی. تو نقض  میخودت که حرف خود
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ی مرد را طی کرد و در نهایت نفس عمیقی راه سینه

 راه ریه را طی کرد و خارج شد. 

درسته اما من روز بدون آکام نداشتم، ادعای خوب -

 اس.بودن...مسخره

 آره خب...حق داری.-

دخترک ظرف ماست آماده را از داخل کیسه درآورد و 

خید اما ناگهان و بدون پیش فرض به سمت مرد چر

ی مرد باعث شد لب به دندان بگیرد و نگاه خیره

 محتاط لب بزند:

 تونم بازش کنم.ناخن من کاشته نمی-

لبخند روی لب مرد پررنگ تر شد و به سمت دختر 

را حرکت کرد، ظرف پالستیکی ماست را از ری

اش ای با برخورد انگشتان دست مردانهگرفت و لحظه
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د ، گر گرفته، عرق سربا پوست ظریف و لطیف  دختر

ی کمرش جاری شد و مات ظرف ماست روی تیره

شد. به سرعت اما به خود آمد و سعی کرد جو را 

تغییر دهد بنابراین انگشت سبابه و شستش را به 

 ی ظرف ماست گرفت و آن را گشود. گوشه

 شما دخترا هم با این قر و فرتون!-

 گفت:را در ظرف غذا را برداشت و در همان حال ری
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مثال شما کم از ما دارید؟ مردم، مردای قدیم االن که -

ماشاهلل هزار تا ماسک و ژل و تافت و پودر  به 
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زنید تازه کسی هم به شون دست بزنه موهاتون می

 انگاری به ناموستون دست زده.

 فضای سالن را پر کرد. ی دادیارقهقهه

 زنم واال!عجب من که هیچی نمی-

 را سر باال آورد و در نگاه سیاه مرد چشم ریز کرد.ری

دروغ زشته آقای دکتر! حداقل این چیزایی که رو --

 ن. میز آکام بود رو از رائین فهمیدم که چی چی

 آکام که هیچی...-

 به سمت آشپزخانه رفت و سپس گفت:

شد کل درآورده، دختر اگر میپسره پدر منو -

 فروختم.زندگیمو پای لباس و قر و فرش باید می

 را صدا بلند کرد:وارد آشپزخانه شد و ری
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 فعال که از ما بدترین.-

دادیار هیچ نگفت و با خنده سر تکان داد. دو بشقابی 

را و قاشق و چنگال برداشت به همراه ماگ خود و ری

ر دستش را داخل و از آن جا خارج شد. وسایل د

اتاق خود برد و روی میز گذاشت، از همان جا اما 

 صدایش را به گوش دختر رساند. 

 بیا این جا، اون جا میزش بلنده. -

سپس برای کمک به دخترک از اتاق خارج شد و پس 

قدم با از برداشتن بسته های روی میز این بار  هم

ر را به اتاق بازگشت. ظرف های غذا را هم کناری

 بقیه روی میز نهاد و به دختر اشاره زد.

 بشین. -
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ی چک کردن از روی میز موبایل خود را به بهانه

برداشت و با دیدن تماسی پاسخ داده نشده از سمت 

اش را آکام، نگران تای ابرویی باال انداخت و شماره

گرفت. آخرین بار شنیدن صدایش به چند روز قبل و 

را خشیدی مقابل ریشد. با ببهمان بحث ختم می

نشست و موبایل را روی گوش قرار داد. بوق سوم به 

چهارم نرسیده، صدای پسرک در گوشی پیچید و دل 

 ناآرام مرد کمی قرار گرفت. 

 الو بابا!-
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 با به گوش رسیدن شلوغی از پشت خط، چهره درهم

 کرد و پرسید:

 کجایی؟-

صدایش برعکس همیشه جدی بود و ناز پسرک را 

نکشید. آکام از اکیپ دوستانش فاصله گرفت تا 

صدایش بهتر به گوش پدرش برسد، سپس چسبیده به 

دیوار پشتی مدرسه، گوشی را روی گوش دیگر قرار 

 داد. 

 پشت خطی بابا؟-

 هستم، بگو حرفتو!-

به دندان گرفت و  ای از لحن پدر لبآکام لحظه

 زمزمه کرد:
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 قهری؟-

 نه حرفتو بزن، کار دارم. -

 آکام لجوجانه اما پاسخ داد:

 ری.گفت مطب نمیچه کاری؟ ابوالفضل می-

جا به کاناپه تکیه زد و در مقابل نگاه خسته از تنش بی

 را گفت:ی ریخیره

 خوام ناهار بخورم اگر اجازه بدی!می-

 من مزاحمم؟-

ندی گرفت و نام پسر را روی لب کالفه نفس بل

 گذاشت. 

 آکام. -

 ده. م فرصت ببابا به خدا بر می گردم، فقط یکم به-
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 ی مورد نظر را کامل کرد. گفت و در سر نقشه

هر کاری دوست داری بکن، دیگه کاری به کارت -

 ندارم. 

ی پسرک لرزید و لرزشش را پای سرمای هوا چانه

 گذاشت نه بغض نشسته در گلو!

 بابا! این طوری حرف نزن...-

 نتوانست حرف دیگری بزند و به جای آن افزود:

 واسه چی زنگ زدی؟-

اش را به طور کامل به آکام قد بلند و هیکل چهار شانه

دیوار تکیه زد، دست آزادش را در جیب فرو برد و 

ی یک دیگر نگاهش را به دوستانش که در سر و کله
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شان چه بود و او کوبیدند دوخت، آن ها دغدغهمی

 اش چه بود.دغدغه

 از من رو بر گردوندی؟-
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را با یادآوری نیاوردن کیک از جا برخاست ناگهان ری

 حواس گفت:و بی

 آم.االن می-

 ای بهت زده لب زد:آکام با شنیدن  صدای زنانه

 بابا؟کی بود -

 عصبی از جا برخاست و غرید:
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آکام...نه ازت رو برگردوندم و نه هیچ کوفت -

ای...عاصیم کردی، یه روز اسم قاتل به دمم دیگه

 کنی.بندی و روز بعدی این طوری روانیم میمی

مکثی کرد و محکم سر تکان داد، طوری که درد 

عمیقی پشت سرش را در بر گرفت و ناخودآگاه کف 

 روی بخش دردناک نشست.دست آزادش 

کار باید بکنم باهات بچه؟ تو همه چیز منی من چی-

دم بهت به دونی اما اجازه نمیآکام...اینو خوب می

ام با من بازی کنی. اگر منو و زندگیمون خاطر عالقه

ی خودت، اگر رو دوست داری...پس برگرد خونه

خوای، بگو پس منم برای خودم زندگی جدا می

 درست کنم.  زندگی جدا
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ای به دیوار زد و سپس موهای خود را با کفش ضربه

 از پشت به چنگ گرفت. 

خسته ام کردی، پیرم کردی به خدا آکام...نه -

 کار کنم. دونم باید باهات چیفهممت، نه میمی

پسرک سر به زیر انداخت و دست در گودی کمر 

 خود فرو برد. 

 ببخشید. -

 زد. مش موج میپشیمانی و درد در تک تک کال

ها تونم تنگردم، من نمیفقط به من وقت بده...بر می-

 زندگی کنم بابا، بدون تو زندگی کردن رو یاد نگرفتم. 

 مکثی کرد و مجددا گفت:
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یادم ندادی تنهایی رو! کاش بلد بودم تنهایی رو! -

 کردی. کاش لوسم نمی

ناگهان از دیوار فاصله گرفت و دست از پشت کمر 

 د و همان را محکم روی صورت کشید. خارج کر

 رن بیرون تا شب، برم باهاشون؟دوستام دارن می-
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دادیار به آرامی پلک روی هم گذاشت و لب به دندان 

گرفت. در همان لحظه دختر وارد اتاق شد، به سمت 

مبل حرکت و روی آن نشست. نگاه مردجوان سوی 

های چرم روی قامت او پرواز کرد و همزمان  با بوت
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زمین ضرب گرفت. نفس خود را ازاد ساخت و از 

 آکام پرسید: 

 ری؟کجا می-

ستانی پس از  شنیدن زنگ تعطیلی هر پسران دبیر

کدام به سمتی پخش شدند  و مانند موروملخ اطراف 

ها، دبیرستان را پر کردند. آکام با از نظر گذراندن آن

هایش انداخت و  به سمت دیوار چرخید. بادی به لپ

 باد را روی آن تخلیه کرد و پاسخ پدر را داد. 

اون تئاتر، داداش محمد هم همراهمون هست، -

 ماشین آورده.

مکثی کرد و لب زیرنش را مانند کودک مکید. 

ای به سرسختی اطراف مغرش را احاطه کرده اندیشه



 

Romanzo_o 2108 

داد، پسرک  از رفتن صرف بود. یعنی اگر اجازه نمی

 کرد؟نظر می

 ری؟من بگم نرو، نمی-

اش را روی دوش آکام سکوت کرد و آشفته بند کوله

ندی لبان مرد را جا به جا کرد و آن سوی خط زهرخ

 طرح داد. 

ذاری، برم خونه من حوصله بحث ندارم بابا، نمی-

 دایی. 

 خوای برگردی؟ راه دوره.شب چه طوری می-

آکام کالفه کف دست باالی سر آورد و برای محمد 

 ی صبر، تکان داد.  منتظر به نشانه

 رسونه. داداش محمد می-
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ه روی کاناپدادیار دو گام بلند برداشت و مقابل دختر 

 نشست.

 برو...امروز حاج ایوب زنگ زده بود!-

 چی می گفت؟-

کف دست روی ران پا کشید و به زخم کوچک 

اش که اثر حواس پرتی و سیب ی انگشت اشارهگوشه

 زمینی بریدن، دیشبش بود، نگاه دوخت. 

سراغتو گرفت و پرسید دیگه نمی ری، منم گفتم -

 درگیر کنکوری.
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پسر که دیگر مقابل ماشین، برادر محمد  رسیده بود، 

 در آن را گشود و روی صندلی عقب جاگیر شد. 

 باشه، خوب گفتی.-

دادیار سکوت کرد و آکام لب روی هم فشرد و 

ی داخلی دهانش را به دندان گرفت، در نهایت جداره

 بر قلبش را روی لب سرازیر کرد:حرف مانده 

 بابا؟-

ی شهر خیره سر چرخاند و از پنجره به آسمان گرفته

 هاییشد، آسمان تهران هم دلش باریدن  بر سر انسان

که هر کدام پر از  انواع  درد و غم بودند و هر کدام 

 خواست.به نوعی از خدا گله داشتند، را می

 هوم؟-
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پیشانی به پشت  آکام روی صندلی جا به جا شد و

 صندلی شاگرد چسباند.

 دوست دارم...مراقب خودت باش.-

لبخندی به پهنای یک دل عاشق لبان مرد را درخشان 

ی کرد. حال خوبش را فرو رفتگی جفت چال گونه

 داد.بی حیایش به سادگی تمام  لو می

 من دوست ندارم.-

دست پسر مبهوتانه روی ران  جینش مشت و 

رک را ت شد. در آنی نفس راه سینهچشمانش لبالب پر 

ی پدر را هضم کند، یعنی به توانست گفتهکرد. نمی

همین راحتی از او دست کشیده بود؟ تنها با چند روز 

 نبودن؟

 چی؟-
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ای به سختی و در اوج درماندگی  و تک کلمه

مظلومیت لبان پسر را ترک کرد و مانند تیری در 

 مقصد قلب دادیار نشست.

تونه زندگی کنه، تو فس و بدون هوا نمیآدم بدون ن-

کنم بچه، هوای منی قورباغه...من تو رو زندگی می

ذارم هیچی ناراحتت منتظرم که برگردی...دیگه نمی

 کنه.

ی پسر به ناگهان شکفته شد و ی چهرهی پژمردهغنچه

درخشید. برق چشمانش را هر کسی از چند قدمی 

رزشمند بودن داد...فروغی که نشان از اتشخیص می

داد.  برای اویی که خوب مطلع بود که برای پدر را می

گونه همه چیز را برایش فراهم کرده  و چگونه او چه

 را تا این سن به دوش کشیده است.
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برای اویی که به زمین خورد تا او زمین نخورد، 

های او خم نشود، اشک هایش خم شد تا شانهنهشا

ریخت تا او اشک نریزد. باخت تا او را برنده نشان 

دهد. پدر همیشه همین بود! فداکار و مهربان و 

 قهرمان.

 اون صدای کی بود بابا؟-

دادیار نگاه باال آورد و در چشمان خندان دختر، تبسم 

 کرد. 

 را پیشمه، صدای اون بود.ری-
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شیطنت طرح فرضی با انگشت روی روکش آکام با 

 چرم صندلی کشید و در گلو خفه خندید.

شیطونی نکنی ها آقای آذر...دوربین گذاشتم تو -

 کنم.مطبت چکت می

دادیار بشقابی که دختر به سمتش گرفته بود را از او 

 گرفت و مقابل خود گذاشت. 

 بچه پرو...!-

 اسم تبدیلچرا؟ خانوم شاملو واسه من از فامیلی به -

 را!نشده که عزیزم، واسه تو گویا شده ری

 ای موبایل را مقابلی آکام لحظهدادیار متعجب از گفته

ی پسرک نگاه انداخت چشمان خود آورد و به شماره

تا از واقعی بودن آن مطمئن شود، سپس باز موبایل را 
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های پر روی گوش گذاشت. چشم ریز کرد و مژه

 نداختند.  پشت روی چشمانش سایه ا

 بینم ها! گم آکام من تو رو میمی-

پسرک دست جلوی دهان گرفت و ریز خندید تا 

های بلندش در ماشین پخش نشود، صدای خنده

ای به پهلویش رادین که کنارش نشسته بود سقلمه

کوبید و با چشمک دست در هوا تکان داد و در پاسخ 

 دوستش تنها با همان نیمچه لبخند، لب زد:

 ی.هیچ-

 سپس به پدر که پشت تلفن منتظر مانده بود، گفت:

 کنی؟...ما که بخیل نیستیم، خوش باشید.تهدید می-
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دادیار این بار شرمنده از طوالنی شدن تماسش به 

را در دل آرزو کرد کاش دخترک نگاه دوخت و ری

مرد مقابل برای هیچ کس جز او نخندد، حتی پسرش! 

 نشستند.دل میهای مرد زیادی دلربا به خنده

یه عکس از خودت برام بفرست، دلم برات تنگ -

 شده، بخند توش.
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یه عکس از خودت برام بفرست، دلم برات تنگ -

 شده، بخند توش.

ی پدرش، خنده از روی لبانش حذف آکام مات گفته

ته بود مرد پشت خط را متهم کند؟ طور توانسشد. چه
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مردی که پدرانگی را در حقش تمام کرده بود، مردی 

 که به خوبی تمام هم مادر شد و هم پدر!

 چشم.-

 بال پسرم، من برم ناهار؟بی-

پسرک موبایل را روی گوش جا به جا کرد و به 

خیابان نگاه دوخت و تهران را  مانند همیشه غرق در  

هی دید. تهران شهر او بود اما از دود و ترافیک و سیا

های پدر دلش لک زده بود برای رفتن به زمان گفته

مشهد! هم دیدن دیار پدر و مادر و هم عملی کردن 

ی درون ذهنش، نگاه پایین آورد  و  خطوط نقشه

 ی کف دست را کاوید. درهم فرو رفته

 نوش جونت بابا. -
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فت آرنج آکام موبایل را قطع کرد و با قرار دادن ج

هایش روی پا، کف دستانش را روی دهان گذاشت و 

فوت عمیقی درون مشت های پوچش کرد. مشتش 

اش برای پیاده پوچ بود و مغزش پر! راهی انتخابی

روی خطرناک بود اما او راهش را چندین بار در ذهن 

به نمایش درآورده و راجع به آن اندیشیده بود. 

رد کزمزمه می انتخابش صعب و  سختی را در گوشش

اش اما تک به تک ضربان های قلبش، تصمیم عاقالنه

 کردند. را تشویق می

 مطمئنی؟-

ی راننده به با سوال محمد سر باال آورد و از آینه

 رفیقش خیره شد. 

 از چی؟-
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از رفتن، رفیق این بابات نیست ها، آدم هایی هستن -

که تو ازشون هیچ آشنایی نداری...حیف نیست 

 های همراه با بابات؟ز این خندهبگذری ا

اش را محمد سر چرخاند و آکام هم نگاه از آینه گرفته

 به او داد. رادین اما از سمت دیگر گفت:
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 به نظر منم خطرناکه.-

 ی متفکر  صورت درهم محمد را تماشاآکام  با چهره

 کرد.
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من تصمیمو گرفتم رفقا، امروز زنگ زدم تا بهش -

دونم که درکم قدر برام ارزشمنده، اما مینشون بدم چه

 کنه.می

رادین ناراحت به محمد خیره شد و پسر جوان به 

 تاسف سر تکان داد. 

با این کله خر بازی هات یه کار دست خودت -

 دی آخر. می

د و مجددا دو خط فرضی در هوا و به روی هم کشی

 گفت:

 این خط و اینم نشون.-

پلویی که دختر آورده بود را در سکوت زرشک

خوردند، هر دو مهر سکوت به لب داشتند، شاید هم  



 

Romanzo_o 2121 

را در در واقع حرف مشترکی برای گفتن نداشتند. ری

گیر و دار تفکراتش، درست و غلط را باال و پایین 

ن شیو گفتند مرگ یک بار وکرد. اما به قولی میمی

بار! نیم نگاه زیر چشمی را نثار مرد در فکر هم یک

انداخت و دندان روی هم فشرد. مرد مقابلش با یک 

توانست، پسر هفده ساله و سی و یک سال واقعا می

خواهد باشد؟ چندین روز همه چیز را آنچه که او می

باال و پایین و سبک و سنگین کرد. حتی از تصمیمش 

و او تنها نگاهش کرد اما برق  به امیرپارسا هم گفت

نگاهش به جای عقب راندن او، بیشتر به جلو 

متمایلش کرد. خوردنی های روی میز چشمک 

زدند اما تنها توانست سه قاشق اول را بخورد و می

سپس از فکر و خیال اشتهایش کور شد. قاشق را کنار 
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بشقاب نهاد و نفس عمیقی از سینه خارج کرد. تمام 

را تا صبح بیدار ماند و اندیشید، به  این چند شب

قدری که حتی رائین هم باکنجکاوی چند کلمه از زیر 

زبانش بیرون کشید اما خب باز هم به اصل ماجرا 

نرسید، عصبی و مشوش دست به روسری طالیی و 

سیاهش کشید و آن را روی سر مرتب کرد. نگاهی به 

 ی مرد انداخت و در دل از  خودسر پایین افتاده

پرسید، یعنی عکس العمل مرد مقابلش در برابر 

 توانست باشد.تفکرات درون ذهنش، چه می
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چرخیدند و بیشتر گیجش ها به دور سرش میپروانه

ای می دید که کردند. خود را مانند همان پروانهمی

و ساختن به دور شمع بچرخد و در  باید با سوختن

 نهایت خود نابود شود.

 دستت درد نکنه، دستپخت خودت بود؟-

ر ا معذب سر تکان داد، معذب بود نه برای سوال ری

مرد، بلکه نسبت به تفکرات در ذهن خود. در مقابل 

دادیار با نگاه ریز بینانه به دختر اندیشید، تمام 

لطیفش  را های وجودش بوی یک زن و شانه

خواستار بود و دنیایش در کمبود یک زن و یک جنس 

کرد. این روزها بیش از لطیف دست و پنجه نرم می

اش بود. روزها و سال های قبل دلتنگ زنی در زندگی

زنی از جنس لطافت و زیبایی. زنی که بتواند بدون 
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ترس به آن تکیه کند و آرامش را از وجودش به 

ین موضوع تا به االن آزارش وجود خود تزریق کند. ا

شد که هم تنش و هم نداده بود اما چند وقتی می

 قلبش خواستار زنی مانند دختر مقابلش بود.

خیلی بلد نیستم اما خب این آره، یه سری چیزا رو -

 بلدم، ببخشید اگر بد شده.

مرد روی مبل کمی خود را به عقب راند و جفت 

شستش را  دستانش را رو زانو قرار داد، انگشت

معذب روی کف دست دیگری تکان داد و آب دهان 

 فرو فرستاد.

خیلی عالی بود، خیلی وقت بود، به جز این چند -

 روز خواهرم، دستپخت یه خانوم رو نخورده بودم.
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در همان حال سواالت به کرات در سرش نقش 

بستند،  دست و پاها خودشان را گم کرده، به قهقرا 

حتی دکوراسیون اتاق هم  کردسپرده شدند. حس می

 زنند. اش نیشخند میبه تفکرات خیالی

 نوش جان.-

دادیار متعجب از آرام شدن دخترک همیشه طوفانی، 

را به جای او خواست سوالی به لب بیاورد اما ری

 پیشروی کرد.
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 ی؟امروز کاری دار-
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گفت و بارانی خردلی بیچاره را میان انگشتانش 

چالند. او مضطرب بود و بارانی بخت برگشته تاوانش 

 داد. را می

 نه...کار خاصی ندارم. -

صدا خندید، سخنی به زبان نیاورد. را تصنعی و بیری

به جای آن خم شد و انگشتان لرزانش را به دور لیوان 

 ی میان انگشتانشحلقه کرد. لیوان پالستیکی را کم

 فشرد و در نهایت قلپی از آن را نوشید. 

 شه اگر مشکلی نداری، بریم یه جایی بشینیم؟می-

دادیار که متوجه منظور دختر نشده بود، سر کج کرد و 

 با چشمانی ریز شده، سوالی دیدش زد.

 یعنی چی، کجا؟--
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اش را شل کرد ی روسریدخترک با حس خفگی گره

خیره شد، تصور این حجم از سخت  و درمانده به مرد

ای در سر بودن و سخت حرف زدن را لحظه

 پروراند. نمی

 شناسم، بریم اون جا؟ یه کافه تو انقالب می-

دادیار که باز هم متوجه منظور دختر نشده بود، 

 سردرگم پرسید:

 برای چی خب؟-

خوام حرف بزنم باهات، ازت کمک بخوام می-

 دادیار!

دادیار آخر را با غیظ روی لب آورد و مرد مات ماند، 

دانست به زبان آوردن نامش اولین بار بود یا به نمی

 چشم او اولین بار آمده بود. 
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 این جا مگه چشه؟-

را کالفه و با حس گر گرفتگی و حرارت در جز ری

 به جز تن، رو پا شد. 

خوام یه جایی باشه، جدای از مکان های می-

 لطفا. همیشگی، 

با عجز لطفا را به انتهای سخنش چسباند و دادیار با 

همان تک کلمه آچمز شد. در نهایت حرف دخترک 

ی شد، وسایل ناهار را سرسری جمع کردند و کافه

انقالب را برای سخن گفتن انتخاب کردند، دخترک 

تمام راه هیچ سخنی به زبان نیاورد و موزیک سکوت 

 سنگین ماشین را شکست.
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دهد یا نه! حتی دانست، کار درستی انجام مینمی

خواست دانست باید از کجا شروع کند. اما نمینمی

ی قلبش شود، شرمنده قلبی که برای اولین که شرمنده

 بار به نام مردی تپیده بود. خیابان های شلوغ تهران را

هر کدام در فکری پشت سر گذاشتند و در نهایت با 

ایستادن ماشین کنار کافه، نگاه دادیار باال آمد و روی 

نام کافه نشست، )خیال عاشقی(، نامش تبسم روی 

را از ماشین لب مرد گذاشت، با نگاه سرسری به ری

پیاده شد و همپای دختر به سمت کافه حرکت کردند. 

ختر گشود که در با صدای در گام اول در را برای د

د را واردل انگیز آویزی گشوده شد.  منتظر ماند تا ری

ی به شود و پشت بند او هم خود قدم درون کافه
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ی اول کافه را از طرح چوب و زیبا گذاشت. طبقه

ی دوم های پیچ در پیچ چوبی باال رفتند و به طبقهپله

های رسیدند. نگاه سرسری در کافه چرخاند و عکس

اکثر نویسندگان و خوانندگان بزرگ که در قاب 

کوچک سیاه و سفیدی به دیوار چسبیده بودند، را 

های مملو از کتاب،   مشاهده کرد و در کنار آن ها قفسه

که از باال تا پایین بخشی از کافه را در بر گرفته بودند، 

را حرکت کرد و مقابل به چشمش آمد.  در کنار ری

ای نشست و قبل از شروع او پشت میز دو نفره

 دخترک لب زد:

 جای قشنگیه.-
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را با خیرگی در نگاه سیاه مرد، احساساتش به ری

غلیان افتاد. با زیرکی کف دست باال آورد و برای آرام 

 ش روی سینه گذاشت.های بی سر و تهگرفتن تپش

دونی این کافه یه قصه داره، یه قصه مثل خیلی، می-

 دما. ی آداستان زندگی همه

 دادیار دستانش را روی میز و در هم قفل کرد. 

 چه داستانی؟-

را لبانش را روی یک دیگر تکان داد و دستی را به ری

زیر چانه نهاد و همان طور شیفته مرد را کاوید. مرد 

مقابلش سنی نداشت اما نماد یک مرد واقعی بود. نماد 

یک اسطوره به یاد ماندنی...به راستی حتی حال هم 

باید می گفت این مرد بهشت بود یا که جهنم؟ شاید 

 کرد.هم او را به برزخ خود کشیده بود و رهایش نمی
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 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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این جا برای یه پسره که قبال یه فست و فود خیلی -

کوچیک تو یه دکه، تو همین نقطه داشت. این پسر از 

یه دختر خیلی پولدار که هر روز با دوستاش از 

آد و عاشقش شدن، خوشش میجلوی این کافه رد می

کشه تا اونو گه...طول میشه...وقتی به دختره میمی

شه و عاشق پسره راضی کنه اما دختره هم راضی می

 شه.می

ی صندلی تکیه زد و منتظر ادامهدادیار با کنجکاوی به 

را این را از چشمانش  درشت و داستان ماند و ری
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سیاهش خواند. به راستی که چشمان مرد شبیه به 

الالیی آرامش بخش در عمق شب تاریک و ترسناک 

 ای در زیر گوش کودکی ترسیده بود. دهکده

ره خواستگاری و هر بار به پسره چندین بار می-

شه و در نهایت پدر کن پس زده میبدترین شکل مم

دختره که یه آدم خیلی کله گنده بود پسره رو تهدید 

کنه که اگر دست از سر دخترش برنداره یه بالیی می

 آره. سرش می

دادیار چهره درهم کرد و دخترک با لبخندی غمگین 

نگاهش را به روی میز چوبی سر داد و با سرانگشت، 

 اشکال فرضی روی میز کشید. 

ده پسره رو تا خود مرگ بزنن و بابای دختره می-

پسره هم که بیماری قلبی داشته همون جا تموم 
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کنن، گردنبند اش رو پیدا میکنه. وقتی جنازهمی

 دختره تو مشت پسره بوده.

دادیار لب روی هم فشرد و با نفسی عمیق این بار با 

دقت بیشتری کافه را از نظر گذراند. با حس عشقی بر 

رفته این بار در و دیوار کافه را بلعید. حس و  باد

 انرژی این مکان فوق العاده بود.

این کافه رو دختره بعد از یه مدت طوالنی افسردگی -

زنه. خیال عاشقی...تو خیالش غرق به نام عشقشون می

شدن و به واقعیتش نرسیدن به خاطر خودخواهی یه 

کنار  اش تا آخر عمرتونست بذاره، بچهپدر که می

 عشقش زندگی کنه.
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 با آمدن گارسون سخن دختر ناتمام ماند.

 سالم خوش اومدید، چی میل دارید؟-

 را سر باال آورد و گفت:ری

 یه اسپرسو لطفا.-

سر مرد گارسون به سمت دادیار چرخید و او هم لب 

 زد:

 الته لطفا. یه-

گارسون پس از گرفتن سفارش، جمع آن دو را ترک 

 کرد.

 اش؟خب ادامه-

 دخترک غمگین شانه باال انداخت و پاسخ داد:
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پسره دل از دنیا کند و دختره این جا رو برای دل -

 خودش ساخت...آخر داستان عشقشون.

 دردناکه!-

را باز دست زیر چانه گذاشته و نسبت به سر پایین ری

 ی مرد گفت:افتاده

 چی؟-

ی اول و دختری که پشت میزی برای دادیار به طبقه

 گرفتن سفارش ایستاده بود، خیره شد و پاسخ داد:

این که قصر آرزوهات از زندگی کردن با یه نفر، -

خیلی یه هویی رو سرت آوار بشه و حتی فرصت 

 عشق ورزیدن بهش رو نداشته باشی. 

 مکثی کرد و سر تکان داد. 
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شن و این خودخواهی گاهی آدما خودخواه می-

شه...تاوانی که جبرانش غیر شامل تاوان بزرگی می

 قابل ممکنه.

با آمدن گارسون و آوردن سفارش ها باز میان هر دو 

سکوت سنگینی حاضر شد. در حالی که گارسون 

چید، نگاه مرد و زن به هم سفارشات را روی میز می

برق نگاه مرد به سرعت را با حس برخورد کرد و ری

چشم از او گرفت . پس از رفتن گارسون، دادیار 

 اش را به سمت خود کشید و گفت:فنجان الته

 من سر تا پا گوشم. -

را دستانش را به زیر میز برد  و مابین پاهایش قرار ری

 داد و به تصویر خود در سیاهی اسپرسو خیره شد. 
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مخالفت اعتراف به عشق و احساس از سمت  جنس -

 باشه از نظرت خیلی خیطه؟

دادیار کمی روی صندلی خود را به جلو کشید و 

 ی میز قرار داد. آرنجش را گوشه

نه...چه ایرادی داره؟ عشق و احساس مگه جنسیت -

 شه؟سرشون می

 را سر تکان داد و لب زد:ری

 خوبه!-
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 ی میز زد. مکثی کرد و بشکن ریزی گوشه
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 تا حاال عاشق شدی؟-

 دادیار با تکان سر پاسخ سوال دختر را داد. 

من بعد از اون خدا بیامرز با هیچ کس تو رابطه -

شد، نبودم...حسم به آفرین هم به هر چیزی تشبیه می

 اال عشق.

 اش از تلخی آنرا کمی از اسپرسو نوشید و چهرهری

درهم رفت اما باید این روز را با نوشیدنی که از آن 

کرد، زین پس، اسپرسو نفرت داشت، خاطره ساز می

شد یا مانند قبل بدمزه اش مییا نوشیدنی مورد عالقه

ترین و بدترکیب ترین نوشیدنی جهان. انگشت 

کوچک فنجان  کوچکش را با پریشانی به دور دسته

ای از موهای پر حلقه کرد و با دست آزادش، تره

اش که و لبالب پر شده پشتش را از مقابل نگاه بارانی
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داشت، پشت گوش فرستاد و دادیار را به تعجب وامی

توجه ی میز چوبی، بیبه آرامی همان دست را گوشه

شش ارایبه میز سمباده کشیده نشده گذاشت و لب بی

 را با زبان تر کرد.

ن زمان کم از خوام بگم شاید تو ایچیزی که می-

ی از ام یا حتبیاد، شاید فکر کنی دیوونه نظرت مسخره

این به بعد ارتباطت رو باهام همه جوره قطع کنی اما 

ی متاسفانه یا خوشبختانه من آدمی نیستم که شرمنده

 احساسات خودم بشم.

ای کرد و دادیار که به موضوعی بو برده بود، با وقفه

ت دختر دو دو زد. ابروانی در هم چشمانش در صور

را به ناگهان و بدون هیچ ترسی سر باال آورد و ری

 نگاه در نگاه مرد لب زد:
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از وقتی دیدمت تا به االن یه حسی تو وجودم شروع -

ی عاطفی به ریشه زدن کرد. من با هیچ مردی رابطه

دونم چه طوری از همون روزای اول نداشتم اما نمی

اشق نشدم تا حاال و برام مهم شدی...همه جوره، من ع

 شه گذاشت. دونم اسم این حس رو چی مینمی

 خیره در نگاه حیران و ناباور مرد تیر آخر را زد. 

های از عشق باشه، یه عشق نابالغ اما فکر کنم نشونه-

 بره.که هنوز تو کودکی به سر می
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مرد جوان دستانش را دور فنجان قهوه درهم قفل کرد 

و مات فنجان دست نخورده شد. توانایی هضم 
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توانست سخنان دختر برایش سخت بود و نمی

جمالت خارج شده از دهانش را به واقعیت پیوند 

 دهد.

لب به دندان گرفته سر کج کرد و سرانگشتانش  

فه ی فنجان کشیده شد. کالنوازش وار روی بدنه

اش کشید، در دست باال آورد و با تکان سر روی چانه

تمام این مدت سنگینی نگاه دختر را بیش از پیش 

را لبخند ملیحی  روی کرد. ریروی خود احساس می

لب گذاشت و بدون ترس، دستانش را در یک دیگر 

 گره زد و بیشتر میان ران پاهایش فرو کرد.

ای پیش از هاسترس تمام وجودش را مانند تکانه 

ای خطرناک گرفته  اما حال که پا درون این راه زلزله

شد و یا هم  داد، یا میاش میگذاشته بود تا آخر ادامه
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ماند. او تالشش را در نهایت حسرت به دلش نمی

نوایش می کرد تا اگر روزی به یاد برای قلب بی

احساساتش افتاد با حسرت از آن یاد نکند. او یاد 

فایده اما هایش هرچند بیبرای خواستهگرفته بود 

 تالش کند. 

رائین یادش داده بود که زندگی مانند والیبال است و 

توان نتیجه را به سود بعد از دو ست باخت هم می

زد خود تمام کرد، پس به امید برد سرنوشت توپ می

کرد.  سر باال آورد و میان زمین حریف و بازی می

و موهای پریشان  یین افتادهنگاه لرزانش را به سر پا

ی مرد داد. دادیار آذر مانند اسباب در پیشانی ریخته

بازی های دست نیافتنی کودکی شده بود. مانند همان 

ک شها دوست داشتنی و لذت بخش! مرد مقابلش بی
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 دانستخود به خودی خود بانی خوشبختی بود و می

توانست مانند قدر میعشق گرفتن از سمت او چه

نم نشسته بر روی گلبرگ  پس از شفق، ملیح باشد. شب

ه کالم کافصدای نفس عمیق مرد با صدای موزیک بی

 ی سبزیترکیب شد و در نهایت سر باال آورده، خیره

 ی نگاه دختر شد. سرزنده

دختر لب روی هم فشرد و عمق بیشتری به لبخند 

 حسرت بارش داد.
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قبل از کارآموزی پیش تو، یه جای دیگه بودم...پیش -

یه مرد سن باال و روز دوم به سوم نکشیده کل 
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اطمینان من نسبت به محل کار رو با پیشنهادش از بین 

برد و از اون جا به بعد رائین وسواس عجیبی سر 

کارآموز بودنم نشون داد، تا این که با خودش پامون 

 ز اون جا شروع شد. به مطبت باز شد و همه چی ا

اش را به صندلی تکیه داد. ی خستهمکثی کرد و تنه

جنگل های خوش آب و رنگش را از سیاهی های 

بدون عمق مرد گرفت و به فضای کافه و کتاب های 

قدیمی نشسته در کتابخانه داد، ضربان قلبش مانند 

ی کتاب قدیمی که دست به دست میان برگ فرسوده

ق های بی سر و ته چرخیده، و عش عاشق و معشوق

ای کوچک بند بود و همان ضربه برای از هم به ضربه

 پاشیدنش کافی بود. 
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از همون روزی که فهمیدم با این سن و سال یه پسر -

جوون داری برام عجیب شدی، دوست داشتم کشفت 

طور ممکنه مردی با سی و یکی و دو کنم...بدونم چه

 قامت داشته باشه. سال سن، پسری به اون سن و قد و 

دست باال آورد و انگشت سبابه و شستش را روی لب 

گذاشته و پوست   لب به دندان گرفت، مضطربانه به 

ای اندیشید که هیچ جوابی برای آن نداشت، آخر قصه

نه تنها هیچ پاسخی، بلکه ذهنش به اتمام سخنانش 

داد. توان تفکر به لحظاتی بعد و واکنش حتی قد نمی

نداشت. مرد مقابلش مانند دریا غیر قابل پیش مرد را 

 ای آرام!ای طوفانی و لحظهبینی بود. لحظه

از یه جایی به بعد دوست داشتم تو چشمت خوب -

ال کردم، که اصبه نظر بیام، از یه جایی به بعد انکار می
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حسی در حال به وجود اومدن هستش...از یه سمتم 

ه سمت دوست داشتم جلوت بهترین باشم و از ی

 دادم برای فکرای تو سرم.دیگه خودمو فحش می

ی گردن دراز  کرد و زبان در دهان چرخاند، شیفته

این مرد شدن اشتباه محض بود، دل به مردی داده بود 

دانست داد و هیچ نمیکه برای پسرش جان می

تواند جایی در  زندگی این مرد داشته باشد یا نه! می

 تواند جاییدانست میمینه تنها زندگی بلکه حتی ن

ای از قلب این مرد به عنوان یار داشته باشد در گوشه

 جاست.یا تمامش توهمی بی
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روزی که باهام راجع به پارسا حرف زدی، هر -

کردی یا حتی ای که راهنماییم میکلمه

لرزید،تپش قلب می گرفتم و .دل من میخندوندی..می

 کرد. ی کمرمو پر میعرق سرد تیره

شانه باال انداخت، تلخ خندید و دو انگشت اشاره و 

اش را قیچی وار تا نزدیکی انگشتان سبزه و کناری

 ی دادیار تکان داد. مردانه

من واقعا نمیدونم کجا دل دادم، نگاهتو که می دیدم -

دونستم اشتباهه! اما مگه میگرفتم...تپش قلب می

 دست خودم بود؟ 

دادیار ناتوان از پاسخگویی مقابل دخترک، نگاه او را  

کاوید، احساساتشان زیاد شبیه یک دیگر نبود؟ اما 

ت توانسواقعی نبود، احساساتش به دختر مقابل نمی
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واقعی باشد. سخنان مجد در سرش پیچید و او به 

ینه کشت. آکامش ناحق باز احساسات خود را در س

 توانست تاب بیاورد. وجود هیچ زنی را نمی

گرفتم و وقتی من از بابام خیلی حس و محبت نمی-

دیدم، گاهی واقعا حسودیم عشقت به آکامو می

شد...همه چی دست به دست هم داد تا من دل به می

 دلیل و خیلی اتفاقی.دلت بدم...بی

ه طرفین پوزخند ناگهانی دو سمت لبان دختر را ب

اتی خندید، تفکری خود میکشاند، به تفکرات گذشته

 که یاغی وارانه به سرش آمده بود. 

شنیدم که یکی تو یه نگاه یا بازه همیشه وقتی می-

گفتم کردم...میاش میزمانی کمی عاشق شده، مسخره

 امکان نداره کسی تو زمان کم دل بده! 
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نداخت هایش گل ادر همان حال سر کج کرده، گونه

و سرخی نشسته بر روی پوست گندمگون دختر 

را باعث لبخند کمرنگی به روی لبان مرد شد. ری

دقیقا کنار دست مرد، حالت دستانش را تغیر داد و 

کف دست به میز چسباند و سرانگشت کوچکش را 

بدون خجالت روی دست مرد کشید، دادیار معذب 

 ودست عقب کشید و نگاه به میز چوبی کوچک داد 

با عقب کشیدنش لبخند به سبکی پر کاه از روی لب 

 دختر به هوا رفت.
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 اما دل دادم، به طرز عجیبی دل دادم.-
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سکوت کرد، جفت دستانش  را به سمت اسپرسو 

کشاند و  مثلث وار طرفین فنجان قرار داد و آن را به 

 اش نزدیک کرد. لبان خشک شده

وقتی بغلم کردی و لحن رسمیت کنار گذاشته شد، -

 تونه قشنگ باشه. فهمیدم چه قدر بودن کنارت می

ی تلخ تر کرد، اما به جای خیسی زبانش را  با قهوه

کی روی حلقش نشست و باعث درهم رفتن خش

اش شد. فنجان را روی نعلبکی قرار داد و چهره

سکوت کرد. با صدای کشیده شدن فنجان و قرار 

گرفتن الته مقابل نگاهش، سر باال آورد و متعجب به 

 قید شانهدادیار خیره شد. مرد با دیدن نگاه دختر بی

 باال انداخت و گفت:
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ه زور می خوری چرا وقتی دوستش نداری و ب-

 دی؟سفارش می

دخترک خواست زبان بگشاید و  بگوید دلیلش دقیقا 

 مقابلم نشسته است اما تنها زمزمه کرد:

 پس خودت چی؟-

 دادیار دست به دور فنجان اسپرسو حلقه کرد و گفت:

 مشکلی با اسپرسو ندارم.-

سرانگشت به بخش دهنی فنجان کشید و چشمک 

 کرد.دلربایی را نثار دختر 

 خورم.از قسمتی که دهنی نیست می-

سپس فنجان را به سمت دهان برد و همراه با شکفته 

را ی دختر کمی از اسپرسو نوشید. ریشدن چهره
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ای مات مرد  دوست داشتنی و مهربان مقاباش لحظه

 شد و سپس گفت:

ی پارسا همه  چیو اون شب تو پارک و بعدشم خونه-

 برام به پایان رسوند!

نش به آرامی روی میز قرار گرفتند و  قفل دستا

 رنگ خود،  در قاب فنجان شد.صورت بی

 من دوست دارم دادیار!-

با جسارت سر باال آورد و مرد را تماشا کرد.  دادیار 

ی در حال تجزیه و تحلیل سخنان دختر تک خنده

 ای روی لب گذاشت.حیرت زده
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اواسط سخنان دختر متوجه حرف دلش شده بود اما 

باز هم هضم ماجرا برایش سخت بود. مشوش دست 

اش را خاراند. درکی برای ی پیشانیباال آورد و گوشه

جمالت خارج شده از دهان دختر نداشت. سردرگم 

دانست یکی شدن حال خود را گم کرده بود و تنها می

ی سر پایین را شاملو غیرممکن است. خیرهیاو و ر

ی دختر  اندیشید، به دختری که احساساتش افتاده

باکره و دست نخورده بود. به دختر ساده و شیرین 

مقابلش، دختری که هر حرکتش سادگی و خوش 

زد. چشم ریز کرده برای خود قلب بودنش را فریاد می

د را بنتوانست دختر سر به تاسف تکان داد. او نمی

شک هیچ زندگی درب و داغان خود کند. آکام بی
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آمد. مرد در جنجال ذهنی با خود بود جوره کنار نمی

را سبک شده نگاه به چشمان زیبای مرد که و  ری

اش شده بود، داد و منتظر واکنشی از متفکر خیره

، واکنشی که حال دلش را خوب کند، سمت او ماند

خواست. انتظار ب میدلش شادی و امیدی از بطن قل

داد و حالش را از میان دستان خود خارج میآزارش

رحمانه او را ساخت. مرد مقابل سکوت کرده، بیمی

ای در انتظار رها کرده بود. انتظار  خارج شدن واژه

امیدانگیز را از میان لبان مرد داشت و  درهم پیچیدن 

داد. چه اش  نشان از صبر اندکش میدل و روده

شد اگر با حالی خوب و دلی آکنده از عشق پا از می

شد اگر مرد گذاشتند؟ چه میاین کافه به خارج می

داد؟ با دیدن هم نوای عشق و دوست داشتن سر می
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سکوت زجرآور مرد طاقت نیاورد. رو به او  که حال 

ی  فنجان اسپرسو شده سر به زیر انداخته و  خیره

 بود، پرسید:

 گی؟چیزی نمی خوای نمی-

ای درهم سر باال آورد. چه دادیار با درد و چهره

دانست اصال آغاز  و گفت؟ از حسی که نمیمی

گفت؟ از تغییر و دانست، چه باید میپایانش را نمی

آورد. زندگی در این نقطه تحوالت قلبش سر در نمی

ده اش شایستاده  و خود ملیجک آن تکه گوشت سینه

 بود. 

 چی بگم؟-
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چینی روی بینی دختر افتاد و بی اهمیت نسبت به 

و افشان شدن موهای  روسری افتاده به روی شانه

 بلندش پرسید:

 حرف هام هیچ جوابی نداره؟-

دادیار لب به دندان گرفته سربرافراشت و نگاه دختر 

های بلند به اسارت ناخن ی میز چوبیکرد. گوشه

 را درآمد و با بغض پنهان در گلو لب زد:ری

 هیچی هیچی؟-

ی دردناک مرد خارج شد و آخ عمیقی از میان سینه

ی دختر را بدهد.  جفت سعی کرد منطقی پاسخ عالقه

دستانش ر ا کنار تن خود در هم مشت کرد تا به خود 

 مسلط شود. 
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توی این هاست مطمئنی االن وقت این حرف-

 کنم. موقعیت من؟  من که فکر نمی

ای را دندان در جگر لب فرو برد و بعد از دقیقهری

تعلل که برای خود در سردرگرمی و درماندگی 

 گذشت، پاسخ داد:

دونم االن وقتش نیست و شرایط هم درست می-

تونستم تحمل کنم. در واقع نیست اما من دیگه نمی

حجِم تلنبار شده رو دوست داشتم هرچه زودتر این 

 خالی کنم...حداقلش تکلیف خودمو مشخص کنم. 

را مجددا لب به پرسش دادیار سکوت کرد و ری

 گفت:

های بدموقع حاال چی؟ جوابی داری برای حرف-

 خوای همین طوری سکوت کنی؟من؟ یا می
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ی خود را  سر و سامان داد. نفس دادیار ذهن آشفته

به آکام، آینده و عمیق کشید و در آن لحظه فکر 

ای از جنس سیاهی به گذشته را خاموش کرد و سایه

 روی آن گستراند. 

 مطمئنی که آدم توی ذهنت واقعا منم؟-

را تای ابرو باال انداخت و در برابر سکوت ری

تر به خود اشاره کرد تا بلکه دختر را سر عقل آهسته

 بیاورد.

م تو از من چی دیدی؟ سر جمع چند بار همو دیدی-

شه از این زمان کوتاه یه و با هم حرف زدیم؟ می

 رابطه ساخت؟

 را با اطمینان سر تکان داد و لب زد:ری

 شه.می-
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دادیاد اما عصبی کمی صندلی را به عقب هل داد و 

اش کشید، دست به پشت چشم و پلک عرق کرده

اش اش سخنان دختر تمام منطق و زندگی چند ساله

توانست باور کند و با تمام را زیر سوال برده بود، نمی

 تالش سعی در انکار آن داشت. 

 شه...شه دختر خوب، نمینمی-

ای که هیچ یان خشم خندهبه خود اشاره زد و  م

 شباهتی به خنده نداشت روی لبانش نشست.

من یه پسر جوون دارم، آکام من امسال به سن -

شه، رسه... پسر من امسال یه مرد کامل میقانونی می
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بعد تو مردی رو انتخاب کردی که یه بار شکست 

ترین نوع ممکن و هنوز داشته اونم به افتضاح

ه و از قضا قراره جنگ در خورهاشو داره میترکش

 برابرش برپا کنن؟

توجه نسبت به برق و فروغ سر تکان داد و بی

 ی نگاه دختر گفت:خاموش شده

کی تو رو با کدوم عقلی فرستاده سمت من؟ ارزشت -

واقعا یه آدم مثل من؟ یه آدم که تو زندگی خودشم در 

 حال حاضر مونده. 

 ی پیشانیرا سکوت کرد و دادیار خسته  دست روری

 اش کشید و نالید:سرخ شده

 تو از پسر من فقط نه سال بزرگتری!-
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را قید همه چیز را زد. قید تفکر و رجوع به عقل ری

خواست. با را! تنها رسیدن به خواسته خود را می

 لبخند لب زد:

چه اشکالی داره؟ تو هم چهارده سال بزرگتری و -

 پدرشی!

 زود:را افدادیار ناباور خندید و ری

حتی از لحاظ روانشناسیم هیچ اشتباهی وجود -

نداره...اختالف سنیمون هیچ مشکلی نداره نه من با 

 آکام و نه با تو! تفاوت سنی من و آکام کم نیست.

دادیار کالفه شد و موهایش را به چنگ کشید. حالش 

خواست از تفاوتی با دیوانگی نداشت. دلش می

ی که خود باشد و زندگی بکند و برود. برود به جای

 اعصاب آرام اما امکان نداشت.
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 طور بگی.واقعا موندم چی و کی باعث شده که این-
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را با حرص روی میز کوباند و در برابر سفیدی ری

 ی مرد، صدا بلند کرد:های غرق در خون و خسته

خودم باعث شد بگم. از همون شبی که برای خودم. -

طرف که آتیش دعوای خودت نیاز داشتن به یه آدم بی

و آکام رو تندتر نکنه و به جاش خاموشش کنه 

تر شدم  برای چیزی شریک غم زندگیت شدم مصمم

خوام بجنگم حتی اگه بمیرم تهش...وقتی بغلم که می

تا  مکردی، وقتی حسی رو تجربه کردم که تو کل عمر

 حاال لمسش نکرده بودم، تصمیم به این کار گرفتم.
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دادیار سخنی نداشت. در کمال سکوت و تعجب به 

را کیف را روی ساعد جا دهان دختر نگریست و ری

 داد.

من حرفام رو زدم دادیار. حس قوی که بهت پیدا -

کردم رو گفتم توام تا هر زمان که نیازه فکر کن. البته 

 کن. اولش مشکالتت رو حل

در برابر نگاه مسکوت مرد از جا برخاست و کنار  میز 

ی مرد را از ی رنگ پریدهاستاد. قبل از رفتن چهره

 نظر گذراند و گفت:

 فقط یه سوال ازت دارم.-

دادیار دستانش را دور فنجان درهم گره زد، سر باال 

های بارانی و خیس دختر آورد و نگاهش در جنگل

 نشست. 
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 چی؟-

ی ماالمال از دی به لب آورد و نفس  سینهدختر تلخن

 غمش را در صورت مرد خالی کرد. 

 خوام بدونم امیدوار باشم یا نه؟فقط می-

انگشتان مرد روی میز به سختی درهم گره خورد و 

 سعی کرد سیاهی روی قلب رحیمش بیندازد.

 شه. من گفتم حرفمو همین االن. نمی-

و تن به  را کیف کوچکش را روی میز گذاشتری

 حس او را کاوید. ی بیسمت مرد خم کرد و چهره

 گی!خیلی ناجور دروغ می-

 دادیار شوک زده لب زد:

 ببخشید؟-
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 را کمی از مرد فاصله گرفت و لبخند زد. ری

 حرف چشم ها و زبونت یکی نیست.-

 دادیار تاج ابرو باال فرستاد و نام دختر را به زبان راند. 

 را!ری-
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دخترک فاصله را با مرد بیشتر کرد و انگشتانش بیشتر 

 ی کیف را خفه کرد. و بیشتر  دسته

خوام بدونم حسی داری که  حتی شده من فقط می-

 یک صدم درصد  بهش امید داشته باشم؟
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را دادیار پلک روی هم گذاشت و جفت دستانش 

 روی صورت گذاشت و دختر با بغض افزود:

 قدر سخته جواب دادن؟ان-

صدای خش دار و غمگین دختر، گرد و غبار روی دل 

مرد گذاشت، جفت دستانش را پایین آورد و لب با 

 زبانش تر کرد.

 دونم چی باید بگم! را جان من واقعا نمیری-

 را لبخند مغمومی زد و شانه باال انداخت. ری

بگو نسبت به من حسی تو وجودت هست یا فقط -

 نه؟

دست به سمت گلو برد و انگشتانش را به سمت یقه 

ی اول پیراهنش را کشاند و با حس خفگی دکمه
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داد، از احساسات گشود، چه باید جواب دختر را می

گفت. نگاه از دختر ضد و نقیض خود چه باید می

 . تی اول کافه دوخهایش را به طبقهگرفت و سیاهی

دونم اسم حس هایی که تو وجودم دونم...نمینمی-

 هست رو چی می شه گذاشت. 

 این بار نوبت دختر بود که سکوت کند. 

ای از عاشق شدن ندارم و تمام من هیچ تجربه-

 احساسم خالصه شده تو پسرم.

 نفس عمیقی گرفت و نگاه در صورت دختر انداخت.

آره ...شاید نه! واقعا جوابی برای سوالت ندارم، شاید -

 تو این شرایط حداقل باید فکر کنم.
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برخاست. از محل رویش موهایش دست کشید تا زیر 

 خواست و هم نه.چانه. عصبی بود و کالفه. هم می

ولی حتی اگه بخوامم تو حق نداری خودت رو توی -

منجالب زندگی من غرق کنی. من حق ندارم دستت 

 ی خودم.دهرو بگیرم و بکشمت داخل زندگی گند ز

 را نگاهش برق زد و لب جنباند:ری

 حتی اگه خودم بخوام؟-

بحث اینه فقط خواستن تو و اگر باشه خواستن من -

ی تو و هزار تا دلیل مطرح نیست...آکام و خانواده

 را. دیگه این وسط هستن ری

ی خود را جمع کرد. اخم در هم را غرور شکستهری

 ت.کشید و تحکم را در لحن خود ریخ



 

Romanzo_o 2170 

با این حال  هرچقدر نیازه فکر کن. زندگیت رو -

وجور کن و بعدش جواب قاطع بهم بده. جمع

 دار.خدانگه
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با نگاه رفتن و در نهایت خارج شدن دختر از کافه را 

دنبال کرد و سپس در کمال درماندگی فنجان اسپرسو 

به روی چوب سر ای راند و پیشانی را به گوشه

سخت میز نهاد و موهایش را از ریشه به چنگ کشید. 

پیچید و در سخنان دختر کلمه به کلمه در سرش می

و دیوار ذهنش نهایت با قدرت خود را به در 

زد؟ احساسی کوبید. دختر دم از کدام احساس میمی
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که او توانی برای هندل کردنش نداشت. با صدای 

حال سر از روی میز  باال نوتیفیکیشن موبایلش بی

آورد. قصدش اندیشیدن به سخنان دختر بود اما ذهن 

تخس و شیطانش تمرکز را از او گرفته و به جای آن 

یه داده بود. گویا ذهنش از هر افکار درهم را هد

سمتی یک دغدغه جمع کرده و آن را درون ذهنش 

القا کرده بود. موبایل را با تکیه زدن به صندلی چوبی 

ی آن مات از جیب درآورد و با روشن کردن صفحه

 پیام تک خطی ابوالفضل ماند. 

 )شب بیا خونه ما، شام(-

ن ی کنار گوشی را فشرد و پس از خاموش شددکمه

ی صفحه با ضرب آن را روی میز انداخت. حوصله

هر چه را داشت اال مهمانی و در جمع بودن. تکانی به 
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های متورمش ی خود داد و پلکتن خسته و آب رفته

پرده به روی سیاهی های غرق در خونش انداخت. 

اش را ستون تن از پا در همان حال دستان سست شده

ل شد. چنگی به موبایاش کرد و به سختی رو پا افتاده

گردون های کافه  و سوییچ ماشین زد و به سمت پله

حرکت کرد. قبل از پایین رفتن برای نیفتادن 

های چوبی کرد و سری که انگشتانش را چفت نرده

ها را رو به رفت پلهگیج و چشمانی که سیاهی می

و  اش را سوراخ کردپایین طی کرد. تیر عمیقی شقیقه

ود را در بطن مغز فرو آورد و همان به ناگه تیزی خ

جا، جاخوش کرد. پس از قدم به روی آخرین پله، 

مسیر صندوق را در پیش گرفت و قبل از آن که به 

قصد صحبت زبان بگشاید، دختر پشت لپ تاپ با 
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لبخندی ملیح، لبان آغشته به رژش را روی هم تکان 

 داد. 

 میز شما حساب شده.-
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دادیار که برای درآوردن کیف پولش دست در جیب 

فرو برده بود، لب روی هم فشرد و نگاهی به دخترک 

 پشت میز انداخت و تشکر کرد. 

 دار.ممنون، خدانگه-

عقب گرد کرد برای خارج شدن از کافه اما با صدای 

 یستاد. دختر سر به سمتش چرخاند و ا
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را دوستون داره، رفیق چندین و چند ساله ام رو ری-

 شناسم!خوب می

دادیار کامل و سوالی به سمت دختر چرخید و 

دخترک ناشناس با همان لبخند از پشت صندوق 

 خارج شد. 

را هستم البته دوران کارشناسی، باید هم کالسی ری-

 از فعل بودم استفاده کنم.

 و با تبسم، ابروی سایه دست به سمت مرد جوان برد

 اش را باال انداخت. کشیده

 نسیم هستم، نسیم برزگر. -

مرد جوان از شدت سردرد و تعجب چشم ریز کرد 

که باعث افتادن چروک های ریزی به دور چشمش 
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شد. سپس لب روی هم فشرد اما برای احترام دست 

 اش را به روی دست ظریف دختر قرار داد. مردانه

 آشنایی با شما. خوشبختم از-

پس از چند ثانیه دادیار پیش قدم شد و دست از دل 

دست دختر کند و نسیم با گذاشتن جفت دستانش 

 درون جیب پاکتی مانتویش لبخند زد. 

را گفته بود، آروم، محجوب و همون طور که ری-

 دوست داشتنی!

 قبل از آن که دادیار لب به سخن بگشاید، خود افزود.

رفت...بره دنبال ا همین هم انتظار میرالبته از ری-

 یکی عین برادرش.

 دادیار متعجب شده دستانش را به روی سینه گره زد. 
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 من شبیه آقای شاملو نیستم.-

 ای پاسخ داد:ی سرمستانهنسیم با خنده

هستید، همین دلیل انکارتون شما رو بیشتر شبیه به -

 ره.تکنه، البته رائین شیطون تر و تخس رائین می

لحن دخترک زمان سخن از رائین شاملو، به غم پیوند 

 خورد و همین باعث شد دادیار بمی

 غافلگیرانه بپرسد: 

 با یه بار دیدار متوجه شباهت ما شدید؟-

 نسیم مانند کودکان تکانی به تن خود داد و گفت:

شما رو یه بار دیدم اما رائین رو تا دلتون بخواد -

 دیدم!
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لبخند شادابش این بار به غم پیوست خورد وبه همراه 

 اش خارج شد. آه غلیظی از سینه

را گفتم که این کارو نکنه! اما گوش به ری-

 نداد...مرغش مثل همیشه یه پا داشت! 

 با پا روی زمین ضرب گرفت و چشمان مرد را کاوید. 

ی این کارو ندارن...همون بدتون نیاد اما مردا جنبه-

 طور که رائین نداشت. 

دادیار این بار در کمال حیرت کنجکاوانه به دختر 

 خیره شد  و نسیم افزود:
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را رو کردم و از احساسم به برادرش منم اشتباه ری-

گفتم اما اون در کمال احترام و البته گفت که زن مورد 

 ن تا آسمون فرق داره، منو رد کرد. اش با من زمیعالقه

 پوزخند رنگ غلظی به لبان دختر پاشید.

آه نکشیدم، نفرینش هم نکردم اما خدا خوب جایی -

نشسته که به یک سال نکشیده از اون غرور و تکبر و 

عشقش به والیبال کنار کشیده شد و رو تخت 

 بیمارستان افتاد.

 آمد.ی دادیار به چشم حیرت در جز به جز چهره

چون به عالقه تون جواب منفی داده از حال بد آقای -

 شاملو خوشحالید؟

نسیم پلک روی هم گذاشت و به آرامی سر به طرفین 

 تکان داد. 
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 نچ اما دل شکست. -

تونن کنارشون آدما وقتی به کسی عالقه ندارن، نمی-

ی یه رابطه ی یک طرفه برای ادامهباشن...عالقه

 درست نیست. 

 قید شانه باال انداخت و لب زد:بینسیم 

اما اون فرد مسئول کارهایی که باعث به وجود -

 اومدن این عالقه شده، هست. 

 لب روی هم فشرد و لب زیرین را به دندان گرفت.

نخواستم از رائین بگم، پیش اومد...هیچ وقتم از حال -

 شم...رائین خوشحال نیستم و نمی

 راند و افزود:ی درهم مرد را از نظر گذچهره
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براش آرزوی سالمتی هم دارم و حالم خوب می شه -

که دوباره تو قاب تلوزیون و در حال پرش های 

ام حاللش قدرتمندش ببینم...اما برای دل شکسته

 کنم.نمی

 مکثی کرد و این بار بدون لبخند نجوا کرد:
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 شکم ری را خبر نداره که اگر بفهمه بیاز گفته ها-

خونم پای خودمه...اما الزم دونستم که بگم، شما قلب 

 را رو از بین نبرید.ری

 مجال سخن به مرد نداد و مجددا گفت:
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را دوستون داره و امیدوارم جواب این دوست ری-

 داشتن از سمت شما هم مثبت باشه.

می به عقب ای اندیشید و همزمان با گادادیار لحظه

 لب زد:

 ممنون از توصیه هاتون خانوم. -

سپس در مقابل نگاه خندان نسیم، خود را از کافه 

خارج کرد  و به سمت ماشین کشاند در همان  حال 

ای( را زیر لب واگویه کرد. دزدگیر )دخترک دیوانه

ماشین را زد و پشت رل نشست، پس از به راه 

 فضل حرکت کردی ابوالانداختن ماشین به سمت خانه

 یاش که روی عقربهو نیم نگاهی را نثار ساعت مچی

 هفت عصر ایستاده بود، کرد.
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ی ابوالفضل در فکر و گمان مقصد کافه تا خانه

دانست چه درست است و چه غلط؟ گذاشت. نمی

را دل به او داده و در اصال چه گونه دختری مانند ری

که قلب خود  : همان گونههمان حال مِن درون غرید

را موقع دیدن دختر به تپش میفتد. یکی شدن او و ری

 از محاالت بود. 

شد با وجود فرزندی به سن و سال آکام با مگر می

کرد، زنی جوان ازدواج کرد! حتی خود هم قبول می

توانست با چنین کاری رفتن شد؟ نمیآکام چه می

پسرک را قطعی کند. در همان مسیر کوتاه هر 

به سرش زد و در نهایت با رسیدن به درب  تصمیمی

ی ابوالفضل ماشین را پارک کرد و سر به صندلی خانه
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زد هم احساسات چسباند. خود را اگر گول می

 توانست گول بزند. درونش را نمی

را شاملو خوشش آمده بود و هر بار که انکار او از ری

رسید. مجد از کرد در نهایت به همین موضوع میمی

گفت اما عقل خود را به د ایرادی در این رابطه مینبو

 کرد.فرار از این احساس نصیحت می

با حس شدید تر شدن سردردش، خم شد و داشبورد  

 را گشود. 

ی قرص را برداشت و یکی از آن را بدون آب بسته

 در حلق انداخت تا بلکه کمی سرش آرام بگیرد.
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ای بدون اندیشیدن به چیزی در همان حال چند دقیقه

ماند و سپس پس از قفل، ماشین را ترک کرد و به 

سمت آپارتمانی که ابوالفضل و آرام در آن ساکن 

 بودند، حرکت کرد.

زنگ واحدشان را فشرد و با پا به روی زمین ضرب 

باز شدن در به سرعت از حیاط خانه عبور گرفت. با 

کرد و با آسانسور خود را به آخرین واحد رساند. 

ای بعد در به زنگ در را فشرد و منتظر ماند. ثانیه

دست آرام گشوده شد و با دیدن دادیار سر به زیر 

 اش خندید.بشاش چهره

 به به آقا! شما افتخار دادی بیای این جا!-

و با دیدن آرام لبخند زد، چه قدر دادیار سر باال آورد 

این دختر را مانند خواهر دوست داشت، مانند 
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همسرش به خوبی غمخوار و رفیق بودن را آموخته 

 بود.

 دادیار بیا تو! کجایی؟-

با دستی که مقابل صورتش تکان داده شد از فکر و 

 خیال خارج شد و تبسم کرد. 

 همین جام.-

بست. دادیار با گذر  وارد شد و آرام پشت به او در را

از راه روی نگاهش به روی مجید و فاطمه افتاد و از 

 هایش کم کرد. سرعت قدم

 ابوالفضل کجاست؟-

آرام آهسته دست پشت کمر مرد معذب شده گذاشت 

 و گفت:
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 شیفتش تازه تموم شده، رفت یکم وسایل بخره بیاد. -

قبل از آن که دادیار سخنی به لب بیاورد به جمع 

 فاطمه اشاره کرد.  مجید و

 برو بشن االن منم میام.-

 اد؟کسی جز ما هم می-

آرام میان دو راهی مانده لب گزید و در نهایت به 

 اجبار لب زد:

 بابا و مامان و حسین و...-

دادیار شاکی به میان سخن دختر پرید و لحن 

 مضطرب او را نصف رها کرد. 

 ن؟روو آکام درسته؟ مگه آکام با دوستاش نرفت بی-
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به خدا کار ابوالفضل...می خواست بره ولی -

 منصرفش کرد.

دادیار دست به پیشانی کشید و با حس سنگینی 

هایش خواهر نشسته بر نگاهی سر چرخاند که مردمک

روی کاناپه و دلتنگ را رصد کرد. لبخندی گسترده اما 

رنگ برای پنهان کردن غم نشسته بر دل، کنج کم

اش نشست و تن به سمت آرام های خشکیدهلب

 چرخاند. 

که کسی بخواد  آرام جان من و پسرم قهر نیستیم-

آشتیمون بده. آکام با چهار تا دونه لباس و یه ساک 

ذاره بره. خواست فکر ی خودش نمیورزشی از خونه
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کنه و تنها باشه، منم ترجیح دادم که تنهاش 

 بذارم...وگرنه خودم عرضه برگردوندن پسرمو دارم!

لب با زبان تر کرد و موهای سیاه و پرپشتش را به به 

اش درآورد، نام آکام برای کشیدههای چنگ پنجه

انی نام و نشاش کافی بود. پسرک داروگ بیآشفتگی

که به ناگه سر از بختش درآورد و جان را با تک تک 

اش به او هدیه داد. پسرک های آمیخته به زندگینفس

 رنگش بود. جانی دوباره میان ناکامی های دنیای بی

شناسی! می دونم دادیار، ولی ابوالفضل  رو کهمی-

عجوله...وقتی از هم جدایید بیشتر از همه عصبی  و 

 استرس داره.
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دادیار به تاسف سر تکان داد و با کاویدن شومیز 

خندی یک وری را به سمت لب سفید رنگ آرام، نیش

 .راند و دست به پهلو گرفت

شوهرت رسما دیوونس آرام! من باید یه تایم بذارم -

 کنم. و قبل از همه اینو درمان 

ی بلند و لطیفی سر داد و به عادت همیشه آرام خنده

 .اش کشیددست نوازش به گیسوان بلند و رنگ شده

دست پرورده شماهاست دیگه! یه خل و چل رو -

 انداختید به من. 

سپس هیکل ظریفش را چرخاند و راه به سمت 

آشپزخانه کج کرد. دادیار با نگاهی به مجید و 

تاپ به آهستگی سر تکان داد ی مشغول با لپ فاطمه
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دیگر جنباند و بنای و لبانش را پیوسته روی یک

 بازگشت را داد. 

 آم.االن می-
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رو از آن زن و مرد بسته به جان و رگ و ریشه گرفت 

نگاه اول با  سو با آرام وارد آشپزخانه شد که درو  هم

دیدن شیرینی های تر روی اپن ته دلش مالش رفت و 

مشتی در هوا  کودک تخس درونش نشسته میان معده

پراند و بنای گرسنگی گذاشت، دادیار بالغ اما کودک 

درون را سر ته کرده، پس گردنی پشت گردنش 

کوباند و با تالش فراوان حواس از کودک بی آبروی 
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م که فنجان های درون سینی درونش گرفت  و  به آرا

 کرد، داد. را مملو از چای می

 ت ها خانوم!ی خانواده رو دادیم بهبچه نخبه-

ی شیرینی فنجان کریستال درون دست را آرام با خنده

روی سینی قرار داد و بی خیال شانه به سمت باال 

 پراند. 

 ما که راضیم، گور بابای ناراضی!-

اش را و هیکل چهارشانهدادیار به زن نزدیک تر شد 

به کابینت کنار سینک تکیه زد و انگشتان درهم فرو 

های سفید و مشکی ستون تن اش را به روی اپنرفته

 کرد

 آرام.-
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ی جوان و زیبای مرد زن جوان سر باال آورد و چهره

 را کاوید.

 جانم؟-

عاصی کف دست آزادش را از پیشانی تا چانه امتداد 

 هایش لبدست به میان دندان داد و با لغزیدن پوست

 زد:

 هیچی.-

ی دورچین طالیی آرام فنجان دیگر را روی سینی آینه

 نهاد و پرسید:

 چی آشفته ات کرده داداش کوچولو؟-

دست از میان دندان خارج کرد و نگاه به رد 

 هایش به روی آن انداخت.دندان
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تو این شرایط درسته که من زنی رو وارد زندگیم -

 کنم؟

ای قوری را به جا خود بازگرداند با نگاه ریز شدهآرام 

 و تن به سمت مرد چرخاند. 

 همون دختره؟ دانشجوی ابوالفضل؟-

تنها در صورت او خیره ماند و سخنی به لب نیاورد. 

سکوت را به تایید ترجیح داد و آرام از سکوت مرد 

 پی به همه چیز برد.

 پس خودشه.-
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 پس خودشه. -



 

Romanzo_o 2194 

در حال تماشای صورت درهم دادیار، فنجان ها را 

 درون سینی مرتب کرد و گفت:

دادیار من فقط به عنوان یه زن، یه آدم که تفاوت -

سنی زیادی باهات ندارم،  یه چیزی می تونم بگم 

 ت. به

سر بلند کرد و آرام به وسعت آرامش نهفته در نامش 

 کرد.تبسم 

ره تو حق داری زندگی کنی. بعد از آکام سنت می-

باال و نیاز داری برای این که یکی کنارت باشه. من  

ابطه دونم، رفقط یه چیزایی از ابوالفضل شنیدم و نمی

 زنی به کجا رسیده. ای که ازش دم می
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مرد جوان لب زیرین به دندان گرفته پلک روی هم 

بازوی او حرکت فشرد و زن نوازش وار دست روی 

 داد.

شه، ره، عاشق میآکام یه جایی از زندگیت می-

شغلش ممکنه این شهر نباشه و هزار تا اتفاق دیگه و 

دادیار تو داری در حق خودت بی انصافی 

 یکنی...تنها زندگی کردن از یه جایی به بعد همهمی

گی کار گیره. در نهایت میامید زندگی رو از آدم می

کی؟ درس کنم واسه چی؟ به خودم برسم برای 

بخونم، تالش کنم، موفق بشم اصال چرا؟ االن آکامو 

 خواد چی باشه؟ کی باشه؟ داری اما نباشه امیدت می
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ی کوتاهی به بازوی دادیار کوباند و آرام مغموم ضربه

و متفکر  چشمانش را به روی صورت خنثی مردمک

 مرد دوران داد.

 دادیار تو خیلی کم سن و سالی!-

گرفت و با سامان دادن  ان ناشناختهمرد نگاه از مک

 تفکراتش، تمرکز به جا آورد  و سر بلند کرد.

من ازت بزرگترم اما هنوز مادر نشدم چون -

جسارتش رو فعال ندارم، نه تنها من بلکه حتی 

ابوالفضل اما تو پسرت االن یه مرد کامل شده، پس 

حق داری از این جا به بعد نفس بکشی و زندگی 

 کنی.

زن بسان گودی چاه عمیقی  شد و مجددا لبخند 

 افزود:
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تونه احساس خوشبختی کنه، هر زنی کنار تو می-

 ه!تونه باشتعریف یه زن واقعی از یه مرد فرای تو نمی

کنی؟ من کامل نیستم آرام! چرا همچین فکری می-

 کنه.ی سیاه من همه چی رو زیر پا له میگذشته
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آرام آهسته و با طمانینه به سمت ظرف شیرینی رفت 

و آن را روی جزیره گذاشت، سر باال آورد و جفت 

 دستانش را کنار سینی روی جزیره قرار داد.

من برادر ندارم و تو از بعد آشنایی با ابوالفضل برام -

 که تو کل مثل برادری ...تو کامل ترین مردی هستی
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عمرم دیدم حتی از ابوالفضل! ولی یه عیب بزرگ 

 داری...!

 دادیار سکوت کرد. 

 دونی که هیچزیادی از حد خودتو مقصر اتفاقاتی می-

 گناهی توشون نداشتی. 

 آرام من...-

زن جوان کف دست به معنای سکوت مقابل او باال 

 ی مرد را نیمه تمام گذاشت.آورد و جمله

خودتو یاد گرفتی! هر جا...هر وقت تو ظلم در حق -

خواستی تغییر تو زندگیت بدی، منو و ابوالفضل 

 آری.پشتتیم اما یه روزی خودت کم می

 عصبی دست در هوا تکان داد و ابرو باال فرستاد:
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تو نیاز به آرامش داری. نیاز به دوست داشته شدن -

مثل اون دختر.  خوش به حال هرکس که  به دختر 

ده...تعریفش رو از مثل اون تکیه می قوی و محکمی

 ابوالفضل زیاد شنیدم. 

 اره خوش به حال اون فرد.-

ی دادیار با حسرت گفت و آرام قبل از آن که اجازه

سخن به مرد مقابل بدهد، عقل را حراج کرد و  با 

 ای درهم فرو رفته و جدی غرید:چهره

شم و بدون خجالت یه چیزایی رو بهت رک می-

کنم، هر آدمی یه سری نیازا داره من اینو گوشزد می

گم اما چه طوری و با کی همیشه به دانشجوهامم می

ی خوای همهاز بین بردنشون مهمه!  تا کی می

 احساسات و نیازهاتو نابود و انکار کنی؟ 
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 دادیار سر به زیر انداخت و آرام افزود:

تو یه مرد بالغی...این چیزا حقته، اصال بتونی جلوی -

ی تو غریزه جنسیتو بگیری عزیز من اون قلب تو سینه

نیازه برای یکی بکوبه، نیاز داره یکی رو کنارش تو 

غم و شادی داشته باشه...دادیار جان...پسر گل تو نیاز 

داری به این که یه زن پشتت باشه، کنارت باشه و 

ها کنار هم میان تا کامل بشن، پیشت قدم برداره. آدم

دن نیاز داری به یکی که بهت عشق تو برای کامل ش

 بورزه.
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دادیار سر چرخاند و نگاهی به سالن انداخت. 

ی فاطمه انداخته های کریستال نور   به چهرهلوستر

های او های چشمبودند و برق خود را به مردمک

ن بلند گلدار خواهر او را به کودکی وصله زدند. پیراه

و  میان حیاط خانه همیشه سبز چهار فصل با همان 

ی باغچه برد ی گوشهدر زنگ زده  و توپ چهل تکه

 و  در همان حال لب زد:

 آرام حس می کنم از دختره خوشم اومده. -

را در این خانه و نشستن او کنار دادیار از تصور ری

اش لب از تفکرات بیهودهگام فاطمه تبسم زد و هم

گزید. زن جوان با لبخند سینی را به دست گرفت و 

 گفت:

 خوشت نیومده عزیز من، دوستش داری. -
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دادیار برای پنهان کردن حسش دست جلو برد و 

 گفت:

 بده من سنگینه. -

ای را نثار مرد آرام سینی را به عقب کشید و چشم غره

 جوان کرد.

اد. ظر دختر خوبی میرا به نحرفو عوض نکن، ری-

 شم...سنگین نیست، زور بازو به رخم نکش ها!تازه

اش گرفته بود، دادیار که از لحن شوخ دختر خنده

 دستانش را به نشانه تسلیم باال برد.

 من غلط بکنم چنین کاری کنم بانو! -

آرام با خنده آرنج در پهلوی دادیار فرو برد و او را به 

 کنار فرستاد. 
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 ا رو بیار. شیرینی ه-

ی زن گذاشت و دادیار چشمی را به انتهای جمله

ی چوبی سفید با رانر دیس شیرینی را از روی جزیره

خاکستری برداشت و پشت به آرام حرکت کرد. 

های یشمی و سفید پشت سر نشیمن را با کاناپه

گذاشت و سمت پذیرایی رفت.  دیس را روی میز 

ی خم . اجازهگذاشت و سینی چای را از آرام گرفت

و راست شدن را به او نداد. در سکوت چایی ها را 

میان خواهر و برادر  پخش کرد و روی مبل تک 

ی کنار آرام نشست. همه را از تیغ نگاه خود عبور نفره

داد و گردن بر افراشت. شانه صاف کرد و سینه جلو 

خواست خود را شکسته جلوه دهد. پا روی داد. نمی

 ند زد.پا انداخت و لبخ
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لیوان چای از درون سینی برداشت و نزدیک بینی 

گرفت. بوی هل آن را درون جا تزریق کرد و از زیر 

چشم به مجید خیره شد. برادرش محجوبانه و 

قراری او را برای زیر بود. از همین جاهم بیسربه

آمدن مریم حس کرد و از دیدن عشق درون 

های او حال دلش خرسند شد. مردمک هایش چشم

ازوهای مجید لغزیدند و تتوی "م" روی پوست روی ب

 ی  مرد تای ابرو دادیار را باال فرستاد.  سبزه

 آقا مجید چای سرد نشه.-
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مجید معذب در خود جمع شد  و دستانش را دورزانو 

گره زد. سر باال آورد که با سیاهی نگاه برادر رو به 

شد. رد نگاه او را گرفت و با خجالت آستینش را 

اند تا روی تتویش را تا حدودی بگیرد. گلو پایین کش

 صاف کرد و نسبت به آرام گفت:

آرام جان خیلی زحمت کشیدی. ببخشید دیگه ما -

چند روزه این جاییم، فاطمه هم از صبح 

 اومده...حسابی زحمتت دادیم.

ی زردآلو را از جا کرد، هستهتاپ را جابهفاطمه لپ

 داد: دهان خارج کرد و سخن برادر را ادامه

آره آرام جان ببخشید واقعا. مزاحمت ما باعث شد -

نتونی به کارهات برسی، به خصوص که شاغلم 

 .هستی
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آرام دستانش را روی زانوی خود قرار داد و در پاسخ 

 به مجید و فاطمه گفت:

رحمیتد شما نگید اینطور. دیگه قسمت بود امسال -

ی طلسم این دوری شکسته بشه و من خانواده

 فضل رو کامل ببینم. ابوال

دادیار خواهر و برادر را از نظر گذراند. لیوان خالی از 

چای را به سینی بازگرداند و سر باال آورد. دست 

روی سینه درهم گره زد اما پشیمان شد. مات زل 

ی خود را درون سیاهی تلوزیون خاموش شد و چهره

ی آن دید زد. نیشخند روی لب سوق داد و  به سینه

اسی تکیه زد. کلمات گم شده را در ذهن کنار مبل ی

هم گذاشت و به روی زبان آورد. سپس  رو به مجید 

 زد، پرسید:با لحنی که شرمندگی را فریاد می
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 خوبی؟ بهتری؟-

ی برادر شد. اضطراب اولیه او را مجید مات چهره

دیده بود و حال از این وضعیت مرد تعجب 

 قاب زدن قهار بود.کرد.دادیار در پنهان کردن خود و ن
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به حدی قهار که زبان برادر را برای چند ثانیه بند 

آورد و باعث شد با مکث کوتاهی لب به سخن 

 بازکند.

 آره بابا از اولشم چیزی نبود، یه خراش کوچیک بود.-
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و دادیار چرخاند و در فاطمه نگاهش را بین مجید 

نهایت روی برادر بزرگتر توقف کرد. چند روزی را 

ی دادیار ماند اما رابطه شان دیگر مانند قبل نبود خانه

و نشد. پسرک زیادی سرد و یخ زده شده بود. حق 

شک محق ترین آدم این داستان دردناک داد و بیمی

دادیار بود و هست. دست به پیراهن چند رنگ و 

اش را روی پاف خود کشید و پاهای ورم کردهگلدار 

کوچک گذاشت. لپتاپ را چک کرد و اطالعات نهایی 

را وارد کرد. مجددا سر باال آورد و قامت   دادیار را 

 از نظر گذراند.

مردجوان با حس سنگینی نگاهی سر باال آورد و نگاه 

خسته اما پنهان خود را به فاطمه داد. قبل از آن که 

ظر را روی لب بیاورد، آیفون به صدا سخن مورد ن
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ی درآمد و استرس خود را در انگشتان جمع شده

دادیار آشکار کرد. آرام با عذرخواهی از جا برخاست 

شان را ترک کرد. مجید برپا زد و کم طاقت و جمع

 صدا باال برد:

 مریم جان بیا عزیزم.-

دادیار به وجود مریم و لحن سرتاسر عشق مجید 

و زن سینه را درون لباس جا داد.  حسرت خورد

داشت و لباس فرفری پاهایش را از تکان دارن نگه

شیر یدک را روی  دخترک را درست کرد. شیشه

عسلی گذاشت. رو زانو برخاست، کودک را روی 

تشک گذاشت و با حس تکان خوردن او چند 

ی آرام به کمرش زد. از خواب بودن او اطمینان ضربه

ست.ساحلی بلند و آزاد  را در تن حاصل کرد و برخا
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سروسامان داد و دمپایی روفرشی را پا زد. شال را به 

سر کشید و دست بند چراغ های هالوژن کرد. پتو را 

روی دخترک کشید و از اتاق خارج شد. فاطمه 

ی دادیار ایستاد و از بفرماییدی که زن شانهبهشانه

ن ردجواجوان برای افراد پشت آیفون استفاده کرد، م

اش شد و شانه پراند. متوجه آمدن دایی و خانواده

حس قدرت تصنعی از او پر کشید. لحظات به کندی 

دل کرد که ای کاش نیامده بود. گذشت و دادیار دل

تاب این جمع را در این اوضاع نداشت. فاطمه 

اضطراب برادر را متوجه شد و دست روی کتف او 

ی آشنای کنارش جان گذاشت. دادیار با نگاه بر غریبه

 دوباره گرفت.
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مدت زمان زیادی از آمدنش نگذشته بود اما از همان 

. دایی ماندقدیم این دردانه خواهر، جان بود و جان می

و زن دایی به همراه امیر حسین و آکام وارد خانه 

ها رسید.آرام ابوالفضل هم همزمان با آنشدند و 

ی همسرش گفت و سپس خوش آمدی به خانواده

ای را نثار ابوالفضل کرد. جمع را موقتا وداع چشم غره

گفت و  برای کمک به همسرش چند عدد از کیسه ها 

 را از دست مرد گرفت.

 ذاشتی فردا میومدی دیگه!می-

پ آرایش ها را روی اپن گذاشت و لابوافضل کیسه

 ی  آرام را کشید. شده
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م به خدا، شلوغ بود همه جا، معلوم غر نزن خسته-

نیست چه خبره که! واال چشام به زور باز مونده...دو 

 روزه شیفتم آرامش خانوم. 

آکام که آخر از همه و سر به زیر وارد خانه شد، 

سالمی بلندی روی لب گذاشت اما با بلند کردن سر 

درش، سالم نیمه تمام در دهانش و مواجه شدن با پ

ماند. روحش برای در آغوش گرفتن پدر به سرعت 

 سمت او دوید  و جسمش پا روی زمین سفت کرد.

های پدر سرتاسر اشک هایش به امید دیدن خندهچشم

هایش برای خواندن نام او تکان خوردند. شدند و لب

 هایشاما پاهایش همچنان ثابت ایستاده بودند. چشم

ی فاطمه و ناآشنای ای  پدر درون نگاه غریبهبه ج

 هایش سالم را تکمیل کردند.مجید نشستند و لب
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 سالم به روی ماهت به چشمون و نگاهت.-

برای لحن و کالم زن غریبه در یک آن ضعف رفت و 

روح نیازمندش به صدای مادر ضجه زد و در خود 

جمع شد. با توجه به توضیحات دایی حیدر و حسین 

اش یا همان فاطمه شده بود که زن احتماال عمه متوجه

باشد و تنش  هوای عطر او را کردند. دادیار از مادر 

بودن فاطمه برای سجاد سیزده گفت و آکام به جنین 

درون رحم او حسادت کرد. آکام هفده ساله هم با 

های باز فاطمه هوای سجاد سیزده ساله دیدن دست

ای را که ک سالهکرده بود، شاید هم هوای آکام ی

کشید. چراغ ریخت اما مادر در آغوشش نمیاشک می

عقل را خاموش کرد و قلب در کالبد آکام کودک شده 

به رقابت پرداخت.  همه چیز خارج از اختیار آکام 
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ی عمه گذاشتن. نوجوان بود. حتی چانه بر شانه

داد، مادری که طعم آغوشش ای که بوی مادر میعمه

 امشش را ندیده بود.را نچشیده و آر

قدر مرد شدی آخ که چقدر شیرینی تو پسر...چه-

 جان دلم.

دادیار پلک  روی هم کوباند و مجید خود را به او 

خواست به جای ابولفضل باشد. به جای رساند. می

دایی حیدر و لیال. حتی به جای آرام و امیرحسین. 

ی دادیار را بگیرد تا مردجوان به خواست او شانهمی

خواست که برادر باشد هرچند با او تکیه دهد، می

داد برای این برادر خراب کاری هایش اما جان می

بزرگتر و حامی...هرچند دیر رسیده و غریبه بود اما با 

تمام فاصله ها او بازهم برادرش بود. ابوالفضل لب 
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..پسرک ی آکام ماند و مغموم چشم بست.گزیده خیره

ه بدون رد پایی در گذشته مقابلش مظلوم تر از هم

 تبدیل به گناهکار شده بود.

� � � � � � � � 

  

526 

 آکام جان انگار دنیا رو به من دادن با دیدنت.-

ی  ی برآمدهپسرک در تالش برای فرو فرستادن غده

گلویش انگشتانش را در هم فرو برد اما از سنگینی 

قلبش کم که نشد بلکه حتی به درد آن اضافه شد. 

زخم سوزناک قلبش دردناک بود و با پاشیده شدن 

نمک بر روی آن دردناک تر هم شده بود. یاد 

هایش عمق فاجعه برای اویی بود که دلتنگ نداشته
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یک آغوش مادرانه زنی غریبه را در آغوش گرفته بود. 

ی دورنگ فاطمه موهای خود را که به خاطر باردار

مانده بودند از روی سر آکام کنار راند و پیشانی پسر 

. تا نوک زبانش آمد بگوید شبیه سجاد را بوسید

گذشته است، شبیه آفرین نوجوان است  اما  خفگی را 

به جان زبان درون حلق سر داد و مجددا روی موهای 

 خرمایی و کوتاه آکام را بوسه زد.

 عمه دورت بگرده.-

را پایین آورد و آن را روی  آکام دست خود

برجستگی شکم فاطمه گذاشت. لبخند تلخی جان را 

های ریز جنین را حس هایش گرفت. حرکتاز لب

 کرد و قطره اشکی ناخواسته راه مژگانش را طی کرد. 

 کنه؟اذیت می-
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ی پسرک فاطمه خندید و دست روی دست مردانه

 ی پسرک پرداخت.گذاشت و دل باز به قربان صدقه

 شیرینه حسش.-

کرد، همه چیز آکام دست خود نبود که تلخی می

گذشت و دوست برایش در سخنان ابوالفضل می

 .نداشته شدن

 من شیرین نبودم اما.-

فضای خانه را سکوت وهم آور در بر گرفت و فاطمه 

اشک خود را پاک کرد، دادیار برای در آغوش گرفتن 

ید روی پسرش به سمت او گام برداشت اما دست مج

بازویش نشست.  نگاه مرد ولی همچنان روی هیکل 

لرزان پسرکش بود، تن لرزان آکام آخرین چیز در این 

 دنیا برای او بود. 
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 کنی؟دیدم دستت روی شکمته، ازش مراقبت می-

فاطمه با چشیدن غم صدای پسر، با اشک سکوت 

 کرد و آکام افزود:

 خوش به حالش که مادرش تویی.-
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دادیار  دست به پیشانی گرفت و سر چرخاند تا نبیند 

و نشنود درد پسرکش را! سر چرخاند و آغوش مجید 

مامن سر دردناکش شد. پلک روی هم فشرد و از 

ریختن قطرات درد گذشته از چشمانش ممانعت کرد. 

ی شکم فاطمه برداشت و آکام دست خود را از رو

 فاصله گرفت. لبخند زد و گفت:
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 بچه کوچیک خیلی خوبه، امیدوارم سالمت بیاد. -

ی مغموم همه را از نظر گذراند عقب گرد کرد، چهره 

و بدون اعتنا به سمت پدرش که تقریبا در آغوش 

مجید بود حرکت کرد. آرام و آهسته قدم برداشت و 

. او را از مجید جدا کرد ی پدرش  را گرفتابتدا شانه

 و گفت:

 آد بابابه زخمش فشار می-

دادیار دست پسرش را میان انگشتانش گرفت و لبخند 

اش حراج گذاشتن آبرو را به زد اما چشمان سرخ شده

خوبی آموخته بود. برای به خود آمدن جو به سمت 

 دایی حیدر و زن دایی لیال چرخید.

 سالم  خوش اومدید.-
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ی پدر و پسر را از دستان قفل شدهلیال چشمانش 

 .گرفت و تبسم کرد

دن ...لقمه نمیسالم پسرم، تو که باز آب رفتی-

 بخوری؟

 دادیار خندید و لب زد:

از نظر شما فکر کنم من چند وقت دیگه محو -

 شم.می

ی سخن ابوالفضل خود را به میان انداخت و ادامه

 دادیار را گرفت.

رفتن من بودی االن دوتای قدر به فکر آب مامان ان-

 ش غذای بیرون بخورم.این بودم نه این که همه
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ی پهلویش که به میان انگشتان آرام چالنده شد، خنده

ای نثار پسرش کرد و همه را بلند کرد، لیال چشم غره

 لبخند پررنگی به عروسش زد.

پسر گلم همین که آرام خانومی کرده و تو رو گردن -

شکر به جا بیارم، وگرنه که رو  گرفته من باید نماز

 موندی.دستم می

ابوالفضل دست مشت کرده روی دهان گذاشت و 

زد سربه سمت آرام که ملیح مادر شوهرش را دید می

 چرخاند. 

 ..!.عجب-
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روی کاناپه  ی جمع شد. دادیارو بار دیگر باعث خنده

نشست و آکام با فکری در سر پلک روی هم گذاشت 

و با لبخندی برای پدر، سمت مجید چرخیر و مقابل 

او قد علم کرد و در آن لحظه به راحتی نگاه هراسان 

دیگران را برای بار دیگر روی خود احساس کرد اما 

 او تصمیمش را گرفت و دست جلو برد. 

 خوام.به خاطر اون اتفاق معذرت می-

ای را از  سوی پسر مجید که انتظار چنین جمله

جه تونداشت بهت زده، تای ابرو باال انداخت، آکام بی

به نگاه مجید و فضایی که خود حکم فرما کرده بود 

 لبخند کم رنگی زد. 

 هام و هم به خاطر...هم به خاطر حرف-
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ی سخنش با بلند شدن صدای کودک بریده شد. ادامه

هی کرد و آکام ادامه نداد. زن دختر را به مریم عذرخوا

آغوش گرفت و پسرک نگاه از ورود آن دو دزدید. از 

روی مریم خجالت زده بود و با یاد شرمندگی پدرش 

کالفه باز به سمت مجید سر چرخاند. دست عرق 

 کرده اش را از میان دست مرد خارج کرد و گفت:

هام شم که به خاطر بچگیذاتا زود عصبی می-

 هستش! 

نفس عمیقی گرفت و محکم در چشمان مرد جوان 

 خیره شد. 

اون روز حرف هایی که شنیدم برام قابل هضم -

نبودن، کال روز خوبی نبود، بحث و جدال های من 

همیشه در حد حرف و داد و بیداده اما اون روز 
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خواستم بهت آسیبی خودت باعث شدی، من نمی

 یی برگشتم اونبزنم، نزدیکم واستادی، وقتی یه هو

 اتفاق افتاد.

 لب گزید و سر به سمت مریم چرخاند. 

مریم خانوم منو بابام دست تنها بزرگ کرده، کارای -

من به خاطر بابا نیست، به خاطر اتفاقاتی هست که 

ی ما رو به وجود آورده، به خاطر مادری که گذشته

هیچ وقت نداشتمش...بابا هیچ وقت کم نذاشت برای 

 من. 

ستانش را درون هودی گشادش فرو برد و باز جفت د

 نیم نگاهی به پدر که خیره اش بود، انداخت. 

امروز من قرار نبود بیام این جا، اصال به بابا هم -

گفتم که با دوستام قرار بیرون داشتم اما ابوالفضل 
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وقتی گفت همه هستن تصمیم گرفتم بیام و به خاطر 

خیلی تو بطن  اون اتفاق ازتون عذرخواهی کنم...من

ماجراهایی که باز گذشته رو به ما وصل کردن نیستم 

اما هیچ وقت هم از کسی که تمام این سال ها برام 

 کنم.همه کس بوده دل نمی

دادیار مبهوت به پسرش خیره شد و آکام خیلی عادی 

 لب زد:

هر چیزی که بشه، هر آدمی که بیاد من مثل همیشه -

ستن، اگر به من عالقه کنار بابامم، اگر منو می خوا

 داشتن پی جدایی من از بابام  نمیفتادن. 

تمام جمالت را گفت و در ذهن به مقصود خود فکر 

کرد. مقصودی که برای آن باید خیال دادیار را از 
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داد. کرد و به او آرامش خاطر میبودندخود مطمئن می

 لبخندی زد و با اطمینان  گفت:

 ذارم.رو تنها نمیهر چیزی هم که بشه من بابام -
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اش را روی چین بینی مجید انگشت شست و سبابه

نهاد و نگاه از پسر گرفت، از زیر چشم نگاهش را به 

مریم متاسف که آیناز در آغوش داشت داد و در 

ازه ریش ت نهایت با کشیدن دست از روی بینی تا ته

 اش در سکوت آکام را تماشا کرد. درآمده

به خاطر اتفاقات یه هویی اون روز باید عذر -

 خواستم و امیدوارم ببخشی و درک کنی! می
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مجید دست راست خود را روی بازو و تتوی اول نام 

مریم گذاشت. آن روز و اتفاقاتش با تمام قوا در 

س استرخیالش نقش بسته و برق از سرش پراندند. 

آمد، آزرده حال خراب پسرک، حال هم به یادش می

 کرد. خاطرش می

 آکام مقصر اون روز تو نبودی!-

 شانه باال انداخت و افزود:

شرایط یه طوری شد که ناخواسته به هم پریدیم و -

 اصال همه چی از دستمون در رفت. 

هایش را به زخم دست دادیار دلنگران سرانگشت

ه خبری از باند و پانسمان به پسرک رساند. زخمی ک

روی آن نبود. لب گزید و انگشت به روی زخم آکام 
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ای پلک روی هم گذاشت و سپس کشید. پسرک ثانیه

 گفت:

 درسته، حق با توئه. -

 امیدوارم تو هم منو ببخشی. -

آکام در جواب مجید تنها لبخند به لب آورد و در 

ار نهایت با عذرخواهی کنار پدرش جا گرفت. دادی

دلتنگ دست آکام را میان دست خود گرفت و آن را 

روی ران پای خود نهاد. دلتنگ پسرک بود و این 

برد. ساعتی به شوخی و دلتنگی را هیچ از بین نمی

خنده و صحبت گذشت و هر کس به نوعی در 

میهمانی سرگرم بود. ابوالفضل دیس مملو از جوجه 

و به  های به سیخ کشیده را از روی جزیره برداشت
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سمت تراس رفت، قبل از رفتن اما به سمت دادیار که 

 داد چرخید و گفت:به سخنان پدرش گوش می

ه سوزه خستپاشو بیا کمکم زیاد نشستی، دلم می-

 شدی. 

ای که دایی حیدر به دادیار با خنده برپا زد اما با جمله

 لب راند، متعجب به سمت او چرخید.

 دادیار صبر کن.-

 به دایی خیره شد و مرد گفت: همان طور صامت

خواد بره کیش، دیشب مخ حسین با دوستاش می-

منو خوردن با پسرت که راضیت کنم بذاری آکامم 

 بره. 
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ابوالفضل مشکوک به سمت برادرش چرخید و 

امیرحسین مضطرب به آکام زل زد اما با سوال دادیار 

 سر باال آورد. 

 ادیآخرین باری که سپردمش دستت، کار دستم د-

 که پسر!

ی ملتمس آکام امیرحسین  نیم نگاهی نثار چهره

 انداخت و گفت:

شه، اون بار آکامم یکم حال و هواش عوض می-

 خودش در رفت خب!
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دادیار نگاهش را میان ابوالفضل که با اخم به برادرش 

ی و دایی چرخاند و با تکیه دادن به دسته خیره بود

 مبل، لب زد:

 چی بگم واال؟-

اش را پسرک مضطربانه، انگشتان در هم چفت شده

میان جفت ران پا فرو برد و ضرب پاهایش پارکت 

 کاراملی را به ضجه انداخت. 

 بذار بریم دیگه دادیار!-

از نظر خود هم سفری برای آکام نیاز بود اما 

 دی نبود که بخواهد آکام را به او بسپرد. امیرحسین فر

 ری؟با کی می-
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امیرحسین موهای فر و حالت دارش را از جلوی 

 چشم به کنار فرستاد و به تندی گفت:

 یکی از دوستام.-

 دوستت اسم نداره؟-

امیرحسین در منگنه مانده فحشی نثار روح آکام در 

 دل کرد و پاسخ داد:

 کیارش.-

د تا پدر متوجه حاالتش آکام عصبی در تالش بو

داد همه چیز به هم نشود. اگر پدرش اجازه نمی

 های ریز و درشتش.ریخت، تمام نقشهمی

 تو مدرسه نداری مگه؟-
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آشفته سر باال آورد و کلمات را از میان دهان به خارج 

 فرستاد. 

شنبه و یکشبنه تعطیل رسمی بابا، ما هم چهارشنبه -

 گیریم.بلیط می

م از اوضاع پیش آمده، پاسخ درست را دادیار سردرگ

 گم کرده بود. 

 گم.بذار آخر شب بهت می-

ی سخنی را پس از به زبان آوردن آخرین کلمه، اجازه

به آکام نداد و همراه با ابوالفضل وارد تراس شد. مرد 

جوان جوجه ها را روی میز گذاشت و دادیار خود را 

چیده روی صندلی که به دور میز کوچک درون تراس 

 شده بود، انداخت.
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ی صندلی تکیه زد و کف دست دادیار آرنج به دسته

به شقیقه چسباند و در همان حال  خیره به پسر دایی 

 چید شد. بزرگترش که سیخ ها را به روی منقل می

 ابوالفضل؟-

 ی کمی به سرش داد و لب زد:زاویهمرد جوان 

 هوم؟-

صدرا منتظر چی پس؟ از همون وقت که مجید -

 اش پیدا بشه. ، منتظرم سر و کلهاومد

 ابوالفضل نیم نگاهی به دادیار انداخت و گفت:

 آدم قحطه که منتظر اینایی؟-
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 دادیار کالفه لب زد:

 جدی باش.-

 مرد جوان شانه باال انداخت و گفت:

 دست جمعی مردن خبر مرگشون!انشاهلل -

هر چی می گذره حس بدتری دارم.انگاری قراره -

 مثل بمب بیفتن تو زندگیم.

ابوالفضل نفس از سینه خارج کرد و بوی زغال و 

 آتش را درون ریه فرستاد.

فکر نکن بهش، هنوز اتفاق نیفتاده. منم واقعا -

قدر دیر کردن...انتظار داشتم مجید دونم چرا اننمی

قدر عجله داشت همون فرداش پیداشون بشه اما ان

 اتفاقی نیفتاد. 



 

Romanzo_o 2236 

دادیار کالفه دست به پیشانی گرفت و چشم بست.  

سوی تراس چیره شده و پرده سیاهی شب  به نور کم

به تمام رنگ ها انداخت. سعی کرد همه چیز را 

ی آن ها فراموش کند، بنابراین همان طور چشم درباره

 بسته لب زد:

 اس؟نوز با اون زن تو رابطهحسین ه-

ابوالفضل بادبزن را از سطل درون کمد کوچک که 

باالی منقل بود برداشت و بدون چرخش به سمت 

 دادیار گفت:

 شه تموم کرده.نه...چند وقتی می-

 جدی؟-

ی تراس گذاشت و کامل به مرد جوان بادبزن را در لبه

 سمت دادیار چرخید.
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ی که تو رفتی خونه حرف زدیم با هم، از اون روزی-

اس، قد اون زن گفت! یکم حالش خوش نبود...بچه

 ارزن عقل نداره.
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دادیار پاهایش را روی میز گذاشت و سر به عقب 

برد، بوی آتش پخش شده میان تراس را دوست 

 داشت.

 چرا؟-
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ن آن که پاسخ دادیار را بدهد از یخچال ابوالفضل بدو

کوچک تراس انرژی زایی برداشت و پس از گشودن 

 در آن به سمت دادیار گرفت. 

 قدر؟خسته ای تو چرا ان-

دادیار دست به گردن نهاد و کمی آن را مالید تا 

اش در برود، در همان حالت بطری را از خستگی

 دست ابوالفضل گرفت.

 دی.خوبم...! جوابمو ندا-

 ابوالفضل باز به سمت منقل چرخید.

ی شرکت این چیزا رسما گول خورده بابا به بهونه-

یم کنبود. با بابا حرف زدم...بهش گفتم کمکش می

 واسه شرکت، اگر قید این رابطه رو بزنه.
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 عصبی چرخید و بادبزبن را در هوا تکان داد. 

برده، فقط از خود خرشم از این رابطه هیچ لذتی نمی-

 سر پول. 

 مشت جلوی دهان گذاشت و در برابر دادیار گفت:

ااا...پسره گاو، اون روز لباسشو درآورده کل پهلوش -

 کبود بود.

خود را مقابل صندلی پیش روی دادیار انداخت و با 

 جفت انگشت فشاری به پیشانی داد.

به خدا سکته کردم، گفتم چیزیش شده...بعد فهمیدم -

 س.کار زن

ر کمی از انرژی زا نوشید و به سمت جلو دادیار متفک

 خم شد. 
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مطمئنی رابطه شون اس امی چیزی نبوده؟ چیزی که -

 تو می گی طبیعی نیست. 

 ابوالفضل با تکان سر لب زد:

پرسیدم ازش گفت نه، رابطه عادی بوده اما  بابا زن  -

مریض بوده انگاری! چه می دونم شوهر قبلیش 

حسین هیچی رو کامل خیانت کرده بهش، فکر کنم. 

 گه که!نمی
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 عجب.-



 

Romanzo_o 2241 

ابوالفضل سکوت کرده از جا برخاست و با درست 

کردن جوجه ها سرگرم شد اما پس از چند دقیقه 

 طاقت نیاورده به سمت دادیار چرخید.

 خوای بخری؟تو ماشین می-

که با موبایل سرگرم شده بود، سر باال آورد و دادیار 

 ی ابوالفضل شد.سوالی خیره

 چی؟-

ی! گرفتگفت ازش خبر دویست و شیش میعلی می-

 چه خبره؟

 مکثی کرد و افزود:

 دادیار پول الزمی بدم بهت! ماشین نفروش. -

 دادیار به صندلی تکیه زد و متعجب پرسید:
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نمو خریدم کی خواست ماشین بفروشه؟ تازه ماشی-

 واسه چی باید بفروشم اصال؟

 ابوالفضل سر تکان داد و گفت:

دونم گفتم خبر ماشین گرفتی شاید اینو چه می-

 خوای بفروشی.می

 در دستش نوشید و گفت: دادیار باز از نوشیدنی

 خوام.نه بابا واسه خودم نمی-

ابوالفضل به سمت منقل چرخید و سیخ ها را 

 چرخاند. 

 پس واسه کی؟-

ل اش زدادیار سر باال آورد و در نگاه فندقی پسر دایی

 زد.
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 واسه آکام!  واسه تولدش قول دادم. -

 ابوالفضل باز به جای قبل خود بازگشت و نشست. 

خوای ماشین دست بچه هفده و هجده ساله می-

 بدی؟

 ای کرد و سپس گفت:دادیار تک خنده

 دست حسین نوزده سالگی دایی ماشین داد، آکامم-

گفت بعد از کنکور شه دیگه...اون روز میالزمش می

ره، دانشگاهش هست به خواد کار کنه، کالس میمی

 شه بدون ماشین.هر حال...اذیت می

ابوالفضل تکانی به تن خود داد و جفت دستانش را 

 ی صندلی گذاشت.روی دسته
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 دست حسینم داد، که همین قدر پرو شد. -

سپس به سمت دادیار چرخید و دست در هوا تکان 

 داد. 

 بدت نیاد ها داداش، آکامو لوس کردی.-

دادیار در سکوت ابوالفضل را تماشا کرد و او همچنان 

 ادامه داد. 

اره ذکنه، میش می گی باال چشمش ابروئه قهر میبه-

دیگه اون صدرای دیوثم پیداش  ره. چهار روزمی
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بره داره میکنه، برش میبشه، در گوششو پر می

 مشهد. یکم داد و بیداد کن سرش بلکه  آدم بشه...

 چرخید سمت دادیار که به سقف زل زده بود و غرید:

بعد تو راه میفتی هلک و هلک پی ماشین واسه -

عالیجناب! دیگه دوست داشتن حدی داره که تو 

 وردی.شورشو درآ

کار کنم؟ بزنمش؟ باهاش قهر کنم؟ تو االن چی-

 صمیمیتی از سمت برای آکام دیدی؟ 

 به سمت ابوالفضل خم شد و آهسته گفت:

تو بگو من همون کارو کنم! بچه دو ساله اس روش -

ته بر و میسکنی وایدست بلند کنم؟ یکی بزنم فکر می

یاد بکنه؟ صدرا بیاد...علی سانم پشتش بر منو نگاه می
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که از وقتی صدرا زنگ زد من منتظرم لششو بیاره 

 تهران! گوش آکامم پر کنن.

ی متوالی به ران پای ابوالفضل کوباند و چندین ضربه

 گفت:

تونه آکام بخواد بره نه من و نه بزرگتر از من نمی-

 جلوشو بگیره. 

 خوای ولش کنی به امون خدا؟یعنی چی؟ می-

دادیار از جا برخاست، فضای کوچک تراس را با قدم 

انش ی آن دستهایش پر کرد و در نهایت ایستاده بر لبه

را درهم گره زده، ستون تن خود کرد. سیاهی شب در 

نگاه اول میان نگاه همرنگش نشست و تقدم وار به 

 تنش سیاهی انداخت. 



 

Romanzo_o 2247 

دارم، حتی من به اجبار هیچ کسی رو کنارم نگه نمی-

 ی تنم باشه. ر اون آدم پارهاگ

ای آتش از جا پرید که به خاطر ابوالفضل مانند گوله

ی صندلی با صدای بدی روی محکم برخاستنش پایه

 زمین کشیده شد.
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ار ی دادیای آهسته به شانهابوالفضل با خشم ضربه

 ید و کنار گوشش غرید.کوب

که این طور یعنی اون صدرای حرومزاده بلند بشه -

 کنی به امون خدا؟بیاد پی پسرت، آکامو ول می
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ی سرخ دادیار به سمت ابوالفضل چرخید و از چهره

اش به خنده افتاد. جفت دستانش را باال آورد و شده

 ی برادرش گذاشت. روی شانه

 بشه، خون تو تنشابوالفضل صدرا نزدیک پسر من -

ذارم بمونه اما در صورتی که آکام کنار من نمی

باشه...ارتش من بدون آکام پوچ پوچ. حاال من هر 

 چی بجنگم.

اش را پایین آورد و مقابل چشمان دست مشت کرده

 ابوالفضل گرفت.

مشت من برای مقابله با صدرا باید پر باشه...بدون -

 یست. آکام هیچی تو این مشت برای جنگیدن ن

مشت پوچش را مقابل نگاه ابوالفضل از هم باز کرد و 

 لب زد:
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ش دارم، هر آکام پرنده نیس که من تو قفس نگه-

کاریم کنم به قول یه نفر، پرنده جلد هر جا که باشه 

 گرده.بر می

 را در خیالش نقش بست. گفت و نگاه سبز ری

جنگم اما تا جایی که برای آکام تا آخرین نفسم می-

 این جنگ کنارم باشه. تو

 شانه باال انداخت و تلخ خندی زد. 

 رم.متاسفم اما من دست خالی به هیچ جنگی نمی-

 کنی.خودتو نابود می-

اش تزریق کرد و سیاهی شب غم را به جان خسته

 ی راه منصرف ساخت. پاهایش را از حرکت در ادامه

 این همه سال چی شد! این چند وقتم روش!-
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ی تراس نهاد، کمی روی نوک کف دستانش را لبه

پاهایش برخاست و از باال  آسفالت های تاریک 

 کوچه  را تماشا کرد. 

به نظرت آفرین چه طوری تونست به زندگیش پایان -

 بده؟
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او زل زد و  مرد جوان نفهمیده به نیم رخ صورت

 ی خلوت لب زد:دادیار با نگاه عمیق تری به کوچه

 اما شجاعتش ستودنی!-

 ابوالفضل بدون هیچ واکنشی گفت:
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 خودکشی شجاعت داره؟-

 خند کجی روی لبان دادیار جاخوش کرد. نیش

 هوممم! شاید اگر منم نبودم، آکام خوشبخت تر بود. -

 ابوالفضل سکوت کرد و دادیار افزود:

 چندمیم؟ طبقه-

 ابوالفضل باز بدون هیچ عکس العملی لب زد:

 شیشم. -

 مونه مگه نه؟از این جا کسی بیفته زنده نمی-

مرد جوان تای ابرویی باال انداخت و سر باال و پایین 

 کرد. 

 پاشه رو زمین...آره، مغزش می-

 های روی منقل زد و پرسید:سری به جوجه



 

Romanzo_o 2252 

 خوای امتحان کنی؟می-

 دادیار برخاست و به سمت او چرخید:ی بلند خنده

 خیلی عوضی.-

ابوالفضل سیخ های آماده شده به دیس بازگرداند و 

 گفت:

 لطف داری. -

پس از اتمام کارش با یک حرکت به سوی دادیار 

ی پیراهن حرکت کرد  و خیلی نمادین دست به یقه

 دادیار کشید و آن را مرتب کرد. 

خواد. حماقت میخواد، خودکشی کردن جرئت نمی-

نم که زصبح تا شب با دخترو پسر هایی سر و کله می

سر هیچ و پوچ به زندگیشون پایان دادن...یکی با 
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قرص...یکی با چاقو، یکی خودشو انداخته جلو 

مونه ماشین و یکی رگ زده! تا دلت بخواد جنازه می

رو دست پدر و مادرشون و آخرشم با یه دل پر خون 

جون بچه شون بغل جسم بیرن سردخونه و می

 کنن تا قسمت خاکش کنن.می
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 لب با زبان تر کرد  و رو به دادیار مات شده افزود:

درد اوالد خیلی سخته، خیلی زیاد! خدا هیچ وقت -

های پدری رو که تک سرت نیاره چون دیدم ضجه
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اش رو باید قسمت خاک کنه و سر قبرش حفظ چهب

 آبرو کنه.

 دادیار با غم پلک روی هم گذاشت و ابوالفضل افزود:

یه بار دیگه همچین چرت و پرت هایی از دهنت در -

زنمت که تا دم مرگ بری  و وقتی قدر میبیاد، ان

طعمشو چشیدی و آدم شدی برگردی تا بفهمی با 

 ف بزنی. طوری باید حرسی سال سن چه

قرار به از بین بردن خودم بود، خیلی سال پیش این -

 کردم ابوالفضل نه االن.کارو می

 ابوالفضل انگشت تهدید سوی  او گرفت و لب زد:

خدا نکنه هیچ وقت بالیی قبل از من سرت بیاد -

زنمت تا آدم دادیار، چون میام اون دنیا مثل سگ می

 اری. بشی و هر کوفتی رو به دهن المسبت نی
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ی بلندی کرد و رو به کسی که مرد جوان خنده

 برادری را در حقش به انتها رسانده بود، نجوا کرد:

زنی داداش، وگرنه ندیدم از تو که همش بلف می-

 این کتک کاری هاتو دکی جون!

ابوالفضل لبخند ملیحی به لب آورد و دست به سوی 

 در تراس گرفت:

ازگی دیده، اش رو آقا زاده ات به تیه چشمه-

 تونی بپرسی ازش...ببینی چه طعمی داره.می

چشمان مرد گشاد شده میان دست ابوالفضل و  در به 

 گردش درآمد و به آنی لبخند روی لبانش خشک زد.

 آکامو زدی؟-
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ای در دهان ابوالفضل سر چرخاند و تکه جوجه

 گذاشت. 

 هوم.-

 ی مرد را زینت داد.اخم کمرنگی چهره

نکردی، این همه سال من دست روش کار درستی -

 بلند نکردم.

خورد تا یادش بمونه، قدر زدمش چون باید یکی می-

 داشته هاشو بدونه.
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 سپس در مقابل دادیار شاکی دست باال آورد و افزود:
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پسرت باید به خودش میومد، به جای تو ادبش -

 کردم.

 بوالفضل.ا-

توجه به اویی که مانند اسپند روی آتش شده مرد بی

 بود، سینی را برداشت و به سمت در تراس رفت. 

دونی خوشش زدی! میابوالفضل نباید آکامو می-

 آد کسی غرورش رو بشکونه! نمی

 ابوالفضل کالفه به سمت دادیار چرخید و غرید:

 ! دست  از این تز های مسخره ات بردار  دادیار-

دادیار جفت دستانش را روی صورت کشید و آهسته 

 گفت:
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تا حاال تنبیه بدنی روی کی جواب داده که آکام -

دومین نفر باشه؟ هر چه قدر دوست داری منو بزن، 

آدمم کن ولی آکام نه! خط قرمز من نه داداش. اون 

پسرو من از دهن گرگ بیرون کشیدم و بزرگ کردم، 

و پوچ بشکنه. من  نذار غرورش، شخصیتش سر هیچ

حتی از یه حدی صدام برای آکام باال تر نرفته...شماها 

ذارم احترام ذارید لوس کردن اما من میاسمشو می

برای بچه ام. من کتک کاری رو یادش ندادم، آکام به 

خوام این خشم حد کافی خشم داره تو وجودش...نمی

 کار دستش بده.

کوت سنفس عمیقی گرفت و نسبت به ابوالفضل م

 افزود:
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روزی که مجیدو زد، تن من لرزید از این که یه -

 روزی آکام بالیی سر کسی بیاره.

 جلوتر رفت و دست روی مچ ابوالفضل گذاشت. 

آکام با بقیه بچه ها فرق داره، هر کاری دوست داری -

بکن، هر جور دوست داری باهاش حرف بزن اما 

ست تنها، جلوی جمع نه! ابوالفضل اما هیچ وقت د

روش بلند نکن. تو حق پدری داری به گردن آکام 

کنم ازت هیچ شاید از من بیشتر حتی! اما خواهش می

 وقت دست روش بلند نکن. 

 سر تکان داد و خندید.

ی حتی به خاطر من، پسر من قراره وارد یه جامعه-

خوام مرد بار بیاد نه یه آدم پر از بزرگ بشه. می
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جسم و روح یه بچه عقده...تاثیری که کتک روی 

 تونه از بین ببره...!ذاره رو هیچی نمیمی
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 ابوالفضل کالفه خود را از دادیار جدا کرد.

یه چیزی گفت که کنترلمو از دست دادم، از من -

ز وحشی نساز...خواستم بگم که اوال قبل از آکام ا

خودم بشنوی. تا حاال کی دیدی من رو کسی دست 

بلند کنم اما گاهی اوقات حجم رو مخ بودن آکام 

 شه. واقعا غیر قابل تحمل می

 دادیار کمی بلند تر خندید و گفت:
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ژن های مامانشو خوب به ارث برده، آفرین هم دقیقا -

 این طوری بود. 

ا ر ابوالفضل بینی و دهان کج کرد و ادای مرد مقابلش

 دراورد.

اد. حاال  مثال یکمی از ژن کوفت، چه خوششم می-

 خورد؟ گرفت به کجای کائنات بر میتو رو می

ی آرامی میان دو کتف ابوالفضل کوبید و دادیار ضربه

 گفت:

آفرین مثل ماه بود، من خوشحالم که پسرش به -

 خودش کشیده.

 ابوالفضل جدی شده به سمت دادیار چرخید.

 ارم ازت!یه سوال د-
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 مرد جوان منتظر او را تماشا کرد  و ابواافضل افزود:

 کنی.قدر از آفرین دفاع میچرا ان-

لبخند روی لب مرد عمق بیشتری گرفت. سر چرخاند 

و ماه کامل آسمان را تماشا کرد. نور مهتاب مستقیم 

 ی دیگرای از صورتش را روشن کرده بود و نیمهنیمه

ن یکی نیمه دهان کجی در تاریکی فرو رفته به آ

 کرد. می

نهایت آفرین هیچ ایرادی نداشت ابوالفضل! بی-

مهربون و دوست داشتنی بود. روحشو کشتن و هر 

 تیکه از اون رو یه جا پرت کردن. 

 سکوت کرد و به یاد دخترک چشم بست. 

شد ذات خوبشو اما از تو همون حالش هم می-

بود و وقتی  فهمید، من دیدم روزایی که آکامو حامله



 

Romanzo_o 2263 

زد. پنهونی دیدم که چه کسی نبود باهاش حرف می

 زد. طوری با عشق اسم پسرشو صدا می

 صدایش مملو از غم افزود:

شه اما متقابال آکام به دنیا اومد، دیدم نزدیکش نمی-

ده واسه آکام اما آفرین شک نداشتم که جون می

مریض بود...آفرین روحی براش نمونده بود و همه 

توقع داشتن. من از خدامه که آکام مثل آفرین ازش 

 باشه. مثل مادرش خوش ذات.

ابوالفضل در سکوت، سخنی به لب نیاورد و دادیار با 

 مکثی چشم گشود و در نگاه مغموم او لبخند زد.
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از تراس خارج شدند، ابوالفضل به سوی آشپزخانه 

حرکت کرد و دادیار در تنها جای خالی که کنار 

فاطمه بود نشست، با نگاه هر چه دنبال مجید گشت 

او را نیافت و احتمال داد که به همراه همسر و 

فرزندش در اتاق باشد. فاطمه نگاه از آکام که روی 

ید. برادر چرخگرفت و سمت   ی کنارش نشستهکاناپه

دادیار با حس سنگینی نگاهی، چشمانش را به سوی 

 ی خواهر چرخاند و لبخند زد. موهای دو رنگ شده

کردم، بتونیم مثل گذشته تمام این چند روز فکر می-

 بشیم. 

دادیار موبایل درون دست را جا به جا کرد، خود هم 

پس از دیدن فاطمه چنین احساسی داشت اما نشد که 

های متوالی ی حامی سالشود. او از فاطمه مثل قبل



 

Romanzo_o 2265 

دور شده بود و حال دیگر توانی برای بودن مانند 

گذشته نداشت. گذشته در همان حیاط کوچک اما 

ی چهار در میان دامن چین چین و گلدار زیبای خانه

 شد. فاطمه جا مانده و هرگز تکرار نمی

مثل گذشته شدن سخته یکم فاطمه! سال ها -

 گذشته...

نگاهش را در رج به رج صورت خواهر چرخاند و 

 لب زد:

بچه هامون بزرگ شدن، آکام... پسر تو! دیگه هیچی -

ن و ی ممثل گذشته نیست آبجی! چه برسه به رابطه

 تو.

ی مانده در سینه را خارج کرد و دست بازدم خسته

های گلو گذاشت و از باال سومی را گشود. روی دکمه
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 ی گر گرفته ازن برد و سینهکف دست به زیر پیراه

 گذشته را مالش داد. 

 اما من مثل همون وقتا دوست دارم.-

هایش لرز به تن سر نزدیک گوش دادیار برد و نفس

 برادر کوچک انداخت. 

عین همون وقتا عزیز و دوست داشتنی...حتی بیشتر -

 از مجید!

ی مبل مرد جوان چشم بست و لب گزید. مات پایه

روی ران پایش قرار گرفته بود را دست فاطمه که 

 فشرد و سر به زیر انداخت. 

ها دوست دارم اما خیلی به اندازه همون سال-

گذشته...خیلی بیشتر از این که تو کمتر از یه هفته بشه 

 درستش کرد.
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 غمگین لب زد:فاطمه سر تکان داد و 

 حق داری!-

ی در سکوت، انگشتانش را میان انگشتان پف کرده

 اش را با نگاه بلعید. زن فرو برد و شکم بزرگ شده

 چند ماهته؟-

 یاش به یاد جنین زندهی شکم گرد شدهفاطمه خیره

 در بطنش گفت: 

 شیش ماه.-

 جنسیتش مشخص شده؟-
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جالب ی جدید آمده برایش آکام که بحث پدر و عمه

شده بود، موبایل را روی میز گذاشت و سر به سمت 

 آن دو خم کرد. 

 چند ماهشه؟-

اش گرفت، سر به فاطمه از لحن شیطانی پسر خنده

 ی خبیث آکام چرخاند و گفت:سمت چهره

 شیش.-

آکام تاج ابرو باال فرستاد و با مکث باز دست به روی 

 اش گذاشت.شکم عمه

 اوخی! دختر یا پسر؟-

از سوال خود به روی زبان پسرک تبسم کرد و  دادیار

 فاطمه دست به روی موهای لخت پسر کشید. 
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 دختره.-

هایش را در نگاه زن ثابت کرد و آکام تخس مردمک

 گفت:

 بازی مثل منو از دست داد!حیف شد، هم-

 ی پسر بیش ازی دادیار از لحن خوشیفتهصدای خنده

ه ف دست بپیش باال رفت و برای جلوگیری از آن ک

ی آکام رو روی دهان و بینی گذاشت که با چشم غره

 به رو شد.

 خود شیفته.-

 ای که پدر به زبانصدای معترض آکام نسبت به کلمه

 اورد، به هوا برخاست.

 گم؟مگه دروغ می-
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 گم؟مگه دروغ می-

دست مقابل دهان را مشت کرد و جدی شده دادیار 

 سر تکان داد.

نه بابا جان، حتما از دست داده، منتها فاطمه حداقل -

شه، دست تو باشه یکم خیالش از بچه راحت می

 هویی باید بیایم بچه رو سر و ته تحویل بگیریم. یه

ی جمع بلندشد و پسرک با چشمانی صدای خنده

 گشاد شده، غرید:

 بابا!-
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دادیار با لبخند ملیحی پاسخ پسر را داد و فاطمه مات 

 عشق نگاه مرد موقع کل با کل با پسرک شد. 

 جان بابا؟-

 قبل از پاسخ دادن آکام فاطمه به سمت آکام چرخید.

دم تو به جاش یه حامد چهارده ساله دارم که می-

تربیتش کنی بلکه مثل باباش از سایلنت بودن خارج 

 بشه.

 پسرم داری؟-

فاطمه آهسته پلک روی هم گذاشت و پاسخ پسر 

 برادرش را داد.

چه عالی...خب پس حاال که یه پسر داری خوبه این -

 یکی دختر باشه یکم اذیتش کنیم.
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آکام پاشو برو اون ور، تو برای فاطمه بدآموزی -

 داری.

پسرک انگشت تهدید سوی پدرش گرفت و چشم 

 ریز کرد. 

 آم خونه ها!خوام...نمینمی-

دادیار سر کج کرده، ولوم صدایش را پایین آورد و 

 خود را به پسر نزدیک تر کرد. 

 مگه دست توئه؟-

 آکام سکوت کرد و دادیار لبخند زد.

ت بچه جون...وگرنه همین چند روزم آوانس دادم به-

اری دیگه از این خبرا نیست، تو ازدواجم کنی زنتو می

 پیش من چه برسه به حاال.



 

Romanzo_o 2273 

بلند فاطمه از حسادت دادیار فضای  یصدای خنده

 خانه را پر کرد. 

 وای سجاد حسود نبودی تو!-
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خانه از نامی که فاطمه دادیار را به آن خواند در 

سکوت فرو رفت و آکام مات پدرش ماند. فاطمه به 

سر چرخاند تا از برادرش خود آمد و دست پاچه 

عذرخواهی کند اما دادیار با نگاهی به جمع به سخن 

 او پیشتاز شد.

من مشکلی ندارم با سجاد خونده شدن...منتها خیلی -

وقته که سجاد تو وجود من کشته شده. دادیار االن، 
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هیچ شباهتی به سجاد گذشته نداره...شاید...شاید 

وجودش دید  خاکستر های اون زمان رو فقط بشه تو

 همین!

ی فاطمه دست به دور گردن دادیار حلقه کرد و گونه

ای کوچک و خواهرانه زینت داد. عشق او را به بوسه

 به این برادر پر از حس خوب بود. 

و ی سجادو تبرعکس تو خود سجادی، تیکه به تیکه-

شه دید. فقط سجاد زیادی مظلوم بود و وجودت می

 یری. تو دیگه بلدی حق خودتو بگ

 سر چرخاند و نیمچه لبخندی نثار آکام مغموم کرد.

 هات کنار من نشسته داداشی. یکی از بزرگترین حق-
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دادیار سکوت کرده، انگشتانش را درهم فرو برد و 

ی سیاه ی تصویر سیاه و تار خود در صفحهخیره

 تلوزیون شد. 

 عمه صدات کنم؟-

به  فاطمه همان طور که دادیار را در آغوش داشت

 سمت آکام چرخید.

 اگر قرار نیست، فحش نثارم بشه، صدا کن. -

 قبل از پاسخ آکام، صدای ابوالفضل از آشپزخانه آمد. 

 شه فاطمه جان. اون که بخوای و نخوای نثارت می-

ی سه نفر مقابلش شد و حیدر آه لیال با عشق خیره

حسرت آمیز خود را از سینه خارج کرد، تنها آرزویش 

 دیار یک زندگی آرام بود. برای دا
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دادیار رو ولش کن بابا جان، این پسر کوچولوی ما -

 به شدت خودساخته و مرد بار اومده.

فاطمه با عشق از سخنان دایی به سمت آکام چرخید 

 و پرسید:

 جدی؟-
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 جدی؟-

امیرحسین قلپی از چایی درون دستش نوشید و مشتی 

 به بازوی آکام کوباند. 
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قدر مقام و این چیزا برای رباتیک گرفته، آره بابا، ان-

 رفتتازه تو مکانیکی هم یه تایمی عالقه داشت می

 گرفت، بیسبال و باشگاه هم بذار کنار اینا.یاد می

 زود:ی فاطمه خندید و افدر مقابل نگاه حیرت زده

 ده. خونه، باباشو حرص میفقط درس نمی-

آکام با حرص بالشتک کاناپه را برداشت و در سر امیر 

 حسین کوباند. 

 گوالخ.  از تو که بهترم-

ی غلیظی امیر حسین بلند قهقهه زد و آکام چشم غره

 را به سوی او هدف گرفت.

خونه، این نسل از درس درسو که حامدم نمی-

 فرارین انگاری. 
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آکام حالت متفکری به خود گرفت و دست به پهلو 

 زد. 

عمه خانوم، از درس فراری نیستیم، اما لب کالم -

 دنبال استعداد و عالقه مون هستیم. 

دادیار که با سخن امیر حسین داغ دلش تازه شده بود، 

خود را به پسر نزدیک کرد و مچ دست پسرک را 

 چسبید.

 نی قورباغه؟واسه عالقه ات مگه نباید درس بخو-

ی انگشتان پدر آکام خواست مچ دست از میان حلقه

 خارج کند اما با محکم تر شدن انگشتانش، ناکام ماند.

 پس دانشگاه آزاد چیه؟-
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ابوالفضل با دستان آب کشیده از آشپزخانه خارج شد 

 ی مبل کنار پدرش خود را انداخت. و روی دسته

ن من آزاد دانشگاه آزاد فکر کردی هر کی هرکی؟ اال-

 رفتم...بد بوده؟

 قید شانه باال انداخت.آکام بی

 حاال!-

عزیز من آزاد راحت بری هم ترم اول مشروط پرتت -

 کنن بیرون. می

آکام در گلو خندید و باز تالش کرد تا دست خود را 

 از میان  انگشتان پدر خارج کند.

 نگران نباش وجناتم زیاده، کاریم ندارن. -
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ی پسر مچ دست او را رها کرد و قبل از دادیار با گفته

 ای پس گردن او کوبید. عقب کشیدن آکام ضربه

 بشین سر جات!-

دانست ی پدری که خوب میآکام سرخوش از خنده

ای را به ای دخترانهدلش را شکسته است، عشوه

 نگاهش افزود و گفت:

 چشم عشقم.-
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آمد، با خنده عقب دادیار که از پس زبان آکام بر نمی

 کشید و در جای خود نشست. 
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 بچه پرو.-

ی دادیار خندان به سوی آکام فاطمه با شنیدن زمزمه

 نگاه گرداند. 

تون رم، دلم براعید با بابات بیاید تبریز، من دارم می-

 شه. تنگ می

ید کند اما به ناگهان با پسرک اول خواست تای

ی یادآوری قول پدر، چهره درهم کرده سمت عمه

 اش چرخید و به تماشای او پرداخت. تازه پیدا شده

 بابا قول جنوب داده عیدو! -

 ی خود پایین آمد و گفت:سپس کمی از جبه

 بیاید با هم بریم...اصال خب بیشتر بمون.-

 ی مظلومی به خود گرفت.فاطمه چهره
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تونم...از اد نمیکه این وروجک تازه به دنیا میمن -

یه سمتم باید برگردم آخه داریوش و حامد  همو 

نکشن تا برگشتن من، خیلی! از یه سمت دیگه هم 

 باید برگردم یکم کارای دفترو رو به راه کنم. 

 خبر پرسید:دادیار متعجب و بی 

 دفتر؟-

فاطمه با خجالت جفت دستانش را روی دامن خویش 

 مشت کرد و لب زد:

 یه دفتر کوچیک وکالت دارم. -

 دادیار ذوق زده به خیال آرزوهای خواهر لب زد:

 وکیل شدی؟-
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فاطمه پلک روی هم کوباند و دادیار تبسم کرد. 

خوشحال بود برای آرزو های ریز و درشتی که 

ی ی پدر به آن نرسیده و در خانهخواهر در خانه

 رده بود.اش آن ها را فتح کهمسر حامی

های از ته دل قلب خواهر، خوشحال بود برای خنده

 از فشار تنش به یک باره پس از تایید فاطمه کم شد.
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خوشحالی تمام تنش را در آغوش گرفت و از 

 خوشبختی گفت.

خوشبختی که خواهر و برادرش در  حوالی همان  

شهر کوچکشان به آن دست دست یافته بودند.  
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ای ذهنش به سمت دخترک پرواز کرد که بدون لحظه

ترس از احساس و خوشبختی دم زده بود و اندیشدن 

 را مواجه شد با لبخند عمیقی بر روی لب.به ری

بال روی تاپ را روی پا جا به جا کرد و توپ والیلپ

 اش را دید زد.کتابخانه

دست به سمت  سر برد و کف سر بدون موی خود  

ی سنگینی مانند سرطان در گلو را لمس کرد. غده

 تمام تنش را به بازی گرفته بود. 

این روزها بداخالق تر و حساس تر شده بود. هرچه 

 کرد. گفت، مخالفت میشد و هر کس هر چه میمی

بلعید نند موریانه وجودش را میای ماحس آزار دهنده

 آمد.و از دست او کاری بر نمی
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اش، لپ تاپ با حس گرسنگی و ضعف رفتن معده 

 طوسی را روی تخت رها کرد و از جا برخاست.

با هر بار شیمی درمانی، حس درد در وجودش بیشتر  

اش از آب رفتن قد و امد و ضعف بدنیبه چشم می

 شد.قامتش کامل مشخص می

شت به جایگاه روزهای قبلش، حال تبدیل به رویا برگ

ی شده بود، اما امیدوار بود، امیدوار به دیدن دوباره

 زمین والیبال. 

اش را سالنه سالنه به سوی در اتاق کشاند تن خسته

و نقاب دروغینی بر روی صورت نهاد. این روزها تنها 

، دختر پزشکی شده که حس های قشنگی  غمخوارش

 ودش به چشم آورده بود.را در وج
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اش را خیلی شریک غم خود را و خانوادهری 

ای به  دیدن حال بد خواهرش نداشت کرد، عالقهنمی

ی صمیمی نداشت تا درد و با ریما هم چندان رابطه

 خود را بروز بدهد.
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طی کرد و با احساس های اتاق  منتهی به سالن را پله

بوی خوبی به سمت آشپزخانه حرکت کرد که با 

را رو به رو شد. سر چرخاند و قبل از سخنی نگاه ری

داد ی هفت صبح را نشان میبه ساعت که عقربه

 انداخت و متعجب خواهرش را صدا کرد. 

 را. ری-
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دخترک با صدای برادر به سمت او چرخید و در 

 همان حال کیک شکالتی را از فر خارج کرد. 

جانم؟ چه زود بیدار شدی...من بی خوابی زد به -

 سرم، تو چی شدی؟

رائین شقیقه به یخچال که در ورودی آشپزخانه بود، 

 چسباند و لب زد:

 یکم سردرد داشتم، خوابم نبرد. -

 سمت برادر چرخید. را نگران کامل به ری

 رائین تو باید...-

پسر جوان با چشمان خمار میان سخن خواهر پرید و 

 او را از ادامه دادن منع کرد.

 کنم.را خواهش میری-
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ی خسته و بیمار رائین را کاوید و را غمگین چهرهری

 لب زد:

 بمیرم برات.-

رائین کالفه دست پشت گردن برد و درمانده نفس از 

 کرد. سینه خارج

 باز کشتارگاه به راه انداخت.-

را ظرف کیک را روی اپن گذاشت و به سمت ری

 برادرش که تنها یک رکابی مردانه داشت رفت. 

م فهمرائین جان، عزیزم نگرانتم. من خر نیستم...می-

زنم از سر گی اما اگر هر حرفی میم نمیاز هیچی به

اینه که خوام باز تو زمین ببینمت...از اینه که می

 کنی. بازیگوشی می



 

Romanzo_o 2289 

اش را روی هم رنگ و خشک شدهرائین لب های بی

 فشرد و سکوت کرد.

هیچ کس بیشتر از من مشتاق خوب شدنت نیست، -

 ولی...

 چهره درهم کرد و چینی روی بینی انداخت. 

کنی که انگار دنیا به پایان تو یه جوری رفتار می-

یلی خیلی بدتر رسیده. هزار هزار آدم با یه بیماری خ

شون. دورت جنگیدن و برگشتن سر زندگی

دونم تو اوجت همه چی دونم سخته، میبگردم...می

خورد تو ذوقت اما رائین...داداشم یه دوران کوتاهه که 

اگر بگذرونی مثل همیشه یه  دنیا رو تو قاب تلوزیون 

کنی. چند باید بگیم تا باور کنی؟ با محو بازیت می

دیم داداش؟ با چند تا مربی چند پزشک حرف ز
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حرف زدیم؟ رائین جانم...دورت بگرده آبجی من قول 

دم بهت که تو بازم برگردی. با خودت این طوری می

خندی من متوجه دردت کنی مینکن، فکر می

 شم؟نمی
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را نزدیک شد و به اپن تکیه رائین در سکوت به ری

 زد. 

گم که برو خداروشکر کن که بدتر برادر من، نمی-

طوری از آرزو هات جا فهمم چهنشده چون می

 کنه؟موندی اما خودخوری چیو درست می

 کمی مکث کرد و ناگهان با یادآوری موضوعی گفت:
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ک نزدیهمین میثم رفیقت، مگه پارسال مصدوم نشد -

یه سال نتونست بازی کنه...خب بابا تو هم سنی 

 نداری که. 

را بدهد اما با به صدا در رائین خواست پاسخ ری

ی آن که نام هانیه به آمدن موبایلش، نگاهی به صفحه

رویش نقش بسته بود انداخت و با ریز نگاه مردد و 

را تماس را متصل کرده و موبایل به نگرانی به ری

 اشت.روی گوش گذ

 الو.-

نام روی صفحه خار بر روی دل دختر شد و در 

نهایت با زهرخند از برادر فاصله گرفت و پشت به 

 رائین سر به تاسف تکان داد. 
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متوجه تماس های پی در پی پزشک جوان به برادر 

امد. دست بند شده بود و کاری از دستش بر نمی

ی آن را میان انگشتانش ظرف کیک کرد و گوشه

فشرد، بودن آن دختر در زندگی تک برادر آزارش 

 داد. می

کرد اما از نظر او رائین برای آن اش میریما مسخره

نک حیف بود. ی خوش آب و رنگ و گول زپرنده

حواس انگشت به زیر ظرف گر گرفته کشید و از بی

شدت گرمای آن و سوختگی انگشت، قطره اشکی به 

 ی بی آالیشش چکید. روی گونه

ی هانیه قهقهه حواس از حال خواهر از گفتهرائین بی

را که همچنان از زد و دست به گردن کشید. ری

خشمگین ماجرای دو روز قبل و اعترافش به دادیار 
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 ی رائین با هانیهبود، با اضافه شدن و روی آمدن رابطه

 عصبی تر هم شده بود. 

دخترک به راحتی آمده و جای او را برای رائین گرفته 

ی ظرف باز فشرد و به بود. جفت دستانش را گوشه

ی کیک شکالتی در فکر خیره شد. تمام نقطه نقطه

و را از افکارش همزمان در یک نقطه متمرکز شده و ا

 کردند.خود بی خود می
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نگامش به مرد جوان و حال هم برادر! از اعتراف نابه

زمانی که کافه را ترک کرد، تنها به سرزنش خود 

اش اعتراف کرده پرداخته بود. در اوج سادگی به عالقه
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ی هم ضربه خورد. تفکرش از دادیار و در اوج سادگ

آذر یک جواب قاطع نبود اما انتظار رد شدن هم 

 نداشت. 

حداقل نه تا زمانی که از تک به تک رفتارهایش عالقه 

کرد. کدام مردی با زنی که هیچ عالقه ای به ریزش می

کرد. او اعتراف کرد و آن ندارد این گونه رفتار می

شاکی گوشش را پیچانده نسیم تمام این دو روز را 

بود. هرچند که به خوبی به شرایط دادیار آذر واقف 

بود. او در کنار جوان بودنش یک پدر بود! یک مرد 

ورزید و جز او کسی که عاشقانه به پسرش عشق می

 دید.را مقابل دیدگانش نمی

ی شاید هم او اشتباه کرده است...شاید رفتار محترمانه 

ی شتباه برداشت کرده اما همهمرد را با احساس به ا
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دنیا دست به دست هم داده، روی هم نشسته تا او را 

از بین ببرند. اول دادیار آذر و حال هم رائین. با 

اش ظرف را با شدت صدای ریز برادر و سپس خنده

 و غضب روی میز رها کرد. 

با حس گرما و التهاب در وجودش چنگی به موبایل 

ای بلند اما کوبنده از کنار روی اپن زد و با گام ه

 برادر عبور کرد و از آشپزخانه خارج شد. 

رائین با حس نگرانی برای خواهر به تماس خاتمه داد 

 و پشت بند او به سمت سالن روانه شد. 

را برای اولین بار در تمام عمرشان از احساسات ری

دانست چه اتفاقی برای او افتاده خبر نداشت و نمی

ه خاطر سخنان و درد و دل کردن است، هرچند ب

هایش متوجه اتفاقی در قلب خواهر بزرگترش شده 
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بود و البته سخنان مشکوکی که نسیم به گوشش 

کرد که رسانده بود هم حساس ترش کرده. باور نمی

 سخنان نسیم راست باشد!

از آشپزخانه خارج شد و نام خواهر کالفه را که بغ 

 به زبان آورد. کرده روی کاناپه نشسته بود را

 را.ری-

� � � � � � � � 

  

551 

برای کنار زدن بغض نشسته در گلو تالش کرد اما 

ای ظریف و اش تنها باال و پایین شدن غدهنتیجه

 کوچک در میان آن شد.
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 هوم؟-

ی خواهر اعصابش را لبان آویزان شده و رنگ پریده

 به هم ریخت، نزدیک او شد و در همان حال پرسید:

 چی شده؟-

از  ی نامرتبطیرا نفس عمیقی گرفت تا تا با کلمهری

برادر پذیرایی نکند، در نهایت دست به موی افتاده در 

پیشانی و روی چشم برد و آن را پشت گوش 

گذاشت، در همان زمان تصویر دادیار آذر در دو 

ه با آرامش موهایش را پشت ی زمانی متفاوتی کبازه

 گوش زده بود جلوی نگاهش نقش بست.

انگشتان ظریف دختر در یک دیگر گره خورد و برای 

پس زدن مرد جوان از پستوی ذهن بیدارش با به جان 
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زیرین و خشک شده  خریدن درد، گاز عمیقی از لب

 اش گرفت. 

این روزها در همه حال مرد با آن سیاهی های 

بل نگاهش بود. جز مظلومانه لقب مقا مظلومانه

دیگری را نمی توانست نثار مرد کند. دادیار آذر در 

نهایت معصوم و مظلوم مانده سن یک مرد بالغ بی

شود او غرق در بود. در سنی که هر انسانی گرگ می

 داد.سادگی هوا را با نفس هایش زینت می

اش سر باال آورد و خسته از جدال پای پای ذهنی 

لبانش به آرام ترین نوع ممکن روی یک دیگر تکان 

 خوردند. 

 چیزی نشده. -

 رائین جلوتر آمد و اخمی بر روی چهره نشاند. 
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ت آد. چند روزیه حواسم بهاین طور به نظر نمی-

دونم چه خبره...اتفاقی افتاده؟ هست، خیال نکن نمی

 م بگی؟هست بخوای بهموضوعی 
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کرد ولوم صدایش ر ا رائین در کمال آرامش سعی می

 پایی نگه دارد تا اهالی خانه بیدار نشوند. 

نباید به یاد آن مرد میفتاد اما حتی لحن آرام و بدون 

سیاهی نگاه آن مرد  تنش برادر هم او را به یاد

انداخت، در نهایت غران به سمت برادر  و دست می

 در هوا تکان داد. 



 

Romanzo_o 2300 

اتفاقی نیفتاده، بیفته هم خیلی مهم نیست...تو بهتره -

 به هانیه خانوم برسی. 

رائین لب روی هم فشرد و با پلک گذاشتن بر روی 

 هم نگاه از خواهر گرفت. 

 باز ماجرای هانیه؟-

 ی به لب گذاشت و شانه پراند. را زهرخندری

خیر...تو اصرار کردی منم خواستم خیالتو راحت -

 کنم. 

اش گرفته بود، تک را خندهرائین که از رفتار ری

 ی حرصی زد و دست به پهلو گرفت.خنده

 خجالت بکش مگه بچه ای؟-
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را چشم گشاد کرده به نگاه هم رنگ خود چشم ری

 دوخت. 

نچ، مسلما بچه اونی که با دکتر خودش می ریزه رو -

 هم. 

را مقابل او دست در ی ریرائین خشمگین از گفته

 هوا تکان داد. 

 هانیه دکتر من نیست. -

را بی توجه به صدا باال برد و با غضب نشسته در ری

 صدا غرید:

قدر عزیز شده که تو روی من به خاطرش اما ان-

 واستی. 

 ی خواهر بزرگترش، لب زد:از گفته رائین مبهوت
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را من اگر قرار گی! ریواقعا کاش بفهمم چی می-

..بین گیرم.باشه با کسی برم تو رابطه از تو اجازه نمی

 من و هانیه هم چیزی نیست. 

 ای میان سخنش انداخت و سپس افزود:وقفه

بهتره  که  دست از حس مالکیتت روی من برداری. -

.  همیشه جنجال کردی، ئهاین بحث همیشگی ما

 جدام کردی کافیه دیگه!
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را که از حساسیت های افراطی خود خبر داشت، ری

 سر به زیر سکوت کرد و رائین افزود:

این بچه بازی ها چه معنی داره؟ ماجرای هر سری -

وقت می رم تو رابطه تو به نحوی ما همین! من هر 

 کنی تا اون رابطه به هم بریزه. تمام تالشتو می

 ای لرزان از جا برخاست و لب زد:را با چانهری

 خیلی بیشعوری. -

 شان  و البته اشکرائین خسته از کل کل های کودکانه

ی مبل نشسته در دل چشمان زیبای خواهر به دسته

را اما به جای برادر   تکیه زد  و نگاه از او گرفت...ری

 مقابل او ایستاد. 

 خوره. اون دختر به درد تو نمی-
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رائین خسته با دردی که تمام سرش را در بر گرفته 

 آورد و به خواهرش خیره شد. بود، سر باال 

کنی؟ هانیه چه ایرادی چرا همه رو با یه دید نگاه می-

 کنهداره؟ وقتی حالم کنارش خوبه...وقتی کمکم می

همه چیو فراموش کنم، چرا بودن باهاش رو عیب 

 دونی؟می

 ازت چند سال بزرگتره!-

رائین به سرعت جفت دستانش را روی صورت خود 

 زد:کشید  و خسته لب 

خب باشه! کی چه قانونی گذاشته که حتما مرد باید -

بزرگتر باشه؟ مگه چهار سال و پنج سال تفاوت سنی 

 چیه آخه؟ هانی همش بیست و نه سالشه!



 

Romanzo_o 2305 

را به جلو خم شد و روی سینه برادرش کوبید، با ری

وجود درمان و هزار کوفت و زهرمار هنوز هم هیکل 

کمی وزن کم کرده  برادرش  مانند قبل بود، البته که

 بود. 

 قدر تعصب اونو جلوی من نکش!ان-

 این بار رائین هم بدون مالحظه صدا باال برد و غرید:
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 را! خواهر منی...تو دوست دختر من نیستی ری-
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وی خود را نسیم قسمش داده بود اما بدون آن که جل

بگیرد، مشت در هم گره زد و سخنانش را در صورت 

دختر کوبید، گذاشته بود زمان مناسبی را با خواهر 

 گذاشت؟حرف بزند اما مگر می

گم که دادیار آذر یه پسر هفده ساله مگه من بهت می-

داره و برای اعتراف احساس بهش زیادی باهات 

 متفاوته؟

 کرد.را جا خورده چشم گرد ری

 چی؟-

 حوصله لب زد:رائین تکیه از مبل گرفت و بی

قدر خر کردم انوقتی نسیم گفت واقعا فکر نمی-

 باشی! ولی گویا واقعی بوده. 
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 را لب به دندان گرفته پرسید:ری

 خب که چی؟-

زنی پس خودت ی بچه گانه دم میتو که از رابطه-

 بچه تر از منی که به مردی مثل اون آدم اعتراف

 احساس کردی. 

رائین که زمان را مناسب دید، بدون آن که مجال 

 صحبت را به او بدهد، مجددا افزود:

واقعا عاشق یه مردی شدی که هیچیش مشخص -

نیست؟ نه گذشته اش نه بچه اش...نه خودش! با 

کدوم عقل از همچین مردی  خوشت اومده؟ خودت 

 یگفتمگه با تعجب از چیزایی که ازش شنیدی نمی

وقتی تو بیمارستان بودید! حاال چی شده؟ یه هو 

 عاشق آقا شدی؟
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را مبهوت از قضاوت برادرش، لب برچیده سر ری

 تکان داد. 

تو هیچ وقت کسی رو این طوری قضاوت -

ی دونی...که از همهکردی، از اون مردم هیچی نمینمی

مردای اطرافم مرد تره...کسی که پای یه نوزاد موند از 

 لگی خیلی خوب مرده!سیزده سا
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 راهه کشیده شدن بحث لب زد:رائین کالفه، از بی
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اصال هرچی! رابطه با یه مردی مثل اون آدم که -

 جدای همه چی یه بچه داره سخته!

 دقیقا همون حسی که نسبت به هانیه من دارم!-

رائین که زمین را خالی دید، توپش را به میان 

 انداخت. 

دونی، تویی که عاشق چه جالب حداقل خودت می-

 همچین آدمی شدی...دیگه دم از آدم مناسب نزن. 

ی را در آنی بی توجه به حال برادرش روی سینهری

 او کوبید. 

این طوری با انزجار نگو همچین آدمی، لیاقت اون -

ای کلماتی هست که به دهنمون مرد یه چیز فر

 اریم. می
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رائین که دیگر کم کم حسادت به جانش رسوخ کرده 

 بود، دختر را به آرامی به عقب فرستاد. 

بینن که راجع اوه پس خانوم ما رو در شائن آقا نمی-

 شون حرف بزنیم؟به

را که از شدت حرص بغض به گلویش هجوم ری

یان رائین گرفت و آورده بود، نیشکونی از بازوی عر

 پسرک خم به ابرو نیاورد. 

کاش ساکت بشی، من نگران خودتم، بعد از درمانت -

برو هر غلطی خواستی بکن! اصال کی به تو از 

 ماجرای  دادیار گفته؟ 

اش گرفت و صدای نفس عمیقی میان بغض سینه

 اش را در صورت رائین کوبید. گرفته
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ز تو ضربه دیده کار نسیم دهن لق؟ اون که خودش ا-

 بود دیگه چرا؟

 باالخره خشم پسر  شکست و صدا باال برد. 

من نسیمو دوست نداشتم، چرا باید کسی که دوست -

 کردم؟نداشتمو قبول می
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ی را از پایین به چهرهگامی به جلو برداشت و ری

ای خواست ی برادرش خیره شد و لحظهسرخ شده

 خیال همه چیز رائین را آرام کند. بی
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کار همیشگی ماست، رابطه های من به هم زدن های -

تو! خیلی راحت واستادی تو روی من از عالقه ات به 

 گی؟  خجالتم خوب چیزی!اون مرد می

 بغض کرده سکوت کرد و رائین باز غرید:را ری

اصال هانیه به کنار، نسیم گفت تا جلوتو بگیرم، من -

 کردم کهانکار کردم چون فکر نمی

قدر خر باشی که بری به یه مرد بچه دار ابراز عالقه ان

 کنی!

 دوستش دارم.-

را در اوج صداقت گفت و رائین مات ماند، چه بر ری

 سر خواهرش آمده بود. 

 چی؟-
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 اون مردو دوست دارم، کنارش پر از حس خوبم! -

 رائین ناباور سر تکان داد. 

 گی.چرت می-

 چه ایرادی داره؟-

 رائین شوک زده لب زد:

 ؟ قدر بی غیرتمسر تا پاش ایراده، واقعا فکر کردی ان-

را که انتظار چنین سخنی را از رائین نداشت، ری

 گفت:

تو داره؟ مگه وقتی عالقه من چه ربطی  به غیرت -

کنی؟ که حاال برای من می گم هانیه نه تو قبول می

 من غیرت وسط میذاری؟
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رائین عصبی پلک روی هم کوباند و کالفه از سردرد 

 برد نالید:عمیقی که نفسش را رو به بند آوردن می

را! تو از کی تا حاال بین من و هانیه هیچی نیست ری-

چرا من نباید بفهمم کنی؟ از من چیزی رو پنهون می

 داره؟چی شده؟ نسیم از من بهتر رازت رو نگه می

ای ی گوجهرا با غیظ دست میان موهای آشفتهری

 اش کشید و گفت:بسته شده

 فهمه.نسیم دردمو بهتر می-

شد، درمانده رائین که این حال خواهر را متوجه نمی

 لب زد:

خودم ای به نسیم نداشتم...چرا باید من هیچ عالقه-

 زدم؟گول می
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را که متوجه بی منطقی خود شده بود، عصبی ری

 نفس از سینه خارج کرد.

بعد همون کسی که ردش کردی اومد چغلی من -

 کرده؟

رائین که دیگر صبرش سرآمده بود، دست در هوا 

لحنی که غضبش را از راه های دور تکان داد و با 

 داد گفت:نشان می

ترسید مثل خودش را، چون مینسیم نگرانت بود ری-

 بشی. 
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سپس با یادآوری مرد مورد نظر خواهر، دست به 

پیشانی کشید و باز هم نسبت به درد سر که تمام 

 تفاوت ماند.نورون هایش را درگیر کرده بود، بی 

اصال خودت که یه بچه  فهمیآخه اون مرد؟ می-

نوجوون داره؟ با کی می خوای بری تو رابطه؟ اخه 

 چرا باید تو از این آدم خوشت بیاد؟

را با تمام احساسی که از خود سراغ داشت، لب ری

 زد:

 مهربون، دوست داشتنی، حامی...یه مرد کامل. -

 ای به نسیان برد که فرد مقابل برادرش است.لحظه

 پرسم که بهشت یاپیششم از خودم میرائین وقتی -

کنه. خیلی چیزا رو جهنم که این طوری جذبم می
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بهت نگفتم اما از یه جایی به بعد کم کم تو وجودم 

 حس نسبت به این آدم رو پیدا کردم.

محکم و با اقتدار سر باال آورد، بدون خجالت از حس 

 پاکش در صورت برادر زل زد.

ز یه جایی به بعد مردتر از خیلی از مرداس! ا-

کمبودش رو تو زندگیم حس کردم...با توجه به 

شرایطش، بعید بود اون جلو بیاد. پس خودم جلو 

 رفتم تا از احساسم شرمنده نشم.

 آخه اون مرد؟-

رائین در اوج بهت سوال را روی لب آورد و ری را 

 در ادامه پیش گام شد.

 اون مرد چه ایرادی داره؟-
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 را گفت:رائین سکوت کرد و ری

 سنش نسبت به من خوبه.-

 شانه باال انداخت و افزود:

 شغل و وجه اجتماعی باالیی داره. -

دستانش را روی سینه در یک دیگر قفل کرد و از 

 اعماق وجود لب زد:

 اوضاع مالی خوبی داره، مهربون!-

 مات ماند و او افزود: رائین

 دنیاش با دنیای خیلی از مردا متفاوته.-
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 با یادآوری حمایت مرد از پسرش، گفت:

 حامی و مسئولیت پذیره. -

 رائین تای ابرویی باال انداخت و بهت زده خندید.

 هرز نیست، مجرده اما پسرش براش اولویته. -

لبخند ملیحی با یادآوری مرد روی لب دختر نقش 

 بست.

یه مرد کامل داداش...هیچی کم نداره که تو بخوای -

 اش این طوری حرف بزنی. درباره

ای از شدت درد چشم بست، با تمام رائین لحظه

پیچید را ی سرش میوجود نبضی که در نقطه نقطه

حس کرد اما با تالش برای نشان ندادن ضعف چشم 

 گشود.
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 هتونه قانعم کنه! اونم مردی که یاصال هیچی نمی -

 بچه داره.

اش ی جملهقبل از آن که ری را حرفی بزند خود ادامه

 را گرفت. 

تو با هانیه مخالفی و مردی که خودت انتخاب -

 کردی اون وقت...!

 را به میان حرف برادر پرید.ری

مردی که خودم انتخاب کردم از خیلی از همجنس -

 هات مرد تره رائین داداش.

ی شت شست گوشهرائین حیران پوزخندی زد و انگ

 لب کشید.

 عجب.-
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را بی صدایی پیشه کرد و رائین سر باال آورده، ری

 ی او شد. خیره

 تونم درکت کنم.واقعا نمی-
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اش کوبید و نفس را را مشتی بر روی قلب سنگیری

 اش خارج کرد. تکه تکه از سینه

هانیه یه دختر جوون نه یه زن که بچه هم داشته -

باشه، مردی که داری ازش حرف می زنی یه پسر 

 فهمی؟همسن و سال خواهرت داره، هیچ می
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صدای بلند رائین باعث شد قدمی را به عقب بردارد، 

اش شد اه برادر و مردمک های گشاد شدهی نگخیره

توجه به خواب بودن اهالی خانه صدا باال و رائین بی

 برد. 

ای؟ اصال رفتی به طرف گفتی دوست دارم مگه بچه-

کنی دختر که چی بشه؟ فکر کردی کجا زندگی می

 خانوم؟

اختیار سر به عقب چرخاند و ناباور از فریاد رائین، بی

از بیدار نشدن خانواده، اطمینان اطراف را کاوید تا 

حاصل کند، سپس به سمت او چرخید و رائین 

 اش را گرفت. ی جمالت قبلیوقفه ادامهبی
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شنوم که خواهر عزیزم، غرق تو عشقی از نسیم می-

آتشین رفته ابراز احساسات کرده به یه مرد، تازه با 

 اون شرایط!

ربانش، را با یادآوری سیاهی نگاه مرد و لحن مهری

لب گزید. دادیار آذر تمام آن چه که او از یک مرد 

خواست بود و این گونه گفتن از بتی چون آن مرد، می

 رحمی تام بود. بی

 وجود دادیار وابستگی به تو رو کم کرده.-

ی ناباور و درهم رائین، بافت ضخیم در برابر چهره

 رویی کاناپه را به چنگ ناخن های بلندش درآورد.

 دنبال همین نبودی؟ حاال برو پی هانیه خانومت! مگه-

رو از برادر چرخاند و خواست از محور دید او خارج 

ی شود که رائین تهدید وار و با خشم دست بند شانه
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ی سرخ خواهر کرد و او را سمت خود گرداند. چهره

اش کرده بود. باید ی برادر در اوج خشم عاصیشده

اما لجبازی به هیچ کدام کرد، مراعات حال او را می

 داد.امان نمی
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اش پلک روی هم کوباند و با گره زدن انگشتان کشیده

ی برادر بیرون کشاند درهم، شانه از میان دست مردانه

 اش گذاشت.و آمرانه نام او را روی لبان خشکیده

 رائین.-
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درد و کالم خواهر با هم باعث کنار کشیدنش شد، 

ی خواهر را تغییر مکان داد و روی دست بند به شانه

را  ی کاناپه تکیه زد و انگشتانششقیقه نشاند. به دسته

آهسته و پیوسته به سمت جای خالی موهایش امتداد 

را دلنگران از سکوت ناگهانی و سست شدن داد . ری

رداشت و لبانش دوباره به نام برادر به سمت او گام ب

 برادر آغشته شد. 

 رائین؟-

رائین اما از شدت سردرد و حالت تهوع ناگهانی که 

را اش را به گوش رینصیبش شده بود، تنها ناله

 رساند. 

 داداشی، ببینمت خوبی؟ -
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دست پیش برد و دستان برادر را از سر به کنار زد  و 

سیاهی های مقابل در برابر رائینی که برای پس زدن 

اش فشرد، قربان صدقهدیدگانش، پلک روی هم می

رفت. دخترک سخنان گذشته را تماما به نسیان برد و 

 حال در برابر نگاهش تنها رائین دردمند مهم بود. 

 دور چشمات بگردم، ببینمت، باز کن چشماتو رائین.-

اش را از میان دستان خواهر رائین دست عرق کرده

با دست اول نشیمن کاناپه را حس کرد  خارج کرد و

و با خارج کردن نفس لرزانی از سینه روی آن خود را 

را به سرعت کنار رائین زانو زد و پسر انداخت. ری

جوان با چروکی که به خاطر درد  دور چشمانش 

 را را کاوید. بسته بود، ری

 اون مردو واقعا دوست داری؟-
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ت خود پنهان کرد و را باز دست رائین را میان دسری

انگشت شستش نوازش را به پوست دست برادر هدیه 

 داد.
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دونم رائین! اما پر از آرامش! پر دونم، واقعا نمینمی-

از حس خوب...انگاری وقتی کنارشم، خودم رو کامل 

رتاپا احترام خالص! یه مرد بینم. دادیار آذر سمی

طوری یه پسر بچه رو پرستیدنی...اگر بدونی چه

بزرگ کرده و تحویل این جامعه داده به خدا جلوش 

کنی. از وقتی فهمیدم برام محترم تر شده. سر خم می

اس وابسته طوری مامن آغوش بقیهاز وقتی دیدم چه
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تر شدم. رائین من از همون روزای اول تمام حرکات 

ن مرد برام خاص میومد. منی که به هیچ مردی ای

زد شمرده بودن اطرافم توجه نداشتم، وقتی حرف می

شمردم یا وقتی با مراجع هاش حرف کالمش رو می

کردم. زد، آرامش تو صدا و نگاهش رو ستایش میمی

 مردی که...

 نفس بریده شانه پراند و نالید:

قع مردی که مشکل کم نداره تو زندگیش اما مو-

صحبت با مراجع هاش، همه چی رو پشت نقاب حال 

کنه و با تمام وجودش حال خوب رو خوب پنهون می

 کنه. اون مرد یه بچه داره اما...اما...به آدم ها تزریق می

 با بغضی که سعی در نشکستن ان داشت، لب زد:

 کنم که دوستش دارم رائین!اما فکر می-
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را ختم یی رعالقهبحثشان از هانیه شروع شد و به 

شد. رائین ناباورانه نگاه لبالب از اشک خواهر را دید 

را با خجالت سر به زیر انداخت. رائین که با زد و ری

ی سرخ خواهر، لبخند نمکی، دست از دیدن چهره

دست خواهر خارج کرد و آن را دو تن او حلقه کرد. 

ی خود را را باال کشاند و سر او را روی سینهری

اشت. انگشتانش را اسیر موهای لخت و پریشان گذ

ای نرم را به رویشان کاشت. تا حد خواهر کرد و بوسه

امکان سعی داشت همیشه حس حمایت را به 

دانست خواهرانش بدهد اما امروز و در این لحظه نمی

 را باید چه کند.با حس جوانه زده در وجود ری

ند از سمتی هراس وجودش را برداشته بود که نک

را به آن مرد کار دستش بدهد. او یوابستگی ر
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وابستگی خواهرش را دیده بود و هنوز هم با آن 

 کرد.دست و پنجه نرم می

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�
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حس را نثار مرد دیگری را این ای به این که ریعالقه

کند نداشت. حداقل نه تا زمانی که از مرد مطمئن 

را سر هانیه را نشده باشد. حس های ضد و نقیض ری

شک ارزش خواهرش فهمید. عاشق هانیه نبود و بیمی

اش فرای آن دختر است اما میان زنانی که در زندگی

آمده و رفته بودند، هانیه بهتر از همه بود و حس 

ای به غمگین ری نسبت به او داشت. هرگز عالقهبهت
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را آن هم بر سر هانیه نداشت. نفس خسته ساختن ری

و سردرگمی از سینه خارج کرد و پیشانی به موهای 

 خواهر چسباند.

 دوست دارم رائین.-

انگشتانش نوازش وار روی کمر دختر کشیده شدند و 

ش ای برادرانهلبانش با به دست گرفتن تمام عالقه

 روی هم جنبید.

 منم دوست دارم خواهری.-

ی قطار گام برداشت و در نهایت عصبی میان کوپه

ی آهنین تخت کوباند و خشمگین مشت روی دیواره

رو به او که عاصی واقعیت ها را در صورتش 

 کوبید غرید:می
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 خفه شو امیر حسین، فقط ببند دهنتو.-

ه نگاه ب پوزخندی لبان پسر جوان را زینت داد و بدون

پسر آتشین از پنجره به خارج و محیطی که با سرعت 

 کرد، خیره شد. از مقابل نگاهش عبور می

 حرف حق تلخ.-

آکام با غضب به سمتش چرخید و مشتی در هوا 

 پراند. 

حرف حق رو بذار در کوزه آبشو بخور. اگر  -

خوای چرت و اومدی پس کنارم باش. اگر می

در بیاری رسیدیم پرت بارم کنی و عاقل بازی 

برات بلیط برگشت بگیرم برگرد پیش شوگر 

 مامیت.



 

Romanzo_o 2333 

امیر حسین با خشم انگشتانش را در هم فرو برد و با 

 چشمانی سرخ شده نگاه به پسرک یاغی شده داد.

 زنم تو دهنت آکام.ببند دهنتو وگرنه می-
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آکام سکوت کرده دست روی بینی و دهان کشید و 

کالفه خود را بر روی صندلی پرتاب کرد و رو به 

امیرحسین که برخاسته و قصد خروج از کوپه را 

 داشت، غرید:

 بگیر بکپ جات چه مرگته تو؟-
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امیرحسین که از آمدن پشیمان شده بود، دندان 

ی در را میان انگشتان ای کرد و دستگیرهقروچه

 اش چالند. برنزه

صاحاب شدی من؟ من یا تو؟ از وقتی سوار این بی-

یه بند  منو مورد عنایت قرار دادی و همش گند 

زنی به هیکلم. اکی آقا من یه گوهی خوردم با یکی می

تون چپ و راست همه رفتم تو رابطه، چه خبره

 کوبید تو سرم؟می

 صدا روی سر انداخت و در را گشود. 

خوای گم هر غلطی میه، هی هیچی نمید بسه دیگ-

 بکنی، بکن اصال منو سننه؟

دانست، به سختی آکام که خود تکلیف خود را نمی

آب دهان فرو فرستاد و سرانگشت به روی سیبک 
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قرارش کشید. از زمان سوار شدن، یک چیز گلوی بی

دید. از دانست...یک موضوعی را ناتمام میرا کم می

ر سفرش را بسته بود، قلب در زمانی که با دروغ با

کرد. حسین با دیدن قراری میسینه برای پدرش بی

ی آکام، کالفه نفس از سینه سکوت و رنگ پریده

خارج کرده، این پا و آن پا کرد و باالخره با تصمیمی 

به سمت پسرک حرکت کرد، تن به تلوزیون کوچک 

 کوپه چسباند و خفه لب زد:

آکام. این درست بیا وقتی رسیدیم برگردیم -

نیست...گول زدن دادیار از اول هم درست نبود. آخه 

خوای بری تو شهر غریب بگی چند برادر من تو می

 منه؟
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اش را باال آورد و آکام نگاه شکست خورده و خسته

اش را برای چند ثانیه روی به های ورم کردهپلک

 روی یکدیگر چسباند. 

تفاق و همه چی امیر گیجم! یه تصمیم ناگهانی، یه ا-

دست به دست هم دادن تا من خودمو این جا ببینم. 

ای تنهایی  رو بدون بدون بابام! بدون کسی که لحظه

م دونام امیر! حتی دیگه نمیاون تجربه نکردم. خسته

اصال چیزی به اسم درست وجود داره یا نه؟ به نظرم 

 هر چی تو دنیا هست دروغ و دغل بازی.
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امیرحسین همچنان مات پسر سردرگم، دست به 

سمت رگ کبود روی پیشانی آکام برد و خط فرضی 

 به روی آن کشید.

کنی تونی کسی رو که فکر میتو االن بری! اصال می-

 قاتل مادرته پیدا کنی؟

 مجددا افزود:آکام سکوت کرد و او با وقفه در فکر 

دونی باید کجا شناسی؟ مگه میمگه کسی رو می-

دونی و یه فامیل که با بری؟ برادر من یه اسم می

حدس و گمان و شاید می گی بتونی قبر مادرتو تو 

 اون چهارفصل خراب شده پیدا کنی!

 شانه باال پراند و گفت:

 کنی؟ مگه الکی؟دونی پیداش میاز کجا می-
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 ر گلویش را فرو فرستاد.آکام بغض نشسته د

دونم، نه قاتلشو نه! اما شاید با دیدن خاکش نمی-

 یکم دلم آروم بگیره. 

سر به سمت امیرحسین چر خاند و تاج ابرو به سوی 

 باال فرستاد. 

 خوابمو یادته برات گفتم؟-

امیرحسین به آرامی پلک روی هم گذاشت و آکام 

 گفت:

ام! اصال اون موقع بابا هنوز از وقتی دیدمش آشفته-

 چیزی نگفته بود. 

چهره درهم کرد و ناتوان نتوانست جلوی چکیدن 

 قطر اشک مظلومانه را از چشمش بگیرد. 
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هاش! تو سرمه ش، ضجهولی چشماش، موهاش، تن-

 امیرحسین. 

انگشتان مرتعشش را روی گلو گذاشت و فشار کمی 

 د. به سیبک گلویش دا

کنه حسین! ام مییه چیزی این جا داره خفه-

 دونم...می

هایش هوا را التماس مکثی کرد و نفس بریده سینه

 کردند.

تونم پیدا کنم اگر حدسم واقعی دونم نه قاتلی میمی-

 باشه و نه کدی واسه پیدا کردن اون ادم اما حداقل...!

نیشخند تلخی روی لبان به ارث برده از مادر گذاشت 

 و خفه لبانش لرزید:
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شاید بعد دیدن قبرش، دلم آروم بگیره و بتونم نفس -

بکشم...شاید برات غیر عادی باشه این یه هویی 

دلتنگ مامانم شدن اما دست خودم نیست به خدا 

 حسین، یه خالء بزرگ  رو قلبمه داداش...
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ی نگاه امیرحسین به تاسف سر تکان داد و خیره

 کرد با این پسرکس و مظلوم آکام شد، چه باید میبی

که به اجبار و التماس او را تا این جا کشانده بود، تا 

شهر غریب اما آشنای دوری که همگی از آن دل کنده 

شد که پا درون خاک آن و سال های زیادی می

دیارشان به آن ها و به خصوص به  نگذاشته بودند.
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سجاد و آفرین کوچک رحم نکرده بود. این دیار تمام 

ی راه را از دو کودک گرفته  و آن ها آذوقه  و توشه

را بدون پشیزی اعتبار میان جاده های تاریکی رها 

کرده بودد. آن ها را رها کردد و حاصل این رهایی 

های صهشد تن رنجور آکام نوجوان  و تک به تک غ

زد در وجودش! بازدم عمیقی گرفت و راهش  شکوفه

را به سمت صندلی مقابل آکام کج کرد و روی آن 

قرار گرفت. جفت دستانش را مقابل دهان و بینی 

مثلثی در هم چفت کرد و لبانش جمالت را با خشم 

 به خارج پرت کردند.

 خدا لعنت کنه باعث و بانیش رو!-

انش چندین و چند بار آکام پوزخند تلخی زد و ده

مانند ماهی بدون هیچ سخنی روی هم تکان خورد و 
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در نهایت به سختی ابروهایش را درهم گره زد و خفه 

 پرسید:

 بانیش کیه حسین؟ بابام؟ مامانم؟ متجاوز؟-

 به نگاه پسر جوان گرد مرگ پاشیدند و آکام ادامه داد:

پدربزرگ و مادربزرگام؟ صدرا؟ صابر؟ کی دقیقا -

 نی این قصه اس امیرحسین؟با

امیرحسین ناکام از جواب برای سوال های پسر جوان، 

بادی میان لپ هایش انداخت و او مجددا با رنگی 

 پریده که جایگزین کبودی صورتش شده بود، لب زد:

از کی گله کنم امیرحسین؟ کی ماجرا رو به این جا -

ام رسوند؟ کی رو برای ناقص بودن خانواده

 کنم؟بازخواست 
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هایش بسته شد، لبان لرزان اما با یادآوری پدر چشم

 ای غم دار آغشته شد.ش به خندهبغض آلوده
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واسه غم رو شونه های بابام؟ واسه بابایی که -

دونم حتی منم در حقش ناحقی کردم. واسه بابایی می

 که...

ی بلندی کرد و همزمان قطره اشکی از تک خنده

ی نگاهش به پایین چکید، قطره اشکی مملو از گوشه

ی روزگار روی غم، قطره اشکی به غبار گسترده

 دنیایش پرده انداخت. 
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اش رو خیلی اوقات وقتی بابایی که اشک های شبانه-

 خونه تو تاریکی فرو رفته بود دیدم اما...

 لبان درشتش کوبید و غرید:محکم روی 

خفه شدم تا غرورش نشکنه، الل شدم تا فکر نکنه -

 بینم.من آسیب می

شانه باال انداخت  و در نگاه مغموم امیرحسین چشم 

 درشت کرد. 

رفتم به کی گله کنم وقتی از گریه تا مرز خفگی می-

 اما بابا به خاطر کار و کوفت و زهرمار نبود

کی گله کنم امیرحسین؟ به کی  که بغلم کنه...هوم؟ به

گله کنم وقتی بابام واسه مدرسه میومد و مادر های 

خوردم که ای دیدم تو دلم حسرت میدوستامو می
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کاش یه بارم مامانم به جای بابام میومد تو جلساتم! نه 

 این که بابا بد باشه ها...

 سر باال انداخت و خسته لب زد:

دست من  نه، فقط دل دیگه، هوچی بازی هاش-

 نیست!

امیرحسین از درد پسرک تنها سر به زیر انداخت و 

آکام با تکان سر به طرفین و فرو  فرستادن بغض 

انش چسباند و دست مرگبار گلویش، پیشانی به پنجره

را میان جفت پاهایش در یک دیگر گره زد و حسین 

اش را میان با نهایت تاسف پوست لب خشک شده

 اش درآورد. مردانهچنگ ناخن های کوتاه و 

 آکام؟- 

 با نگاه منتظر ماند تا امیرحسین ادامه دهد.
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 گردی؟یعنی قبر مادرتو ببینی بر می-

آکام مکثی کرد و همزمان پیشانی از پنجره کند و 

 پشت سر به صندلی تکیه زد.
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کمی خود  را به سمت پایین کشاند و پاهای کشیده و 

 بلندش را روی زمین دراز کرد. 

اد؟ وقتی هیچی ازشون جز این کاری ازم بر می-

 دونم، مشهد مگه کوچیکه؟نمی
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ست دانامیرحسین با لب گزیدن به آکام خیره شد. نمی

بگوید یا نه! دل در مرز گفتن و عقل در حال اجتناب 

طوالنی مرد جوان باعث برخاستن  از گفتن! سکوت

 صدای آکام شد.

 آد؟نگفتی؟ کاری جز این ازم بر می-

حسین دل به دریا زده، انگشتانش را رو یک دیگر 

 هایش لب زد:مالید و با یادآوری کنجکاوی

اسه دونم...وآدرس خونه پدربزرگتو، بابای باباتو می-

 دونم، البته!مادرتم می

 خفه افزود:لب به دندان کشید و 

 شون!دقیق نه! فقط محدوده-
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آکام هیجان زده روی صندلی خود را باال کشید و 

 چشم در چشم امیرحسین پشیمان شده پرسید:

 از کجا؟-

حس شده اش را به حسین با مشقت زیاد دست بی

 چنگ موهای خوش رنگش درآورد و گفت:

خونه بابای دادیارو یه بار چند سال پیش بابا رفت به -

ان و باباش سر بزنه  که به مون نشون داد، یعنی به مام

 من و ابواللفضل. اسم محله یادم مونده. 

 مکثی کرد و پلک روی هم گذاشت. 

واسه مادرتم که یه بار از زیر زبون ابوالفضل کشیدم، -

در واقع یه کنجاوی بود. داشت از چهار فصل 

گفت و خیلی یه هویی اسم یه محله رو آورد اما می

 دونم هنوز اون جا باشن یا نه؟نمی
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ی آکام در صورت امیرحسین چشم ریز کرده، جداره

 داخلی دهانش را به دندان کشید.

 شون؟یعنی به نظرت درسته بخوام برم پی-

ای متمرکز شده ای به روی نقطهامیرحسین لحظه

 اش لب زد:اندیشید و در جدال ذهنی
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نه...حداقل بدون دادیار نه! اونا آدم نیستن یه هویی -

ترسم یه اتفاقی بیفته چی؟ من ازشون می

آکام...ترسناکن...حیوونن! دادیار این همه سال الکی 
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م دونترسید. اونا منتظر تو هستن و نمیازشون نمی

نکردن!  چه طوری با وجود داشتن آدرس فعال اقدامی

 اما ترسناکن، باید ازشون دور موند. 

 آکام گیج شد )پوفی( کرد.

برو قبر مادرتو پیدا کنیم، آروم شو. برگردیم و بقیه -

رو به بابات بگو! آکام پیدا کردن یه قاتل اونم بعد از 

 پونزده سال کار ما نیست. 

 به یاد آوردن حرف پدر افزود:

تازه به قول بابا بعد از پونزده سال قتلی هم باشه -

براش اثباتی وجود نداره. بهتره بیشتر از این زندگیتو 

 خراب نکنی و به فکر پدرت باشی. 

آکام بدون فکر سر تکان داد و سخن امیرحسین را 

تایید کرد. در حرکت ناگهانی و با فکری درهم یک 
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 اندیشیدتصمیم گرفت و حال از هر سمتی به آن می

 لنگید. یک جای کار می

ی دستانش پاهایش راباال  آورد و آن ها را میان حلقه

 زندانی کرد و اندیشید.

به سراغ آرامگاه و مکانی که مادر نامهربانش در آن  

رود و سپس به آغوش پدرش باز آرمیده بود می

 گردد.می

ی او خارج بود. دنبال اتفاقات گذشته بودن از عهده 

اش گذاشت ی راه های نرفتهروی زانوان خسته سر به

ی درون کوپه را نفس گرفت. و بلند بلند هوای خفه

ی پدری و مادرش مفتش هم گران بود. دیدن خانواده

مفتش هم ارزش گذاشتن وقت را نداشت هر چند 

ر های پدای ناچیز. وقتی به ذهنش گفتهحتی ثانیه
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غر و قلبش آورد، نفرتش جای بیشتری از مهجوم می

 گرفت. را فرا می

دم گربریم سر قبر مامان و بعدش برگردیم...بر می-

ون گم و دیگه از کنارش تکپیش بابا! واقعیتو بهش می

 خورم.نمی

 کنی قاتل؟دیگه فکر نمی-

سر از روی زانو برداشت و با سرانگشتانش طرح های 

 فضایی روی زانوهایش کشید.

 صبی بودم و گله داشتم.کردم...عاز اولشم فکر نمی-
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ای مزین بر بغض روی غمگین خندید و خنده

 صورتش نشست. 

بابام یه دنیای رنگی از عشق امیرحسین...یه لبخند -

تونه باهاش رقابت کنه!  یه گنده که...دنیا هم نمی

سر و ته! یه اوج تاریکی های بیفانوس روشن تو 

ی امید تو اوج ناامیدی...یه بارون تو  خشکی روزنه

بی حد و مرز. عشق به بابام نه پایان داره و نه اول...نه 

شه و نه شروع...بابایی که همیشه برای خوب تموم می

کنه بد بودن یه پیرهن کثیف که بودن آدم ها تالش می

تی با هزار تا دوخت شینه حهیچ جوره روی تنش نمی

و دوز  و پینه و وصله! این دوری فقط به خاطر به 

خودم اومدن بود...وقتی بهش گفتم قاتل خودم 
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ش از زبونی ش ناگهانی بود، همهشکستم اما همه

دراومد که انگاری دست خودم نبود. زبونی که از ته 

گناهی باباش اعتماد داشت. زبونی که به پنج دل به بی

 یده به بی گناهی باباش اعتراف کرد. دقیقه نکش

امیرحسین به روی اطمینان پسرک لبخندی پاشید و او 

 را امیدوارتر ساخت.

گردم پیش اونی که یادم داد چهار رم و برمیمی-

دست و پا راه برم...پیش همونی که اولین بار و اولین 

کلمه صداش زدم. بازم بی مادرم بازم کسی جای اسم 

پر نکرده اما بابام یه پدر بود در کنار اسم مادرو برام 

مادری که نبود اما خالءش تا جای ممکن حس نشد 

آورد تا و گاهی پرچم دشمنشو از گوشه کنار در می

 یه خودی نشون بده.
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ط رباین بار لبخند حسین پررنگ تر شد و آکام بی

 پرسید:

 حاال واقعا با اون زن کات کردی؟-

یی اش را از میان حسین چشم بست و دلیل جدا

 اش بیرون کشاند. اندوخته های ذهنی

دونم انگاری با مواد مخدر سر و کله داشت  نمی-

 آکام.
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ی امیرحسین را درک نکرده بود، تای آکام که جمله

 ابرویی باال انداخت و لب زد:

 ببخشید؟-

ی ناخنش درگیر بود، سر حسین که در فکر با گوشه

ای درهم نگاه به چشمان ریز باال آورد و با چهره

 ی پسرک انداخت. شده

اون پودر سفیده رو یادته مونده بود تو ماشین تو -

 دیدی؟

 آکام سر تکان داد و پسر جوان مجددا گفت:

تی قمنم با دیدنش مثل تو شوک شدم اما با این که و-

ش داده بودم برای کارگرش بوده قانعم ماشین رو به

 ش رو نگرفتم. کرد و منم پی
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ی صندلی کشاند و به آکام شگفت زده خود را به لبه

 سمت جلو مایل شد. 

 خب؟-

ی متاسفی روی لب آورد و در برابر لحن آکام خنده

 سر تکان داد. 

و بعد از اون ماجرای دادیار واسه ادامه اون رابطه د-

دل شده بودم که یه شب وقتی تو تماس تلفنیش 

گه دیگه مطمئن شدم شنیدم راجع به قاچاق مواد می

که این ته این رابطه خطر و جدای همه چی، اون 

 رابطه یه اشتباه بزرگ بود. 

آکام ترسیده لبانش را روی هم دوخت و با یادآوری 

اش را روی هم به حرکت های خشکیدهموضوعی لب

 درآورد. 
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 اون ماشین به اسم تو بود؟-

امیرحسین که به خوبی متوجه منظور و سوال آکام 

شده بود، برای مطمئن ساختن پسرک، سر به طرفین 

تکان داد، این دقیقا همان سوالی بود که ابوالفضل پس 

 از متوجه شدن به زبان آورده بود. 

نه به نام من و نه به نام خودش! به اسم یکی بود که -

گفت می خوام از رابطه شناختمش و مینمیمن اصال 

 مطمئن بشم و بعد بزنم به اسمت!

 آکام که متوجه نشده، شانه باال انداخت.

� � � � � � � � 

  

571 



 

Romanzo_o 2359 

 این چه معنی داره؟-

 امیرحسین سوالی نگاهش کرد و آکام پرسید:

 کرده؟ری مییعنی با اون ماشین کا-

دانست، لب حسین که واقعا جواب این سوال را نمی

 برچید و زمزمه کرد:

دونم، اما خب اون ماشین اکثرا دست من واقعا نمی-

 بود!

 آکام با شک پرسید:

اون زن اگر روزی گیر بیفته، امکان داره تو هم گیر -

 بیفتی؟ کاری کردی؟

 زده پاسخ داد:امیرحسین ترسیده و شتاب
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معلومه که نه! اصال مگه رابطه ما سر جمع نه، -

 قدر بود؟چه

آکام بی دلیل و مبهم شانه باال انداخت و امیرحسین 

درگیر سوال هراس انگیز آکام ماند. ابوالفضل خیالش 

را راحت کرده بود اما حال باز ترس به جانش نشسته 

 بود. 

 اون روز که به دادیار شماره داد...!-

ام پدر با امیرحسین را نشانه نگاه آکام با شنیدن ن

گرفت و او با ستون کردن دست و قرار دادن آرنجش 

 بر روی ران پا و چسباندن کف دست به چانه لب زد:

کردم با دیدن دادیار ام حتی فکرشم نمیشرمنده-

 چنین چیزی بگه.
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آکام آن را روز را خوب به یاد داشت، آن زن و حال 

 و هوای بعد از آن را! 

و آشنایی با کسی بود که زیادی باهات فرق تقصیر ت-

 داره.

 امیرحسین سکوت پیشه کرد و آکام افزود:

 اون زن...-

 یکالفه پنجه میان موهای پر پشتش کشاند و ادامه

 سخن ناتمامش را گرفت.
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اصال کاری به خوب و بد بودنش ندارم! اما اون زن -

خورد حسین! آخه دو نفر وقتی هیچ جوره به تو نمی

ان جدای همه چی باید به هم بخورن، تو تو یه رابطه

 و اون زن هیچ سنخیتی با هم نداشتید. 

پسر جوان پیشانی به سوی زمین متمایل کرد و 

 ی زیادیسکوت را به لبانش مهر زد. تا مشهد فاصله

ی کوتاه ی راه جز چند جملهنمانده بود و ادامه

میانشان چیزی رد و بدل نشد. آکام پشت سر به 

صندلی تکیه داد. خسته موبایل به دست گرفت و 

سمت وارد پیامرسان شد با دیدن چندین پیام از 

ی پیام او را گشود و مات پدرش، به سرعت صفحه

پیام های پدرش ماند و در لحظه دروغ بزرگش مانند 

 ای به مغزش اصابت کرد. گلوله
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 )آکام بابا، مراقب خودت باش.(-

هایش کرد. آخ از پیام بعدی لبخند تلخی را مهمان لب

دل پاک کسی که بزرگش کرده بود. در دل اشک 

 نقاب سرسختی به صورت زد. ریخت و در ظاهر 

)کلی خوش بگذرون و هر چی نیاز داشتی بهم زنگ -

 بزن.(

چهره درهم کرد و نفس منقطع و کوتاهش را از میان 

 لبان نیمه بازش خارج کرد. 

 )کم شیطنت کنی ها! حواسم بهت هست.(-

خنده با بغض فروان و گرد مرگ روی لبانش پاشیده 

شتان لرزان و دستی شد و در جواب پدرش تنها با انگ

 سست شده و یخ زده تایپ کرد.
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 )دوست دارم بابا، خیلی زیاد.(-

پیام ارسال شد و به دقیقه نکشید عالمت آنالین بودن 

ای ی موبایل نقش بست و ثانیهپدرش، باالی صفحه

 بعد عالمت آنالین بودنش به سمت تایپ پیام رفت. 

ی غه)منم دوست دارم بابا، منم دوست دارم قوربا-

 تخس!(

ی موبایل را هقی از میان لبانش خارج شد، صفحه

بدون ارسال پیامی خاموش کرد و پشت دست روی 

دهان گذاشت تا امیرحسین به خواب رفته را بیدار 

نکند. پیشانی به سرمای شیشه چسباند و قطره اشک 

 اش را با سرانگشتانی گل انداختهافتاده بر روی گونه

ز به پدرش دروغ گفته و او را اش زدود. بالمس شده
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از خود ناامید ساخته بود. این یک دروغ کوچک نبود 

 دانستو خود هم نمی
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شود. پدرش خود که انتهای این راه به کجا ختم می

ی عصاره جانش را پدر تشکیل جان بود و قطره قطره

ی او زد که وابستهداده بود و او تنها خود را گول می

نشده است. پدرش جان داد تا او جان ندهد. پدرش 

نفس داد تا خفگی به او دست ندهد. پدرش عشق داد 

پدرش از خود گذشت، تا گدای عشق دیگری نشود. 

اش را ذره ذره به او تزریق کرده بود، جوانی و کودکی
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بدون هیچ منتی و او در قبال تمامی این ها چه کرد؟ 

دلش را شکست و به زیر پا فرستاد. دنیا اگر وارونه 

ماند هم باز دادیار آذر نقش شد و مادرش زنده میمی

کرد. پدرش فداکاری و جان را به خوبی ایفا می

ایثارگری در وجودش ریشه کرده بود و تمامی 

گرفت. گاه از نظرش هایش از آن سرچشمه میحس

گذشت که کل تن پدرش به جای خون و آب می

شد این حجم از مملوء از قلب بود، جز این مگر می

عشق و مهربانی و خوب بودن؟ آخ از پدرش...آخ از 

اویی که بی برو و برگشت مثلش به دنیا نیامده و 

نخواهد آمد. کمی روی صندلی جا به جا شد و تکانی 

اش داد. اندیشید و اندیشید، به درد به تن خواب رفته

ی پدر و قهر چند های این روزها، به غیبت چند روزه
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شان! به تمامی روزهایی که دادیار آذر بر بالینش روزه

نخوابید تا او به خواب برود. تمام روزهایی که تا 

رفت و صبح زود هم به خواب نمی صبح به خاطر او

شد. به باز به خاطر او از خانه به خاطر کار خارج می

قدری دغدغه در ذهنش نشسته بود که چشم بست و 

ها آغوشش را برای پسرک خواب در میان تمام دغدغه

تنهای آفرین باز کرد. پسرک گمراهی که به ظاهر 

کرد و در باطن معصومیت و مظلومیت در قلدری می

 آمد. تمام وجود و حرکاتش به چشم می

ای به پلک های خاموش با صدای آشنایی فاصله

اش را به لرزش درآورد اش داد و باز دستی شانهشده

 و این بارحرکتش مساوی شد با درآمدن صدای آکام.

 بیدارم بابا!-
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چشم گشود و خود را کامل روی صندلی نشاند و با 

 ای پرسید:کشیدن خمیازه

 ه؟چی شد-
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امیرحسین ساک کوچکش را از روی تخت برداشت و 

 با نگاه چرخاندن در اتاق پاسخ داد:

 رسیدیم، بدو بریم.--

آکام بدون سخنی برخاست و پس از برداشتن 

ی همرنگ آن از کوپه خارج سوییشرت سیاه و کوله
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د و به سمت فضای داخلی راه آهن حرکت شدن

کردند  و در همان میان رو به آکامی که چشمان ریز 

 بر اثر خواب، ریزتر شده بود، پرسید:

امشبو بریم هتلی جایی بخوابیم، فردا صبح بریم پی -

 قبر مامانت.

ای دیگر کشید و با گذاشتن دست بر آکام باز خمیازه

ی پسرک به چهره روی آن سر تکان داد. امیرحسین از

تفاوت و منگ دنبال ادرس بود. خنده افتاد و آکام بی

از راه آهن خارج شدند و سرمای هوا لرز به تن آکام 

انداخت و باعث تن زدن سوییشرت شد. پسر که از 

شدت خواب قدرت تصمیم گیری نداشت، بنابراین 

امیرحسین ماشینی به مقصد هتلی گرفت تا بتوانند 

کنند. درون ماشین آکام باز سر به  شب را در آن سر
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شیشه چسباند و با چشمانی نیمه باز و خسته به شهر 

امام رضا نگاه دوخت. تا به االن او و پدرش را 

دانست با آمدن نطلبیده بود برای آمدن! شایدم هم می

 پیوندد و همینبه شهرش، خیلی چیزها به واقعیت می

و  گرفتباعث نطلبیدنشان شده بود. نفس عمیقی 

ا هایش رهندزفیری سیاه را درون گوش فرستاد. پلک

کامل از هم گشود و نگاه به شلوغی شهر و نورهایی 

 که شهر تاریک را روشن ساخته بودند انداخت. 

 دونم عاشقم یا دیوونهنمی

 دمهر چی هست دیگه عذابت نمی

 دیگه شوقی توی چشمای تو نیست

 حاال که به مرز گریه رسیدم. 
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با یاد آخرین نگاه خاموش و بدون برق پدرش، لبان 

رنگش را به شیشه چسباند و انگشتانش را لرزان و بی

 درهم مشت کرد. 

 کنیبه همین سادگی ترکم می
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 ات بذارم.ذاری سر رو شونهنمی

 نگاهم نکناین طوری بی حوصله 
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به یاد چشمان تر و زنگ التماس پدرش پلک روی 

هم فشرد و هر چه زور زد هم در نهایت نتوانست 

 جلوی قطره اشک خارج شده از چشمش را بگیرد.

 برو منم دیگه دوست ندارم. 

این بار جمالت نفرت باری که در صورت پدرش 

کوباند، در سرش آشیان ساخت و سر به گریبان برده، 

را روی سینه درهم گره زد. برای پدرش دستانش 

 کرد، باز کم بود. حتی اگر خون هم گریه می

 تو قشنگ ترین دروغی هستی که 

 عاشقونه باورت کرده بودم

 ی اول  عزیزمکاش همون لحظه

 توی دستام پرپرت کرده بودم.
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کرد این موزیک از سمت پدرش عجیب حس می

برای او گذاشته شده، تازه تازه داشت به بی معرفتی و 

برد. به تمام عشق و محبتی که ناالیقی خود پی می

پشت پا زده بود. به دنیای زیبایی که آن به بدترین 

 شکل ممکن وارونه ساخته بود. 

 تو با من به آرزوهات رسیدی

 ون شدممن کنارت غرق و نیمه ج

خون دماغ شدن پدرش در آخرین روز سکونتش در 

خانه، سردرد های عجیب و غریب و وحشتناکش و از 

همه مهم تر اشک های نیمه شب پدرش، دردهای 

 ی پدرش را در صورتش کوباند. ندیده

عشق  به زندگی و آرزوها و رویاهای کوچک و 

بزرگی که به با پدرش به حقیقت پیوسته بودند مقابل 
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نگاهش درآمدند و او در ظالمانه ترین نوع ممکن، 

اش ای به متوقف کردن موزیک دردآور زندگیعالقه

 نداشت. 

 این همه دلهره حق من نبود

 من با تو شکسته و ویرون شدم.

 ست ندارم برو من هم دیگه دو

 حاال که می تونی تنهام بذاری
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به راستی پدرش را ویران کرده بود؟ اشک ها این بار 

اش را خیس کردند و بدون مالحظه و پشت هم گونه

ی لرزان آکام لب به دندان امیرحسین با دیدن شانه

وضاع روحی پسرک هیچ خوب نبود و گرفت. ا

ترسید اتفاقی برایش بیفتد. خواست دست به می

ی پسرک ببرد اما ترجیح داد تا حاال که سمت شانه

 آکام ترکیده بود، حداقل خالی شود. 

 کنیدیگه حتی گریه هم نمی

 تو شباهتی به خوابم نداری

 تو شباهتی به خوابم نداری

، به صندلی چسباند پیشانی از شیشه جدا کرد و  سر

ی سیاه افتاده به زیر سفیدی های غرق در خون و هاله
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چشمان پسرک، طاقت امیرحسین را طاق کرد. دست 

 ی آکام برد و نام پسر را به زبان آورد. به سمت شانه

 آکام؟-

 پاسخی از سوی او دریافت نکرد و مجددا گرفت:

 پسر چت شد؟-

وش امیرحسین آکام اما مانند کودکی خود را درون آغ

مبهوت انداخت و از ته دل هق زد. مرد راننده 

متعجب از آینه به دو مرد جوان خیره شد و 

اش را امیرحسین در اوج حیرت دستان در هوا مانده

روی کمر آکام گذاشت و با آرام ترین لحن ممکن 

 گفت:

 آکام داداش کوچولو؟ چت شد اخه؟-
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ک. هق آکام باز اشک ریخت و در دل ضجه زد از اش

 زد و با صدایی خفه نالید:

امیر دلم واسه بابا یه ذره شده...امیرحسین خیلی بد -

 کردم باهاش.

امیرحسین حامی وار انگشتانش را روی کمر پسر به 

هایش در حرکت درآورد و با فرو کردن چنگال

 ی خود فشرد. موهای لخت پسرک، سر او را به شانه

 آکام گریه نکن داداش حق داشتی.-
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آکام که تنی برای خالی کردن خود پیدا کرده بود، 

مانند کودکی کم سن و سال به امیرحسین چسبید و 

دستان پسر جوان بدون اطاعت بردن از مغز و ذهنش 

 به کمر مرد جوان چنگ انداختند. 

 حسین اذیتش کردم. -

امیرحسین برادرانه اکام را نوازش کرد و زیر گوشش 

 پچ زد:

 بخشه...اون عاشقته، تو تمام جونشی.دادیار می-

ای که از هر آشنایی آشنا تر دیار و خاک غریبه

نمود، غم را به تن پسرک نشانده بود. غمی از می

ی نقش ی قساوتمندانهجنس دلتنگی...غمی از قصه

مقدسی که دادیار از آن رانده  بسته در این شهر...شهر

شده بود اما هنوز هم برای تک به تک کوچه های آن 
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ی داد. آکام با دلتنگی بیشتر سر روی شانهجان می

 حسین فشرد و نالید:

حسین بهش گفتم ازش متنفرم اما بازم باهام بد -

نشد...حسن اذیتش کردم...اشکشو درآوردم اما باز 

 پشتم واستاد.

نده شد تا پسرک خالی شود از غم امیرحسین شنو

 نشسته بر وجودش. 

حسین تنشو سپر من کرد اما هیچ وقت ندیدم...هیچ -

وقت زحمت هاشو ندیدم...هیچ وقت نفهمیدم وقتی 

گفت یعنی چی! هیچ وقت از بچگی دردناکش می

 نفهمیدمش حسین...هیچ وقت. 

پسرک سکوت کرد و پس از چند لحظه با صدایی 

 ای لرزون گفت:هگرفته تر و چان
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امیرحسین درد بابا رو هیچ وقت نفهمیدم...دلم تنگه -

خواد تا صبح بغلم کنه و باز مثل بچگی براش...دلم می

خواد بچه بشم و هام برام قصه بگه...امیر باز دلم می

 گفت تو بزرگی هیچبی خبر از همچی، بابا راست می

 خبر قشنگی نیست.
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امیرحسین عصبی از اوضاع پیش آمده به راننده 

 نگاهی انداخت و آرام اما طوری که بشنود لب زد:

 ممکن یه جایی نگه دارید یه آب بگیرم؟-
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ی شیرین و لحن مهربانش به سرعت مرد با لهجه

 گفت:

 حتما...حتما.-

امیر لبخندی را نثار مرد کرد و ناگهان با یادآوری آکام 

ی نگامش سر خم کرد و دست بند چانهو سکوت نابه

 او کرد. 

 آکام. -

 شم. امیر از این جا که بریم دیگه از بابا دور نمی-

ای میان موهای پریشان حسین سر خم کرد و بوسه

 آکام کاشت. 

 باشه داداش...هر چی تو بگی.-

 خندید و لب زد: آکام تلخ
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ذارم کسی بهش کمتر از گل بگه...حتی دیگه نمی-

 اگر اون آدم خودم باشم. 

امیرحسین که متوجه شده بود، آکام در حال خود 

 نیست، نگران نگاهش کرد. 

طوری دووم آورد بهش گفتم قاتل و دم نزد...بابا چه-

 امیرحسین زیر این همه درد؟

 ستادن ماشین نگاهحسین خواست پاسخ بدهد اما با ای

چرخاند که با دیدن پیاده شدن مرد راننده باز به سوی 

 آکام چرخید. 

ی صبر و امید...یاد گرفته رو پا آکام بابات اسطوره-

موندن و شجاع بودنو! تو حق داشتی...سنت کم بود و 

 همه چیو یه هویی فهمیدی. 
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با باز شدن ناگهانی در راننده، کالم امیرحسین متوقف 

مرد راننده بطری آب را به سمتش گرفت و شد. 

 امیرحسین با لبخند کوچکی تشکر کرد.

در بطری آب را باز کرد و تن آکام را از خود فاصله 

اش را تا حال و خستهداد. پسرک جدا شده نگاه بی

صورت امیرحسین باال کشاند و او بطری را به سمت 

 آکام گرفت.

 یم.یکم بخور حالت بهتر بشه بعد حرف بزن-
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آکام که کمی به خود آمده بود، بطری را از امیرحسین 

اش را به صندلی چسباند. گرفت و تن عرق کرده

ی بطری آب را به لبان خشکیده و پوست پوست لبه

ک پلاش چسباند و حلقش را کمی با آب تر کرد. شده

های متورمش را روی هم گذاشت و دستانش را به 

دور سرمای بطری حلقه کرد. سرما کمی تنها کمی 

 اورد.حالش را جا می

 بهتر شدی؟-

 گردن دردناکش را به سمت حسین چرخاند و لب زد:

 آره.-

خواست. مغز خسته بود و دلش خوابی طوالنی می

 داد و احساس تمام تالشش راهشدار به خاموشی می
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ی خستگی  سر کرد. جسم نالهبرای از پا انداختن می

 کرد. داده بود و روح تقاضا راحت گذاشتن می

 ممنون به خاطر این جا بودنت.-

حسین تنها به لبخند کوتاهی اکتفا کرد و آکام باز سر 

 به سمت پنجره چرخاند.

 چی شد یه هویی دلت برای بابات تنگ شد؟-

ند و دست روی باز سر به سمت امیرحسین چرخا

 سینه گذاشت. 

امرور حس سنگینی داشتم...انگاری منتظر بودم یه -

چیزی بخوره بهش تا از نفس بیفته...فهمیدم یه چیزی 

 کمه و اونم بابامه.
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امیرحسین به تاسف سر تکان داد و آکام با خستگی 

کف دستش را روی سر دردناکش فشرد تا از درد آن 

ت و مرد راننده کمی کاسته شود. نیم ساعتی گذش

اش را به مقابل هتل معمولی نگه داشت. آکام کوله

چنگ کشید و با خداحافظی زیر لبی از ماشین پیاده 

شد و سالنه سالنه خود را به سوی هتل کشاند. هر 

د کرزمان دیگری بود با کلی ذوق هتل را کنکاش می

 اما حال با هر زمان دیگر فرق داشت.

نه حتی برای گردش امده   این بار نه پدر کنارش بود

بود. این بار با تمامی دفعات فرق داشت. این بار آمده 

بود تا پی به حقایق ببرد، این بار آمده بود حتی به 

 قیمت دروغ به پدرش!
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پس از گرفتن کلید اتاق، پشت به امیرحسین به سوی 

اتاق کشیده شد و پس از گشوده شدن در اتاق بی 

طاقت خود را روی اولین تخت نزدیک به ورودی 

ای انداخت و با نهادن ساعد بر روی پیشانی لحظه

چشم بست و حتی با خش خش و صدایی که 

 امیرحسین ایجاد کرده بود هم چشم باز نکرد. 

رم یه دوش بگیرم، عرق کردم...تو هم م من میآکا-

 نخواب، بریم یه چیزی بخوریم بعد بخواب.

پسرک همان گونه که روی تخت کتانی هایش را از پا 

 کند، غلتی زد و خفه از زیر ملحه غرولند کرد. می



 

Romanzo_o 2388 

 باشه حاال.-

حسین که اعتمادی نداشت آکام به حرفش گوش 

یه یک حرکت دهد، سری به تاسف تکان داد و در 

 شرت از تن کند. تی

راهش را به سوی حمام کج کرد و وارد شد. آکام 

زیرچشمی رفتن امیرحسین را از نظر گذراند و کف 

ی موهایش کشاند. دست دست، محکم به روی ریشه

پیش برد و از جیب تنگ شلوار جینش موبایل را 

درآورد و خسته کمی باال و پایینش کرد و با ندیدن 

م گیری در آن، موبایل را به روی پاتختی موضوع چش

 پرت کرد و به دیوار سفید مقابلش خیره شد.

چشم بست و سعی کرد تا خواب به چشمانش  

رسوب کند اما با وجود تمام خستگی خواب از نگاه 
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اش فراری بود. به سختی روی تخت نشست و فندقی

ی سیاهش کشاند. زیپ کوچک خود را به سمت کوله

کرد و عروسک به ارث مانده از مادرش  کیف را باز

 را از آن درآورد. 

پای کمد خود را رها کرد و تنه به سختی آن چسباند. 

سرانگشت شستش را بدون نگاه روی دستان عروسک 

ی کرم مقابلش شد. مادر! برای او کشاند و مات پرده

شد؟ تنها یک عروسک؟ نگاهش را در چه خالصه می

عروسک قدیمی خیره شد و پایین کشاند و به آن 

 بغض جا مانده در گلویش را فرو فرستاد.
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زانوهایش را درآغوش کشاند و چانه بر روی آن ها 

نهاد، دستانش را مقابل خود کشاند و موهای عروسک 

ر حس نکرده بود، را نوازش کرد. مادر ندیده بود، ماد

خواست بر مزارش عشق مادری نچشیده بود و می

ر ی یک قببرود. خود را ندیده بود و دیدارشان بر پایه

سنگی گذاشته شده بود. اگر بود مانند بقیه دوستانش 

کشید یا کشید نازش را میکه مادرشان نازشان را می

اش ورزید؟ او را مقصر بدبختیبه او نفرت می

رفت؟ عروسک را اش میا قربان صدقهدانست یمی

باال کشاند و سرانگشت به روی چشمان عروسک 

ی سیاه نگاه عروسک را محکم گذاشت و دو دکمه
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فشرد. عروسک را روی چشمانش گذاشت و 

 کنان دست دیگر را به روی سینه نهاد. واگویه

 شد پیش من و بابا باشی. کاش می-

 فرستاد.مکث کرد و نفس عروسک را درون ریه 

 شد برام مادر باشی. کاش می-

 اش را چنگ زد و از اعماق وجود نالید:سینه

کاش بودی مامان، کاش ازت یه چیزی فرای -

 عروسک داشتم. 

 پشت سر به کمد کوباند و خفه لب زد:

طور دلشون کاش ازت حداقل یه عکس داشتم...چه-

 اومد همه چیو ازم دریغ کنن؟
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آمد. رک به چشم میافسوس در رج به رج تن پس

اش را به روی عرق دست باال آورد و انگشت اشاره

اش نشاند. عروسک را به سینه چکیده بر پیشانی

 چسباند و با خفه ترین حالت ممکن زمزمه کرد.

 نیستی درست!-

 ای درنگ را جای کالم گذاشت.ثانیه

 دوستم نداشتی درست!-

 پلک روی هم فشرد تا قطره اشک های بی وجود از

 خجالت نگاهش در نیایند. 

 حسم نکردی، باشه!-

 دست به زیر بینی کشید و لب لرزانش را مکید. 

 خواستی منو، باشه!نمی-
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 توجه به درد پیچیده درپیشانی به زانو کوبید و بی

 سرش نالید:

 ارم غریب آشنا!اما خیلی دوست د-

تپش قلب پسرک بازی درآورده و به جای سینه در 

دهانش تپید. عشق مادر نیازی به آغوش نداشت، 

نیازی به محبت نداشت، نیازی به بوسه نداشت، بودن 

نامش کافی بود برای عاشق شدن و عشق ورزیدن. 

حتی مادری که جز عروسکی ناچیز هیچ برای 

که بدون لمس کودکش نگذاشته بود. حتی مادری 
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پسرش چشم از دنیا بسته و دل کنده بود. حتی آفرینی 

که همیشه آکام را پس زده بود. بلند بلند نفس گرفت 

ی کمد چسباند و اش را به سینهو باز سر باال آورده

ه ی بی شرمش کرد کدست دیگرش را بند قفسه سینه

تالش های متوالی اش برای نفس کشیدن گوش خود 

 یزد؟ برای دل شکستهود. برای چه میرا پر کرده ب

پدرش؟ برای نبود مادرش؟ یا که برای باختن تمام 

زندگی خود؟ چه ارزون باخته بود زندگی 

اندیشید به این ای نمیاش را که لحظهسرخوشانه

روزهای تلخش! چه شد که نام مادر این گونه برایش 

پررنگ شد؟ شاید از زمانی که آفرین کوچک به 

هایش را در گوشش دائمی د و ضجهخوابش آم

شد اشک های مادری که ساخت. مکررا تکرار می
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مادری نکرد اما دلش برای یک لحظه دیدن او لک 

زده بود. مادر برای او در کلمات خالصه شده بود و 

بس! مادری نبود که او را درآغوش بگیرد! مادری نبود 

 امکه هنگام درد دستش را بگیرد! مادر برای او در تم

ل ی ابوالفضهای نبودن خالصه شده بود، در خانهثانیه

تظاهر به خوب بودن کرد و این بار حتی پدرش هم 

گذرد. عروسک را بیشتر به نفهمید چه در دلش می

 سینه فشرد و ناخودآگاه لب زد:

 رسی، پر از گرد و غبار تو از راه می-

 تموم انتظار میاد همرات باهات

 خوبه موندنتچه خوبه دیدنت، چه 

 چه خوبه پاک کنم، غبارو از تنت
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عروسک را روی بینی گذاشت و بوی او را! بوی 

 آفرین مادرش را در سینه فرستاد. 

 غریبه آشنا، دوست دارم بیا-

 منو همرات ببر به شهر قصه ها

ه یاد کودکی لب درون دهان کشاند و لبانش لرزید و ب

 آن را مکید.

 غریبه آشنا دوست دارم بیا-

 شمرم روزا و لحظه هاشینم میمی

 تا برگردی بیای بازم این جا
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قدم های سنگینش را در آفتاب سنگین دیار پدرش 

پشت به امیرحسین کشاند و سردرگم میان راه ایستاد 

و نشان و گاه  و اطراف را کاوید. گاه قبر های بی نام

قبر های سنگی که گل و خیسی رویشان نشان از 

داد، در نگاهش تجدید خاطرات عزیزانش می

اش را درون لپ هایش فرستاد نشست. نفس خستهمی

و با حرص از میان لبانش خارجش کرد. اطراف 

اش را ناشناس بود برایش. با خشم کاله هودی بهاره

خفقان آور، پنجه از سر به کنار فرستاد و از گرمای 

اش را روی اش کشید. کولهمیان موهای لخت و آشفته

دوش جا به جا کرد و رو به امیرحسین که گمراه میان 

 قبرها، دست به پهلو ایستاده گفت:

 حسین ما این جا باید چیکار کنیم؟ -
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امیرحسین آشفته و خسته به سمت آکام چرخید و 

 زد. نگاهش روی عرق های سرو وصورت پسر دو دو

 گفت تو آرامگاه های خانوادگی هستش!بابا می-

ی آکام ناالن کوله را از دست خود آویزان کرد که تنه

ه به توجکوله با شدت به زمین برخورد کرد و آکام بی

 خاکی شدن آن نالید:

 آرامگاه های خانوادگی کلید دارن امیر! -

حسین با تک گامی خود را به پسر خسته رساند، 

دست بند بازوی او کرد و اکام را پشت به خود 

 کشاند. 

 کنیم.بیا داداش، بیا پیداش می-
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ی او زل زد و به چهره رنگ پریده و سر پایین افتاده

 . چهره درهم کرد

قدر خسته نباش، آکام مظلومیت بهت نمیاد! ان-

 درست می شه همه چی.

دستش را از بازو به سمت انگشتان پسر کشاند و با 

 امیدواری لب زد:

 دم.قول می-

اش را به همراه چشم آکام نفس سوزان و خسته

فشردن از سینه خارج کرد و دست آزادش را میان 

حسین، خود اش فرو برد و پشت به امیرجیب هودی
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را به او سپرده دنبالش به راه افتاد.  در فکر بود که با 

های ایستادن امیرحسین سر باال آورد و با مقبره

 خانوادگی رو به رو شد. 

 یعقوبی!-

ی نگاهش را به سمتی که امیرحسین فامیلی خانواده

مادرش را تکرار کرده بود، چرخاند که با سر در 

روی آن خورده بود، رو به  آرامگاهی که نام یعقوبی به

رو شد. امیر حسین آکام را رها کرد و به سمت 

آرامگاه حرکت کرد و آکام هم با نگاهی به اطراف 

 مضطرب به همان سو رفت.

امیرحسین جلوتر رفت  و دست بند در کرد و پس از 

کمی بررسی عقب نشینی کرد و سمت آکام که به 

 آجرهای سوزان تکیه داده بود چرخید.
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 اس آکام.ستهب-

پسرک نگران جلو آمد و کف دست به در چسباند و 

آن را هل داد، با تکان نخوردن آن مشت محکمی 

خشمگین روی در کوبید و به عقب رفته، پنجه درون 

 موهایش فرو برد.

امیرحسین تنه چرخاند و  نگاهش را دوران داد اما تا 

کرد، آفتاب بود و قبر های خالی از چشم کار می

 ن ها! انسا

 ای بابا!-

آکام باز دست به سینه به آجر ها تکیه زد و مغموم به 

 در آرامگاه خیره شد.
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از سمتی ترس کوچکی در دلش رخنه کرده بود و از 

ای به رفتن بدون دیدن آرامگاه مادرش سمتی عالقه

نداشت. از سمتی دیگر هم آمدن صدرا مثل خوره به 

 جانش افتاده بود. 

رفت، چیکار کنیم؟ هرچند جز این هم انتظار نمی-

 شن. آرامگاه های خانوادگی قفل می

و امیرحسین خسته روی آکام ندانسته سر تکان داد 

 زمین خود را انداخت.

 این جا کاری دارید؟-
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ای شانه پراند و به سمت آکام با شنیدن صدای غریبه

 مردی مسنی که سوال را پرسیده بود چرخید. 

 ببخشید؟-

 آکام لب زد و مرد اخمی روی چهره نشاند. 

 پرسیدم دم این آرامگاه کاری دارید؟ -

است و به کنار آکام امیرحسین از روی زمین برخ

رفت. پسرک نگاهی به پشت سر خود و آرامگاه 

 انداخت و لب زد:

 شما کلید این جا رو دارید؟-

ظ ای غلیمرد که جواب سوالش را نگرفته بود، با لهجه

که آکام به سختی متوجه آن شده بود، به جایی مقابل 

 آرامگاه اشاره زد. 
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 ه. حواله کنبیا برو پسر جون! خدا روزیتو جای دیگه -

مرد خواست عقب گرد کند و برود که آکام ترسیده از 

 رفتن مرد به سرعت مقابلش ایستاد. 

 یه لحظه صبر کنید. -

 ی جوان پسر خیره شد و پرسید:مرد به چهره

حرفت چیه پسر جون؟ تا حاال هیچ کدومتونن رو -

 این جا ندیدم.

 به قبرستان اشاره زد و افزود:

 شناسن!همه هم دیگه رو می این جا بزرگ نیست،-

آکام همه چیز را کنار گذاشت و نالید، تنها برایش 

 ورود به آن آرامگاه مهم بود و نه چیز دیگری!
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خوام ببینمش...من از تهران قبر مامانم اون توئه می-

اومدم، لطفا اگر کلید دارید  فقط اندازه پنج دقیقه 

 ببینمش.
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ی پسر چینی به بینی انداخت و مرد با شنیدن جمله

 اویی را که تا به االن ندیده بود را باز از نظر گذراند. 

 تو نوه یعقوبی هایی؟ نوید که...!-

شناخت، بی حوصله دست در آکام که نوید نام را نمی

 هوا تکان داد. 
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 مم پسر آفرین یعقوبی.من آکا-

مرد متحیر تای ابرو باال انداخت و سکوت کرد. کدام 

کرد تک دختر پسر؟ تا جایی که ذهنش یاریی می

یعقوبی ها بیش از ده سال بود که در این آرامگاه 

آرمیده بود و هر کس هم به آرامگاه خانوادگی 

آمد، کاری به قبر آن دخترک بخت برگشته نداشت می

 رفت.زد و میه آرامگاه اهالی دیگر سر میو تنها به ب

ای را شست و فاتحهقبر آن دختر را گه گاه خود می

کرد. آکام که از جدال اش مینثار روح بخت برگشته

بیهوده و مکث طوالنی مرد،خسته شده بود، لبان 

 اش را تکان داد. خشکیده

 آقا نداری کلید این جا رو؟ شما نگهبانی؟-
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از  گرفتهر لحظه بیشتر فرا می ترس جان پسرک را

 اشاین که مبادا کسی به صدرا خبر بدهد و سر کله

 پیدا شود. مرد متفکر سر تکان داد و لب زد:

 آره، نگهبابنم. صبر کن تا بیام.-

مرد پشت به آکام به سمتی حرکت کرد و امیرحسین 

 کنار آکام ایستاد. 

 شون خبر ندن؟آکام به-

 د:آکام خیره راه مرد لب ز

 دونم!نمی-

 امیرحسین مردد پرسید:

 برگردیم؟-
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آکام باالخره نگاه از مرد گرفت و به چهره درهم 

 امیرحسین دوخت.

 رم.حاال که اومدم، بدون دیدنش نمی-

 امیرحسین  حیران شانه باال انداخت و پرسید:

تو مادرتو ندیدی، این حس و عطش دیدنش از کجا -

 میاد؟

 خفه لب زد:آکام شانه باال انداخت و 

 دونستم. کاش خودم می-

ی امیرحسین به پیش رو سپس در مقابل نگاه خیره

خیره شد. زود بزرگ شدن چه سخت و دردناک بود. 

بردند، بی خبر از هر دو مرد جوان در فکری به سر می

اتفاقات پیش رو! مرد با ریز نگاهی به دو پسر زیر 
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آفتاب تلفن قدیمی و فرسوده را برداشت و با دستان 

 وبی ها را از دفترچهی پسر بزرگ یعقلرزان شماره

اش را گرفت. بوق سوم به چهارم درآورد و شماره

ی صدرا یعقوبی در گوشی نرسیده، صدای نخراشیده

 پیچید. 

 سالم آقا.-

صدرا روی کاناپه لم داده و مشغول عوض کردن 

 کانال ها گفت:

 بهمن تویی؟-

 بله آقا نگهبانم.-

 صدرا سکوت کرد و کرد گفت:

 راتون.آقا یه خبر دارم ب-
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 صدرا سکوت کرده منتظر ماند و مرد افزود:

خوان وارد آرامگاه دوتا پسر جوون اومدن که می-

 بشن. 

ی مرد نشست و سکوتش را اخمی روی چهره

شکست، دوست داشت آنچه که می خواهد را از زبان 

 ود.مرد بشن

 کی ان؟-
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مرد مسن مردد نیم نگاهی باز از پنجره به دو پسر  که 

 در ظل آفتاب ایستاده بودند انداخت و ناچار گفت:

واال خودشو آکام معرفی کرده قربان، پسر خواهر -

 مرحومتون. 

سکوت سنگینی پشت تلفن پیچید و پیرمرد بیچاره 

 جرئت شکستن سکوت را پیدا نکرد.

دید، لبخند اش را حی و حاضر میمرد که لقمه 

 ای به لب آورد. مرموزانه

در آرامگاهو براشون باز کن و حواست باشه که نره -

 تا من برسم. 

 مرد ترسان پشت به پشت هم سر تکان داد و گفت:

 به روی چشم آقا.-
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 صدرا به سرعت تلفن را قطع کرد و از جا برخاست.

ی میز کوچک اتاقک را پیرمرد کشوی زنگ زده 

بیرون کشید و کلید کوچکی را از داخل آن درآورد و 

لنگ لنگان با قدم های خسته از کنار تک به تک قبر 

ها به عادت همیشگی عبور کرد و  به سمت آرامگاه 

 و آن دو پسر منتظر رفت. 

بدون آن که نگاهشان کند از  کنارشان گذر کرد و به 

ورودی آرامگاه رفت. کلید کوچک را درون  سمت 

در انداخت و با صدای تقی در را گشود و از مقابل 

آن کنار رفت. آکام قبل از امیرحسین و مرد خود را 

درون آرامگاه خانوادگی یعقوبی ها انداخت و نگاهش 

را میان چندین قبر درون آرامگاه چرخاند و با دیدن 

ه به سمت آن حرکت ای ترین مقبرنام آفرین در گوشه
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کرد و در همان میان نگاهش به میانی ترین مقبره 

برخورد کرد که بزرگ به روی آن نوشته شده 

بود)عباس یعقوبی(. نام برای پسر آشنا نبود اما 

ای قفل چشمانی مانند به خود نگاهش را چند ثانیه

کرد که پیرمرد با دیدن نگاهش از پشت سر بلند 

 گفت:

گتون هستن! آدم خوبی بودن، خدا خدابیامرزپدربزر-

 رحمتشون کنه!
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خدابیامرزپدربزرگتون هستن! آدم خوبی بودن، خدا -

 رحمتشون کنه!

در آنی نگاه آکام رنگ نفرت به خود گرفت و 

 انگشتانش در یک دیگر  گره خوردند و شتاب زده،

نگاهش را از آن قبر منفور و انسان خوابیده به زیر 

خاکش گرفت و به سمت قبر مادرش حرکت کرد و 

 کنار نام آفرین یعقوبی زانو زد.

به امید دیدن عکسی از مادر آمده بود اما عکسی به  

 روی سنگ قبر مرمر سفید زده نشده بود. 

امیرحسین مغموم پشت آکام به سنگ قبر خیره شد و 

 ای زیر لب نثار روح آفرین یعقوبی کرد.فاتحه
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آکام بدون هیچ سخنی به سنگ خیره شده بود، نه  

تنها روی لب، بلکه حتی در دل هم سخنی به زبان 

 آورد. نمی

با حس خستگی به روی پاهایش، کامل بدون توجه به 

کثیف شدن لباسش روی زمین نشست و دستانش را 

مات نام آفرین  درهم گره زده روی پا قرارداد و تنها

 شد.

کرد که مادرش این جا آرمیده است؟ با باید باور می 

نشستن فردی کنارش، نفس عمیقی از سینه خارج 

 کرد و نگاه چرخاند. 

اش انداخت و امیرحسین نگاه به صورت رنگ پریده

 پرسید:

 گی؟چرا هیچی نمی-
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 ی نام آفرین شد. آکام شانه باال انداخت و باز خیره

 چی بگم؟-

 حسین سکوت کرد و آکام افزود:

نه فقط تو ظاهر بلکه تو قلبمم حرفی برای گفتن -

 ندارم.

ای روی لب گذاشت و سر به زیر پوزخند خسته

انداخت. تار تار موهای سمج و لخت پیشانی سفید 

 پسر را زینت داد. 

خیلی حرف ها آماده کرده بودم اما همه شون از -

 سرم پرید. 

 نم اما فکر کنم باید سخت باشه!کگم درک مینمی-

 آکام لبخندش را واقعی تر کرد و به آن عمق بخشید.
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 خوبه که اصرار به تظاهر نداری!-
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امیرحسن باز هم بی صدایی را در پیش گرفت و آکام 

 مانده بود. ی سنگ سفید  همچنان بی دلی خیره

گم کاش یه چوب جادو دونی گاهی میمی-

 گشتم به عقب!داشتم...بر می

 مکثی کرد و افزود:

ذاشتم ازدواج ذاشتم به مامان تجاوز بشه، نمینمی-

 کنن. 
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 اومدی!اون وقت تو به دنیا نمی-

 سر به سمت امیرحسین چرخاند و پرسید:

 مگه مهمه؟-

 مجددا گفت:امیرحسین سوالی نگاهش کرد و آکام 

شد نیام و مگه مهمه که من به دنیا میومدم یا نه؟ می-

شد ده سال، همه چی خیلی بهتر باشه...اصال می

 یگه. ی دپونزده سال دیرتر به دنیا بیام، تو یه خانواده

تلخ شانه باال انداخت و انگشت شستش را به میان 

 کف دست دیگر کشید. 

م، قع دیگه نداشتای مثل بابامو اون مودرسته فرشته-

 اما اون حداقل خوشبخت بود.

 باز به مقبره نگاه دوخت و زمزمه کرد:
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 آفرین خوب بود.-

 شه گرفت.جلوی قسمتو نمی-

آکام در جواب هیچ نگفت و به جای پاسخ، دست 

 جلو برد و سرانگشت به روی نام مادرش کشید. 

شه برگشت اما کاش حداقل مامان زنده حاال که نمی-

 بود. 

 نیست!-

 به صورت امیرحسین خیره شد و او افزود:

آفرین زنده نیست و از دست تو جز رفتن پیش -

 ای بر نمیاد.پدرت کار دیگه

ای آکام سکوت کرد و امیرحسین با حس دلشوره

 عجیب سر نزدیک آکام برد. 
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 بریم؟-

 آکام نگاهی به سنگ قبر انداخت و گفت:

 آخه هنوز هیچی بهش نگفتم.-
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امیرحسین بازوی آکام را چسبید و خود را به او 

 نزدیک تر کرد. 

فهمه، این به آدم مرده از راه دورم هر چی بگی می-

 جا و تو این مکان صرفا جسمش فقط خاک شده.
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آکام خسته نفس از سینه خارج کرد اما از جا بلند 

 نشد. 

 به به ببین کیا این جان!-

ای قلب پسرک نتپید! در همان آن سر پسرک به لحظه

کرد و دوست داشت جان بدهد روی تنش سنگینی می

 اما با مرد در تصورش هم کالم نشود.

 اش بنای سست شدننفس لرزه افتاد و پاهای نشسته

 نش قفل کرد و همچو سنگی مات شد.گذاشتند. بد

اش حتی از دید امیرحسین هم پنهان بدن قفل کرده 

نماند و حسین نفهمید که باید برای حال پسرک چه 

گویند که خود کرده را کند؟ خود کرد و همیشه می

 تدبیر نیست.
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اش خارج شد و نفس پسرک با خس خس از سینه

 شدک میصدای قدم هایی که به او و امیرحسین نزدی

 شد. به سختی اماهر لحظه برای آکام وحشتناک تر می

آرام از جا برخاست  و دست امیرحسین که برای 

کمک به او جلو آمده بود را محکم پس زد و نگاهش 

شناخت! را به چشمان سبز مرد مقابلش انداخت. نمی

هیچ شناختی از مرد مقابل نداشت. حیران به سمت 

م صدرا از میان لبامش، ی ناحسین چرخید و زمزمه

 دنیا را بر سرش آوار ساخت. 

 مردی که کم از بد بودن هایش نشنیده بود. 

گفتی یه گاوی یه گوسفندی جلو پاتون ببرم...این می-

 شه.طوری که نمی
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نفرت نگاه آکام به قدری پررنگ بود که صدرا را 

 ساکت کرد. 

اش پسرک به روی زمین خم شد و چنگی به بند کوله

نداخت، اما باز صاف ایستاد و مردمک های لرزانش ا

ی را در چشمان گرد مرد انداخت.  این مرد به گفته

 پدرش منفور بود.

گونه از این مرد و پیرمرد آرمیده بر کنار مادرش! چه 

 کردند.ورزیدن نام پدر به چنین آدمی حیا نمی

دادیار هم پدر بود و مرد خوابیده در قبر کناری هم 

 ود اما توفیرش مانند بهشت و جهنم بود. پدر ب

پدرش تمام هستی او را به بهشت تبدیل کرد و پدر 

 مادرش تمام هستی دختر را تبدیل به جهنم کرد.
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 نشناختی؟-

ی در مقابل نگاه مات و سکوت پسر، خود خنده

کرد که تن امیرحسین و آکام  با هم به وحشتناکی 

 لرزه درآورده شد.

ناموست خیلی بچه هرچند حق داری، بابای بی-

 بودی که دزدیدتت.

آکام مانند شیری که برای دفاع از قلمرو اش تالش 

 کند، مقابل مرد قد علم و سینه سپر کرد. می

زنی دهنتو آب وقتی راجع به بابای من حرف می-

 بکش!
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نتظار چنین غرشی را از پسرک کم سن و صدرا که ا

سال نداشت، تای ابرویی باال انداخت و دستانش را 

 ی سینه درهم گره زد.روی قفسه

 اوه!-

 ی به روی لبلب به یک ور فرستاد و نیشخند کریه

 آورد. 

 چه دفاعی!-

کردند  از شدت تنفر به روی مرد آکام را اگر رها می

باید نسبت به مردی که دانست چرا آورد. نمیباال می

برای بار اول نگاهش به نگاهش میفتد این حس را 

ی مرد تنها به یاد حرف داشته باشد اما با دیدن چهره

های پدر و مادر کوچکش میفتاد. مادری که عروسک 

محبوبش برای زن یک مرد کوچک تر از خودش 
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شود! به نام جمع آوری آبرو. شدن به کوچه پرتاب می

ه گل بگیرد آبروی چنین انسان هایی را شد ککاش می

گیرند برای که زندگی را از یک انسان  دیگر می

ی آکام بیشتر درهم رفت و آبروی خودشان! چهره

 انقباض تنش از نگاه دو مرد پیش رویش پنهان نماند.

حس های مختلفی در آن لحظه آکام را به بردگی 

ز اکشانده بود، نفرت، حسرت، بغض شاید هم ناکامی 

مردی که به عنوان دایی مقابلش ایستاده بود اما 

حسش هیچ شباهتی به احساس یک هم خون به هم 

اش گویند حالل زاده به داییخون خود نداشت! می

شود تا دنیا دنیاست به آدم مقابلش نرود؟ رود. میمی

ی شد که آکام خود را در آینهدنیا زمانی ترسناک می

بودن مانند این انسان ها را  مرد مقابلش تماشا کند. او
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خواست.  سکوت طوالنی پسرک، باز مرد را به نمی

 سخن واداشت.

 خوای داییتو بغل کنی؟نمی-
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 خوای داییتو بغل کنی؟نمی-

پس از زدن این حرف در مقابل فندقی های پر از 

بازوانش را برای در آغوش گرفتن او باز نفرت پسر، 

کرد اما آکام با تکان سر به تاسف، دست به زیر دستان 

 نجس مرد زد و نیشخندی روی لب گذاشت.

 کنی این اسم یکم زیادی بزرگه برات؟فکر نمی-
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این بار نوبت آکام بود که با پوزخند دستانش را درون 

 اش کند و لب بزند:جیب هودی مورد عالقه

 یی؟دا-

امیرحسین هراسان لب گزید و مات دوئل نابرابر مرد 

 و پسر جوان شد. 

اینا چرت و پرت هایی که بابای احمقت تو سرت -

 پر کرده؟

آکام بدون کنترل خود به سمت مرد خیز برداشت و 

 ی او کوبید. محکم به روی سینه

 اسم بابای منو نیار کثافت. -

تعادل گامی به عقب برداشت و در حال صدرا بی

کنکاش آکام غران به پسر زل زد. از آن پسر بی سر و 
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صدا و تو سری خور، تربیت همچین فرزندی کمی 

 رسید. بعید به نظر می

 ای؟تو واقعا حاصل تربیت سجاد بی عرضه-

تک به تک جمالتش آتش به جان پسر نوجوان 

رد همین بود. آکام انداخت و شاید هم مقصود ممی

خیز بلندی به سمت صدرا برداشت و مشت پر 

ی مرد نشاند. کوبیدن ضربه و قدرتش را در چانه

خارج شدن خون از دهان مرد و پاشیدن آن به روی 

پیراهن امیرحسین مبهوت، به ثانیه هم نکشید اما بهت 

ی پسرک را به جان صدرا و امیرحسین انداخت. سینه

شد و امیرحسین ترسان از اال میپر قدرت پایین و ب

آمدن بالیی به سر آکام، بی توجه به کثافتی که 

پیراهنش را در برداشته به پسر نزدیک شد. خواست 
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دست بند بازوی آکام کند اما آکام با قدرتی وصف 

نشدنی امیرحسین را کنار زد و قدم بر روی قبر سنگ 

رحم روزگار گذشته گذاشت و انگشت پیرمرد بی

ی صدرا ای کم از خود به سینهاش را با فاصلههاشار

 چسباند.
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توی نجسو چه به بابای من؟ تو اگر مرد بودی اون -

 آوردی. بالها رو سر خواهر خودت نمی

صدرا جا خورده از اطالع آکام از گذشته دندان 

د و به عقب رفت.  در همان لحظه دو ای کرقروچه

مرد هیکلی پشت صدرا وارد آرامگاه شدند. 
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امیرحسین ترسان موبایلش را درآورد تا به ابوالفضل 

خبر دهد اما به همان سرعتی که موبایل را درآورد به 

همان سرعت هم یکی از مردان که تقریبا دو برابر 

ی هاخود بود به سمتش جهید و موبایل را از پنجه

 مضطربش به خارج کشاند. 

امیرحسین شگفت زده به سوی مرد چرخید و هراسان 

 شانه باال انداخت.

 کنی؟چیکار می-

 ی رنگ پریدهای به امیرحسین و چهرهنگاه آکام لحظه

و زردش جلب شد و همین حواس پرتی برای صدرا 

ر ی دادیاکافی بود که قدمی به جلو و به سمت دردانه

سمت پسری که دادیار از خون خود  آذر بردارد. به

کشیده و به جان پسر تزریق کرده بود تا زندگی کند و 
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نفس بکشد. آکام با حس نفس هایی در یک قدمی 

خود سر چرخاند و این بار نوبت او بود که عقب 

بکشد تا از دست، دستان بی حرمت این مرد در امان 

 بماند. 

هت پس سجاد همه چیو بهت گفته؟ هوم؟ عجب! ب-

 گفته که اون وقت به مادرت تجاوز کرده؟

صدا و سپس به قدری صدای آکام خندید! اول بی

اش باال رفت که امیرحسین نگران ماتش شد.  خنده

چین  و چروک افتاده در اطراف چشم پسر ارث به 

کشاند. نگاه فندقی جا مانده از پدر را به تصویر می

ه طور درخشید و  صدرا بآکام در آن تاریکی می

عجیبی از چشمان پسر خوف داشت. اکام اما 

ی مرد احمق مقابلش هیستریک قهقهه زد و خیره
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کرد آکام گول سخنان بی سر ماند. مردی که گمان می

 خورد. و ته او را می

 تو خیلی احمقی.-

 ای ازاش به ناگهان به اتمام رسید و تنها با هالهخنده

 اند. اش را به زبان رلبخندی غمگین جمله

 خیلی احمق تر از چیزی که بابا برام گفته!-

اش را سمت صدرا گرفت و این بار باز انگشت اشاره

 شیرین به یاد پدرش خندید. 

 تو یه حقیر بی چون و چرایی صدرا یعقوبی!-
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کرد نمیصدرا که گمان این گونه سخن گفتن پسر را 

ی با خشم لب  به دندان کشید. تربیت پسر بچه

ترسوی  روزگار گذشته گویا زیادی نترس به بار آمده 

بود، آن هم در حالی که پسر حیدر جسور از ترس 

قالب تهی کرده بود. امیرحسین نگران بود، نگران 

 پایان این ماجرای سهمگین!

ت هدهد بر باد! اینو بابات ب زبون سرخ سر سبز می-

 نگفته آکام؟

ی دل آکام در خود جمع شده بود و ترس گوشه

 د.کرپسرک تنها سعی در قدرتمند نشان دادن خود می

امیرحسین در حالی که قصد نزدیکی به آکام را داشت  

دستانش به ناگهان  از پشت اسیر دستان مرد قوی 

هیکل شد. پلک پسر جوان از شدت فشار و ترس 
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به رو هم کشیده و دستانش اش پرید، لبان خشک شده

میان دستان مرد در هم قفل شد و او بی توجه به 

خراشی که ناخن هایش به روی پوست دستش 

انداخت، با تمام توان قصد کنار زدن مرد را داشت  

اما قدرت مرد بر زور او چربید  و کنار گوش پسر در 

هایش باعث بریدن نفس امیرحسین حالی که نفس

 شد، لب زد:می

 هتره آروم باشی پسر جون.ب-

اکام با دیدن وضعیت امیرحسین هراسان قدمی به جلو 

اش از چند متری کبود پیشانی برداشت، رگ برآمده

ی پر تپشش!  هم مشخص بود و همین طور سینه

دستان گاه گرم و گاه سردش باعث به هم خوردن 

. قدم کوتاه . نیامده بود که باخت بدهدشدتمرکز می
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ی زیر رداشت و در میان جسم های خفتهدیگری ب

ی مادر مظلومش صدا خاک و باالی سر جسم آرمیده

 بر سر انداخت. 

 شرف. ولش کن بی-

مرد اما تنها با نیشخندی بیشتر قدرتش را نثار 

هایی که آکام حواسش به امیرحسین کرد اما در ثانیه

سوی امیرحسین هراسان بود، نگاه پسر جوان به 

ی افتاد که محافظ دیگر به دست صدرا دستمال سفید

های داد. امیرحسین نگاه خالی از فروغ و  مردمک

لرزانش را با شتاب به سوی آکام پرتاب کرد. با زور 

زیاد توانست یک دست خود را از میان بازوان 

قدرتمند مرد خارج کند و همان دست را به سرعت 

ه کبند بازوی آکام کند. در آن شتاب زدگی و بحبوحه 
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بند به تپش های قلبشان شده بود، تنها توانست 

 حنجره را حاکم جو بینشان کند. 

 آکام مراقب باش!-

اما قبل از چربیدن زور امیرحسین به آکام صدرا پسر 

را در یک حرکت به سمت خود چرخاند و آکام بی 

ی پا به سمت مرد به چرخش درآمد تعادل روی پاشنه

مراهی و و در آن لحظه گیجی سر باعث گ

توجه به حال اش شد. محافظ دیگر اما بیسردرگمی

پسر، بدون درنگ دستان او را به قدرت خود درآورد 

و قبل از هر جنبش و تنشی از سوی آکام دستمال 

 سفیدی به روی بینی و دهان پسر نوجوان قرار داد.
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جان از بدن پسر جوان با دیدن حال آکام خارج شد. 

ای پاره. با چهرهآب دهانش خشک شد و گلویش پاره

بهت زده خود را به سمت آکام کشید اما دستانش 

میان دستان مرد قوی هیکل به عقب کشیده شد. در 

آمد. رج به به رج صورت امیرحسین درد به چشم می

رنگ پریده و چشمان درشت شده و هراسان و لبان 

اش در آن لحظه اوج ترس بود. پوست پوست شده

 خواست. خود را در اینآکام را در این حال نمی

از مکان نفرت داشت. او آمدن به  خواستحالت نمی

اش تمام خواست. تقال کرد و حنجرهاین مکان را نمی

توان خود را به کار گرفت. با صدایی دو رگه درجا زد 

 جلو انداخت. و باز خود را به
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 آکام!-

د کرحال تقال میآکام در آغوش صدرا یعقوبی با بی

حال چربید. او را محکم اما زور مرد به پسرک بی

داشت و خندید. نگاه امیرحسین با دیدن تن نگه

جان آکام خشک شد و صد باره خود را به خاطر بی

ی دستانش را به آمدن به این جا لعنت کرد. مرد گره

تر کرد و او با تمام توان امیرحسین محکمدور تن 

اش را روی سر انداخت. فریاد صدای به قهقرا رفته

 کشید و فحاشی کرد.

 حرومزاده ول کن اون بچه رو!-

صدرا چشمان کثیفش را از امیرحسین گرفت و به 

آکام که  دست از تالش برداشته در آغوشش از هوش 

 یشدهرفته بود، نگاه دوخت. پسرک سیب نصف 
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خواهرش بود. همانند او. نفرت و عشق دو حس 

همسو بودند و عشق برای صدرا معنا نشده بود هر 

آنچه بود نفرت نام داشت و انتقام از ناتوانی و بازی 

 داده شدن توسط سجاد چهارده ساله.

کشتت. دادیار این بار از رو صدرا...صدرا باباش می-

 گذره دیوث، ول کن آکامو!ات میجنازه

مرد به آرامی تن آکام را روی سنگ قبر آفرین 

گذاشت و به مرد پشت سر آکام اشاره زد تا حواسش 

به پسر باشد. پسرک هیچ زمانی آغوش مادر را تجربه 

جان پسر را در نکرد و حال سنگ قبر مادر، جسم بی

آغوش گرفته بود. درد را برای پسرک از حال رفته از 

 نوشتند درد بود.هر سمت می
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پسرکی که در حسرت آغوش مادرش مانده بود و  

آمد، هیچ وقت جای مادر را ماند. هر کس که میمی

گرفت برای پسرک کوچک دادیار که تنها رشد نمی

کرده بود اما قلبش مانند کودک کوچکی در حسرت 

فرین پشت ابرها ناله سر داد و صدرا ماند. آمادر می

هوش پسر انداخت و پلک باز نگاهی به صورت بی

ی تنش ها دوست روی هم گذاشت. جدای همه

داشت آکام کنار خودشان بزرگ شود. حس خاصی به 

سان آکام را دانست علیپسر نداشت اما خوب می

آورد، قبل از دوست دارد و اگر بالیی به سرش می

شد. در آن لحظه که ان رو به رو میسهمه با علی
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ام توجه آکزد صدرا بیامیرحسین فریاد بر سر مرد می

پایید در نهایت با خشم نسبت به حرف آخر را می

پسر دستی به زیر بینی خون آلودش کشید و به سمت 

 او چرخید. 

تو رو چه به آکام؟ تویی که تخم و ترکه ات -

سگ، سگ مشخص نی از کیه؟ تو رو بندازن جلو 

 زنه نجس!پست می

صدرا بدون هیچ سخنی  مشت باال برد و مشت آکام 

را در صورت امیرحسین تالفی کرد. امیرحسین بی 

تعادل از میان دستان مرد رها شد و به زمین افتاد اما 

 همچنان با خصم غرید.

کنه، آدم هایی همیشه مشتت قبل از عقلت کار می-

 مثل تو بیشتر از اینم نیستن. 
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درا پوزخندی زد و با نگاهی به مرد پشت ص

ای به امیرحسین که نگاهش آکام از امیرحسین اشاره

کاوید، کرد. مرد هیکلی خم شد و حال رفته را می

رنگی را روی دهان دستمال سفیده آغشته به مایع بی

امیرحسین قرار داد. امیرحسین نالید، ضجه زد، پا 

ا فایده تکان داد و چنگ به صورت مرد کشید ام

 نداشت.

ی آبی آسمانی تخت موبایلش را از روی ملحفه

برداشت و با کشیدن دستی به روی چشمان خسته و 

ی آن نگاه دوخت. با ندیدن پیام یا سرخش به صفحه

اش درهم فرو تماسی از سمت آکام، خطوط چهره

رفت. سر باال آورد و به امیرپارسا که از اول این 

 خیره شد. کاویدش جلسه با دقت می
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 چیزی شده؟-

پارسا بدون هیچ سخنی، چانه روی زانوهایش نهاد و 

 اش را به دور زانو حلقه کرد.بازوان آب رفته
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 خوای بگی!کنم چیزی میاز اول این جلسه حس می-

امیرپارسا همچنان در سکوت مرد جوان هم سن و 

را در این سال خود را کاوید در پی آن چیزی که ری

 مرده دیده. 

سایه ها بازم هستن؟  چندین جلسه  رو گذروندیم -

 امیرپارسا!



 

Romanzo_o 2445 

ی مهربان و دوست داشتنی مرد از نظر امیرپارسا چهره

 گذراند و با صدایی خش دار لب زد:

 کمتر شدن.-

 خوری؟تو سر وقت میقرص ها-

ی موبایل پسر جوان به آرامی سر تکان داد. ویبره

دادیار باعث شد به سرعت سر به سمت موبایل 

ای از برچرخاند اما با دیدن پیام تبلیغاتی، نفس کالفه

 سینه خارج کرد. 

برای سرگرم کردن خود سر باال آورد که موهای 

 امیرپارسا حواسش را جمع خود کرد. 

 رنگ کردی؟موهاتو -
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امیرپارسا کالفه از رفیق آرایشگری که چندی پیش 

آمده و با اجبار و برای بهتر کردن حالش، رنگ موی 

گذشته را روی موهایش گذاشته بود، کالفه نفس از 

 سینه خارج کرد. 

 هایالیت شکالتی!-

طرح خنده روی لبان دادیار نشست و تای ابرویی باال 

 انداخت. 

 اد. قدر بهت میچه-

 مکثی کرد و افزود:

 شی.خوبه که داری بهتر می چه-

امیرپارسا بهتر شده بود و خود هم این را خوب 

دانست. اصال از زمانی که از آن بیمارستان لعنتی می



 

Romanzo_o 2447 

خارج شد، حالش روز به روز بهتر شد. یادگار آن 

روزهای نحس همچنان تو سرش بود...آن شب لعنتی 

انگیز بود اما  همچنان پر از فلش بک های نفرت

حالش حداقل از  سه هفته پیش و روزهای بیمارستان 

ترسید...هنوز هم درد بهتر بود. هنوز هم می

داشت...هنوز هم روی پا نبود...هنوز هم کابوس ها 

کردند اما حداقل آن سایه ها و هذیان ها رهایش نمی

 گذاشتند.گاها راحتش می
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با آمدن دست مرد به سمت موهایش، ترسیده و به 

ناگهان عقب کشید، حرکت ناخودآگاهش دست خود 

 نبود و کامال ناگهانی بود. 

خواستم به موهات دست بزنم، آروم باش! آخه می-

 خیلی موهای پرپشتی داری.

امیرپارسا با رج به رج جمالت مرد سرشار از آرامش 

شد. بنابراین از گارد خود خارج شد و انگشتان می

دادیار میان موهای خوش رنگ و زیبای پسر فرو 

 رفت. 

 آرایشگرت کیه؟ یه سرم پیشش!-

امیرپارسا با از نظر گذراندن موهای همچو شبق دادیار 

 آذر لب زد:

 بشه!حیف موهای مشکی که رنگ -
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دادیار لبخند زد و هیچ نگفت. در نهایت با چنگ زدن 

 به موبایلش از جا برخاست و گفت:

جلسه خوبی بود، از پیشرفتت خیلی راضیم -

امیرپارسا! لطفا همین طوری ادامه بده...پدر و مادرت 

شونی به خاطر اونا خیلی دوست دارن، تو تک بچه

ا تالش کن برای زندگی.  این زندگی خیلی جاه

زورش به ما چربیده...خیلی جاها یقه مون رو گرفته و 

خفتمون کرده برای بدبختی اما ماها زاده شدیم تا روز 

آخر بجنگیم برای نفس کشیدن...برای خوشبخت 

نفس کشیدن. تو خیلی دوست داشتنی هستی 

امیرپارسا، پر از انرژی مثبتی که واقعا هر وقت 

شحالم شه، خوبینمت بعدش روزم ساخته میمی

 باهات آشنا شدم پسر!
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امیرپارسا بعد از روزهای طوالنی و وقفه های بسیار 

طرح کمرنگی از لبخند روی لبانش جا گرفت. شاید 

ی پسر را رنگ داد و هم لبخند نبود که لبان خشکیده

تنها طرحی از معماری گذشته بود که دادیار دوست 

 داشت روی لبان پسر ببینید.

  

 خنده هارو داری. راستی قشنگ ترین-
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ای با یادآوری آن شب امیرپارسا سر باال آورد و لحظه

و جسم عریان خود به زیر دست و پای آن انسان ها 

 لب گزید و اشک روی نگاهش حلقه زد.
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 هر چی...-

پرپشتش به  هق زد و قطره اشکی از میان مژه های

 اش رها شد. روی گونه

 هر چی التماسشون کردم ولم نکردن.-

اش اش بند پاهایش شد و چانهانگشتان یخ زده

مظلومانه لرزید، دادیار پلک روی هم گذاشت و باز 

کنار پسر بازگشت. جلسه تمام شده بود اما امیرپارسا 

 باالخره زبان گشوده بود. 

 هر چی داد زدم کسی گوش نداد.-

دندان به جگر لب فرو برد و چشمان خیسش را در 

 های سیاه مرد دوخت. مردمک

 قسمشون دادم...نتونستم از خودم دفاع کنم.-
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پلک روی هم گذاشت و پیراهنش به چنگ کشیده 

شد، فریاد زد و سیلی در گوشش فرود آمد. التماس 

کرد و پیراهنش در تن به قهقرا رفته پاره پاره شد. 

اش نشست و ری آن روز روی گونهدستش با یادآو

 سامانش را کشید. اش جور قلب بیلبان خشکیده

 دوتاشون از دوستام بودن، کسایی...-

نوا چنگ قلب شد و نفس با لجاجت میان دست بی

 ریه ها گیر کرد. 

 شون اعتماد داشتم.کسایی که به-

به دادیار خیره شد و سکوت کرد. دیگر 

مه داد. بلند بلند هوا را توانست...سخت بود ادانمی

نفس گرفت  و صدای هین هین بلندش فضای اتاق را 

برداشت. دادیار به سرعت به خود آمد و سمت میز 
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پسر که قرص هایش مقابل دید بودند خیز برداشت و 

پس از برداشتن مسکن مورد نظر با لیوانی آب کنار 

امیرپارسا نشست، قرص را به سمت دهان پسر برد و 

ا میان دستان لرزانش قرار داد و در نهایت خم لیوان ر

شد و پیشانی پسر را مانند آکامش به جای برادر 

 ای عمیق آغشته کرد.بزرگتری به بوسه
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ای کنار امیرپارسا نشست تا حال پسر بهتر چند دقیقه

 شود.

آرام شده لیوان را روی  امیرپارسا با چشمانی خیس و 

پاتختی بازگرداند و پتو را چنگ زده به روی خود 

 کشاند.
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اندیشید اصال چرا باید لحظات سختی بود که گاه می 

 تحملشان کند.

چرا باید برای آن زندگی که دادیار آذر از آن دم  

زند بجنگد. دادیار با نگاه به ساعت، قرارش با می

 ابوالفضل را به یاد آورد. 

 بینمت...این فشردهمن باید برم، پس فردا دوباره می-

 بودن جلسات به نفع خودته! 

امیرپارسا کسل سر تکان داد و قبل از آن که دادیار 

 خارج شود، بی مالحظه پرسید:

گی چرا خودت نفس تو که از نفس کشیدن می-

 کشی؟نمی

 دادیار متعجب مات امیرپارسا شد. 
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 را رو دوست داری. ری-

 ه امری یا سوالی نبود...جمله خبری بود.جمل

 چی؟-

زنی...حق نداری را رو دوست داری و پسش میری-

 را رو از بین ببری. ری

 اورد. پسر بدون هیچ حسی سخنانش را به لب می

 اذیتش نکن، دوست داره، دوستش داری. -

 دادیار باز هم سکوت کرد. 

 کنه.آدم به حرفی که می زنه خودش عمل می-

 شرایط من متفاوته و یه پسر جوون مجرد نیستم. -

 امیرپارسا اما تنها مانند ضبط صوتی از حفظ لب زد:

 را رو اذیت نکن.ری-
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 دادیار با حسادتی فاحش پرسید:

 را جز یه دوست مگه شخص خاصی برای تو؟ری-

 امیرپارسا اما بدون توجه لب زد:

 اذیتش نکن.-

 کنم...به نفع خودشه!اذیتش نمی-
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امیرپارسا به پتوی روی زانوهایش چنگ زد، گفته 

هایش از حسی که هایش و نالههای ری را، اشک

کرد در دادیار آذر وجود ندارد همه و همه گمان می

دست به هم داده بود تا از دخترک مقابل مرد دفاع 
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را برای شکست خوردن حیف بود. اعتقاد کند. ری

 را و عشقش را دارد. داشت که این مرد لیاقت ری

پس حس نفرت انگیزی که دوست داشتنو تو -

ده رو از بین چشمات موقع نگاه کردن بهش نشون می

 ببر. 

از  خبریی موبایلش و بیدادیار کالفه باز به صفحه

فرو  آکام نگاه دوخت و پنجه میان موهایی سیاهش

را نامی که این روزها بعد از پسرش به  برد. ری

 شد.اش دیده میدفعات زیاد در زندگی

 شه.را  با من خوشبخت نمیری-

را نفس عمیقی امیرپارسا با یادآوری اشک های ری

گرفت، پلک روی هم گذاشت و با صدایی که 

 زد، غرید:خستگی را فریاد می
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 کنی. تو خوشبختی آدم ها رو مشخص نمی-

خواست این بحث را باز کند، باز با دادیار که نمی

 نگاهی به ساعت لب زد:

 من باید برم...خدانگهدار.-

 به سمت در چرخید و امیرپارسا به آرامی گفت:

خوایش برای همیشه از زندگیش برو، نه این اگر نمی-

بته به و ال که با دست پس بزنی و با پا پیش بکشی

 چشمات یاد بده تا حس نداشته ات رو نشون ندن. 

دادیار بدون هیچ سخنی و در فکر در اتاق را گشود و 

از آن خارج شد. با برخورد هرم هوای گرم خانه به 

ای صورتش نفس در سینه حبس کرد و پس از ثانیه

 آن را از سینه خارج کرد. 
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قابل توکلی را مپله ها را پایین رفت و با دیدن ری

 کرد او رابزرگ لب گزید. هر بار از این دختر فرار می

 دقیقا مقابلش میافت.
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اش را درهم مشت کرد و خسته انگشتان کشیده

های منتهی به سالن را آرام و پیوسته طی کرد. در پله

ت دانسدانست باید چه کند! نمیمیمقابل این دختر ن

چه عکس العملی درست است و چه عکس العملی 

ای به روی غلط! خسته نفس از سینه رها کرد و گره

را و پیشانی زد. با گذاشتن گام به روی آخرین پله ری

توکلی به پایش بلند شدند. نگران و مشوش به خاطر 



 

Romanzo_o 2460 

مت سخبری از آکام، موبایل در جیب فرستاد و به بی

آن دو حرکت کرد. دست به روی بینی کشید و شانه 

باال انداخت، توکلی مانند تمام جلسات نگران مقابل 

 مرد ایستاد، مرد برای تک فرزندش نگران بود. 

 تموم شد؟-

ر را که سر به زیدادیار لبخند زد و با نیم نگاهی به ری

 داد گفت:انداخته به آن ها گوش

 ن رسید. بله این جلسه هم به پایا-

ی سینه گره زد و توکلی  دستانش را روی قفسه

 پرسید:

 اوضاع بهتره؟-

 دادیار با مکثی کوتاه سر تکان داد. 
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من باید در واقع ازتون بپرسم، تغییری تو پارسا -

 احساس کردید؟

زنه، به نسبت قبل گوشه خیلی زیاد، حرف می-

گیریش کمتر شده. کابوس هاش کمتر شده...دوستاش 

 کنه. ان هرچند تو سکوت اما ردشون نمیمیوقتی 

ی عمق لبخند مرد بیشتر شد و با نفسی عمیق سینه

 ستبرش باال و پایین شد. 

خیلی هم عالی، پارسا پیشرفت چشم گیری داشته، -

کنه. نسبت خودشم برای خوب شدن خیلی تالش می

 به شما...نسبت به آقایون اطرافش بازم واکنش داره؟

 ی مرد پرده انداخت. خطوطی از غم روی چهره

هنوز بعضی اوقات آره به خصوص وقتی سایه ها بر -

 گرده، وقتی یاد اون روزا میفته!می
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 !گذرونهطبیعی، امیرپارسا داره روزای سختی رو می-

مرد خسته به تاسف سر تکان داد، داغ فرزند و دردش 

 کم چیزی نبود.
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خواد همه زندگیمو بدم تا پارسا دوباره واقعا دلم می-

بخنده، دوباره زندگی کنه....دیدن امیرپارسا تو این 

 شرایط خیلی سخته!

 دادیار لب گزید.
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ی گذره! همهتون...اما میدم بهحق دارید، حق می-

زنه؟ به می دردا گذرا هستن. هنوزم به خودش آسیب

 شما؟

توکلی دست راستش را به بازوی چپ رساند و آن را 

 مالید.

به ما نه، ولی به خودش چرا! وقتی حالش بده، -

 تون خبر دادم.زنه...چند بارشو بهخودشو می

کشه به هر حال! همین االن تو زمان به این طول می-

کوتاهی شاهد پیشرفتی تو پارسا بودم که فکر 

کردم به این زودی بهش برسیم. سعی کنید از نمی

 خونه بیرون ببریدش، سعی کنید سرگرمش کنید. 

اگر برگردم به عقب هیچ وقت پارسا رو تو -

 کردم.بیمارستان ول نمی
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ی مرد روی لب دادیار رانهلبخندی از نگرانی پد

 نشست. 

قدر نگران کنم که چهمن خودم پدرم، درکتون می-

امیرپارسا هستید...اما بیمارستان جای بدی نیست. 

همون طور که جسم بیمارستان داره، روح و روان هم 

 تون گفتم، گارد امیرپارسابیمارستان داره. قبال هم به

گرنه من د. ونسبت به بیمارستان باعث بدتر شدنش بو

مراجع هایی داشتم که با پای خودشون رفتن و درمان 

 شون. شدن و برگشتن پیش خانواده

ی را از بی توجهتوکلی به تاسف سر تکان داد و ری

 کرد لب به دندان کشید. که مرد نثارش می
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فهمیدم چه اتفاقی افتاده و کاش از اول می-

پارسا بردمش پیش روانشناس اون وقت االن حال می

 خوب بود. 

 ی مرد گذاشت. دادیار دست بلند کرد و روی شانه

 شه نگران نباشید. درست می-

اش انداخت و با خارج کردن نگاهی به ساعت مچی

 نفس از ریه گفت:

 بینمتون. من باید برم، خیلی زود می-

را چرخید تا از او هم خداحافظی کند اما به سمت ری

 او، رو به توکلی گفت:دختر قبل از سخنی از سمت 
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 منم دیگه برم، خیلی مزاحمتون شدم. -

 مراحمی دخترم، این چه حرفیه. -

در نهایت دادیار با خداحافظی کوتاهی هم گام با 

را از خانه خارج شد. در حیاط که پشت سرشان ری

ا بی توجه به حس سنگین به روی ربسته شد، ری

ی لرزان از بغض نشسته در گلویش، لب قلب و چانه

 زد:

 خدانگهدار. -

دختر عقب گرد کرد و در موازات پیاده رو و کنار 

شمشاد ها، شروع به راه رفتن کرد. دادیار چندین بار 

لب با زبان تر کرد تا جلوی او را بگیرد اما در نهایت 

سخنی دست به روی ته ریش  ناکام ازگفتن هر گونه
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اش کشید و در حرکت ناگهانی بدون تازه درآمده

 توجه به قرارش با ابوالفضل دختر را صدا زد.

 را.ری-

طاقتی که او ی خود متوجه صدای بیرا در اندیشهری

خواند نشد و همچنان به راه خود ادامه داد. را فرا می

ه دانست کاز مرد پشت سر دلخور بود و خوب می

تقصیر بد موقع دل دادن خود است نه پدر جوان جا 

 مانده در پشت سرش.

 را صبر کن!ری-

با نایستادن دختر دادیار با چند گام بلند اما سنگین  

را خود را به دختر رساند و مقابلش قرار گرفت. ری

که حواسش در جایی دیگر پرواز کرده بود، سر به 

ه مرد برخورد زیر قدمی به جلو برداشت و  ناگهان ب
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کرد.  دادیار برای جلوگیری از افتادن دختر دست بند 

را با حس برخورد به کسی سر باال کمر او کرد و ری

 آورد و سیاهی های 

گیرای مرد تپش قلبش را به بازی گرفت. قلب 

کوچکش در این عشق دست به دست شده بازی در 

شد و خود آورد.  مردی که این روزها دلتنگش میمی

فرستاد برای احساس تازه به وجود آمده و لعنت می را

 توانستریشه زده در وجودش، برای بهشتی که نمی

تشخیص بدهد که برای او بهشت است یا که برزخی 

در قالب بهشت! برای حسی که رائین سرزنشش 

کرد و او تنها منتظر جواب مرد مانده بود. نفهمید می

ا در بر چه زمانی اشک، زیر و بم چشم هایش ر

گرفت اما به سختی خود را از مرد جدا کرد و دست 



 

Romanzo_o 2469 

به زیر چشمانش کشید تا تری کوچک به وجود آمده 

را پاک کند. دادیار قدمی از دختر فاصله گرفت و لب 

 زد:

 هر چی صدات کردم جواب ندادی!-
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را لب گزیده سر به زیر انداخت. نگاه گرفت از ری

چشمانی که با جانش پیوند خورده بود. نگاه گرفت از 

چشمانی که در مدت زمانی کم تبدیل به جان شده 

ی عشق را به جانش بودند. چشمانی که ذره ذره

تزریق کرده بودند. شاید هم زود بود اگرلقب  عشق 

حساس کوچک! را به این حس بچسباند. شاید یک ا
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دانست شاید هم عشق! عشقی که قصد باورش را نمی

 نداشت. 

نگاه گرفت از مردی که این روزها سخت در 

اش معنا شده بود. دستان یخ زده و عرق زندگی

اش  را در هم گره زده وارد جیب پالتوی کرده

 کوتاهش کرد.

 نشنیدم. -

دادیار کف دست به دیوار کنار چسباند و با دست به 

ماشین اشاره زد، باید یه بالیی سر این احساس یک 

 آورد.هو آمده می

 بریم برسونمت، یکم حرف بزنیم!-

 مگه حرفی برای گفتن مونده؟-
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دادیار تای ابرو باال انداخت و سر مقابل دختر پایین 

 آورد. 

 من هنوز جوابی بهت ندادم اما!-

ی مرد، لب به دندان گرفته را سست شده از جملهری

 ی سیاهی هایی تنش را به دیوار چسباند و خیرهیمهن

 مرد شد. چه بالیی به سرش آورده بود دادیار آذر؟ 

 اذیتم نکن دادیار.-

 اذیت؟-

آرام لب زد و قلب دختر را به بازی تک به تک 

 کلماتش درآمد. 

 من دوست دارم، اذیتم نکن.-
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دادیار خود را مقابل دختر چسبیده به دیوار کشاند و 

 تش را کنار سر او به دیوار تکیه زد. دس

 کنم.اذیتت نمی-

ای دردناک را روی ای لرزان تک خندهرا با چانهری

 لبانش به رقص درآورد.

 اما دوستمم نداری!-

را به جان مرد نشست و دادیار با تنی زهر کالم ری

ه عرق توجه بمنقبض شده و تپش قلبی باال رفته، بی

را در هوای سرد دی ماه در ی کمرش سردی که تیره

 بر گرفته بود، لب زد:

 دونم. نمی-
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را سکوت کرد و دادیار نفس نفس زنان چشمانش ری

ی دختر به سمت گردن عریانش که شال از از چهره

 روی آن  کنار رفته بود کشاند. 

 اومدی تو زندگیم.را! کاش نمیدونم رینمی-
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ی ناتوان مرد؟ دخترک با بغض از با شنیدن جمله

ی او  گذاشت و احساس ناکامش دست روی سینه

عاجز در پس زدن مرد، دستانش را چکش کرد و به 

 ی مرد مقابل کوبید. سینه

 برو کنار...برو کنار دادیار آذر!-
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ی سرخ دختر نگاه دوخت و هرهدادیار ناتوان به چ

را با عجز مشت مانند کوه مقابلش ایستاد. ری

ی سرخ شده ی او کوبید، چهرهکوچکش را در سینه

از خشم شاید هم بغض دخترک، به دل دادیار زخم 

زد. لبان زیبای لرزان و جنگل های بارانی، مانند تیر 

 خارج از هدفی در قلب دادیار فرو رفت.

ق نداری با من بازی کنی! دوستم بکش اون ور، ح-

 نداری پس گورتو گم کن. 

ی احترام میانشان به کنار رفت و دادیار از تیغ پرده

ی کالم دختر  سر در گریبان فرو برد. دخترک برنده

حق داشت زخم بزند، حق داشت او را از خود دور 

اش کند.  حق داشت دادیار از خود دوست داشتنی

 دور کند. 
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 راری-

رک با غیظ موهای افتاده در صورتش را کنار دخت

 فرستاد و غرید:

دونی با خودت چند اسم منو نیار، وقتی اصال نمی-

چندی، من گفتم بعد از حل مشکلت بگو اما 

دونم اصال تو ذهنت جایی دارم یا نه؟ دونم...نمینمی

توقعی هم نیست، تو نباید جور احساسات بی خود 

 منو بکشی!

 مرد جوان کوبید و نالید: یباز به سینه

بکش اون ور دادیار، بکش اون ور...بذار برم! من -

خوام تورو از پسرت بگیرم، خوام...نمیواقعا نمی

 خوام تو منگنه قرارت بدم.نمی
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را مشت شده دادیار به دختر نزدیک شد و دستان ری

ای ی مرد صامت ماند. نفس مانند زلزلهروی سینه

رزاند و منقطع از آن خارج شد. چند ریشتری ریه را ل

دادیار خود را کامل مقابل دختر کشاند و جفت 

دستانش را به دیوار کنار دختر تکیه زد و در صورت 

رنگ او خیره شد. شمشاد ها و درختان پیاده رو بی

باعث شده بود که کسی به آن دو دسترسی نداشته 

 باشد. دادیار خیره در جنگل های بارانی دختر لب زد:
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گیری، بهار بارونی نگاهت تو منو از خودم داری می-

 تو این زمستون سرد منو از خود واقعیم گرفته. 
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را شوک زده چشم گرد کرد و لبخندی ناباور در ری

ی روی لبانش شد.   دادیار در ای برهوت هدیهلحظه

همه کس را از یاد برد، همه کس و همه چیز  آنی

حتی آکامی را که منتظر تماسش بود. فروغ با شتاب 

 طاقت لب زد:به نگاه دختر بازگشت و دادیار بی

 کار کردی؟با من چی-

را سوالی ابروهای خوش فرمش را در هم فرو برد ری

 ی به موی افتاده در صورتش نکرد. و دیگر حتی توجه

مو کردم، هیچ زنی توجهزندگیمو می من با پسرم-

جلب نکرده بود...چیکار کردی که همه آدم های 

گن کار کردی که همه میگن؟ چیاطرافم از تو می

بعد از سی و یک سال دلمو ناخواسته به اسم کسی 

 زدم؟



 

Romanzo_o 2478 

ی مرد از هم باز ی دستان دختر روی تپش سینهگره

د و از کرشد و با توجه به کوتاه تر بودنش، سر بلند 

و درهم مرد خیره شد.  زل زد  ی سبزهپایین به چهره

 به چشمانش تا دروغ را از واقعیت تشخیص دهد. 

 چیکار کردی که شدی مثل آیدا برای شاملو؟-

ه را بهت زدی فضای بینشان تنگ تر شد و ریحلقه

 تنها توانست نام مرد را لب بزند.

 دادیار.-

ساسات به قلیان مرد جوان چشم بست و با تمام اح

 اش جان را از تن دختر خارج کرد. افتاده

 جان دادیار؟-
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بر  برای اولین بار در تمام عمرش احساسات مردانه

را حیرت زده خندید و منطقش چیره شده بودند. ری

 سرانگشتانش را از سینه به روی بازوی مرد سر داد. 

 دادیار جان، بریم حرف بزنیم؟-

 چهره نشاند و خفه گفت: دادیار اخم ظریفی به

 زنیم دیگه!داریم حرف می-

ی لبان را عاجزانه سکوت کرد و دادیار خیرهیر

های کوچک و صورتی دختر ماند. چرا متوجه لب

زیبای دختر نشده بود؟ دخترک چه کرده بود که 

اش تکرار ها در هر ثانیه از زندگینامش این روز

 شد؟می

 دادیار تو حال خودت نیستی!-
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 مرد جوان به آرامی پلک روی هم گذاشت. 

 هستم.-

را در تالش برای آوردن کالمی به روی آن تکه ری

گوشت در دهان، نزدیکی بیش از حد مرد و کم شدن 

شان را با گوشت و خون احساس کرد. دستانش فاصله

ی مرد برای عقب راندن او شد اما دادیار حصار سینه

هنگام ه و نا بهاصرار بیشتری ورزید و در یک لحظ

 ی دختر نهاد.های خوشمزهلبانش را روی صورتی
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یکی شدن ضربان قلب و یکی شدن روحشان با یک 

دیگر در آن لحظه حاکم ترین فضای میانشان بود. 
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 عشق میانشان رخت انداخت و با لبخند به پای حال

چشمان بسته و حال خوششان نشست. هوس نبود، 

هوس برای مردی که پانزده سال تمام به پای پسرش 

نشسته بود، معنایی نداشت. هوس در جایگاهی که 

دادیار به روی عشق در را قفل کرده بود، جایی 

ی مرد به سمت جلو کشیده شد نداشت. دستان افتاده

 و انگشتان ظریف و مشت کوچک دختر را میان

ق اش نوید عشدستش پنهان کرد. جفت چشمان بسته

دادند و دادیار مهر و عشق را از رج به رج می

انگشتانش به جان دختر تزریق کرد. خوشا عشقی که 

ای که بدون میان دو جان رخ دهد و خوشا از بوسه

 ی انگشتان مرد، به دور انگشتانهوس اتفاق بیفتد.گره

در گلو را به دختر محکم تر شد و بغض نشسته 
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هایشان بدون هیچ سختی فرو فرستاد. لب

را دست حرکتی،صامت روی یک دیگر ماندند و ری

 ی پر تپشآزادش را با چشمانی بسته به روی سینه

کشیدند، هیچ کدام مرد گذاشت. هیچ کدام عقب نمی

کشیدند. چه خوش دست از این حس خوش نمی

 گفت شاملو برای آیدا...!

 انیممن و تو یکی ده

 که با همه آوازش

 به زیباتر سرودی خواناست

 من و تو یکی دیدگانیم

 که دنیا را هر دم

 در منظر خویش
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 سازد.تازه تر می

برد. گمان را این روز را این گونه گمان نمیری

ای ختم شود. برد که آخرش به چنین بوسهنمی

ای از اعماق وجود و رگ به رگ قلبشان که آن بوسه

خواند. زمان در ثانیه ایستاد و م عشق فرا میدو را به نا

مرد و زن جوان حیران در یک دیگر حل شدند. عشق 

میانشان شناور شده به جانشان نشست. خدای روی 

را در حال حاضر مرد مقابلش زمین این روزهای ری

 بود، مردی که معنای مرد بودن را تکمیل کرده بود.
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ی دختر قطره اشک چکیده از چشمان روی هم افتاده

ی مرد چکید و دادیار با گشودن سیاهی به روی گونه

اش را از لبان دختر جدا های غمگینش، لبان تر شده

اش چسباند. نفس میان کرد و پیشانی به پیشانی

ه در نشستامد و بغض ی هر دو به سختی باال میسینه

 ی هر دو را سنگین ساخته بود.گلویشان سینه

را با نگاه عضو به عضو صورت مرد را کاوید و با ری

رد ی ماش قطره اشک ریخته بر گونهسرانگشت اشاره

را زدود. دادیار نگاه گرفت و به سختی با گامی 

کوچک فاصله میان خود و او ایجاد کرد و با نگاهی 

 مهر لبانش ساخت.  لبالب تنها نام دختر را

 را.ری-
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دخترک بدون هیچ صدایی تنها با نگاه سیاهی های 

مرد را کاوید. هیچ پاسخی نداشت برای به زبان 

کرد تا آوردن. هیچ سوالی نداشت، تنها نگاه مرد می

پی به راز درون نگاهش ببرد. پی به حسی که 

دانست واقعی است یا دروغین! نگاه عمیق دادیار نمی

ند چاه عمیقی بود که هیچ از درونش مشخص آذر مان

نبود. دادیار آذر برای او ناشناخته نبود اما شناخت 

کرد. حس و قلبش بحث را از همه چیز مجزا می

اشک نشسته در چشمان مرد گواه چه چیزی را 

داد؟ اشک نشسته در چشمانش را باید  باور می

کرد یا فروغ تازه آمده بر نگاهش را؟ کاش می

انست مرد را در آغوش بگیرد و سر به روی تومی

توانست مرد را تا ابد برای اش بگذارند. کاش میشانه
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خود کند. مرد را در خود حل کند تا همه چیزش 

برای خود باشد. سکوت سنگین میانشان باز با 

 جمالت روانه شده از لبان مرد شکست. 

 گی؟چیزی نمی-

ا مرد بود ر یرا دستی که تا چندی قبل روی سینهری

درهم گره زد و بدون لبخند باز مرد را کاوید و دادیار 

 ترسیده از اشتباه دخترک لب زد:

 هوس نبود!-

 ی او را گرفت و زمزمه کرد:ی جملهرا ادامهری

 عشق بود؟-
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 زد:جواب دختر را نداد و تنها لب 

 اش نکرده بودم.یه حس ناب بود..تجربه-

تلخندی سهمگین لبان دختر را رنگ داد و سر تکان 

داد. با تکان سر خود هم متوجه نشد که چه جوابی به 

مرد داده است اما بغض سنگین و پنهان در گلویش 

ی سخن گفتن را نداد. بدون دلیل دلگیر اجازه

چند قدم  خواست و نازکشش بابود...دلش نازکش می

 زد.از او تنها از حسی ناب دم می

کیف کوچکش که از روی دوش به دور مچ دستش 

سر خورده بود را به روی شانه کشاند و به آرامی 

خواست که از کنار مرد گذر کند. گذر کند بدون 

پرسش دلیل آن بوسه! گذر کند تا دوباره و از نو 
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ا رد تاش او را به جایی ببنشکند. گذر کند و اندیشه

بتواند بفهمد که چه شد اصال در مدتی زمانی کم به 

 مردی مانند دادیار آذر دل داد. 

گذر کند و بیندیشد به عشق جا گرفته در قلب 

کوچکش! گذر کند... دادیار آذر را پشت سر جا 

بگذارد و بینیدشد به حسی که تا چندی پیش وجود 

لخ ای تنداشت و گویی خدا به ناگهان مردی با گذشته

اش انداخته بود تا از به نام دادیار آذر را در زندگی

رائین دورتر و به این مرد نزدیک تر شود. هرچند که 

داد ماند و جان  میحسش به رائین مانند جان می

دانست به برای تک برادر حامی کوچکش! اما نمی

کجا رسید که برای توصیف دادیار آذر لغت کم آورد. 

اش را با مرد بیشتر کرد. فاصله قدم از قدم برداشت و
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در قهقرای تفکرات پوچش مچ دستش میان انگشتان 

 ای به اسارت درآمد.کشیده و مردانه

 صبر کن.-

خود را مقابل دختر کشاند. لبخند روی لبش، دختر را 

به روزهای درون مطب روانه کرد. روزهای که 

حسرت خوش خنده بودن مرد در جانش نشسته بود. 

اش را در وجود مرد جاساز کرده  که فرشتهخدا کدام 

با وجود تمام سختی هایش لبخند عضو جدا نشدنی 

 هایش بود؟لب

 باشه.-

کوتاه و گرفته پاسخ داد و لبخند دادیار عمق بیشتری 

 گرفت. 

 بریم تو ماشین من؟ حرف بزنیم!-
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ای کوتاه که خود هم دلیلش را را با تک خندهری

 دانست لب زد:نمی

 بریم.-
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را دادیار عقب گرد کرد و به سمت ماشین رفت. ری

نیز این پا و ان پا کنان با مکث به سوی ماشین مرد 

حرکت کرد و دادیار قبل از نشستن، در صندلی 

شاگرد را به روی دختر گشود. سپس خود پشت رل 

قرار گرفت و حرکت کرد در مسیری که دختر 

 شرا کیف کوچکشد. ریدانست به کجا ختم مینمی

را به چنگ انگشتانش درآورده به مقابل خیره شد. 
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ای برای شکستن فضای سنگین بین خود و هیچ جمله

ه ای به روی لبانش کاشتاش پیش بوسهمردی که دقیقه

بود، نداشت. در واقع دادیار هم تالشی برای شکستن 

را دید که پشت چراغ قرمز کرد. تنها ریسکوت نمی

ای را چک کرد و شماره مرد با نگرانی موبایلش را

گرفت، سپس گویا پس از نگرفتن جوابی موبایل را 

روی ران پای قرار داد. تمام حرکات مضطرب دادیار 

 ای روی لب بگذارد. آذر باعث شد که تک کلمه

 نگرانی؟-

دادیار برای پیچیدن از میدان فرمان را چرخاند و نیم 

 را کرد. نگاهی را نثار ری

 ده، نگرانشم. مو نمیاز صبح آکام جواب-
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کرد که اگر قرار بر شکل گرفتن شاید باید باور می

 شان است.ای باشد، آکام اولین رکن مهم رابطهرابطه

مسافرته، ولی نه خودش و نه هم سفرش جواب -

 دن.نمی

را نامحسوس شانه باال انداخت و لب به جلو ری

 کشاند. 

 شاید سرش گرمه؟-

بار کامل به دختر کنارش مرد بالعکس بار قبل، این 

خیره شد و با تفکری فانتزی به همیشگی بودنش 

 اندیشید. 

ه! دآکام همیشه، حتی وقتی قهر باشه، جواب منو می-

 کنه.نگرانم نمی
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 اس.خوب تربیتش کردی ولی! خیلی فهمیده-

انگشتان دادیار به دور فرمان محکم تر شد و با لبخند 

ی یک دیگر عمیق تر نسبت به دختر لبانش رو

 جنبیدند. 

 ممنون-

را با لبخند لب روی هم فشرد و سخنی به لب ری

تجربه، خام و های بیترسید در این لحظهنیاورد. می

 نسنجیده رفتار کند و همه چیز را خراب کند.
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دون نگاه به موبایل آن را دادیار نگران از حال آکام ب

 را گرفت. از روی پا برداشت و به سمت ری

ممکنه آنالین بودن آکامو چک کنی؟ همون تو چت -

 هام بعد از ابوالفضل هستش. 

را معذب سر تکان داد و دست به سمت موبایل ری

دراز کرد. لحن محترم مرد را کجای دلش 

 گذاشت؟ این مرد چرا این گونه محترم بود؟می

 حتما.-

ی موبایل را گشود، انتظار هر رمزی را داشت، صفحه

 جز آن که مرد به زبان آورد. 

 تاریخ تولد آکام، هزار و سیصد و هشتاد و یک.-
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لبخند دختر عمیق تر شد، حس این مرد به پسرش، 

فرای یک حس پدر و پسری معمولی بود. رمز را وارد 

اول پسرک کرد  و وارد پیام رسان شد. با همان نگاه 

را قورباغه سیو شده بود را تشخیص داد و لبخند با 

 صدا از گلویش خارج شد و ناگهان پرسید:

 چرا قورباغه؟-

 دادیار با خنده سر تکان داد و گفت:

از بچگی روش موند، اوایل داروگ صداش -

کردم...بعد امیرحسین و ابوالفضل  واسه اذیت می

ه افتاد رو کردنش، قورباغه صداش زدن...منم دیگ

 زبونم. 

را در حال چک کردن زمان آنالین بودن پسر، تای ری

 ابرویی باال انداخت. 
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 ده دیگه!همون معنی داروگ رو می-

 مرد جوان دست در هوا تکان داد و گفت:

 یه جورایی! -

را هنگام چک کردن زمان آنالین بودن پسر، ری

 نگاهش به آخرین چت های پدر و پسر افتاد و لبخند

 روی لبش پررنگ تر شد.

 هشت صبح آنالین بوده.  -

دادیار کالفه لب روی هم فشرده، سر تکان داد...امان 

 از آکام و سربه هوا بودن هایش.
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سر چرخاند و با دیدن مکان مورد نظر، ماشین را 

 دختر پرسید:پارک کرد و رو به 

 خوری؟ نوشیدنی!چی می-

 را با از نظر گذراندن کافه، لب زد:ری

 فرقی نداره...کاپوچینو.-

 دادیار با تکان سر از ماشین پیاده شد.

 ام. حله، االن می-

گفت و سپس پس از بستن در ماشین به سمت کافه 

اش را را میان درگیری های ذهنیحرکت کرد و ری

است که امیدوار باشد برای خورها کرد. دلش  می

رسیدن روزی که برای دادیار همچو پسرش مهم 
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شود. با صدای زنگ موبایل دادیار سر چرخاند و با 

دیدن نام ابوالفضل لب گزیده، پشت سر به پنجره 

تکیه داد. شب قبل یک دعوای حسابی را با رائین از 

سر گذرانده بود. مخالف بی چون و چرای این 

دا شده بود. انگشتانش را در یک احساس یک هو پی

دیگر قفل کرد و مات تصویر ابوالفضل و دادیار کنار 

هم در لب ساحل، شکری خندید. رفاقت جالبی 

کرد، استاد فیزیولوژی داشتند و هیچ زمان گمان نمی

سخت گیری که کل دانشکده عاشق تدریسش بودند، 

 این گونه شوخ و سرخوش باشد.

فکر خارج شد. ماگ پالستیکی با گشوده شدن در از 

 را از دست مرد گرفت و گفت:

 استاد تماس گرفتن چند بار!-
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دادیار با شنیدن لفظ استاد، آن هم نسبت به ابوالفضل 

 به خنده افتاد. 

قدر بندی؟ استادم اناستادو بیخ ریشو ابوالفضل می-

 جلف؟

 را دستانش را به دور حرارت ماگ حلقه کرد.ری

ها خیلی دوستش داشتن اما خیلی  اتفاقا دانشجو-

 سخت گیر بودن. 

دادیار در حال چک کردن موبایل و فرستادن پیامی 

 برای ابوالفضل گفت:

 ابوالفضل ذاتا مهره مار داره، همه دوستش دارن.-
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نوشید و در را در سکوت کمی از کاپوچینویش ری

 برابر تایید حرف مرد لب زد:

 درسته. -

خواست به دادیار برای آماده سازی سخنانی که می

لب بیاورد، کمی لب با زبان تر کرد و بدون لب زدن 

به هات چاکالت خود...ماگ را به حصار انگشتانش 

 دراورد.  

گفتم بیای تا یکم حرف بزنیم...یه چیزایی که بگم، -

 ون مشخص بشه. شاید تکلیف جفتم

را مشتاق تن به سمت دادیار چرخاند. هرچند که ری

درگیر با مشتاق بودنش، کمی هم استرس به جان 

 دختر نششسته بود.
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. دادیار نیز خود را به سمت دختر چرخاند، تا اشراف 

 کامل به او داشته باشد. 

خب ببین، اتفاقی که بینمون افتاد...واقعا از روی -

 هوس نبود. 

زیر، انگشتانش بیشتر به دور ماگ فشرده و آن  سر به

 را کمی مچاله کرد. 

یعنی این طوری بگم که من زن های زیادی تو -

 عمرم دیدم. 

 کمی به سرش زاویه داد و به نگاه دختر خیره شد. 

 مراجع هام، دانشگاه و کارورزی و ....!-

 مکثی کرد و نفس عمیقی از سینه خارج کرد. 
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م رو جلب نکرد. خب نی توجهتقریبا اما هیچ ز-

دوران دانشجویی که من با هزار تا فکر و خیال آکامو 

ذاشتم پیش دایی تا فقط بتونم کالسام رو برم...اونم می

با کلی نگران که اشتباهم نبود...هنوز دارم تنهایی اون 

 دم. روزا رو با خشم نشسته تو جون آکام پس می

ماگ داد و  شانه باال انداخت و نگاهش را به در

 پوزخند کجکی روی لب  فرستاد.

خواست...چاره ای جز این کار آکام آینده می-

خوندم، اگر یه جایگاه نداشتم، بی شک اگر درس نمی

کردم، آکامو خیلی متوسط واسه خودم دست و پا نمی

آوردن....هرچند که راحت از دست و بالم در می

ایت یه ام هم بودم و دوست داشتم در نهعاشق رشته

 ای داشته باشه.نتیجه
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به صورت همچو ماه دختر خیره شد و لبخند زد، 

 احتمال زیاد، لیاقت دختر خیلی بیش از او بود. 

داد که بخوام با کسی تمام اون دغدغه ها اجازه نمی-

وداکام  هم بی تاثیر وارد رابطه بشم و خب وج

نبود...من یه پدر بودم نه پسر جوون که بتونم هر 

 کاری انجام بدم. 

 زندگی رو از خودت گرفتی به خاطر پسرت؟-



 

Romanzo_o 2504 

داد. پیچ ی درهم مرد نشان از تفکر عمیقش میچهره

ا را رو تاب زیبای افتاده بر روی پیشانی مرد، دل ری

به هوس انداخت تا خم شود و انگشت میان خطوط 

بکشد برای صاف شدنشان. پیشانی صافش حیف بود 

 برای هر خط و خشی. 

 را.من زندگی کردم ری-

 دختر مات مرد شد و او افزود:

ی تلخم و چند زندگی کردم...جدای گذشتهخوبم -

ی آدم های اون روزا پیدا شده، من وقتی که سر و کله

زندگی قشنگی داشتم...با آکام تفریحمون  رو داشتیم، 

مون رو داشتیم. توقعی که از خودم خوشحالی و خنده

م و خودمو داشتمو برآورده کردم...از خودم راضی

زمین که خب هر  خورم دونم...گاهی میضعیف نمی
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شه. من برای رسیدن به آدمی یه جایی سخت بلند می

روزای قشنگ خیلی تالش کردم...کمبود زنی رو تو 

کردم...اما با وجود اومدن تو یکم زندگیم احساس نمی

 همه چی پیچیده شد. 

ی  دختر پالتوی کوتاه به میان پنجه های یخ زده

ی فتهینشست و با قلبی پر تپش  و چشمانی براق ش

 مرد پیش رویش شد. 

به خصوص این اواخر...یه خالء بزرگی رو تو -

کردم...و این روزا به نهایتش زندگیم احساس می

 رسیده اما...

ی مقابل به خارج انداخت و نجوا نگاهش را از شیشه

 کرد:
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ارم ای ندجنگیدن باهاش رو بلد نیستم...هیچ تجربه-

 کار کنم. دونم باهاش چیو نمی

 ی کرد و مجددا افزود:مکث
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 مکثی کرد و مجددا افزود:

تو اومدی و برای اولین بار قلبم نسبت به عقلم پیش -

 قدم شد. 

 اس چسباند و با نوشیدنی ماگ را به لبان خشکیدهلبه

 کمی از آن، لبانش را تر ساخت.
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به خاطر اون بوسه حتی اگر عذر هم بخوام بعید -

 دونم چیزی درست بشه. می

 لب روی هم فشرده، کامل تن به در چسباند. 

دم با حرف زدن راجع بهش، پس ترجیح می-

 درستش کنیم!

 را کمی از کاپوپینو نوشید و لب با زبان تر کرد. ری

 دونم. من...من تکلیف خودمو می-

 رد مچاله شد.ماگ میان انگشتان م

 را! به خاطربه خاطر اون بوسه پشیمون نیستم، ری-

 حسی که به خودم مدیون بودم پشیمون نیستم. 

لب گزیده، پلک روی هم گذاشت و سعی کرد تا 

 ای یاد آکام را از سر خارج کند. کمی برای لحظه
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اون بوسه پر از حس خوب بود برای من! برای -

 برای سجاد...دادیار شاید سنگین بود اما 

اش صامت در ی غمگینی کرد و چال گونهتک خنده

 جای خود باقی ماند. 

برای سجاد یه دنیا حس خاص و  فوق العاده -

 دوست داشتنی بود...

ی زیبایش اظهار نظر کرده، واقعی خندید و چال گونه

 آشکار شد. 

پر از حسی که سجاد یه عمر...یه عمر تو حسرت -

 تجربه کردنش بوده.

 پشیمون نیستی؟-
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جهت به طرفین تکان خورد و صدای سر دادیار بی

 ای از اعماق وجودش خارج شد. خفه

 شم.نه...مطمئنم که پشیمون هم نمی-

ی ماگ چرخاند و مات آن سرانگشت در اطراف لبه

 در فکر فرو رفت.

تنها ترسم، شرمندگی که نکنه فکر کنی قصد بدی -

 داشتم. 

ه، از پنجره به خارج و را نگاه از مرد گرفتری

 رهگذران در حال عبور از خیابان خیره شد.
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پیرزنی که به کمک عصایی به آرامی در عرض خیابان 

کرد و دخترک جوانی در آن سوی خیابان حرکت می

ک مضطرب هر چند ثانیه یک بار موبایلش را چ

کرد. هر کس به نوعی مشغول بود و کسی حتی می

ی اش که با فاصلهدانست، در دل انسان کنارینمی

ای گذرد. چند دقیقهیک متری از او ایستاده ، چه می

در سکوت گذشت و هیچ کدام قصد شکستن این 

 سکوت را نداشتند. 

 اون بوسه...اتفاقی نبود. -

باال آورد، از  را با قفل کردن انگشتانش در هم سرری

 پاسخ مرد نگران بود. 

 یه حسی پشتش نشسته...یه حس که...-
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ای از سینه خارج کرد و لب زیرنش را به نفس خسته

 ای گذشت و سپس گفت:دندان کشید، ثانیه

دونم یه حس قوی تازه به وجود اومده که واقعا نمی-

دونم اصال اش پیدا شده...نمیاز کجا سر و کله

ت به کوتاهی چنین اتفاقی افتاد که حتی طور تو مدچه

 نتونم جلوی خودمو بگیرم. 

ی دوست دارم را انتهای سخنش اضافه  نکرد اما کلمه

حداقل دل دختر را کمی گرم کرد. کمی گرد خوشی 

د؟ خورپاشیدن به قلب دخترک، مگر به جایی بر می

کمی خوب کردن حال دختر مگر به کجای کائنات بر 

 خورد؟ می

 دوست دارم. منم-
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را ماند. پریشان از جواب ری دادیار آچمز شده خیره

 اش فرودختر، پنجه میان سیاهی های کمی بلند شده

ی اش به روی پیشانبرد و سر تکان داد. تار تار آشفته

 افتاد و قلب دختر را به بازی گرفت. 

گی؟ قدر راحت از احساساتت میطور انچه-

 ترسی؟نمی

خندید و با گزیدن لب، تردید را به را کمرنگ ری

 دلش راه داد.

نگاهش بین دست روی ران پای مرد تا چشمانش به 

گردش درآمد و در نهایت، دست به سمت انگشتان 

ی مرد حرکت داد و با سرانگشتانش رج به رج سبزه

 احساس را به جان دادیار تزریق کرد.
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نگاه دادیار همراه دخترک به روی انگشتانشان و 

ید، کشرا به روی انگشتانش میخطوط فضایی که ری

 مات ماند.

ی بزرگه دوست داشتن، ترس نداره...عشق یه هدیه-

آسمونی که خدا برای اونایی که دوستشون داره 

فرسته. من خوشحالم که خدا دوستم می

م که مهر همچین مردی به دلم نشسته، داره...خوشحال

 مردی که برام معنای مرد بودن رو کامل کرده.

دادیار با ضربان قلبی تند شده، مبهوت دختر 

ماند.انقباض تنش به انگشتان هم سرایت کرده بود. 
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را صامت روی دستش ماند و دختر باز انگشتان ری

 تمام جسارتش را درون کالمش ریخت.

دادیار...دوست دارم سجاد، با وجود من دوست دارم -

ی یه پسر مرد شده دوست دارم....با وجود همه

 ای که از نظرت منفوره، من دوست دارم بازم!گذشته

رعشه از تک به تک رگ های مرد به جانش وارد شد 

های نگاهش نشست. لرزیدند و در نهایت در مردمک

 را به لرزه درآوردند. و دل ری

راف عشق به این مرد نداشت. این او هراسی از اعت

 مرد آمد و جان را با تمام وجود معنا بخشید. 

خرید از داد برای مرد مقابل و جان میجان می

 نگاهش!



 

Romanzo_o 2515 

ی دادیار پراکنده به هر سمت و سویی ذهن آشفته

را هم از سمتی کرد. آکام از یک سمت و ریپرواز می

و  ی گذشتهدیگر...در این میان موضوعات آشفته

گذاشت. آخ که خسته نیامدن صدرا را کجای دلش می

بود و دلش تنها آرامشی از جنس دختر کنارش را 

 خواست. می

به تن خود زاویه داد و هیکل به صندلی چسباند. 

را پشت سر به صندلی تکیه زد و با چشمانی که ری

 .ی دختر ماندکرد، خیرهبرق آن ها را شیفتگی معنا می

یز کنار رفت و تنها نگاه سبز دخترک در آنی همه چ 

 جلوی چشمانش به دید آمد. 



 

Romanzo_o 2516 

را شاملو در مدت زمانی کم آمد و تمام او را با ری

خود برد! این احساس در مدتی کوتاه هنوز هم او را 

 داشت.به حیرت وا می
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را کنار تن پسر جا داد و انگشتان دست هراسان خود 

اش را میان انگشتانش گرفت و دست روی مبل افتاده

اش کشید. دیگر را روی موهای ریخته در پیشانی

 دانستنگرانی مانند خوره به جانش افتاده بود و نمی

باید چه کند. در مقابل چند جفت چشم با چندین 

اروی حس مختلف، تکانی به تن آکام داد. اثرات د
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هوشی هنوز از تنش خارج نشده و باعث بی

اش شده بود. نگران لبان پوست پوست سرگیجه

اش را روی هم جنباند و باز تکانی به تن آکام شده

 جان داد.بی

 داداش بیدار شو...آکام تورو جون بابات بیدار شو.-

با یادآوری اتفاق افتاده مانند شیری غران برخاست و 

 رشان ایستاده بود هجوم برد. به سمت صدرا که کنا

 آد؟حرومزاده این بچه چرا به هوش نمی-

صدرا که خود نگران از به هوش نیامدن آکام بود، 

ی امیرحسینی که چند ساعتی از به محکم روی سینه

 گذشت کوبید و غرید:هوش آمدنش می

خفه بمیر سر جات، پسر حیدر...می زنم یه بالیی -

 خم راه رفتی.آرما...زیادی رو مسرت می
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سان خشمگین، تن بی جان اکام را از نظر گذراند علی

 و در نهایت مردمک هایش به روی صدرا نشست. 

 باید ببریمش بیمارستان.-

 ی خود کوبید و غرید:امیرحسین به روی قفسه سینه

من سه ساعته به هوش اومدم...اون وقت آکام هیچ -

 ده. عالئمی از بیدار شدن نشون نمی

خیال سر چرخاند که با چشمان تهدید گر بیصدرا 

ی برادربی خیال سان رو به رو شد و با اشارهعلی

نسبت امیرحسین ، سمت آشپزخانه حرکت کرد. با 

 دیدن خدیجه پشت اجاق گاز، صدا کلفت کرد.

 گمشو بیرون...کار دارم این جا!-
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خدیجه سر به زیر آب قندی که آماده کرده بود را 

ی علی سان که ابل نگاه شرمندهبرداشت و در مق

پشت به صدرا ایستاده بود، خواست از آشپزخانه 

خارج شود که نجوای ضعیف علی سان به گوشش 

 رسید.
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 ببخشید زن داداش.-

ی زن باز هم در دل خوش به حالی را نثار زن و بچه

علی سان کرد. پس از خروج زن، صدرا پشت میز بر 

روی صندلی نشست و علی سان خشمگین دست 

 اش را به روی میز کوباند. مشت شده
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 مگه نگفتم حق نداری بی هوشش کنی؟-

 صدرا بی قید شانه باال انداخت و گفت:

دن، بدون بی هوشی اورزیادی چموش بازی در می-

 شد. نمی

ی برادر را از علی سان عصبی به جلو خم شد و یقه

روی میز به حصار انگشتانش دراورد و با غضب  در 

 ی صدرا، غرید:مقابل چشمان گرد شده

دعا کن حتی یه تار مو از سر آکام کم نشه، وگرنه به -

آرم. این دیگه زن خدا قسم صدرا بد بالیی سرت می

 نیستن بگی به من مربوط نیست!و بچه ات 

خارج از آشپزخانه امیرحسین نگران به آکام خیره 

شده بود که با سنگینی نگاهی، سر باال آورد. با قفل 
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شدن نگاهش در نگاه سبز پسر جوانی، با بدخالقی 

 مشت در هوا انداخت. 

 تو چی می گی دیگه؟-

نوید نگران پسر از حال رفته را کاوید و رو به 

 ن گفت:امیرحسی

 به هوش میاد نگران نباش. -

امیرحسین که دیگر ادب را کنار گذاشته بود، بی توجه 

به گناهکار بودن و نبودن پسر، صدا روی سر 

 انداخت.

 من ریدم دهن تک تکتون که آرامشو ازمون گرفتید.-

نوید غمگین سر به زیر انداخت و روی زمین کنار 

 . ه بود، نشستای که پسر روی آن بی حال افتادکاناپه
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 این رسما آدم ربایی!-

صدرا که تازه از آشپزخانه خارج شده بود، در جواب 

 امیرحسین غرید:

 فرستیمتبعد از فرستادن آکام به یه جای امن، می-

 ور دل داداش آمپول زنت، نگران نباش.
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ای که مرد به زبان شگفت زده از جملهامیرحسین 

آورده بود، از جا برخاست و تلو تلو خوران خود را 

به صدرا رساند. حیران چهره درهم برد و سر تکان 

 داد.
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خوای بفرستی؟ مگه چی می گی تو؟ آکامو کجا می-

 بی کس و کاره؟

ی برادر، پیش روی پسر قد صدرا در مقابل نگاه کالفه

 علم کرده، سینه ستبر کرد. 

 کس و کارش ماییم.-

امیرحسین هراسان از انسان های مقابلش به نفس 

نفس افتاد، حیف نام انسان برای چسباندن به نام این 

 آدم ها! 

 تونید با آکام این کارو کنید!شما نمی-

گذاشت و دست به  صدرا نیشخند غلیظی روی لب

ی کریه مرد، حال امیرحسین روی سینه گره زد. چهره

 زد.را به هم می
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 خواد  جلومون رو بگیره؟ تو؟کی می-

تو تحقیر آمیزی که به انتهای نام امیرحسین چسباند، 

بر  شانتوانست از پسباعث سکوت پسر شد. او نمی

! وانستتتوانست! ابوالفضل که میبیاید، دادیار که می

کرد. از وقتی به باید به نوعی برادرش را مطلع می

هوش آمده بود، متوجه نبودن موبایل خود و آکام شده 

دانست به کدام ریسمان سیاه و سفید بود و دیگر نمی

 چنگ بیندازد. 

باباش، ابوالفضل، بابام! تو هیچ قدرتی در برابر -

 دادیار نداری صدرا...چه االن...!

 داخت و پوزخندی کنار لب فرستاد. تای ابرویی باال ان

 چه وقتی فقط یه پسر بچه بود.-
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ی برادرش سان به خشم آمده، شانه به شانهعلی

 ایستاد.

 ببند دهنتو پسر حیدر.-

امیرحسین که نقطه ضعف انسان های مقابلش خوب 

به دستش آمده بود، تای ابرویی باال انداخت و عمق 

 اد. لبش د یبیشتری به لبخند تحقیر آمیز گوشه

دونید کجاست؟ دادیار با خوب بودنش فرقتون می-

زنه و شما با کثیف بودنتون شما رو زمین می

 تونید کاری از پیش ببرید.نمی
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صدرا مغلوب خشمش شده، دست باال برد اما قبل از 

امیرحسین، مچ دست مرد اسیر فرود آمدن در صورت 

 دست امیرحسین شد.

فکر کردی با بچه طرفی صدرا یعقوبی؟ خیلی زود -

کنه و منم با لذت به ضجه هات زیر باباش پیدات می

کنم. اشک هایی که دست و پای سجاد نگاه می

کشه باعثشون بودی رو تک به تک از وجودت می

 بیرون این بار.

اراده پس از خارج غضب در وجود مرد نشست و بی

ی محکمی به کردن مچ دستش از دست پسر، ضربه

ی امیرحسین زد و پسر بی تعادل چند گامی به سینه

ای در تالش برای نیفتادن، نگاه به عقب رفت و لحظه

عقب انداخت و همین سهل انگاری برای چیره شدن 
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صدرا به او کافی بود. مرد با یک گام کوتاه خود را به 

ساند و موهای حالت دار و تا حدودی پسر جوان ر

ی بلند پسر را به چنگ انگشتانش درآورد. ناله

ناخودآگاهی از گلوی امیرحسین خارج شد و پسر 

جوان دست باال آورده، سعی کرد قدرت دستان مرد 

به روی تار تار موهایش را کمتر کند. عجیب، عذاب 

 دردناکی بود. 

یه  کی هستی! کنم، چی وببین پسر حیدر، نگاه نمی-

ندازمت جلو سگا که جوری می زنمت...بعدش می

هات رو هم نتونن از الی دندون هاشون بکشن الشه

 بیرون. 

امیرحسین اشک نشسته بر اثر درد به روی نگاهش را 

پس زد. دستانش را به روی دستان مرد برای کمتر 
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ای کردن درد گذاشت اما صدرا بی رحمانه ضربه

د و موهایش را بیشتر به دور محکم به کمر پسر ز

، با ی مقابلشانگشتانش پیچاند. نوید با دیدن صحنه

دلی ریش شده جلو رفت و  بدون توجه به عواقب 

کارش، دست در پیراهن پدرش انداخت و با تمام 

 زورش سعی کرد او را پسر بی نوا جدا کند. 

 ولش کن بابا.-

 ی پسرش دست آزادش را بهصدرا بی توجه به ناله

 آرنج عقب برد و به شکم نوید کوبید.
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پسرک که از کتک های سری قبل هنوز درد در تنش 

مانده بود، جفت دستانش را حائل روی شکم کرد و 

سان عصبی از حال و روز نوید، از درد نالید و علی

 کمی نوید را به عقب فرستاد. جلو آمد و با آرامش 

 برو عقب عمو، برو. -

سان کالفه از خیره نوید کمی به عقب رفت و علی

سری بازی های برادرش، با خشم بازوی او را گرفت 

 و در یک حرکت از کنار امیرحسین کنارش زد.  

د بسه دیگه، دو دقیقه بتمرگ سر جات، ببینیم باید -

 چه غلطی کنیم.

و دیدن نویدی که از درد اشک در  با نگاهی به عقب

چشمانش حلقه زده بود، با تهدید دست در هوا تکان 

 داد. 
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ه کنی صدرا، ببار آخرت باشه رو نوید دست بلند می-

خدا قسم یه بار دیگه این بچه رو بزنی، ده برابر کتک 

 زنم. هاش...خودتو می

امیرحسین بی توجه به جدال میان دو برادر، دست 

ی دردناکش گذاشت اما با شنیدن نالهروی کف سر 

کوچکی، حواس جمع به سمت آکام چرخید و 

بادیدن پلک های لرزان پسر، درد خود را فراموش 

کرده ، به سمت آکام خیز برداشت و روی پا کنار 

ای که به کاناپه زانو زد، حواس همه، حتی خدیجه

 سمت نوید رفته بود هم به سوی آن دو جلب شد. 

 آکام؟-

ای زیرلب های پسر، آرام از هم گشوده شد و نالهپلک

 تحویل امیرحسین داد. 
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 آخ.-

 امیرحسین به سرعت دست آکام را گرفت.

 جون به لبم کردی آکام. -

آکام که حال چشمانش را گشوده بود، به سختی 

اش را به سمت صدا چرخاند و گردن خشک شده

همان گونه دست آزادش را روی گردن خشک 

 اش گذاشت. شده

 چی شده؟-

 امیرحسین جوابی در برابر سوال نداشت.

 اینو بده بخوره.-
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امیرحسین با صدای خدیجه سر باال آورد که نگاهش 

به لیوان آب قند، میان انگشتان زن افتاد. لیوان را 

گرفت و به آکام که  دستش را از دست او درآورده و 

کند، خیره شد. پسرک به تالش برای نشستن می

سختی روی کاناپه نشست و مبهوت با دیدن انسان 

 خفه لب زد:های ناشناس اطرافش، 

 این جا چه خبره؟-

امیرحسین متاسف سر تکان داد و لیوان را به سمت 

 آکام برد و پسر با دیدن لیوان، نالید:

 خورم امیر، این جا چه خبره؟نمی-

امیرحسین بدون آوردن کالمی به روی لب، خود را 

سان با دیدن روی زمین انداخته به میز تکیه زد. علی
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و کشید و رو به پسرک گمراهی آکام خود را جل

 گفت:

 خوبی دایی؟ نگران شدیم. -

آکام حیران از لفظ دایی،  با صدایی  درآمده از اعماق 

 چاه، منقطع لب زد:

 چی؟ دایی؟ چی می گی؟-

سان لبخند لرزانی زد و نزدیک یادگار خواهرش علی

شد. آن روزها، زمانی که آکام را پدرش از آن ها 

از تنها یادگار آفرین گرفت...او نبود و نتوانست 

حمایت کند. برعکس خانواده و صدرا او آفرین را 

دوست داشت اما هیچ گاه توان بروز آن را نداشت. 

ای رشد کرده بودند که دختر کم ارزش در خانواده

ی خوبی با ترین بود و هیچ وقت نتوانست رابطه
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آفرین داشته باشد و بعد از آن تجاوز هم نتوانست! 

رای پسرش جبران کند اما پدر بی دوست داشت ب

 انصافش نگذاشت و آکام را از آن ها گرفت. 

 سانم، آکام جان...دایی بزرگت. من علی-

لحن آرام صحبت مرد باعث شد تا آکام از موضع 

خود پایین بیاید و تنها خیره مرد بماند. نازنین و نوا 

در کنار یک دیگر، دست میان دست هم فشردند و به 

 ه شدند و امیرحسین نگران مات آکام ماند. آن دو خیر

 خوش اومدی بین ما پسرم.-
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آکام آرام اما پر جدال پتوی مسافرتی را از روی خود 

کنار انداخت و جمالت حاصل از دلتنگی پدرش را 

 در صورت مرد پرت کرد. 

 ر بابامم. من فقط پس-

صدرا دست به سینه کنار برادر ایستاد و رو به پسرک 

تازه از خواب بیدار شده، غرید و تن آکام را به لرزه 

 درآورد. 

 دیگه بابایی وجود نداره، بابات مرد! فقط ماییم.-

 امیرحسین ناخواسته لب زد:

 خدا نکنه-

آکام با یادآوری پدر مهربانش به سختی خود را به 

ه ای عمیق  سری که بی کاناپه کشاند و با سرگیجهلبه
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ایش هکرد را بلند کرد و پنجهروی تنش سنگینی  می

 را میان نشیمن کاناپه فرو برد. 

بینی که راجع به تو خودتو چه طور در حدی می-

ال ا اصبابای من حرف بزنی، صدرا یعقوبی؟ شما؟ شم

 برای من وجود ندارید. 

سان طبق معمول از پیشروی تند برادرش، عصبی علی

دست به پیشانی کشید و سرانگشتانش را تا رگ 

 برآمده  و کبود و گردن امتداد داد. 

 صدرا.-

سر جان پصدرا اما بی توجه به برادر، به سمت تن بی

 گام برداشت و در چشمان همرنگ خواهرش زل زد. 

 بینی آکام! بهتره فراموشش کنی. باتو نمیدیگه با-
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لرز با قدرت خود را به تن پسرک کوباند و واکنش 

آکام نسبت به گفته های مرد تنها به ناگهان عقب 

لرزید و قلب کوچکش کشیدن بود. لبان پسرک می

مانند قلب گنجشککی لرزان در سینه به ارتعاش 

تنها  گفت مرد مقابلش؟ او را ازدرآمده بود. چه می

کردند. با سرگیجه از جا برخاست و در کسش منع می

مرز افتادن، به جلو خم شد که امیرحسین با شتاب 

دست به کمر آکام چسباند و سرزنش را به جان او 

 سرازیر کرد. 

 بشین آکام حالت خوش نیست.-
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ان امیرحسین را در کنار حالت تهوع پسرک سخن

شدیدش به  کنار فرستاد و با گامی دیگر خود را به 

صدرا رساند. خواست سخنی به زبان بیاورد اما لبانش 

شدند و نوایی از آن بدون هیچ سخنی باز و بسته می

شد. صدرا ناشیانه از حال بد پسر ها خارج نمی

م و ک کاستفاده کرد و آتش ابلیسش را به جان پسر

 سن سال انداخت. 

ری دیار خودمون و دیگه از دست خیلی زود می-

 شی. ی آدم های اطرافت خالص میهمه

با درد شدیدی که در سر آکام پیچید، از امیرحسین 

ای عمیق جفت دستانش را بند جدا شد و با ناله

 موهایش کرد و سرش را محکم چسبید. 

 آخ.-
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 سان نگران جلو رفت و نام پسر را به زبان آورد. علی

 آکام!-

پسرک اما با خشم موهایش را کشید و با حس 

ای زد و مردمک سوزش عمیقی در گلو فریاد خفه

های امیرحسین با درد به روی عذاب پسرک بسته 

 شد. 

 خفه شید...همه تون خفه شید. -

ی صدرا دهان گشود تا حرفی بزند اما با جمله

خشمگین برادر، لبانش به روی هم بدون خروج 

 کالمی افتاد. 

یه کالم دیگه از دهنت خارج بشه، مثل چی -

 زنمت صدرا. می
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ی سپس قدمی به جلو برداشت و دست روی شانه

 آکام گذاشت. 

 پسر...آکام.-

آکام اما با خشم ناگهانی قامت برافراشت و با تمام 

ی علی سان کوبید که مرد بی تعادل به قدرت به سینه

 عقب رانده شد و به صدرا برخورد کرد. 

 ببند دهنتو...همه تون خفه شید. -

امیرحسین متوجه حال وخیم آکام شده، قدمی به 

 سمتش برداشت.
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 باشه داداش...آروم باش، بشین.-

آکام به اجبار امیرحسین روی کاناپه نشست اما 

 زد. نگاهش همچنان در اطراف دو دو می

 خوای؟چیزی می-

آکام با شنیدن صدای مردی جوان، سر باال آورد که با 

پسری همسن و سال خود رو به رو شد، اما بدون آن 

ی به او کند به سمت امیرحسین گردن هکه توج

 اش را به روی هم کشید. چرخاند و لبان خشک شده

 موبایلم کو امیر؟-

امیرحسین با درد نگاه گرفت و آکام با خفگی دست 

 ی او کرد. بند یقه
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شه...گفته بود بی خبر نذارمش...کو امیر بابا نگران می-

 موبایلم؟

ه صدرا و علی سان اش را بامیرحسین نگاه پر از کینه

 انداخت و در همان حال غرید:

 این حرومزاده ها موبایل جفتمون رو گرفتن. -

ی پسر ضربه زد و آکام دلنگران و مشوش، به سینه

 نالید:

امیر گوه خوردم...گوه خوردم امیر، گوه خوردم به -

بابا دروغ گفتم، حسین برگردیم...حسین توروخدا 

 برگردیم. 

ام را از مچ گرفت و سعی کرد تا امیرحسین دستان آک

 آرامش را به جان پسر تزریق کند. 
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 آروم باش...آروم داداش کوچولو! -

کنه حسین، ازم خبری نیست دق بابا دق می-

 کنه...باز اذیتش کردم. می

امیرحسین ترسیده از حرکات هیستریک آکام پسر را 

در آغوش گرفت و دستانش را به دور تن او فشرد. 

 ترسیده بود!پسرک 

 آروم...آروم باش! نگران نباش، نگران نباش داداشم.-

آکام دستان لرزانش را به دور تنها آشنای اطرافش 

ی او چسباند و امیرحسین نگران پیچید و سر به سینه

شانه به موهای پسر چسباند. نگران امانت دادیار بود، 

 گی خود!نگران بر عرضه
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بود و نیاز داشت آکام در این چند وقت خراب شده 

د کرتا دادیار دوباره او را از نو بسازد. پسرک گله می

 و لجبازی!
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دانستند که تنها درمون دردهایش اما همه خوب می

خود دادیار است. دادیار نبود و آکامش در آغوش 

ود! شان کمتر بدت وابستگیلرزید. کاش شدیگری می

آموخت! امیدوار بود کاش آکام نبود بدون دادیار را می

که این روزها به خیر بگذرد و باز همگی به دور هم 

 و به دور از غم جمع شوند. 

 بگردم برات.-
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 بریم اتاق من استراحت کنی؟-

امیرحسین سر باال آورده به پسرک چشم سبز نگاه 

و تیز میان حرف  دوخت و صدرا با غرشی تند

 پسرش پرید. 

 نیازی نیست...باید حرف بزنیم. -

سان دست روی بازوی برادر گذاشت و او را به علی

 عقب کشید و رو به نوید با لبخند گفت:

 نوید جان لطفا بچه ها رو ببر پیش خودت. -

ی عموی بزرگش ماند و ای خیرهنوید در سکوت ثانیه

ثبت را نثارش کرد. در نهایت با تکان سر، جواب م

سان بود و کرد که ای کاش پدرش علیگاها آرزو می

ی ی رابطهاش، غبطهحال با دیدن وابستگی پسر عمه

خورد. صدرا هیچ گاه او را او و پدرش را می
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درآغوش نگرفته بود، چه رسد به نگرانی از نبودنش. 

از فکر درآمده دستانش را روی سینه گره زد و به 

 میرحسین گامی برداشت. سمت اکام و ا

 بلند بشید بریم اتاق من.-

امیرحسین نگاهش را در صورت نوید پرتاب کرد، بی 

 گناه بودن نوید. نگاهی پر از کینه و نفرت!توجه به بی

 تونید راحت باشید. اون جا می-

اش را از هم های ورم کردهآکام سر باال آورد و پلک

 گشود و امیرحسین به جای او تند و تیز پاسخ داد. 

ذاتا کل این خونه جهنمه! حاال مکانش همچین فرقی -

 نداره. 

 زبونتو ببر پسر حیدر. -
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امیرحسین تنها پوزخندی نثار کالم صدرا کرد و با 

 کرد.گرفتن دست آکام کمک به برخاستن او 
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 آکام امیر را به کنار فرستاد و خفه لب زد:

 تونم بیام. خودم می-

اش را از شدت حرارت و گرما کشید تا ی هودییقه

جانش بنشیند. پشت پسر کمی سرما و هوا به تن بی

میرحسین وارد اتاقی که ی ابه راه افتاد و شانه به شانه

در کنجی از خانه طراحی شده بود، شد. نوید معذب 

لب به دندان گرفت و آکام بدون هیچ حسی در نگاه 

داد و خفگی را به جانش پسر زل زد. گرما آزارش می
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ی کوچکی کرد و دست مقابل دهان نشانده بود. سرفه

 گرفته گفت:

 شرت داری به من بدی؟یه تی-

شرت به عقب کشید و از درآور تینوید هول شده 

شد را ی پسر میالنگ سیاهی که به نظر خود اندازه

درآورد و به سمت آکام چرخید که نگاهش با 

امیرحسین که روی تخت نشسته بود، برخورد کرد و 

خجالت زده چشم از او گرفت و به سمت در که 

شد رفت. بالفاصله پس از گشوده شدن در کوبیده می

درهم پدرش رو به رو شد و با همان ی با چهره

 شرت در دست پرسید:تی

 خوای؟چی می-
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صدرا با لحن بدی پسر الغر اندامش را به کنار 

 فرستاد. 

 بکش اون ور.-

نوید با برخورد به چهارچوب در، قدم های پدرش را 

دنبال کرد. مرد بدون توجه به سه پسر جوان اول لپ 

سپس موبایل تاپ پسرش را از روی میز برداشت و 

نوید که به روی تشک افتاده بود را چنگ زد و پس 

برداشتن مودم خواست از اتاق خارج شود که  نوید 

 مقابلش ایستاد. 

 بابا من لپ تاپمو الزم دارم. -

 صدرا خشمگین از سرکشی های پسر غرید:

نوید منو سگ نکن تا اون رومو جلو علی نشون -

 بدم. 
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د و هراس را ذره سپس سر به گوش پسر نزدیک کر

 ذره به جان پسر تزریق کرد.

دونم و تو بابا بفهمم غلطی کردی، اون وقت من می-

 جان!

نوید با حرص و کینه کنار کشید و آکام رو به مرد در 

 حال خروج از اتاق، غرید:
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 دی. کثافت...تاوان این کارتو پس می-
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صدرا بدون توجه به آکام از اتاق خارج شد و نوید 

شرت را به سمتش مردد به او نزدیک شد و تی

 گرفت. 

ببخشید...فکر کنم فقط النگ هام تنت بشه...قد و -

 هیکلت بزرگتر از من.

 شرت را از پسر گرفت.آکام کالفه تی

 ممنون.-

یاورد و آکام در یک حرکت نوید سخنی به زبان ن

اش را  از تن کند. نگاه نوید به روی عضله هودی

های پسر افتاد و تای ابرویی باال فرستاد، زیر ان 

 هودی چنین هیکلی آشکار نبود. 

 چه هیکلی!-
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 ناخوداگاه گفت و حواس آکام را به خود جمع کرد. 

 واقعا از من دو سال کوچیک تری؟-

ور داد و با منظم کردن شرت را از سر عبآکام تی

ی اشرت النگی که برای او کوتاه شده بود، زمزمهتی

 نسبت به پسر کرد. 

 کوچولو.-

 نوید روی صندلی میز تحریرش نشست و لبخند زد. 

 من کوچیک نیستم...تو زیادی بزرگی.-

آکام هم مانند پسر لبخند زد، عادت نداشت گناه 

 ن هم پسریدیگری را بر گردن فردی دیگر بیندازد. آ

 که رفتار پدرش با او را دیده بود.

 یه ساله دیگه درست باشگاه نرفتم...الغر شدم حتی!-
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ی ی روی میز بستهنوید با یادآوری حال پسر از جعبه

شکالتی را برداشت و پس از چرخیدن به سمت آکام 

 خم شد.

 اینو بخور...حالت بهتر بشه. -

 آکام دست دراز کرد و شکالت را گرفت. 

 موبایل نداری؟-

 ای از در اتاق را تماشا کرد. نوید لب گزیده گوشه

خواستم بدم بهت به بابات زنگ بزنی، اما برد...می-

 انگاری زرنگ تر از من!

هایش آکام پوزخند دردناکی زد و سر میان پنجه

 کرد؟گرفت. چه باید می
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بذارید بره...احتماال یکم دیگه گورشو گم کنه بره -

 کنیم. بیرون...یه کاریش می

 زنن؟ زندگی من این جاست.از چه رفتنی دم می-

رج به رج صورت پسر جوان به گل نشسته در هم 

 فرو رفت و سر با تاسفی عمیق به طرفین تکان خورد. 

ین شهر اومدی! کاش هیچ وقت پاتو تو اکاش نمی-

 نمیذاشتی.

 آکام کله شق تر از این حرف هاست. -
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جمله از دهان امیرحسین خشمگین خارج شد و 

اش را به جان پسر سرازیر کرده بود. هنگامی که طعنه

 سنگینی نگاه آکام را روی خود احساس کرد، غرید:

 گم مگه؟هان؟ چیه؟ دروغ می-

 دو دقیقه خفه شو.-

چرخاند و مشت نسبتا  امیرحسین لجباز زبان در دهان

 محکمی به بازوی آکام کوباند. 

دونم تو به کی شم حتما! من نمیخفه می-

 رفتی...دادیار به اون آرومی.

آکام چرخید که پاسخ بدهد، ناگهان با بلند شدن یک 

هویی نوید، کالم در دهانش مانده به پسر خیره شد. 

نوید که صدای در خروجی را شنیده بود از جا 

، بالفاصله پس از گشوده شدن در، برخالف برخاست
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 ای به نویدتفکرش با پدر مواجه شد. صدرا چشم غره

رفت و با لحن عجیبی که هیچ کدام نتوانستند 

 منظورش را متوجه بشوند رو به امیرحسین لب زد:

 بیا بیرون حرف بزنیم.-

امیرحسین سرگردان نگاهی به آکام انداخت و منظور 

شد. از جا برخاست و قبل از نگاه او را متوجه ن

 خروج، مقابل صدرا ایستاد.

 برای؟-

نوید قبل از پاسخ امیرحسین، سرکی به خارج از اتاق 

 کشید و پرسید:

 عمو رفت؟-
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صدرا به تکان سر اکتفا کرد و بی حوصله رو به 

 امیرحسین گفت:

 بدو.-
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حسین سخنی به زبان نیاورد و پشت به صدرا به راه 

افتاد. نوید مشکوک نسبت به آن دو در اتاق را بست 

 و باز روی صندلی نشست. 

امیرحسین دست در جیب جینش فرو برد و پشت به 

 شد به راه افتاد. صدرا که از خانه خارج می

 ریم؟کجا می-
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خندی رو لب صدرا پاسخی نداد و به جای آن نیش

گذاشت که پاهای امیرحسین را سست کرد. در یک 

ترسید. صدرا کنار در ورودی کالم از این مرد می

خانه، از پله ها پایین رفت و مقابل اتاقی ایستاد. سر 

باال آورد و با دیدن امیرحسین که باالی پله ها ایستاده 

 بود، غرید:

 بیا پایین دیگه، باید نازتو بکشم؟-

مردد قدم از قدم برداشت و پله ها را به امیرحسین 

سمت پایین طی کرد. صدرا در سفید را گشود و کنار 

ایستاد. از آن فاصله درون اتاق جز سیاهی چیزی دیده 

 شد. نمی

 برو تو. -
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پسر جوان ترسیده قدمی  به سمت جلو برداشت. در 

همان لحظه هرم هوای گرم و رطوبت به همراه بوی 

رشی به مشامش رسید. با روشن غلیظ و تند سیر ت

شدن فضا، نگاه چرخاند و متعجب از جایی مانند 

 ای به چشمی آن وسیلهانباری که در گوشه به گوشه

آمد، سمت صدرا چرخید اما همان لحظه صدای می

بسته شدن در، ضربان قلبش را به بازی گرفت، 

ی پسر جوان نبض گرفت و  قبل از آن که از شقیقه

د و حرفی به زبان بیاورد، صدای شوک خارج شو

ی گوشش برخورد کرد و صدرا از پشت در به پرده

انعکاسش مانند فیلمی ترسناک در سرش به پخش 

 درآمد.  

 این جا می مونی تا آکامو بفرستیم بره!-
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امیرحسین   به خود آمده، وحشت زده به سمت در 

خیز برداشت که متوجه جسم سخت زیر پاهایش نشد 

ین افتاد. دست به زانو از درد آن نالید...اما به و  به زم

 سرعت از همان فاصله فریاد زد:

صدرا...صدرا خدا لعنتت کنه، با اون بچه کاری -

 نداشته باش. 

 چنگال هایش را به زمین سخت کشید و عربده زد:

 دست از سر آکام بردار بی ناموس.-

صدرا بی توجه به داد و بیداد پسر، سرخوش پله ها 

طی کرد و به کلید کف دستش زل زد. باید قبل از  را

رسیدن فریاد های امیرحسین به گوش آکام، تکلیف 

کرد. بنابراین در برابر نگاه او را هم مشخص می



 

Romanzo_o 2561 

هراسان نوا و خدیجه به سمت اتاق پسر گام برداشت 

 ای آن را قفل کرد.و کلید را درون در انداخت و با تقه
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نوید شوک زده از صدای قفل در از جا برخاست و 

 آکام ترسیده روی پاهایش سوار شد. 

پسرک به سمت در گام برداشت و انگشتانش را به 

 ای حلقه کرد و ناباور لب زد:ی نقرهدور دستگیره

 بابا.-

دستگیره پایین و باال شد اما در صامت در جای خود 

 باقی ماند. 
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 نوید به سمت آکام چرخید و پسر بهت زده خندید. 

 درو قفل کرده؟-

نوید بدون پاسخ، انگشتان گره خورده اش را روی در 

 کوبید. 

 بابا.-

صدرا منتظر واکنش از سمت آن دو، کمی از در 

 ذاشت. فاصله گرفت و مرموزانه خنده به لب گ

آروم باشید، تا فردا صبح که کارای رفتن آکام -

 درست بشه.

آکام نامفهوم از سخنان مرد، چندین بار سر به طرفین 

تکان داد و مردمک های لرزانش را به نوید دوخت و 

 پسر بدون توجه به آکام فریاد زد.
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 بابا باز کن در این آشغالی دونی رو!-

 ه بر سر آورد. ی نشان داد و نوید عربدصدرا توجه

 کثافت باز کن در این بی صاحاب خونه رو!-

مرد بی توجه به صدای پسرش، گوش تیز کرد تا از 

 آکام صدایی به گوشش برسد اما متوجه صدایی نشد.

خیال و سرخوش شانه باال انداخت و به سمت بی 

خدیجه و نوا که ترسیده در خود مچاله شده بودند 

 حرکت کرد. 

 کن، درست و حسابی غذا نخوردم. پاشو شامو گرم-

سپس پوزخندی زد، بی توجه به داد و بیداد نوید، از 

 قصد صدا باال برد.
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باید خوب جون داشته باشم واسه کشتن بابای یه -

 توله. 

آکام به در نزدیک شد، نوید را با دست پس زد و 

 جفت دستانش را مشت شده به در چسباند. 

هست، ضجه هاش  سجاده...دادیاره...هر کسی که-

 وقت ندیدن پسرش پر از لذته.

آکام چشم بست و دندان قروچه کنان، فک لرزانش را 

 به در چسباند. 

پونزده سال پیش نتونستم اما این بار یه جوری می -

زنمش که از شدت خون باال آوردن روونه قبرستون 

کنم بیان الشه بی وجودشو بشه...ننه باباشو خبر می

 جمع کنن.
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خدیجه با دلی خون شده، چشم روی هم فشرد و بی 

هایش ی روی گاز دست روی گوشتوجه به قابلمه

گذاشت تا صدای نحس صدرا که برای عذاب پسر، 

 آورد به گوشش نرسد. حرف ها را به زبان می

گرفتن امانت آفرین اما کرد برای در آغوش دل دل می

وجودانه پسرک بی نوا را به جنگ روانی صدرا بی

 کرد.دعوت می

گما هنور اون ساطور تیز رو داری؟ خدیجه می-

شایدم سرشو رو کنار همین حوض زدم و یه گوشه 

 چالش کردم. 
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نوید هراسان نگاه به آکام که سرخ شده مات در شده 

 بود داد. 

ز همین جا هم احساس دما و حرارت بدن پسر را ا

ی پیشانی و گردن آکام خبر از کرد. رگ برآمدهمی

داد و سیبک گلوی فشار باالی نشسته به جانش می

ی نفسشد و نوای بیپسر مظلومانه باال و پایین می

 داد. می

اش را از بی نفسی نفس های خط و خش دار که سینه

به درد انداخته بودند. راجع به چه کسی سخن 

 ت مرد بد طینت؟ پدرش؟ بت تمام عیارش؟  گفمی

کرد. اش تقالی دستان پدرش را میدستان یخ زده

اش از چکیدن قطره اشکی ناخودآگاه بر روی گونه

 چشم نوید دور نماند.
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راجع به مرگ پدرش، جانش، دنیای خوش 

غیرت ایستاده گفت و اوی بیاش سخن میکودکی

رش پدر را هایی که تیداد به هجمهتنها گوش می

 هدف گرفته بود!

پیشانی به در چسبانده، صدای پدر در گوشش پیچید  

 اش بیشتر به چشم امد.و ارتعاش چانه

 )جان بابا قورباغه؟(-

 ذارم کسی دستش به زندگیم برسه؟()مگه می

اش با هم به مغز اشک دیگری چکید و یاد و خاطره

 هجوم آورد. 

شه، ولی تو خوام دنیا نبا)به جان خودت که می-

 باشی...قتل نبوده(
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 ی پدر و باز صدایش!دستان دراز شده

 )بغلت کنم؟(-

 دارش.موهای خیس و آشفته و تن تب

)بمیرم واسه بابا گفتنت! ببخشید که نتونستم اندازه -

 لیاقتت باشم برات.(
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آکام ناباور سر تکان داد و برگشت پدرش را خواستار 

 شد. 
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شد و پدرش را شد اگر االن از خواب بیدار میچه می

شد اگر همه چیز مانند دید؟ چه میدر خانه می

 شد؟کابوسی ترسناک می

فهمه بچه دزدی فقط دستم بهش برسه! اون وقت می-

 چه تاوانی داره، مرتیکه قاتل بی سر و پا. 

 ی ظریفی آمد و سپس فریاد صدرا!گریهصدای 

ببر صداتو نوا، گورتو گم کن تو اتاق تا نزدم -

 ات بیفته رو دستمون. جنازه

 آکام با نفسی عمیق به خود آمده از در فاصله گرفت. 

صدای فریاد او را به خود آورد. به در خیره شد و نیم 

نگاهی به نوید که مغموم کنارش سر به زیر انداخته 

 انداخت. بود،
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 او ضعیف نبود!

گفت، همیشه همیشه پدر با اطمینان از او سخن می

 کرد...مستقل بارش آورده بود.حمایتش می

پشت دست محکم به زیر چشمانش کشید و 

ی آخر مرد باعث انگشتانش را درهم گره زد و جمله

 طغیانش شد. 

 اون مردک حرومزاده رو چه به بچه خواهر من؟-

رای اولین بار روی در نشست و مشت سنگین آکام ب

از صدای وحشتناک آن، لبان صدرا به یک دیگر 

 دوخته شد. 

ببند دهنتو عوضی...دعا کن من از این اتاق بیرون -

نیام صدرا! دعا کن چشم به چشمت نیفته نجس بی 
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 ات بهارم که خانوادهخاصیت، وگرنه بالیی سرت می

 حالت هر چی زار بزنن کم باشه.

 رت نالید:نوید با حس

 کنیم.با خوشحالی جون دادنشو نگاه می-

ی درهم پسر نگاه داد و آکام شگفت زده به چهره

صدرا با لذت از دراوردن صدای پسر، گازی به سیب 

ش را نمایش سرخ در دستش زد و دندان های کریه

 گذاشت. 

ای قبل نوا هم مانند بقیه از دست مرد فرار کرده دقیقه

ود و تنها خدیجه مانده بود و مرد و به اتاقش رفته ب

 مریض نشسته در سالن خانه.
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 ی دندان کشید وصدرا با نیشخند نوک ناخن به گوشه

 با لبخند به جلز و ولز پسر گوش داد. 

کنی، سر با همون ساطوری که گوه خوری می-

زنم. اسم بابای من مقدس تر از چیزی که خودتو می

 توی کثیف به دهنت بیاری. 

مشت دیگری با تمام قدرتش به در زد و با انگشتانی 

مشت شده به جلو خم شد، طوری که رگ های 

 بیرون زده گلویش، خوف را به جان نوید راه داد. 

کشمت بی بته...زنده به گورت یکشمت صدرا، ممی-

کنم نسناس و بعدش خیلی راحت، جون دادنتو می

کنم. لجن تو رو چه بابای من؟ قاتل تویی تماشا می
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بدبخت! قاتل تویی و اون خانواده ات که روح دوتا 

 بچه رو کشتید.

مشت دیگری به در کوبید و ترک بزرگی روی در 

 اتاق نوید انداخت. 

یی بی شرف...باعث و بانی غم تو قاتل مامان من تو-

 ی. دل بابای من توی کریه

ای دیگر کشید و در اوج خشم قطره اشکی از عربده

 اشی سرخ شدهجنس ناتوانی و غضب به روی گونه

 چکید. 

باعث و بانی بی مادری من تویی! باعث و بانی تمام -

 حسراتم تویی کثافت.

ای مات نوید با درد چشم بست و صدرا لحظه

ی آخر پسر شد. مات فریادی که کل خانه را فرا جمله
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کرد. گرفته و با قدرت به در و دیوار اصابت می

خدیجه با درد دامن به چنگ کشید و به یاد آفرین و 

اش چشم بست، کاش بود و شیر خون بر زمین مانده

 دید. پسرش را می

ی پر آکام با حرص و بغض و خشم دست روی سینه

شت دیگری به در کوبید، هرچند تپشش گذاشت و م

 کم جان تر!

ذاری غیرت من ناموس، چیزی که تو اسمشو میبی-

ذارم فالکت...تویی که خواهرتو از بین عروسک می

ی عقد حق هاش بیرون کشیدی و انداختی سر سفره

 زر زدن نداری. و
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ای بی جانی عربده زد و حلق به سوزش افتاد. سرفه

افتاد. نوید ترسیده به سمتش کرد و کنار در روی زانو 

 رفت و کنار او نشست. 

 ازت متنفرم صدرا یعقوبی...متنفرم! -

دست باال آورد که درد عصبی که مچش را فرا گرفته 

 بود، توان را از جانش گرفت. 

 ذارم. ات نمیدستت به بابای من بخوره، زنده-

با همان دست دردناکش به در ضربه زد و مردانه 

 ضجه زد.

روح مادری که هیچ وقت احساسش نکردم، قسم به -

 ریزم.خورم خونتو میمی
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انگشتانش را به دور مچ دردناکش حلقه کرد و تن 

اش را به در چسباند. صدرا از جا برخاسته جمع شده

ای ترس را به خود را به در اتاق نزدیک کرد و با تقه

 جان دو پسر کم سن و سال ریخت. 

 منو تهدید می کنی بچه جون؟ -

آکام با صدایی دو رگه که جان خود را از دست داده 

 خندید.بود، تلخ 

 من از خون خودتم...دایی.-

 صدرا سکوت کرد و آکام غرید:

 پس برام کاری نداره نابودیت. -
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بابات بد خطایی کرد با بردنت آکام، بد اشتباهی کرد -

به حرف دایی عوضیش گوش داد واسه فراری دادن 

 تو! 

پسر آب دهان فرو فرستاد و همچنان با همان صدای 

 گرفته گفت:

که بدبختم کنید؟ که به اجبار  ذاشت بمونممی-

دومادم کنید؟ بابای من تا حاال صداش برام بلند 

نشده...تا حاال دست روم بلند نکرده تو بدترین 

ذاشت که بمونم پیش شما حیوون ها؟ که اشتباهم...می

 نابودم کنید.

 نوید با حسرت به  پسر مقابلش نگاه دوخت. 

ی کرده بود گونه زندگهم سن و سال بودند اما او چه

 گونه زندگی کرده بود!و خود چه
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لی به الالت گذاشته که شدی این! وگرنه همون لی-

 که مرد بار میومدی نه یه پسر بچه زر زرو.

آکام با خشم ناخن های کوتاهش را در پوست دست 

 فرو برد و پلک روی هم کوباند. 

نفس خسته راه ریه هایش را طی کرد تا به جنگ با 

 بر نخیزد. دیگر جان جدال نداشت.مرد پشت در 

نفس فریاد و دفاع نداشت. مرد پشت در خود شیطان  

رجیم بود. چشم گشود و نگاهش به نگاه پسر افتاد. 

اتصال نگاهشان را قطع کرد و سمتی دیگر را برای 

 نشستن نگاهش انتخاب کرد.

از هر چه که به ان مرد تعلق داشته باشد، نفرت  

 داشت.
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سکوت گذشت و سپس باز صدای نکره دقیقه ای در  

 مرد روی اعصاب پسر رفت.
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امروز قرار بود خودمون بیایم دنبالت...این چند وقتم -

و بسته بود، وگرنه حال بد خاتون دست و پامون

 ت.زودتر از این ها اومده بودیم پی

ی مرد بیش از پیش روی مغز زخند موذیانهصدای پو

 پسرت رفت. 

خودت دست به کار شدی دیگه! به نفعمون شد. -

ات رو پیچیدی طوری بابای حرومزادهدونم چهنمی

ده از صد کیلومتری دونم اجازه نمیوگرنه خوب می
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این شهر رد بشی. انتقام تمام این سال ها رو از قطره 

 کام.ی خونش در میارم آبه قطره

عذاب وجدان را در عین بی وجدانی به جان پسر 

 روانه کرد. 

چه خوب که شریک اصلی این کار پسر خودش -

 شده. 

آکام دیگر جانی برای فریاد نداشت. دیگر جانی برای 

 دویدن و نرسیدن نداشت. 

مقصر اصلی این ماجرا بی چون و چرا خود بود. نباید 

 سپرد.میآمد! باید به حرف پدر گوش می

اشتباه بزرگی کرد و کاش تاوان این اشتباه با جان  

پدرش نباشد که آن زمان بی شک قبل از پدر خود 

داد. دلش برای پنجشنبه و جمعه هایی که با جان می
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رفتند تنگ شده پدرش فارغ از هر حال بدی بیرون می

 بود. 

داد تا باز هم با کل مدت زیادی نگذشته اما جان می

رش پی اس  بازی کند و زمان زیادی نبود اما کل با پد

 کرد.ی جانش تقالی صدای پدرش را میذره ذره

دانست که کاش این ماجرا تمام شود و آن وقت می 

گونه قدرش را بداند. کاش تمام شود و آن وقت چه

 مانند او تمام خود را برایش بگذارد. 

 می پدر و پسری بود! با هرابطه شان فرای یک رابطه

رشد کرده بودند و با هم زندگی کرده بودند. همه 

چیزشان در کنار هم بود. هیچ کس نبود و آن دوکنار 

 هم بودند. 
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نوید با دیدن حال پسر دست روی زانوی او گذاشت 

و آکام در حرکتی ناخودآگاه از نوید فاصله گرفت که 

 غباری به پهنای غم روی نگاه پسر نشست. 

 حق داری فاصله بگیری.-

� � � � � � � 

  

638 

نیم نگاهی به در سفید انداخت و با صدایی گرفته به 

 تخت اشاره زد. 

برو بشین اون جا...شنیدن حرف های اون آدم هیچی -

کنه، نوزده سال من و مامان، پونزده رو درست نمی

کتک با داد و  سال نوا این روزا رو گذروندیم. با
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شه...اصال فحش و بی احترامی! این مرد عوض نمی

 گذره. اش میزندگیش با آزار خانواده

ولوم صدا پایین آورد تا سخن هایش به گوش مرد 

 نرسد. شاید هم لقب مرد برای صدرا سنگین بود!

 گذرونیم. همه مون به امید خالصی این روزا رو می-

 د و با بغض خندید. نگاه بارانی آکام را تماشا کر

بابای من، بابای تو نیست آکام! بابای من غرورمو -

شکونه و بابای تو حتی همیشه جلوی جمع می

 بره. صداشو برات باال نمی

مکثی کرد، از جا برخاست و به روی صندلی میز 

 تحریرش ولو شد. 
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دونی اگر بابات، بابام بود، احتماال روزی چند می-

 خوندم.میوعده نماز شکر 

با سرانگشتانش به روی زانو طرح های متفاوت کشید 

 و لب جلو داد. 

خوشا به سعادتت که همچین پدری داری! آدمی که -

تو اوج بچگی و جوونی پای یه نوزاد بمونه...به نظرم 

ستودنی! نه فقط موندن بلکه مونده و به بهترین نحو 

 ممکن هم بزرگت کرده.

 ه آکام اشاره زد. خندید و به انگشت سبابه ب

یه نگاه به خودت بنداز و یه نگاه به من که سه سال -

 ازت بزرگترم. 
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آکام نگاهش روی پسرک مغموم نشست و نوید 

ی اتاق که مهتاب به روی آن نشسته نگاهی به پنجره

 بود انداخت. 

 کنم. بذار گورشو از خونه گم کنه، یه کاریش می-

ی پسر از جا پرید و به آکام با بخش آخر جمله

ی آکام به روی تن پسر، سمتش رفت. با افتادن سایه

 نوید سر باال آورد و آکام را تماشا کرد. 

 یعنی راهی هست؟-

نوید به سرعت کف دست روی دهان آکام نهاد و 

 نالید:

توروخدا، جفتمون رو به گند نکش! صدات بره -

 بره.نو میبیرون، قبل از تو سر م
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آکام حیرت زده از ترس پسر سر تکان داد و نوید 

 هول کوچکی به تن پسر داد تا به روی تخت بنشنید. 

با نشستن پسر، نوید صندلی را مقابل او کشاند و در 

اثیر ت برابر آکامی که هیجان زدگی روی تپش قلبش

 گذاشته بود، با صدایی آهسته لب زد:

 تونم موبایل جور کنم یا نه!بذار بره، ببینم می-

 آکام نگاه به در داد و زمزمه کرد:

 سدر که بسته-

اش گرفته بود، نوید که از عجول بودن پسر خنده

 گفت:
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 آکام جان، یکم عجله نکن. -

آکام سکوت کرده با یاد امیرحسین، به سرعت سر به 

 سمت نوید چرخاند. 

 امیر چی شد؟-

 نوید شانه باال انداخت و پاسخ داد:

 دونم، احتماال اونم یه جایی مثل ما گرفتار شده.نمی-

 بالیی سرش نیارن؟-

نوید با دریافت نگاه نگران آکام، لبخند امید بخشی 

 زد.

 نگران نباش، قاتل نیستن. -

 آکام با پوزخند غرید:

 کمم ندارن. -
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به لب نیاورد و سکوتی سنگین میانشان نوید سخنی 

 حاکم شد.

آکام زانوهایش را در آغوش گرفته، نگاه در در اتاق  

 ی پسر چرخاند. ساده

اتاق چیز خاصی نداشت که بخواهد نگاهش را جلب 

کند. یک اتاق با وسایل چوبی، معمولی! لب با زبان تر 

 کرد و نگران پشت سر به دیوار چسباند.

دانست! در انتظارش است...واقعا نمی دانست چهنمی 

هایش به روی صورت سردرد عجیبی داشت و چشم

 کردند.سنگینی می

جفت دستانش را باال آورد و محکم به روی  

ای از سردردش کاسته  نشد. چشمانش فشرد اما ذره

 تهوع هم به این حال  اضافه شده بود. 
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 خوبی؟-
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 آکام کالفه سر از دیوار کند و با صدایی گرفته لب زد:

 مسکن داری؟-

ای صدا از جا برخاست و از کمد جعبهنوید بی

کوچک درآورد و و بسته قرصی را از داخل آن 

 برداشت و به سمت آکام گرفت. 

 آب نیست. -

ی قرص گره خورد و انگشتان پسر به دور بسته

 ی کوچکی کرد. سرفه
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 مهم نیست، ممنون.-

 خواهش!-

یک دانه قرص را درآورد و بدون آب روی زبان 

گذاشت و باز پشت سر به دیوار چسباند، تهوع امانش 

 را بریده بود.

اش هم بازی از روز قبل هیچ نخورده بود و معده 

 درآورده بود. 

خور، شاید گشنگی فشارت رو انداخته شکالتو ب-

 باشه. 

م ی شکالتی که به آکاسپس قبل از پسر، خود بسته

 داده بود را گشود و به سمت او گرفت. 

 بخور یکم. -
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ای از شکالت را کند و روی زبان گذاشت و آکام تکه

پس از چند ثانیه با پیچیده شدن طعم خوش شکالت 

 در دهانش، حالش بهتر شد. 

 احتماال فشارم افتاده. -

 نوید متاسف سر تکان داد.

 ببخشید کاش هیچ وقت همچین ادمی بابام نشد. -

 تقصیر تو چیه؟-

 نوید سکوت کرد و آکام افزود:

ن های افتادمگه وقتی بابام یا مامان تو چنین خانواده-

 گناهی داشتن؟ 

 مکثی کرد و حالی بد افزود:
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چهارده و پونزده ساله مگه بابای سیزده ساله و مامان -

 من گناهی داشتن؟

 نوید ناراحت سر به زیر انداخت. 

آدم کثیف همیشه کثیفه، چه برای خواهرش، چه -

 ی یه خانواده دیگه.اش و چه برای بچهبرای بچه

 :�فهمدمهسا عادلی| آشفتگی مرا دارَوگ می�

� � � � � � � 

  

640 

نوید باز هم تنها با سکوت به نوک انگشتان خود زل 

 زد و انگشت هایش را در کف پا جمع کرد. 
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تقصیر هیچ کدوممون نیست...تقصیر آدم های -

 عوضی که ما رو تو این زندگی انداختن. 

 با صدایی نوید از جا پرید و کنار پنجره رفت.

دقیقه ای طول کشید و هنگامی که نگاهش به سر  

خیابان و رنگ نگاه ماشین افتاد، لب گزیده و در فکر 

 به سمت در رفت.

 مامان. -

خدیجه که خود کنار در آمده بود، پس از رفتن صدرا 

 به کنار در رفت و جانش را پیش کش پسر کرد. 

 جان مادر؟-

 مامان کلید هارو برده؟-

 خود را به گوش پسر رساند. خدیجه مغموم صدای 



 

Romanzo_o 2594 

مادر برده به خدا، هیچی نذاشته، در خونه رو هم -

 قفل کرده. 

نوید با حرص پلک روی هم گذاشت و خدیجه 

 افزود:

 بگردم الهی آکام جان مادر گشنته؟-

آکام سکوت کرد، نه که بخواهد بی احترامی کند! 

 پاسخی برای به زبان آوردن نداشت. 

 وبایل جور کنم. مامان من باید یه م-

 ای به در زد و گفت:خدیجه ترسیده تقه

نوید جان قربونت بشم، تازه خوب شدی پسرم. این -

 نامسلمون بفهمه باز میفته به جونت. 
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مامان مهم نیست، باید به بابای آکام خبر -

 دونی بفرستنش چی می شه مامان؟بدیم...می

 خدیجه به تاسف سر تکان داد و لب زد:

 کار کنم؟دونم. اما چیمادر...میدونم می-

نوید سکوت کرده به میان  اتاق بازگشت و به آکام 

 نگاه دوخت. پسرک ناامید لب زد:

 راهی نیست؟-

اش نوید پاسخی به سوال آکام نداد و کنار پنجره

 رفت.

شد و با زور تنها او اصال این پنجره به سختی باز می 

 شد.باز نمی

 خت و گفت:نیم نگاهی به آکام اندا 
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بیا کمک، این پنجره باز نمی شه یه جوری باید -

 بازش کنیم تا من بتونم یه کاریش بکنم. 

آکام از جا برخاست، نوید را کنار زد و زورش را 

ای پنجره در روی پنجره ریخت، اما بدون هیچ نتیجه

 خود صامت و بدون حرکت ماند.جای 

ای دیگر کرد و با دست جلوی دهان رو به آکام سرفه

 نوید گفت:

 سیخی چیزی نداری؟-

 نوید متفکر سر چرخاند  و دست به زیر چانه کشید. 
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 سیخ نه اما خط کش آهنی چرا!-

 آکام سر تکان داد و گفت:

 بیارش پس.-

ی خط کش هایش را درآورد نوید از زیر تخت جعبه

 و آکام با خنده گفت:

 قدر مرتبی تو!چه-

ی خط کش ها را به نوید در سکوت لبخند زد و جعبه

سوی آکام گرفت. آکام خط کش آهنی را برداشت و 

به زیر چهارچوب پنجره انداخت و با نیم نگاهی به 

 سمت نوید گفت:

 تو دستیگره رو بگیر و بکش.-
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د. شنوید دستگیره را گرفت و آکام به کارش مشغول 

خود هم دست دیگرش را روی تیزی پنجره نشاند و 

با تمام قدرت سعی کرد پنجره را بگشاید. پنجره کمی 

 به روی چهارچوب کشیده شد و آکام شیرین خندید. 

 شه یکم بیشتر تالش کن. داره باز می-

نوید قدرتش را در بازوهایش ریخت و به پنجره فشار 

 گشوده شد.  آورد و با چند مشت به روی آن پنجره

 ایول باز شد. -

صدای آکام در عین شادی، آرام بود. نوید به لبخندش 

ش ی مقابلی خانهعمق بخشید و کنار پنجره به پنجره

ی تنها یک ماشین خیره شد. عرض کوچه به اندازه

ی دو ساختمان با یک دیگر به شدت کم. بود و فاصله

 ی پنجره نشست و مضطرب نگاهی بهنوید روی لبه
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این سو و آن سوی کوچه انداخت تا از نبود پدر 

 مطمئن شود.
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اش را روی دهان گذاشت و انگشت شست و سبابه

آمد ی پسری پشت پرده به چشم میسوتی زد. سایه

اما پسر متوجه نوید نشد. پسر جوان کالفه از پنجره 

فاصله گرفت و با به یادآوردن لیزری که چندی پیش 

با دوستانش تهیه کرده بود، به سمت کوله پشتی 

جینش روانه شد و لیزر کوچک را از جیب آن درآورد 

و باز به جای قبلی برگشت و لیزر را روی پنجره 

گرفت. پس از چند ثانیه در پنجره با شتاب باز شد و 
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سر در چهارچوب ی رفیق هم سن و سال خود پچهره

 پنجره نمایان شد. 

 چته نوید؟-

نوید انگشت جلوی بینی نهاد و سر جلو برد که آکام 

 هراسان گفت:

 نیفتی.-

 نوید با خنده به آکام نگاه دوخت. 

 شه فاصله کمه. نگران نباش، بیفتمم چیزیم نمی-

آکام سکوت کرد و نوید سر به سمت رفیقش 

 چرخاند. 

 دی بهم؟قرض میآیدین موبایلتو یه شب -

 ای مکث گفت:پسر با لحظه
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خوای؟ امشب الزمش دارم موبایل خودمو حتما می-

اما یه زاپاس دارم، بخوای اونو میارم برات، اونم مثل 

 موبایل خودم هست فقط موبایل قبلیمه. 

نوید با شتاب سر تکان داد که موهای فرش به جلوی 

 جنگل های سبزش ریخت. 

آریش بذاری گوشه ندازه، میهمونم کارمو راه می-

 پنجره آیدین؟

 آرم دم خونه!چرا پنجره؟ می-

 نوید به سرعت گفت:

 نه..نه بیارش همین جا بده دستم.-

آیدین انگشت شست به عالمت الیک نشان داد، 

 خواست از پنجره دور  شود که آکام  صدا باال برد.
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 هی آقا پسر!-

 آیدین به آکام نگاه دوخت و او گفت:

رو  اششه بگیری واسه موبایلت من هزینهیه نتم می-

 دم. بهت می

 حله-
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آیدین از پنجره دور شد و اکام دل نگران به دیوار 

 ی پنجره تکیه زد. گوشه

 برات دردسر نشه؟-
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به زبان آورد جمله را نسبت به پسر مقابلش و نوید با 

ی فرو رفته در تاریکی، بی قید شانه تماشای کوچه

 باال انداخت. 

نهایتش کتک؟ خب بزنه. ما که عادت کردیم، اینم -

 شی. روش! حداقل تو مثل ما بدبخت نمی

 شه؟چرا مادرت جدا نمی-

ی نوید لب با زبان تر کرد و جفت دستانش را لبه

پنجره نهاد. سر به سمت آکام چرخاند و او را از نظر 

 گذراند. 

مادرم نیست! مگه جدا شدن زنی مثل خدیجه مامان -

که کسی پشتش نیست راحته؟ سه سالم بود که مامان 

خودم از دست صدرا فرار کرد. کم و بیش خانواده 
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اش پشتش بودن و از سر بچگی مثال عاشق صدرا 

 رشم نگاه نکرد.شده بود، رفت و پشت س

 به تاسف سر تکان داد و بغض کرده افزود:

قدر کتکش قدر اذیتش کرد، انمامان خودمم ک ان-

 گه.زد...بچه بودم اما هنوز که هنوزه بهم می

 بینیش؟می-

ای پلک روی هم نوید با یادآوری مادرش، لحظه

 گذاشت.

مامانم از ایران رفت...رفت لندن، ایرانی بود و بعد از -

 ایی درسشو خوند و رفت. جد

 تورو ول کرد؟-

 آکام شگفت زده پرسید و نوید خندید.
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خیلی تالش کرد منو ببره، خیلی تالش کرد که منو -

رم بگیره، بار آخر خودم گفتم که بره! منم می

رم اما االن مامان و نوا کنم و میپیشش...یه روزی می

شون تونم رها کنم. من دوتا مامان دارم و جفترو نمی

 رو دوست دارم. 

 مکثی کرد و عمق بیشتری به لبخندش داد. 

 زنم...پنهونی از صدرا.با مامانم حرف می-

 ی نوید، لب زد:آکام با اتمام جمله

 گی؟بهش بابا نمی-

نوید با حرص و کالفه، انگشت میان موهای فر خود 

 فرو برد و آن ها را به هم ریخت.
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آدم نیست؟ ی مقدس بابا برای اون حیف کلمه-

 صدرا با بابای تو یکی که من بهش بگم بابا؟
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آکام با یادآوری پدرش لبخند کمرنگی زد و زمزمه 

 کرد:

گل بابای من از زمین نیست...هیچ وقت...هیچ وقت -

مهربون. قدر آروم و طور اننتونستم درک کنم چه

وقتی موضوع مامان رو فهمیدم و از خونه رفتم، 

هیچی بهم نگفت، توهین نکرد اما سوختم از همون 

 حرف نزدنش.
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عصبی از آن روزها جفت دستانش را محکم بر روی 

 صورت کشید. 

خدا دوست داره که همچین بابایی بهت داده حتی -

 بدون مادر! از این جا به بعد قدرشو بدون.

ن طوالنی شد و هر کدام در تفکری به شاسکوت بین

 بردند. آکام به نوعی و نوید هم به نوعی!سر می

 نوید؟-

نوید با شنیدن صدای رفیقش باز از پنجره خم شد و 

 آیدین گمراه سر بلند کرد.

 رسه.قدم نمی-

نوید سردرگم نگاه چرخاند، ناخودآگاه با دیدن 

صندلی که همیشه پیرمرد همسایه مقابل خانه 
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نشست، چشمانش برق گذاشت و به روی آن میمی

زد و دعایی نثار جان پیرمرد کرد که امشب صندلی 

 خود را جا گذاشته است. 

اون صندلی رو بیار برو روش، فقط مراقب باش کله -

 پا نشی. 

آیدین با خنده سر تکان داد و صندلی را از مقابل 

ی اتاق نوید آورد. پا ی خودشان به زیر پنجرهخانه

ای برای حفظ تعادل حرکتی روی آن گذاشت و لحظه

نکرد و با ایجاد تعادل، دست دراز کرد و موبایل را به 

سمت نوید گرفت. پسر جوان به سرعت موبایل را در 

 هوا زد و آیدین با لق زدن صندلی روی زمین پرید. 

کنم دمت گرم، فقط قربونت بین رفیق جبران می-

 ات؟خودمون بمونه...کی بیارم بر
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آیدین جفت انگشتش را کنار شقیقه نهاد و چشمک 

 زد. 

قربونت داداش، نیازی ندارمش هر وقت خواستی -

دانشگاه بیارش برام. نگران نباش بین خودمون 

 مونه. می

سپس آیدین با شیطنت در حالی که به سمت خانه 

 رفت گفت:می
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 پاور پوینت کنفرانسو انجام بده، بشه جبرانش. -
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نوید سر به عقب انداخته خندید و موهای فرش پسر 

 در چشمانش ریخت. 

 سگ خور...با خودم، باشه. -

ای کرد و پس از تکان آیدین در سکوت تنها خنده

دادن دست در هوا وارد خانه شد. نوید به سرعت 

ا روشن کرد، سرانگشت بر پنجره را بست و موبایل ر

ی لمسی موبایل کشید و آن را باز کرد. روی صفحه

 سپس با نیم نگاهی به آکام گفت:

 زنی؟زنگ می-

پسر با شدت سر تکان داد که نوید موبایل را به 

سمتش گرفت. پسر موبایل را گرفت و با نهادن 

 ی پدرش را گرفت.ای پلک بر روی هم شمارهلحظه
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عینک را روی چشم جا به جا کرد و لپ تاپ را روی 

پاهایش به جلو کشاند. با صدای موبایل به سرعت با 

حس آکام بودن، آن را از روی نشیمن چنگ زد که با 

ی خراسان چهره درهم کرد و زبان در دیدن شماره

دهان چرخاند. خواست جواب ندهد، موبایل را از 

ل کشید. موبای خود دور کرد که حسی به قلبش پنجه

را باز به خود نزدیک کرد و ناخودآگاه سر انگشت به 

ی موبایل کشید و تماس برقرار شد. روی صفحه

صدای نفس های آشنایی پشت خط پیچید و قبل از 

آن که سخنی به لب بیاورد، با رسیدن صدای جانش 

 از پشت خط مات ماند. 

 بابا.-
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ان لرز آکام با بی صدایی پدر، چنگی به جینش زد و

 لب زد:

 بابا توروخدا جواب بده. -

دادیار به سرعت و بی توجه به شکستن لپ تاپ آن 

 را روی کاناپه انداخت و شتاب زده از جا برخاست. 

 این ش...شماره مشهده آکام؟ -

آکام که متوجه بهت زدگی پدرش شده بود، دست به 

روی پیشانی خیس از عرقش کشید و نفس بریده لب 

 زد:

 ان.بابا ج-

دادیار بی توجه مشت آرامی به دیوار کوبید و صدا 

 باال برد.
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جواب منو بده! کدوم گوری بودی از صبح جوابمو -

 ای؟دی؟ این شماره کدوم خراب شدهنمی

آکام ترس را کنار فرستاد و پلک روی هم گذاشت که 

 رق از پشت چشمانش سرازیر شد. ع

 تونم حرفگم، من نمیبابا گوش کن ببین چی می-

رستم. فبزنم...باید زود قطع کنم، یه لوکیشن برات می

 بابا...بابا...

نفس کم آورده دست روی سینه گذاشت و سعی کرد 

اش را آرام تر شود. با نفسی عمیق درد پیچیده در سینه

 نادید گرفت و لب زد:
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من نرفته بودم کیش، من اومدم مشهد، اومده  بابا-

 بودم سر خاک مامان.

دست روی لبانش گذاشت و با درد چشم بست. 

دادیار با سستی دست به ستون میان خانه گرفت تا 

العملش اوردن نام آکام پخش زمین نشود و تنها عکس

 توانست باور کند، سخنان پسرک را!بود، نمی

 آکام!-

 رفته، سر به  دیوار کوباند. آکام لب به دندان گ

بابا...بابا توروخدا فقط گوش کن، ببین صدرا...صدرا -

 و داداشش...

ی پسر گیر افتاده و باعث نفس لرزان میان سینه

ی شدید آکام شد. حلقش خشک شده بود و سرفه

نیاز به نوشیدن آب داشت. مشت به روی سینه کوباند 
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تا پدرش را نترساند اما دادیار پشت خط از نام صدرا 

اش از تپش افتاده، ی آکام مرد. قلب در سینهو سرفه

آمد! باید به خاطرش می پژمرده شده بود. باید به خود

 آمد. آکامش به خود می

جان بابا...پسرم آروم باش، آروم باش  بگو چی شده -

 بابا! 

 آکام با چندین نفس عمیق باز به حرف آمد. 

اینا منو گرفتن بابا! بعد آوردن خونه خودشون، منو -

تو اتاق پسرش زندونی کرده از امیر خبر ندارم. بیا 

  خواد.بابا...بیا می

ی ی لرزانش گرفت و ادامهبغض کرده دست به چانه

 سخنش را به زبان آورد. 

 خواد منو بفرسته افغانستان بابا، فقط بیا!بیا می-
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سکوت برای دادیار معنای مرگ گرفت و از پا 

مرد باال آورد.  افتادگی در لحظه پرچمش را برای

صدرا چه با پسرکش کرده بود که این  طور لرزان 

 گفت:سخن می

، بابا فرسته...توروخدا بیابابا گفته منو فردا صبح می-

کشم. به خدا خودمو منو بفرسته اون جا خودمو می

 کشم بابا. می

 پسرک بی توجه به وجود نوید، نالید:

دم هرچی بگی بابا غلط کردم، فقط بیا...قول می-

 گوش بدم، فقط بیا دنبالم بابا. 
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 نفس بریده هق زد.

 منو بین این آدما ول نکن بابا. -

پسرک چرا متوجه نشد که آرام تر بگوید؟ چه 

سکوت نکرد و نترسید از سکته کردن پدرش؟ دادیار 

اش اش را به دیوار چسباند و حیران تن سنگین شده

گفت؟ از، از مات سفیدی مقابلش شد، پسرک چه می

دانست که جان گفت و نمیبین بردن  خود سخن می

 مرد است؟

گی؟ این چه چرت و پرتی که به آکام...چی می-

 اری.دهنت می

ای از پسرک سکوت کرده دست به بینی کشید و ناله

 زور خستگی از میان لب هایش خارج شد. 
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اید قطع کنم...ببین یه بابا برسون خودتو، من ب-

 فرستم.لوکیشن برات می

دادیار به سرعت از جا برخاست و گوشی به دست 

 چنگی به سوییچ روی اپن زد.

 حالی؟قطع نکن...قطع نکن پسرم. بابا چرا بی-

 بابا.-

 توجه به آسایشآکام نالید و دادیار برای اولین بار بی

 همسایه ها عربده زد. 

این طوری بی حال صدام نزن بچه...من برسم اون -

تونه در جا که صدرا رو کسی از زیر دستم نمی

 ام نده. بیاره...این طوری صدام نزن آکام، سکته

 آکام ترسیده لب زد:
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خوبم بابا...خوبم به خدا، فقط بیا اون وقت بهترم -

 شم.می

ی به پوشش لباس های راحتی تنش نکرد دادیار توجه

 مان طور از خانه خارج شد. و ه

 میام بالگردونت بشم، میام پسر بابا.-
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این جا همه چی عجیب غریبه بابا! هیچی شبیه -

 زندگی خودم نیست. 
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دادیار هول زده در ماشین را گشود و عصبی خود را 

 . به روی صندلی انداخت

 دردت به جونم پسرم، دردت برای من بابا!-

با صدایی اکام موبایل را از گوش خود فاصله داد با 

 دیدن شارژ رو به اتمام ان هراسان گفت:

کنم شه، قطع میبابا باتری این موبایل داره تموم می-

 سریع برات بفرستم.

ی سخن به پدرش نداد و قطع کرد، نوید سپس اجازه

کرده، برپا زد به دنبال شارژر  هم مانند او خوف

 خورد. آکامدانست به موبایلش  میموبایل خود که می

ی به سرعت وارد پیام رسان شد و با سیو کردن شماره

 پدرش، لوکیشن فرستاد که نوید شتاب زده گفت:

 کنه.آدرسم بفرس، کار از محکم کاری عیب نمی-
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ان یسر تکان داد و با دستانی مرتعش، آدرسی که از م

 لبان نوید خارج شد را برای پدر یادداشت کرد.

بالفاصله پس از ارسال پیام، موبایل خاموش شد و  

 آکام نفسی راحت از سینه خارج کرد. 

در همان لحظه نوید شارژر موبایلش را پیدا کرد و 

سرخوش آن را به آکام نشان داد و پسر در اوج 

آورد. ی امیدی خنده به لب ناامیدی با دیدن روزنه

اکام موبایل را شارژ زد و نگران از حال دادیار به 

پنجره چشم دوخت دادیار برخالف او ماشین را با 

 ای پارک کردسرعت گوشه

و بی حواس از قفل کردن یا نکردن آن به سمت  

ی در شتاب ساختمان دوید، با دیدن باز بودن گوشه

 زده وارد شد و منتظر آسانسور نماند.
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و آز پا روی هر کدام از پله ها  با حرص و خشم 

 کوباند و آن ها را طی کرد. 

اش اش نشان از کم آوردن سینهخس خس سینه

 داد.می

 ای که مملوء از درد روزهای سخت بود.سینه 
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واحد مملوء از رنج و آزار و تیره بختی! مقابل 

ابوالفضل به سرعت دست باال برد و چندین بار و 

 پیوسته دست روی در کوباند.
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ی ی شگفت زدهبه ناگهان در گشوده شد و با چهره 

 آرام رو به رو شد.

نفس نفس زنان دست روی سینه گذاشت و حالت  

 تهوع شدیدش را به سختی پس زد.

 تپش قلبش سر به بیابان گذاشته رنگ از چهره پرانده 

اش، آرام را در مرحله اول حیرت بود و آشفتگی چهره

 زده و سپس هراسان ساخت. 

 دادیار خوبی؟ چی شده؟ این چه وضعی؟-

 با لکنت به جا مانده از نفس گیر کرده در گلو نالید:

 اب...ابوا...ابوالفضل هست؟-

 نفس عمیقی گرفت و خش صدایش آرام را ترساند. 

 صداش کنم، رفته حموم.آره...آره عزیزم، بیا تو -
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ی او دست به سمت بازوی دادیار برد و تن گر گرفته

را داخل خانه کشاند. رنگ کبود دادیار و رگ 

اش برای ترساندن آرام کافی ی گلو و پیشانیبرآمده

 بود. 

 بیا تو ببینم چی شده آخه!-

دادیار خود را درون خانه انداخت و آرام به سمت 

ر دادن او، مرد از حمام حمام رفت که قبل از خب

ی تن پوش را خارج شد و در حالی که کمربند حوله

زد سر باال آورد که با نگاه دودو زن دادیار رو گره می

 به رو شد و دست به روی کمربند خشک شد. 

 دادیار؟ چی شده؟-

دادیار که به سختی خود را سرپا نگه داشته بود، به 

ی حالی دادیار ابوالفضل نزدیک شد. مرد که متوجه ب
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و ی اشده بود، جفت دستانش را باال برد و روی شانه

 گذاشت. 

چی شده پسر؟ دادیار؟ جون به لبم کردی د بنال -

 دیگه!

دادیار دست روی سینه گذاشت تا نفس باال بیاید و 

حداقل بتواند موضوع را برای ابوالفضل توضیح دهد. 

ی طرفین ای جفت دستانش را به روی شقیقهلحظه

 سرش نهاد و به حال خود لب زد:
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تو داشته آروم باش...آروم باش تو باید هوای بچه-

 باشی...آروم باش سجاد.
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سجاد بود...در تمام تنهایی های خود نقاب دادیار 

 شد.برداشته و تبدیل به سجاد می

خاکستر قدرتمند سجاد همچنان در وجودش نشسته  

 بود.

سر باال آورد و سفیدی های غرق در خونش را به  

 ابوالفضل دوخت و مرد حیران نالید:

 این چه وضعی آخه؟-

 ای به چشمان مرد کرد و غرید:اشاره

 چشمارو، انگار یه کیسه خون توش ریختن. -

 آکام.-
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ان تک کلمه و به میان سخن ابوالفضل پرید و با هم

اش، سکوت در خانه حکم فرا آوردن نام عزیز کرده

 شد. 

 آکام چی؟-

ابوالفضل با تردید پرسید و هیچ عالقه نداشت، از پس 

 آن سفر کیش، موضوع دردسر سازی خارج شود. 

 آکام چی دادیار جان؟-

ی همسرش را تکرار کرد و دادیار با آرام هم جمله

 اش را صاف کرد. نگاهی به جفتشان، کمر خمیده

 کیش نیست...نیستن.-

اش را صحیح کرد و امیرحسین را هم آن میان جمله

 جا داد. 
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 پس کجان؟-

 ابوالفضل مردد پرسید و دادیار از پا افتاده لب زد:

 مشهد. -

خانه در بهتی سنگین فرو رفت و قبل از آن دو این 

 آرام بود که به خود آمد. 

 چی؟-

 م چرخید.دادیار خشمگین به سمت آرا

نرفتن کیش...رفتن مشهد، پی مادرش! صدرا -

 حرومزاده گیرش انداخته.
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آرام هین بلندی کشید و دست روی دهان نهاد و 

 ابوالفضل با چشمانی گرد شده دادیار را تماشا کرد. 

 چی می گی دادیار؟-

 ی پا کامل رو به آرام شد. ناالن روی پاشنه

رفتن مشهد، صدرا زندونیش کرده...می -

 تش افغانستان. خواد بفرستهخواد...می

دادیار لب زد و در همان لحظه به چشم خویشتن دید 

 رود. که جانش می

 خدای من!-

آرام مبهوت و مغموم به اپن تکیه زد و ابوالفضل هنوز 

 برد.میدر ناباوری به سر 
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دادیار با ندیدن حرکتی از ابوالفضل، محکم به روی  

 اش کوباند. سینه

توروخدا، االن وقت بهت تو نیست، االن باید بریم -

 دنبالشون، داداش لطفا!

با عجز به مردی که برادرانه همراهش بود، چنگ 

 انداخت.

آرام چک کن ببین نزدیک ترین پرواز کیه به اون -

 سمت؟

ز گفتن ابوالفضل خود وارد سایت شده آرام که قبل ا

بود، سکوت کرد و به جست و جو ادامه داد. 

ابوالفضل موهایش را از ریشه به چنگ کشید و خود 

 ی تک نفره انداخت.را به روی کاناپه

 ابوالفضل اولین پرواز واسه فردا ساعت هفت صبح.-



 

Romanzo_o 2631 

دادیار خشمگین، لگدی به کاناپه زد و فریادی خفه از 

 خارج کرد. عمق گلو 

 کشمش ابوالفضل.کشمش، به خدا این سری میمی-

نگاه همیشه بی خیال ابوالفضل یک باره رنگ ترس به 

خود گرفت، مرد مقابلش سر آکام با هیچ احدی 

 شوخی نداشت. 

دادیار نفس بریده پنجه میان موهایش برد و فریاد 

 دیگری کشید. 

کشمش این بار، تا یه دنیا از وجود نحسش می-

 راحت بشه. 

ی آرام مضطرب، موبایل روی میز انداخت و گوشه

 ناخن به دندان گرفته دادیار را تماشا کرد.
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 مرد صبور دیروز، امروز به تنگ آمده بود.

دادیار گیج و گمراه به دور خود چرخید و واگویه  

 کنان لب زد:

 باید برم من، باید برم...باید برم ابوالفضل.-

به سمت در حرکت کرد و ابوالفضل و آرام به یک 

 باره از جا پریدند. 

مرد سمت دادیار خیز برداشت و نفس آرام در سینه 

 حبس شد. 
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ه داد صدرا شک باید ترسید! خدا باز این دادیار بی

برسد، خدا به داد آن که به جان دادیار دست درازی 

 کرده است، برسد.

این مرد آرام است، صبور است، تا زمانی که، کسی  

اش نزدیک نشده است، اما حال که به به قلعه

اش دست درازی شده است، بی شک توانایی زندگی

 گرفتن جان را دارد. 

 واستا ببینم کجا؟-

ست ابوالفضل را پس زد و هولی به دادیار با خشم د

 تن او داد.

 واستم؟ ابوالفضل نگو جدی!-

 دست در هوا تکان داد و ناباور خندید. 
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 فرستنش افغانستان! آکام گفت فردا صبح می-

 چهره درهم کرده، سر کج کرد و دندان قروچه کرد.

 م که پشتدست رو دست بذارم، بعد برم جنازه بچه-

و کنه رستنش خودکشی میگه جایی بفرگوشی می

 پس بگیرم؟

به  توجهمشت محکمی به ستون کنارش کوبید و بی

 درد پیچید در بند بند انگشتانش، فریاد زد.

 واستم که مثل مادرش، غرق تو خون پیداش کنم؟-

ابوالفضل با درد پلک روی هم گذاشت و آرام مغموم 

 سر به زیر انداخت.

 مو بدن دستم؟ هان ابوالفضل؟ واستم تا جنازه آکا-

 خوای بری؟تو االن  با چی می-
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 دادیار لب با زبان تر کرد و گفت:

 ماشین، نمردم که!-
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 ای اندیشید و سپس گفت:ابوالفضل کالفه لحظه

برادر من با ماشین، تا مشهد کم کم نه، ده ساعت -

 راهه! بذار با پرواز ساعت هفت بریم. 

دادیار نفس بریده، با مردمک های لرزان به ابوالفضل 

 زل زد.

 شه.نمی-
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ابوالفضل عصبی نگاهی به ساعت انداخت و دست بر 

 اش کشید. روی صورت اصالح نشده

بخوای برسی ساعت ده شبه دادیار، تو خیلی زود -

 ساعت هفت صبح!

ای بر لب، ابوالفضل را کنار دادیار بدون آوردن جمله

زد و راه خروج را در پیش گرفت که مرد با خشم 

تازه خروشانی بازوی او را چسبید و به عقب 

 فرستادش.

گمشو برو یه دست از لباس های منو بپوش بریم، -

 لعنت بهت دادیار.

 وبید و غرید:ی او کبا خشم کف دست به سینه

 لعنت بهت مرتیکه.-
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سپس سر به سمت همسرش که مشوش به آن دو 

 خیره شده بود، چرخاند. 

 تونی با ما بیای؟آرام می-

 زن سر تکان داد و پرسید:

 کنی بیمارستانو؟میام، تو چیکار می-

 دادیار با حس مزاحمت، لب زد:

 رم، نیازی نیست شما از زندگیتون بزنید. خودم می-

ابوالفضل به تمسخر خندید و به غضب، نگاهش را به 

 سمت او پرتاب کرد. 

آره، منتها به جا جنازه آکام، باید بیام جنازه تو رو -

 تحویل بگیرم قبل از رسیدن به مشهد. 
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دادیار چشم بست و دست به پلک های عرق 

 اش کشید.کرده

  

آرام یه پیراهن و شلوار لطفا به این بده، همین مونده -

 بشو مریض بشه.تو این بل
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اش را به مرد جوان زبان در دهان چرخاند و تن خسته

اش ستون چسباند، عمیقا درد شدیدی در معده

 کرد و حالت تهوع امانش را بریده بود. احساس می
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رل کند و به سمت به ناگهان نتوانست خود را کنت

 سرویس بهداشتی خیز برداشت.

با صدای عق های غلیظش، ابوالفضل و آرام ناراحت  

 به هم نگاه انداختند. 

مرد جوان با دو گام بلند خود را به سرویس بهداشتی 

 ای به در زد.رساند و تقه

 داداش...دادیار خوبی؟-

اما تنها صدای عق زدنش هایش بود که سکوت 

 شکاند.را میزجرآور خانه 

آرام به آشپزخانه بازگشت و آب قندی درست کرد.  

لیوان و شکالتی را برداشت که صدای ابوالفضل به 

 گوشش رسید. 
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آرام از کتلت های امشب یه دوتا لقمه بگیر، تو -

 ماشین به زور به خوردش بدم.

آرام سر تکان داد و لیوان آب قند را به همراه شکالت 

د ای دیگر به در کوبیلفضل تقهروی اپن گذاشت. ابوا

 و گفت:

 دادیار جان!-

در سرویس گشوده شد و دادیار با صورتی خیس از 

 آن خارج شد. 

 ببینم تو از صبح چیزی خوردی؟-

 دادیار در سرویس را بست و به آن تکیه زد.

 فقط قهوه.-

 انگشتان دست مرد با خشم به هم گره خورد.
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 ی خدا؟ای بندهطور زندهتو چه-

دادیار هیچ نگفت و ابوالفضل آب قند را پس از 

 برداشتن از روی اپن، به سمت او گرفت.

 یکم بخور، ببینم چه خاکی به سرمون بریزیم. -

ای از آب قند را نوشید و لیوان نصف شده دادیار ذره

 را به روی اپن بازگرداند.
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 اس!بریم ابوالفضل، یه دقیقه هم االن یه دقیقه-
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ای لب به دندان گرفت و با زدن مرد متفکر لحظه

 ای در سر، با شتاب به دادیار خیره شد.جرقه

دی دادیار؟ تا قبل از ما چرا به پلیس خبر نمی-

 .رسن خیلی راحتمی

دادیار با سرعت بدون آن که پاسخ ابوالفضل را بدهد، 

موبایل از جیب درآورد اما قبل از گرفتن صد و ده 

متوجه پیامکی از سمت آکام شد. قبل از گشودن آن 

 نگاه مشوشی به ابوالفضل انداخت و تنها لب زد:

 آکام.-

مرد به سمت دادیار گام برداشت و همراه با او پیام را 

 خواند.

بابا به پلیس خبر نده...منم به پلیس نگفتم. لطفا بابا، -

رسه تال نگو. نوید پسر صدرا خیلی کمکم کرد، میاص
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ترسه به مادر و خواهرش آسیب بزنه اگر بابا...می

پلیس بیاد. توروخدا فقط خودت بیا. صدرا خیلی 

زنه بابا...تا ساعت هاشو کتک میش بچهوحشی! همه

گفت صبح زود زد میبیا دنبالم، داشت حرف می ۷

 خوان ببرن منو بابا!می

سر تکان داد، و دست به گردن گرفته،  ابوالفضل

ی موبایل ماند  و دادیار هم ناتوان برای ی صفحهخیره

 دستگیری کمک به  او نگاه دوخت.

با این اوضاع خبر کردن پلیس کار اخالقی -

 نیست...درسته اما اخالقی نه!

 سپس کف دست به پیشامی کوباند.

 هوف خدا...هوف دادیار، منم گیج شدم.-
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رسیم پلیسو خبر آماده شو، اگر دیدیم نمیبرو -

 کنیم.می

 ابوالفضل به سمت اتاق حرکت کرد و متفکر لب زد:

صبر کن آماده بشیم...تو هم بیا یه دست لباس بدم -

 بهت.

ای بعد هر سه نشسته در ماشین در حال حرکت دقیقه

ه رفت کبه مشهد بودند. ابوالفضل با سرعت مجاز می

 درآمد.  در آخر صدای دادیار

 خوای یکم سرعت بدی؟بری؟ نمیمگه عروس می-
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ابوالفضل در سکوت به تاسف سر تکان داد و کمی به 

رفت، سرعت افزود. جاده خلوت بود و اگر تند می

 رسیدند. شک زودترمیبی

س گرفت تا جایگزینش در در همان حال با فردی تما

 بیمارستان شود. 

ای که با او تماس دادیار موبایلش را برداشت و شماره

گرفته بود را گرفت اما جوابی نشنید و همین برای 

 نگران تر شدنش، کافی بود. 

 دستانش را مضطرب در هم گره زد و چشم بست. 

قبل از ورود به اتاق، یک بار دیگر اطراف را چک 

 نبود اما هراس وجودش را داشت. کرد. صدرا 
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ی لباس های قدیمی کنار کمد دیواری نشست و بقچه

 خود را از کنج آن درآورد.

بقچه را گشود و از میان لباس های فرسوده پاکت  

ای ای دست ساز را درآورد و از میان پاکت ورقهنامه

ای از رنگ زرد مایل به را درآورد. اطراف ورقه  هاله

 ده بود. ای افتاقهوه

نامه را گشود و پاهایش را به زیر دامن بلندش پنهان 

کرد. محتوای نامه را بارها و بارها خواند و با اشک آن 

 را به سینه چسباند. 

بغ کرده دست به زیر چانه نهاد و دیوار سفید را از 

 نظر گذراند.

آفرین بیچاره، چه از سر گذرانده بود و حال پسرش  

 شده بود. هم مانند خود آواره 
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ی با صدای در شتاب زده برخاست که گوشه

 اش دری آهستهاش به در برخورد کرد و نالهپیشانی

 ی اتاق پیچید.فضای مرده

نامه را به پاکت بازگرداند و آن را میان لباس ها و 

 درون بقچه جا داد. 

بقچه را به انتهای کمد انداخت و به سرعت خود را 

انگشتان یخ زده و لرزانش را به روی تخت انداخت. 

 در هم گره زد و بلند بلند نفس گرفت.
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با حس قدم های نزدیک شده به اتاق، نفس در سینه 

حبس کرد و چشم بست تا از عذاب صدرا در امان 

 باشد.

ه توانست حدس قدم ها از حرکت ایستادند و خدیج 

 بزند که  صدرا کنار اتاق نوید مادر مرده ایستاده است.

از حال هر دو پسر اطالعی نداشت و همین حالش را  

کرد. قدم ها باز به حرکت درآمدند و خدیجه بدتر می

 باز پلک روی هم فشرد. 

ترس تنها لغت جا افتاده نسبت به این مرد بود. صدای 

ی اتاق می پیچید و نفس های وحشتناک مرد در هوا

کرد که مرد خارج خدیجه در دل تنها خدا خدا می

ن ی پتو را میاای بعد، بغض کرده گوشهشود اما ثانیه

 انگشت چالند. 
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 هوی خدیجه!-

زن تکان نخورد و صدرا خشمگین با دست به روی 

 پتو کوبید. 

 دونم بیداری.با توام زنیکه می-

 ایین کشید و بهخدیجه لرزان و خوف زده پتو از سر پ

 ی منفور مرد خیره شد. چهره

این پسره رو صبح زود حاضر کن، هفت صبح باس -

با علی سان بفرستمش...اونو بفرستیم بره قاچاق...علی 

 سان هم از راه هوایی بره و تحویلش بگیره.

 خدیجه لرزان خود را روی تخت به سمت باال کشاند. 

 صدرا...صدرا جان خطرناکه.-
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صدرا با خشم دست در هوا تکان داد و صدا باال برد. 

 اشک چشم خدیجه خشک نشده باز به راه افتاد. 

 خفه شو.-

کنه صدرا...عزیزم، اون بچه هفده سالشه، خوف می-

قاچاق بفرستیش، نگاه به قد و هیکلش نکن...اذیتش 

 لرزید. کردید عین یه جوجه میکه می

 شه.هیچی نمی-
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صدرا فریاد زد و فریادش به گوش دو پسر فراری از 

خواب رسید. نوید با شنیدن صدای کریه مرد خندید 

 و به آکام خیره شد. 

تمام کرده بودند، دیگر صدرا که هیچ...بزرگتر از 

 توانست آسیبی به پسر برساند.صدرا هم نمی

د چشم چرخاند که ساعت در نگاهش نشست. نوی 

 داد برای گذشتن هر یک دقیقه. زمان عذابشان می

ی سکوت گرفته بودند و نوید هر دو نگران روزه

سعی کرده بود تا حال که ساعت بر روی چهار بامداد 

 نشسته بود، خیال پسر را راحت کند. 

ی رنگ به سمت آکام رو کرد و با دیدن چهره 

 ر نگران شد.ی پسپریده

 خوب فهمیده بود که از روی قبل هیچ نخورده است.  
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 موبایل را میان انگشتانش فشرد و لب زد:

 خوبی؟-

آکام کرخت نگاه از دیوار گرفت و رو به پسر سر باال 

 و پایین کرد. 

 ر.کشه، شاید زودتنگران نباش...به شیش صبح نمی-

 باز به ساعت زل زد و لب زد:

 جهان خاتون.-

 نگاه بر روی آکام دوران داد.  باز

کسی که تا االن جلوشون رو گرفته تا سراغت -

نیان...درسته قدرتی نداره اما عاشق مادرت بود. بار 

 قبل سکته کرد.
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هایی مهر نوید خواست ادامه دهد که صدای قدم

 سکوت را بر لبانش کاشت.

ای آکام هم متوجه شده، سر بر روی زانو نهاد و تکه 

کنار دستش بر دهان گذاشت تا حداقل از  از شکالت

 شدت گشنگی و تشنگی زنده بماند.

باز سر به دیوار چسباند و چشم بست. نوید هم مانند 

آکام سر به صندلی تکیه زد و با دست به ران پایش 

چنگ زد. ساعتی گذشت و نوید در فکر سر باال آورد 

که با چشم های بسته و نفس منظم آکام رو به رو  و 

 متوجه خوابیدن پسر شد.

� � � � � � � 

  

661 



 

Romanzo_o 2654 

 

ساعت پنج را رد کرده  و نوید نگران تر به   عقربه

پنجره خیره شد. زمستان بود و طلوع دیر آفتاب! درد 

عمیقی در ناحیه پهلویش احساس کرد و دست به 

 روی آن نهاد.

 ذشته  بر جانش مانده بود. درد زخم های گ 

با صدایی از جا پرید و با نیم نگاهی به سمت آکام، 

سوی در حرکت کرد. صدای خشمگین صدرا در 

 خانه پیچیده شد و به تن نوید لرزه انداخت.

 کنه خدیجه؟خاتون این جا چی کار می-

زن هراسان و متعجب شانه باال انداخت و لبان خشک 

 . اش را روی هم جنباندشده
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 خبر ندارم. -

ای کرد و با خشم دست به صورت مرد دندان قروچه

 کشید. او حرص خورد و نوید با ذوق به در چسبید.

ی در به اجبار کلید از جیب درآورد، با صدای دوباره 

 در خانه را گشود و به سمت حیاط راه افتاد. 

صدای زنگ قطع شده و صدای کوبش در، در 

صدرا با خشم کلید در،  ی تاریک پیچیده شد.کوچه

 در انداخت آن را گشود. 

اول اطراف نگرست و سپس نگاهش در نگاه پیر 

 مادرش افتاد.

سر به کنار برد و پسر همسایه را هم کنار خاتون  

 دید. 
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 پسرم تو ُبُر ِدِگ.-

پسر همسایه خداحافظی کوتاهی کرد از خانه دور 

 شد. 

ا د و بخاتون بی توجه به پسر کوچکش وارد خانه ش

 ی غلیظ غرید:همان لهجه

 عروس کجای؟-

خدیجه لرزان باالی پله ها ایستاد و جهان خاتون با 

دیدن نیم رخ کبود زن، با غضب به سمت پسر 

 ناخلفش چرخید. 

 چیکار کردی صدرا!-

 صدرا با زدن خود به بی خبری پاسخ داد:

 چی؟-
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توانست با خاتون تندی کند که هر تندی غضب نمی

 کرد.ش میمواجهعلی سان 
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اش گذاشت و هوای زن دست بر روی قلب قسطی

 آلوده را درون ریه فرستاد. 

چه غلطی کردی صدرا؟ مگه مو نگفتمو به اون بچه -

 دست بزنید با مو طرفید؟ به خدا قسم صدرا...

 رش را بازخواست کرد. صدا باال برد و پس
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شیرمو حرارت نموکنم...یه عمو بابات جیگرمو  -

 سوزوند حاال هم تو؟

 ی پسر فشار آورد.عصا باال آورد و به سینه

به خدا قسم ازت نمی گذروم با یادگاری آفرین -

 کاری بکنی .

زن دنیا دیده و مسن نفس منقطعی از سینه خارج کرد 

به مرد و چشمان لبالب از اشک و ضعیفش را 

 دوخت.

فکر کردی به گوشمو نرسیده با پسرت چی کار -

کردی..؟ نامسلمون آدم رو ضعیف تر از خودش 

 کنه؟دست بلند می

 اشاره زد و گفت: به خدیجه
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دست رو مظلوم بلند موکنی ؟ بر  بازو نشون -

 ضعیف میدی ؟ ای امام رضا بزنه به کمرت پسر .

آن داشت، صدرا با خشمی که سعی در پنهان کردن  

 غرید:

 کی به شما خبر داده خاتون؟-

رد ی مپیرزن چشم گرد کرده باز سر عصا را به سینه

 کوبید.

ها هر کی گفته خوب گفته ، تو آدمی ؟  بابا رو از -

 پسر جدا کردی ؟

 صدای ضعیفش را باال برد و صدرا را بازخواست کرد.

مگه مو نگفتم حق نداری به اون پسر و بچه ش کار -

 بگیری؟
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زن مسن سری به تاسف تکان داد و قدم های لرزان 

. صدرا پنهان در زیر چادرش را به سوی پله برداشت

با غضب پلک روی هم گذاشت و نگاه سراسر از 

تهدیدش را به روی خدیجه که از ایوان نگاهش 

انداخته بود، دوخت. محکم و عصبی دست به 

صورت کشید، با تفکری، به سمت پله ها خیز 

برداشت، اگر صدم درصدی به سجاد خبر داده باشند، 

ای کرد. در همان حال روی پلهباید آکام را دور می

سان فرستاد تا به دادش ایستاد و پیامکی برای علی

برسد. پله ها را باال رفت و با ورود خاتون به خانه 

ی پر از چین و مستقیما مقابلش ایستاد. زن چهره

 .چروکش را به پسرش دوخت
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 خاتون پسره با پای خودش اومده.-

زن پشت چشمی نازک کرد و با دست مرتعشش به 

 ی مرد کوبید.سینه

 پسره غلط کرده با تو، خوب شد؟ بکش کنار.-

صدرا فحشی بی صدا روی لب گذاشت و استغفار 

 کرد.

 استغفراهلل-

 کوجاین ؟-



 

Romanzo_o 2662 

صدرا باز دستی به ته ریش کشید و ولوم صدا پایین 

آورد تا بلکه زن را از خر شیطان پایین بیاورد. از اول 

هم آوردن آکام به خانه اشتباه بود.خواست با 

اش آشنا شود اما بد باخته بود. احتماال این خانواده

ماجراها از سوی نوید برخاسته ، منتظر فرصت برای 

  گذاشت.پسرک بود، البته اگر خاتون می ادب کردن

م رو از دیروز تو اتاق زندونیشون کرده خاتون! بچه-

 گشنه و تشنه تو اون اتاق انداخته خاتون.

زن جسارت به خرج داد و جمالت را با شتاب به لب 

توجه به نگاه خشمگین صدرا و عاقبت آورد و بی

 کار، عاجزانه رو به خاتون نالید:
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ته شدیم...چند روز پیش یه طوری نویدو به خدا خس-

م کارش به بیمارستان کشید. هر چی زده بود، بچه

 بنده به کتک!شه مارو میمی

اش را از خدیجه گرفت و  به خاتون نگاه منزجر شده

پسر کوچکش دوخت و با اشک نشسته بر چشم، سر 

 تکان داد.

شرم امو میشه از این که پسری مثل تو رو بزرگ -

مثل باباتی !کاری نکن عین همون بابات لعن و  کردم .

 نفرین پشت سرت باشه صدرا .

صدرا با خشم پلک روی هم کوبید و پرز نشسته بر 

 طاقت لب زد:روی جاکفشی را کاوید، در نهایت بی

 کنه. خاتون، این زن غلط زیادی می-
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نگاه زن را که به خود دید، سر برافراشت و سینه ستبر 

 کرد.

آفرین باید پیش خودمون باشه. نه کسی که یادگار -

 قاتل دخترت بوده.
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خاتون که از شدت خشم قلبش بازی درآمده بود و 

آمد صدا باال برد و صدرا نفسش به سختی باال می

ی بالیترسید از به زمین خوردن قامت مادرش، که اگر 

 رسید.سان به حسابش میآمد، علیبه سرش می
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کودن ،آفرینمو شما کشتید... دختر قرص ماهمو تو -

 اون بابات از بین بردید.

ن ی انگشتادست به روی سینه مشت کرد و لرز حلقه

زن، از نگاه مرد و خدیجه دور نماند. یاد زیبایی 

 آفرین اشک را به روی نگاه زن مسن چنبره انداخت.

اهمو همین شما کشتید نه اون بچه !  به جای  م-

پشت  آبجی اتون بودن ، هلش دادین  توک جهنم... 

هنوز یادمه چه طوری پرتش کردی تو حجله برای زن 

 شدن... هنوز داغ دخترم رو دلم .

ضجه زد و چادر از روی سر به سمت زمین ُسرید. 

بند بند انگشتان چنگ پیراهن بلند گلدار شد و اشک 

 روی گونه شره کرد.به 
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دخترم  می تانست برای ِبچه خوِدش مادری -

 کنه....بدبخت اش کردی حاال رسیده به ِبچه اش .

زن به نفس نفس افتاد و صدرا هراسان کف جفت 

 دستانش را کنار سر قرارداد.

 باشه...باشه خاتون.-

ای نثار خصمانه سر تکان داد و نیم نگاه موذیانه

مت در حرکت کرد و زیر خدیجه کرد و سپس به س

 سان کرد.لب واگونه لعنتی را نثار خود و علی

اوردیم این جا! باید مون نباید پسره رو میلعنت به-

 بردیم شهر.می

ی خود آورد تا هم با خانواده آشنا پسر را به خانه

شود و هم در آن شهرستان کوچک جایی برای پنهان 

ن نرسد. کردن آکام نداشت که خبرش به گوش مردما
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دست درجیب فرو برد و کلید کوچک اتاق را در قفل 

در فرو برد و با تقی آن را گشود. نوید به سرعت 

موبایل را زیر تشک جا داد و آکام بیدار شده و کسل 

به در مات بود.ساعت مرز پنج و نیم را گذرانده  و 

خبری از پدرش نبود. ساعت به ساعت مرگ شباهت 

ای در آخرین ساعت زنده داشت و حال او شبیه به

 های زندگی!
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حالش را به قاب در دوخت و جین نشسته چشمان بی

بر روی زانویش را به چنگ کشید. اگر صدرا و 

رسیدند، آکام قطعا ی خود میبرادرش به خواسته
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قسم خورده بود که دوام  آورد.بالیی به سر خود می

آورد پیش این انسان نماها. نوید از جا برخاست نمی

 و در گشوده شد.

نگاه خوفناک صدرا اولین چیزی بود که چشم نوید  

به آن برخورد کرد و پسرک در همان لحظه اشهد 

خود را خواند. اما به هیچ عنوان پشیمان نبود، باید 

دن بود که او داد، نهایت کتک خورآکام را نجات می

عادت کرده بود. آکام بدون برخاستن، منتظر به مرد 

 منفور مقابلش خیره بود.

 نگاه آکام لرز به تن صدرا انداخت.  

چشمان پسر پوچ بود، مانند مشت خالی که هیچ 

 درون خود جا نداده است.
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ای از ابهام را به نگاهش حرفی نداشت و تنها هاله 

صدرا بیدی نبود که با  داد.اماخورد فرد مقابلش می

 این بادها و چشمان مظلوم بلرزد.

مرد نگاه به عقب انداخت و حواس خاتون را که به  

جای دیگری دید، انگشت اشاره به سمت پسر در هوا 

 لغزاند.

 رسم نوید. حسابتو بد می-

ی سینه قفل کرد و تای نوید دست به روی  قفسه

 ابرویی باال انداخت. 

ی خود خطرناک بود...مانند آینه نیشخند روی لبش،

 صدرا!

ره من پسرتم، اینو که یادت نرفته؟ پسر به پدر می-

 بابا!
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آکام با دریافت نگاه جسور نوید، خواست مقابلش 

بایستد. خواست فریاد بزند که از نگاه این مرد بترس، 

اما مهر را کاشت به روی لبانش و سکوت را به میان 

آمد و مقابل صدرا  انداخت. از روی تخت پایین

ایستاد. قدش نسبت به پسر پشت سرش بلند بود، 

بلندتر و چهارشانه تر! دقیقا مانند پدرش. مقابل صدرا 

قد علم کرد و در دوئلی شکست ناپذیر به نگاه سبز 

 مرد خیره شد.
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 کردم صدرا! یجات بودم، فرار م-



 

Romanzo_o 2671 

نیم نگاهی به نوید پشت سر انداخت و باز سر به 

 سمت مرد غلت داد.

 ره...ی تو پیش نمیهیچی طبق خواسته-

 ی پسر را رنگ بخشید. پوزخندی لبان خشکیده

ات میاوردی! قصد فرستادن نباید منو پیش خانواده-

 کردی.قدر ساده عمل میداشتی نباید ان

صدرا با خصم به پسر نگاه دوخت و اکام با لبخند 

 شانه باال انداخت. 

 تو در برابر بابای من هیچ قدرتی نداری.-

به ناگه صدرا بلند خندید و به یاد پیام چند دقیقه 

 پیشش به صابر افتاد. 

 شه.مشخص می-
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مرد بو برده بود که احتماال دو پسری که مقابلش 

پسر دادند که این گونه  ایستاده بودند، خبری به پدر

دادند. صدای تق تق عصایی آن جسارت به خرج می

سه را به خود آورد، آکام سر کج کرد و کنار بازوی 

 امد. به طورصدرا، پیرزنی را دید که به سمت اتاق می

کامل از پشت صدرا درآمد و به زن خیره شد و زن 

اش ی دختر از دست رفتهمسن مات به پسری که نیمه

 زل زد.  بود

ی سینه و پیراهن گلدارش دست زن به روی قفسه

نشست و جزء به جزء صورت پسر را کاوید و آکام 

بدون هیچ حسی خاتون، به مادربزرگش  را تماشا 

 کرد. 

 آخ تو آکامی؟-
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 لب زد و صدای بی جانش به گوش هر سه نفر رسید.

 مغز بادومم تویی؟ -

بغض با تمام قدرت خود را به گلوی پسر کوبید و 

ی داخلی دهانش، لبان آکام با به دندان گرفتن جداره

 لرزانش را کنترل کرد. 

 جان آفرینی تو؟ جان دخترمی؟-
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 آکام نفهمید چه گونه اما با تمام حسرتش لب زد:

دخترت؟ دخترت هیچ وقت منو لمس -

 نکرد...جونش؟ 
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پوزخند عمیقی زد و سر تکان داد، او گفت و جان 

 خاتون برای قد رعنای پسر رفت. 

گم مادر به من دونم، اونی که بهش میبعید می-

 حسی داشته باشه. 

خاتون قدم لرزانی به سمت آکام برداشت و نوید 

 سادت کرد.ای به حس خاتون نسبت به آکام حلحظه

 آخ نُگو ، د نُگو شکوفه بهارم -

کنید؟ دوستم دارید و بابامو دوستم دارید و اذیتم می-

دید؟آکام بی رحم شده با نزدیکی خاتون به زجر می

 عقب کشید. 

 داری پسرم .حق داری ننه ،حق-

 جمله را به زبان آورد و گامی به جلو گذاشت. 
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آکام دیگر توان عقب نشینی نداشت و تنها فرو 

 رفتنش در آغوشی نرم و گوشتالو را احساس کرد. 

ی زن تکیه زد. دستان آویزان سپس پیشانی به شانه

کنار تنش، همچنان برای در آغوش گرفتن زن لجبازی 

کردند، اما با به زمین خوردن عصا و پایین و باال می

رم به روی تنش، شدن دست پر از چین و چروک و ن

طاقت دست باال آورد و به دور هیکل گرد خاتون بی

حلقه کرد و بینی به چارقد رنگی زن چسباند. بوی 

جانش کرد و قطره اشکی ی بیی سینهمادرش را روانه

ناخودآگاه راه نگاه پسر را ترک و به روی چارقد زن 

چکید.دست خاتون به روی موهای پرپشت آکام 

 سر نجوا کرد.نشست و زیر گوش 

 الحق که تربیت سجاد کمتر از این هم نباید باشه.-
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لبان آکام لرزید و خاتون پسر را بیشتر در آغوشش 

 فشرد.

ی آغوش داد و اکام هم تشنهخاتون بوی مادر می 

داد برای آغوشی که سراسر مادر! پسرک جان می

 مملوء از بوی مادرش بود.
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زن گردن عقب کشاند و با دیدن خیسی چشمان پسر، 

ر ی پسی چارقدش را به زیر چشمان سیاهی افتادهلبه

 ی زیرای با لبان لرزانش به روی هالهکشید و بوسه

 چشمان پسر کاشت. 

باعث  گریه نکن قربونت بروم ،گریه نکن که مو-

 بخشوم ها .وبانی اشک هاتو نمی 
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زن گفت و غضب نگاهش، صدرا را نشان گرفت.  

آکام به سختی خود را از آغوش زن خارج کرد و 

سرفه کرد. سر به زیر انداخت و چشم بست. گمراهی 

 و سردرگمی معنی حال االنش بود. 

 بذارید من برم پیش بابام.-

 نگاه خیسش را به صدرا دوخت و از ته حلق نالید.

ه من برم پیش بابام صدرا! بابا این بذار تا جنگ نشد-

 گذره.دفعه ازت نمی

 بق کرده روی خاتون نگاه چرخاند.

 بابام دیگه یه پسر بچه نیست...!-

ری...یادگار آفرین پیش خودمون تو هیچ جا نمی-

 باید بمونه.
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آکام به ناگهان طغیان کرده با تن بی جانش به سمت 

 صدرا هجوم برد. 

 نیستم.من یادگار هیچ کس -

اش زخم شد. عربده ی خشک شدهعربده زد و حنجره

زد و ضرب صدایش به جان شیشه های پنجره 

 نشست.

 خواست باید میمن یادگار کسی نیستم...اگر منو می-

 موند پیشم.

انگشتانش در هم گره خورد و سرفه کنان به جلو خم 

 شد.

خواست باید...باید...پام ...میاگر منو...می-

 وند. ممی...می
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اش را گرفت و باز بی تعادل به سمت جلوی سرفه

 صدرا رفت.

 من فقط پسر بابامم.-

فریاد زد و انعکاس صدایش به گوش خاتون و صدرا 

 نشست.

 من فقط پسر سجادم، دست از سرم بردارید.-
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ای راه نگاه تک قطره به سمت خاتون چرخید،

 اش چکید.اش را گم کرد و به روی گونهطوفانی
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کرد...با بابا ولمون ام نمیخواست، آوارهاگر منو می-

موند تا با بابا فرار کنه و بتونیم کرد، کاش مینمی

 زندگی کنیم.

 سر تکان داد و با بغضی عمیق لب زد:

 آفرین هیچ وقت مارو دوست نداشت.-

به روی پوست لطیف دستش کشید  زن مغموم دست

 و سر به زیر انداخت. 

یاد آفرین با پوست و خونش پیوند خورده بود. یاد 

دختر ناکامش که سر هیچ و پوچ به مهمانی مرگ رفته 

 بود.  

بالید و امان از جهل و دختری که به داشتنش می

 نادانی. 
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سرانگشت لرزان به زیر چشمانش کشید و پسرک باز 

 نالید: رو به صدرا

تا همه نابود نشدن، بذار برم صدرا...من هیچ وقت -

 تونم شما رو قبول  کنم...نذاری برم...نمی

اش را روی لب آب دهان فرو فرستاد و با غیظ جمله

 راند.

 برم.نذاری برم مثل مامانم خودمو از بین می-

** 

پیشانی به پنجره چسباند و گرگ و میش هوا را تماشا 

 کرد. 

رد اما کسنگینی دو جفت نگاه بر رویش سنگینی می

 بدون توجه به جین نشسته در تنش چنگ زد. 



 

Romanzo_o 2682 

نفس عمیقی گرفت و فکرش و به سمت آکام پرواز 

 کرد. 

حاال آکام چه بود االن؟این همه سال نگذاشته بود آب 

در دل پسرش تکان بخورد و همه چیز به ناگهان نابود 

 شد. 

 دادیار خوبی؟-

 ه به ابوالفضل لب زد:بدون نگا

 نه-

 به پلیس خبر بدیم؟-

 دادیار تنها سر تکان داد و باز لب زد:

 نه.-
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ی همسرش زد تا سکوت آرام از کنار دست به شانه

 کند و ادامه ندهد.
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پش نثار تپنجه ال به الی موهایش فرو برد و فحشی را 

 وحشتناک سینه کرد. 

م دوناون امیرحسین بیفته دست من، به خدا که می-

کار کنم، پسره احمق، گاو...واقعا گاهی از باهاش چی

 کشم.این که برادرمه خجالت می

توجه دستانش را به دور خود پیچید و چشم دادیار بی

 بست، لب زیرینش را مکید.

 حس و حالش به پانزده سال پیش باز گشته بود. 
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 همان ترس، همان دلهره، همان فرار!  

چشم بست و ذهنش پرواز کرد به پانزده سال قبل! به 

روزهایی که آکام اولین و آخرین دلیل نفس کشیدنش 

بود، به زمانی که تنها نوجوانی چهارده، پانزده ساله 

 بود. 

کوچک ریخت.  ) با ترس همه چیز را درون ساک

رعد و برق هراس را با قدرت به جانش تزریق کرده 

 بود. 

 لرزیدند وآب جوب ها باال آمده بود.پنجره ها می

 زمین خدا سراسر غرق آب و طوفان بود. 

باد هوهو کنان در میان درز های خانه پیچیده و  

 فضای وحشتناکی را ایجاد کرده بود. 
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یاه ، ترس توام با سلرز نشسته بر جانش، از سرما نبود 

 بختی بود. 

ش شد و تپسیبک گلویش با ترس باال و پایین می

ی سینه کوبیده های قلبش یک در میان به قفسه

 شد.  می

با لرز هقی زد و دست به زیر بینی و چشم های سرخ 

 اش  کشید. شده 

او االن به جای ترس باید پای کتاب و دفتر و اسباب 

در شدنش! پدر پسرک نشست نه پبازی هایش می

 خوابیده!

ی لب نشست و  نگاهش تصورش لبخند تلخی گوشه

 به سمت  آکام خوابیده در میان پتو کشیده شد.
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 ی اتاق خمبه سمت شیشه شیر و پستونک گوشه 

ی کوچک مای بیبی شد، پس از برداشتن آن ها بسته

 یرا هم از کنج فرش قرمز و قدیمی برداشت و گوشه

 د.ساک کودک چپان
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با کشیده شدن پوست انگشتش به زیپ ساک باز 

ای جدید گلویش را اشکش درآمد و بغض به بهانه

 قلقلک داد. 

 من قاتل نیستم...من قاتل نیستم. -

در دل ضجه زد و زبان واگویه کنان به بی گناهی خود 

 کرد.اعتراف 
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پسرک مگر چند سال داشت که از ترس یک قوم و  

 لرزید.قبیله این گونه در خود و تنها می

دست روی زخم تازه به وجود آمده کشید و از 

 سوزشش پلک روی هم فشرد. 

لبانش کودکانه به روی هم فشرده شد و چشم ها 

 ناالن مانند آسمان باریدند. 

 گناه، گناهکاربیباریدند به حال پسرک کوچکی که 

 شده بود.

 هق ریزی زد و باز دست به زیر بینی کشید.    

ی اتاق درآورد و سرهمی های آکام را از کمد گوشه

 درون ساک مچاله کرد. 
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پسرکش نقی در خواب زد و باز اشک سجاد را 

 ی گونه های سرخ شده اش کرد.روانه

چهار دست و پا به سمت آکام حرکت کرد، که 

ی تعادل روی فرش سفت و سخت ُسر ای بلحظه

 خورد.

باز به حالت قبل درآمد  و خود را به آکامش رساند.  

گذاشت او را هم مانند خود از پسرک مال او بود...نمی

 بین ببرند. 

دست کوچک کودک را میان انگشتانش  گرفت و  

سرانگشت نوازش وار به روی پشت دست نرم آکام 

 کشید.
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ا بوسید و آن را به خم شد پشت دست پسرش ر 

تکیه زد و با صدای بم و خش داری که نشان  پیشانی

 داد، لب زد.از بلوغش می

جانم پسری، آروم باش، آروم باش بریم...فقط بریم -

 بابا!

کام ی پتوی لطیف آخسته، عاصی، ناالن پیشانی گوشه

 نهاد و از ته دل هق زد.

او اشک ریخت و پسر کوچک مشت های کوچکش  

 هوا رقصاند و نق زد. را در
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پدر کوچک اشک ریخت و پسر کوچک فارغ از همه 

چیز غلتی زد و صدای خنده در رعد و برق ترسناک 

 پیچید. 

آکام خندید و سجاد هراسان و خوف زده برخاست و 

چرخید، همه در نفس نفس زنان و سردرگم در اتاق 

دانست ی پایین جمع شده بودند و او نمیطبقه

گونه باید برود! چه گونه از دست این قوم چه

 الظالمین باید فرار کند. 

کرد یا آزار و اذیت گریه های دروغینشان را باور می

 هایی که به جان آفرین ریخته بودند.

باران با ضرب به پنجره خورد و پسر ترسیده باز به  

 مت ساک رفت.  س
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فرش سنگین  را بلند کرد و مقدار پولی که ذخیره 

 ی ساک چپاند.کرده بود را گوشه

وسایل های آکام را به هر سختی بود داخل ساک  

 انداخت و انگشت شمار از لباس های خود برداشت. 

زنگ پشت زنگ موبایل قدیمی که فاطمه به دستش 

 سپرده بود در فضای تاریک و ترسناک اتاق پیچید. 

انگشتان کشیده و لرزانش را بند موبایل کرد و با 

 برقرار کردن تماس، آن را روی گوش گذاشت. 

 ب...بله؟-

 چرا نمیای سجاد؟ بدو دیگه!-

دست مرتعشش را جلوی دهان گذاشت و در خود 

 هق زد.
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شون طبقه پایینن...م...من اب...ابوالفضل...همه-

 طور بیام؟چه

قطرات زالل اشک پشت به پشت هم راه چشم را 

 کردند.ترک می

 کشن...ابوالفضل منو بگیرن...می-

 صدای هق هقش بلند شد و آکام ترسید. 

 ترسم ابوالفضل. من می-

ابوالفضل عصبی مشتی به پیشانی کوباند و به پدر 

 چشم دوخت.نگرانش 

ببین...پسر کوچولو، خاتون اونارو سرگرم کرده، تو -

 فقط آکامو بردار و بیا! بدو سجاد...بدو داداش.
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سجاد تماس را قطع کرد و موبایل را در جیب 

 سوییشرت سیاه انداخت.

ی او لرزید و پاهایش یاری دهندههایش میدست 

 نبودند.

 زانوهایش سست بودند و ترس قوت غالب تنش بود. 

وخیزان خود را به ساک رساند  و زیپ آن را افتان

 کشید. 

 بندهای ساک را گرفت و آن را روی دوش انداخت. 

به آرامی کنار پسرش زانو زد و دو طرف پتو را 

 گرفت.
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روی تن کودک پهن کرد و تمام جسم  ها را آرامآن 

 او را پوشاند.

 بابایی گریه نکنی، سیاه بختمون کنی.-

هایش را جمع کرد و خطاب به کودک خندان لب

 افزود:

گت تونم بزرباشه بابایی؟ اگه گریه کنی دیگه نمی-

کنن. اون وقت منو کنم...اون وقت از هم جدامون می

 کشن.می

کشید و مظلومانه سر دست روی لب خندان آکامش 

 کج کرد.

تو باور کنی من آفرینو نکشتم برام بسه...اما اینا باور -

 خوان بکشن منو!ندارن بابا...اینا می
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آکام  های لرزان خود را  زیر تن پتو پیچ شدهدست

 انداخت و آهسته بلندش کرد.

ی خود چسباند و قدم های ی آکامش را به شانهچانه 

 ی کوچک برداشت.نهآهسته اش در سطح خا

از اتاق خارج شد و زیر بار سنگینی ساک و کودک 

 نفس حبس کرد. 

صدای فریاد صدرا بلند شد و سجاد هراسان خود را 

 به در رساند. 

هایش انداخت و با حسرت مقابل در نگاهی به کفش

 چشم از آن ها گرفت.

پوشید تا مبادا صدایش کسی را خبر نباید کفش می 

 کند. 
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ی ی در کرد و حلقهمی دست بند دستگیرهبه آرا

انگشتانش را به دور آن محکم کرد. در به آرامی 

 گشوده شد. 

ی پا قدم برداشت. خود را تکان داد و روی پنجه

بازوهای الغرش را به دور آکام حلقه کرد و او را به 

 خود فشرد.
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گام هایش را آهسته بر داشت و با هر گام یک بار آب 

 دهان فرو فرستاد از ترس! 
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کف پاهای عریانش به روی پله های یخ زده، سرما را 

سان بسان ناقوس نشاند و صدای علیبه جانش می

 مرگ بود برایش.

داد. مقابل درب خانه، ضرب صدای باران عذابش می

ای انداخت و با درد لب هنیم نگاهی به در چوبی قهو

 زد:

 بخشمتون.نمی-

بخشید بانی زیادی در اوج کودکی، مرد شده بود. نمی

اش را به دور زود مرد شدنش را! انگشتان یخ زده

زنجیر در حلقه کرد و آن را به آرامی کشید. در را با 

تقی ریز که در میان صدای رعد و برق گم شده بود 

 اشت. گشود و پا درون حیاط خیس گذ
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با گذاشتن اولین قدم لرز سختی به جانش نشست اما 

بدون نگاه تنها در آن سرما قدم برداشت و با دیدن در 

 هایش سرعت بخشید.نیمه باز حیاط به گام

سجاد دوید و صدرا از میان دعوا خود را به حیاط  

 رساند.

دیدن سجاد برایش حکم تیر خالص را صادر کرد و  

 ی پدر کم سنبا فریادش آکام گریه سر داد و به شانه

 و سالش چنگ زد.

 کنی توله سگ؟چیکار می-

تر فرار کرد. از میان آکام را به خود چسباند و سریع

در گذشت   و چشم به دنبال ماشین دایی حیدر 

ید. پتو را روی سر گرداند که او را دقیقا مقابل خانه د

 پسرش کشید و به سمت ماشین دوید. 
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ابوالفضل به سرعت در را گشود از عقب و همزمان با 

گرفتن آکام، دست سجاد را کشید و با افتادن پسر به 

 روی نشیمن، ماشین به سرعت به پرواز درآمد. 

سجاد به پشت سر بازگشت و دویدن  صدرا را دید. 

ند زد و حیدر گاز را در میان گریه به صدرا پوزخ

 بیشتر فشرد.(
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ی مرد خارج شد و نگاه مغموم آه عمیقی از سینه

 ابوالفضل به روی او نشست. 
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سری به تاسف تکان داد و کف دست به پیشانی 

 کشید. 

ه گذشته خوب می دانست این حال دادیار مربوط ب

است. گذشته ای دور که هنوز هم مقابل چشمانش 

 بود.

گذشته ای که حتی دل ابوالفضل را هم به درد  

 آورد.می

نگاهی به لوکیشن انداخت و به سمت مکان مورد  

 نظر پیچید. 

دادیار از فکر درآمده به در و دیوار شهری که روزی 

 دیوانه وار از آن گریخته بود، نگاه دوخت. 

داد و جز درد و غم هیچ به او که عذابش میشهری 

 نداده بود.
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نگاه چرخاند و با احساس خفگی دست بند پیراهن  

ی اول آن را گشود تا کمی هوا به کرد و چندین دکمه

 جانش بنشیند. 

 دادیار جان.-

ابوالفضل گفت دادیار و سجاد سجاد گفتن آدم های 

 این شهر در سرش پیچید. 

بود! سجاد بود یا دادیار؟ از خیابانی خود را گم کرده 

گذشتند و نگاه مات دادیار به خیابانی نفس ابوالفضل 

 را برید.

ی ی اویی پدر! خانهشد به خانهخیابانی که منتهی می 

 که با بی رحمی تمام طردش کرده بود. 

آرام به تلخی نگاه دوخت به دادیار و مرد جوان با 

 ندید! یادآوری آن روزها خندید، تلخ خ
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 پر غصه خندید و مانند همان زمان ها لب زد:

 بخشمتون.نمی-

ابوالفضل نجوای زیر لب مرد را شنید و دست روی 

 ران پای او سراند.

دادیار سر باال آورده نگاه او انداخت و ابوالفضل با 

 اطمینان لب زد:

ی ترسیده نیستی، حاال یه ما کنارتیم، دیگه یه بچه-

برو پسرتو پس بگیر...مثل پونزده مرد پر از قدرتی، 

سال پیش! برو، عین همون وقتا نشونشون بده که 

اس حتی اگر شروعش با برد نامردی همیشه بازنده

 باشه.
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لبخند به روی لب دادیار نشست و با گرفتن دست 

انداخت. هر چه به زبان آمد نشسته ابوالفضل شانه باال 

بر دل بود. همه چیز از اعماق وجود به روی لبش 

 رانده شد. 

ابوالفضل در تمام کم آوردن ها کنارش بود و دستش 

 را گرفت.

ابوالفضل به جای صابر دستش را گرفت و سند  

 . اش را به نام او زدبرادری

برادری تنها به خون و یک نام در شناسنامه 

...برادری خون گذاشتن در میان بود که نیست

 ابوالفضل همیشه برای او خون به میان گذاشته بود.
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شد بفهمم، پاداش کدوم کار خوبم هستید کاش می-

 که همیشه بودید و همیشه کنارمید.

نگاه به انگشتان ابوالفضل انداخت و به یاد اورد در 

اش به جای خانواده، تنها تمام لحظات حساس زندگی

والفضل و دایی حیدر را کنارش بودند. ابوالفضل بود اب

 و نفس کشیدن را یادش داد.

های خودت دادیار! پاداش خوب بودن و پاک بودن-

پاداش تمام تالش هایی که برای این زندگی نامرد 

کردی. تو خودت قشنگ ترین پاداشی تو زندگی 

ما...به گوش اون فتنه نرسه اما تو از امیرحسین برای 

 رادر تری.من ب

را ی صددادیار خندید و ابوالفضل ماشین را کنار خانه

 .نگه داشت
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شد، این احساس خفقان باید پایان باید تمام می 

 میافت. 

داد. روی زندگی باید روی خوشش را نشان می

خوشش را به کسی که لیاقت روی خوش دیدن را 

 دارد. 

دانست که دادیار در این صحنه قوی تر از همیشه می

 شود. ظاهر می

دانست به خاطرپسرش هم که شده تمام ضعف می

هایش را زیر پا گذاشته و به این خانه قدم 

 گذاشت.می
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رد و مات مرد جوان لب به دندان گرفته سر باال آو

 ی ویالیی صدرا شد.خانه

 ساعت نیم ساعتی از شیش گذشته بود.  

 در ماشین را گشود و قدم به روی زمین گذاشت. 

اش سر باال آورد  و مات آسمان با حس خیسی گونه

ماند! آسمان مقابل دیدگانش به رعد و برق درآمد و 

 کوچه در صدم ثانیه روشن و باز دوباره تاریک شد.

 شن شد و تاریخ به تکرار درآمد. کوچه رو 

باران پر قدرت بارید و در کمتر از یک دقیقه تمام 

 تنشان را خیس کرد.

ابوالفضل پلک روی هم فشرد و به تاسف سر تکان  

ی صدرا داد و دادیار پر قدرت قدمی به سمت خانه
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برداشت و نیم نگاهی به دو ماشین پارک شده در 

  مقابل خانه انداخت.

به آیفون تصویری انداخت و سرانگشت بر نگاهی 

 ی در سفید ماند.روی تک زنگ فشرد و خیره

ابوالفضل پشت دادیار همراه با آرام ایستاد و نفسی از  

سینه خارج کرد. در گشوده شد و دادیار قدم در خانه 

 گذاشت. 

ی پا برهنه در مرد وارد شد و در سرش پسر بچه

 حیاط خیس پیچیده شد.

 ذاشت و باران شر شر بر سرش بارید.مرد قدم گ 

قدم دیگر را برداشت  و آکام ترسیده در آغوش در  

 ذهنش به تصویر کشیده شد.
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دادیار قدم برداشت و پله های ایوان را تک به تک  

 پشت سر گذاشت. 

 آمد اما ترس از وجود دادیار پر کشیده بود. صدا نمی

به  رای در گذاشت و با مکثی آن دست روی دستگیره

 سمت پایین کشید.

در خانه گشوده شد و هرمی از هوای گرم به 

 داد.صورتش برخورد کرد. سکوت خانه آزارش می
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توجه به کفش هایش، پا درون خانه گذاشت و بی

م یابوالفضل که متوجه نادرستی موضوعی شده بود، ن
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نگاهی به آرام انداخت اما قبل از آن که دادیار را صدا 

 بزند، او وارد خانه شد. 

 دادیار؟-

مرد اما بدون توجه جلو رفت و در نهایت سالن خالی 

 از هر آدمی در نگاهش نشست. 

با چشمانی مردد به سمت ابوالفضل چرخید که پشت 

سرش نوید درآمد و  با صدایی دو رگه و خش دار 

 لب زد:

 دیر اومدید!-

دادیار هراسان و با شدت سر چرخاند  که به ناگهان 

درد عمیقی در گردنش پیچید و نوید دستانش را به 

 دور خود حلقه کرد.
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 خیلی دیر اومدی بابای نمونه.-

مرگ در همین نزدیکی ها در اطراف دادیار 

 چرخید.می

 چی؟-

ابوالفضل خود را جلو انداخت و دادیار را کنار زد که 

 تعادل به دیوار برخورد کرد. رد بیم

 یعنی چی کجا بردنشون؟-

نوید سکوت کرد و خدیجه از اتاق خارج شد. دادیار 

 با یک نگاه شناخت.

 کم سن بود اما زن را، رفیق آفرین را به یاد داشت.  

بردن که ببرنش افغانستان! وقتی فهمیدن که به تون -

 خبر دادیم.
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لفضل چرخاند و دادیار مبهوت نگاه سمت ابوا

اش را روی دهان قرار داد و نوید انگشتان مشت شده

 با بغض سر تکان داد و ابوالفضل هراسان پرسید.

 دونی کجان؟نمی-

 نوید سر تکان داد و گرفته لب زد:

 نه!-

چند دقیقه در سکوت گذشت. دادیار با نگاهی دو دو 

زن و سردرگم به حیاط بازگشت و در و دیوار را 

کرد؟ جانش را برده بودند. درد باید چه میکاوید. 

عمیقی در سرش پیچید و عصبی جفت دستانش را 

طرفین شقیقه فشرد. ابوالفضل با خشم روی زمین 

ضرب گرفت و آرام دست به پهلو گرفته نگران آکام 

د. بردانست که دادیار هنوز در بهت به سر میبود. می
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ه یت گرفتخدیجه با ترس به آن سه خیره شد و در نها

 رو به نوید خیس شده لب زد:

 خوریبرو تو مادر سرما می-
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با دویدن فردی و شکستن سکوت حیاط و  صدای 

باران نشسته بر حیاط نگاهشان به سمت در  چرخید. 

و  اشتدادیار با دیدن دختر نوجوانی، دست به سر گذ

 صدا باال برد.

 گویا تازه به خود آمده، محکم بر سر کوبید.

 لعنت به من-
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 مشتی محکم تری به سر کوباند و عربده زد. 

 لعنت به من بی عرضه.-

نوید با دیدن نازنین، به سرعت جلو رفت و ابوالفضل 

 نگران به سمت دادیار قدم تند کرد.

 نازی؟ تو؟ این جا؟-

اش را به سمت دادیار باز دهدخترک انگشتان عرق کر

 کرد. نگاه هر دو مرد به تکه کاغذ عرق کرده افتاد.

بردنش این جا که ردش کنن! بابا با تلفن صحبت -

 کردنی، قایمکی شنیدم.

دادیار بدون آن که توجه کند، فرد مقابل دختر چه 

ست چنگی به کاغذ زد و به سمت حیاط خیز کسی

 برداشت. 
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دند که بروند اما صدای خش ابوالفضل و آرام چرخی

 دار خدیجه باعث ایستادنشان شد. 

 صبر کنید منم بیام.-

سپس سر چرخاند به سمت دخترک تپل پشت سر و 

 گفت:

 با نازنین مراقب خاتون باشید. -

برد، زن با یادآوری پسر در نوید را هم باید با خود می

 انبار به سرعت گفت:

 انباری زیر زمین!برادرت آقا ابوالفضل، برادرت تو -

 ابوالفضل مردد نگاهی به حیاط انداخت.

 گردم دنبالش.گردم...بر میشه...بر میاالن وقت نمی-
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گفت و بدون توجه به نوید و خدیجه به دنبال دادیار 

 دوید.

دانست رها کردن امیرحسین درست نیست اما می

ای دیگر نداشت، جان آکام در خطر بود. به چاره

آرام هم پشت به او و نگران! خود  سمت در دوید و

را روی صندلی انداخت، دادیار به سرعت خواست 

 حرکت کند که ابوالفضل نفس نفس زنان لب زد:

 صبر کن.-

دادیار با خشم روی فرمان ضرب گرفت و نوید و 

خدیجه با شتاب سوار شدن و قبل از بسته شدن در، 

ماشین به پرواز درآمد. دادیار آدرس را به سمت 

 بوالفضل انداخت و با خشم غرید:ا
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 بزن تو ویز.-

سپس با فریاد مشتی به فرمان کوبید و نوید از فریاد 

 مرد چشم بست.

زنگ بزن پلیس...زنگ بزن پلیس ابوالفضل! زنگ -

 شونم.بزن من صدرا را به خاک سیاه می

ی دیگر نثار فرمان کرد و با صدایی به شدت مشت

 گرفته غرید:

 ذارم اون حرومزاده رو!من زنده نمی-
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اش ابوالفضل عصبی دست به صورت عرق کرده

کشید و از یه سمت ترسیده از سرعت باالی دادیار در 

 آن باران، لب زد:

 دادیار خیابونو مراقب باش.-

در یه لحظه توجه دست بند دنده کرده و دادیار اما بی

سرعت بر روی سرعت گذاشت. ابوالفضل آدرس را 

 در ویز زد و برای دادیار خواند.

 موبایل منو بده.-

 خوای چیکار؟می-

 دادیار بدون نگاهی به ابوالفضل فریاد زد:

 د اون موبایل منو بده.-
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ابوالفضل موبایل را به سمت دادیار گرفت و مرد با 

ی صدرا را شمارهنگاهی که به سمت خیابان بود، 

 گرفت و موبایل را روی گوش گذاشت.

جواب بده، جواب بده، تخم سگ...جواب بده نمک -

 به حروم.

با غیظ و خشم موبایل را روی داشبورد انداخت و 

 چندین و چند باره با عربده روی فرمان کوبید.

کنم، به یه تار مو از سر آکام کم بشه، نابودش می-

 کنم.خدا نابودش می

ید مچاله شده در خود به مادرش نگاه دوخت و نو

خدیجه به یاد ضجه های پسر برای نبردنش افتاد. در 

یک چشم به هم زدن در شربت خاتون قرص خواب 

آور ریخت و آکام را بردند. تالش هایشان نتیجه نداد 
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و آخ چه دردناک بود، فریاد های پسرک که پدرش را 

ضی به کرد و سیلی های که صدرای عوصدا می

 زد.صورت پسر می
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ی ماشین برخورد قطرات باران پر قدرت به شیشه

کردند و صدای جیغ شیشه پاک کن، ذهن هر سه می

 را مخدوش کرده بود. 

ابوالفضل، سردرگم به عقب چرخید و موبایل را در 

 دست تکان داد. 

ای سمت دادیار خشمگین بازگشت و آرام با وقفه

 ی او گذاشت.دست به روی شانه



 

Romanzo_o 2720 

 کنیم....درستش میدادیار آروم باش-

دادیار نفس نفس زنان، دست بند  یقه کرد و آن را پر 

 قدرت کشید.

ابوالفضل عصبی پشت سر به صندلی کوبید و پنجه  

دل  میان موهای پر پشتش فرو برد. تنها خدا را در

 رود و پشتزد که دیر نرسند. آکام از بین میفریاد می

 کند. به او دادیار دق می

نگاهی به نیم رخ دادیار انداخت و با درد پلک روی 

 هم فشرد.

 برادرش تازه عاشقی کردن را آموخته بود. 

کاش در این راه تنها خدا پشت و پناهش باشد. مرد  

 رمان چنگ زد.جوان در جواب آرام، مات مقابل، به ف
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 آرام.-

 ی دادیار را لمس و به آرامی نجوا کرد:آرام شانه

 جانم؟-

اش چالنده  و عرق فرمان بیشتر میان انگشتان مردانه

 ی شقیقه سرازیر شد.بر روی رگ برآمده

 ترسه.ترسه آکام، میم...میم آرام، بچهبچه-

آرام بغض سهمگین نشسته بر  گلو را فرو فرستاد و با 

ی مرد را نوازش خنده های از ته دل آکام، شانه یاد

 کرد.

تونه بکنه عزیز دلم، هیچ کاری، هیچ کاری نمی-

 مطمئن باش.
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دادیار لب به دندان گرفته، قطره اشکی راه چشم 

 چپش را گم کرد و به روی گونه افتاد. 

آکامش در چنگال گرگانی بود که پانزده سال آزگار 

 برسد. شان به اونذاشته بود، دست
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 بپیچ چپ دادیار.-

 ی ابوالفضل، به چپ پیچید و سرعت باال برد. با گفته

من خیلی سعی کردم نذارم این اتفاق بیفته اما نشد! -

 اون آدم زورش از من خیلی بیشتره.
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د و نوید را کاوید. به دادیار با استرس نگاه به آینه دا

 یاد داشت پسرک را! خوب هم به یاد داشت.

زد، در جواب نویدی که صدرا را حتی پدر صدا نمی 

 با صدایی دو رگه و خش دار لب زد:

 ممنون.-

ی پیشروی و سرعت بیشتر را گل و الی زمین اجازه

داد اما دادیار با تمام وجود، سعی کرد ماشین را نمی

 هدایت کند. 

ترس، مچ دست از میان انگشتان مرد درآورد. از با 

شدت گریه، صدایش گرفته بود و قامتش، رو به فرو 

 ریختن رفته بود. 
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نفس راه سینه را گم کرده  و پسرک ترسیده میان 

نالید. ارتش تک نفره اش فرو ریخته بود گرگ ها می

 کرد.و از ته دل، آغوش پدرش را التماس می

ی او فرو آورد و خود را با سینهمشت باال آورد و در  

 تالش به عقب کشید و ضجه زد.

 ولم کن عوضی، ولم کن صدرا.-

صدرا با غضب از یک دندگی و تخس بودن های 

پسر، باز مچ دست او را چسبید و سیلی محکمی را 

 در سمت راست صورت پسر فرود آورد. 

ی صورتش به خاک آکام با درد به کنار افتاد و نیمه

 پسرک از ته دل هق زد و ناخوداگاه نالید.نشست. 

 بابا!-
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ی صدرا خشمگین از آکام به سمتش خم شد و یقه

پسرک کم سن و سال را چسبید و او را از روی خاک 

 بلند کرد.

 ببند دهنتو، اسم اون دیوثو نیار.-

ای که  صدرا به زبان آورد، با خشم اما به آکام با جمله

کرد و به سمت  سختی خود را روی پاهایش سوار

 مرد هجوم برد. 

جان اما مشتی در صورت صدرا گذاشت، هرچند بی

 آورد.او نباید کم می
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 لجن خفه شو، خفه شو.-

را  اشباز به سمت مرد خیز برداشت و خونریزی بینی

 نادید گرفت.

ستان آکام  مغلوب خشم شده را مردی از پشت د 

 گرفت و صدرا با خنده به سمت آکام گام برداشت.

قدر آتیش نسوزون بچه! بذار همه چی به خوشی ان-

 بگذره.

ای زد و خود را به جلو کشید اما دستان آکام عربده

 ی پیشروی را به او نداد.قدرتمند مرد، اجازه

 ولم کن بی پدر و مادر! ولم کن.-
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ر را به اسارت خود درآورده بود، مردی که پس

خشمگین با یک دست مچ دستان آکام را چسبید و از 

شدت تقالهای پسر مشتی میان دو کتف پسر فرو 

ای آکام میان آسمان بارانی و آورد و آخ مظلومانه

 سرخ پیچید و باز پدرش را به کمک خود فرا خواند.

 آخ! بابا...!-

رد، با جفت مرد که چغر بودن پسرک را مشاهده ک

دستانش، بازوان پسر را به خود قفل کرد و آکام 

حال شده از آن مشت به زمین گلی خیره شد. بی

قطرات باران تمام تنش را فرا گرفته و اشک بی پروا 

 هایش را خیس کرده بود. گونه
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با صدای جلو آمدن قدم هایی، امیدوار سر باال آورد 

اش را با خاک سان تمام انتظار معجزهاما دیدن علی

 یکسان کرد.

سان که تازه صحبتش با مردی که قرار بود آکام علی 

ی را بفرستد تمام شده بود، جلو آمد و با گرفتن یقه

پسر او را از چنگ مرد خارج کرد و تکان ریزی به 

 تن پسرک بی حال داد.

ضعف تمام جان آکام را گرفته بود و سه مرد پر  

رکی هفده ساله بر توانستند از پس پسقدرت نمی

 بیایند.

 چته؟ -

 تکان محکم تری به تن رنجور آکام داد و غرید:
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چه مرگته؟ یه زندگی ده برابر اون بابای -

 سازیم.ات برات میحرومزاده
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 صدرا از پشت برادرش فریاد زد.

 مرد.الکی جفتک ننداز، دیگه بابات -

آکام آتش گرفته از نام پدرش، سر باال آورد و فریاد 

 زد.
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تو بمیری بچه هات از دستت راحت بشن...تو -

بمیری یه دنیا از نفس های کثیفت راحت بشن...بابای 

 منو همه دوست دارن.

سر را کنار بزند اما سان و مرد پشتسعی کرد علی

 .نفس بریده نتوانست ولی سخنش را  به پایان رساند

خورن اما تو چی؟ مادرت همه سر بابای من قسم می-

 ازت متنفره بدبخت!

صدرا با غیظ سمت آکام هجوم برد اما صدای 

 ماشینی، نگاه هر سه را به آن سمت روانه کرد.

 صدرا با دیدن پیاده شدن صابر، بلند عربده زد: 

کدوم گوری بودی پس؟ بیا این بچه برادرتو جمع -

 ه بالیی سرش میارم.زنم یکن، وگرنه می
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صابر که انتظار چنین واکنشی را نداشت، بهت زده به 

اش بود، نزدیک سمت آکام که با صورتی خونی خیره

 شد و شگفت زده پرسید:

 چه بالیی سرش آوری صدرا؟-

 صدرا پلک روی هم کوباند و صابر غرید:

خواستید بچه موضوع قاچاق از کجا اومده؟ شما می-

 ببینید اما این طوری؟خواهرتون رو 

و به صورت خونی آکام اشاره زد اما آکام همچنان 

مات مردی بود که صدرا او را برادر، پدرش خواند. 

هرچند که دیگر هیچ برایش جای تعجب نگذاشته 

 بود.

اش کوبیده همه چیز به ناگهان طوفان و به دل زندگی 

 شد.
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صابر نیومدی که زر زر کنی، زود باشید باید -

 رستیمش نیم ساعت دیگه.بف

 صابر چهره درهم کرده   پسرک را از نظر گذراند.

 قرار نبود از سجاد جداش کنید.-
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صدرا با خشم قدم به جلو برداشت و با کوبیدن پا بر 

صابر  ایروی زمین،   گل و الی را به شلوار پارچه

 پاشاند.
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کنی این پسرو ببریم یا یه ببین مرد! یا کمک می-

کنم که تو چهارفصل هیچ! تو کل این ناحیه کاری می

نتونید سر باال بیارید. اولشم از مغازه کوچیکه، مجید 

کنم و بعدشم اون بقیه پولی که بابای جان شروع می

 مفت خورت پسش نداد رو از حلقتون در میارم.

ال شده میان دستان مرد، روی زانو خم شد حآکام بی

ی اش را باال کشاند. چانهاما مرد تن کرخت شده

ای را به رحم لرزان پسرک در آن هوا دل هر بیننده

 آورد اما هیچ یک از آن سه نفر انسان نبودند. می

سان بازوی آکام را از میان دستان مرد درآورد و علی

 سبید.قبل از زمین خوردن پسر، او را چ

 زر زرتون رو تموم کنید ببینم.-
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صدرا نگاه منفورش را از صابر گرفت و به سمت 

نوا خالی آکام رفت و حرص همه را بر سر پسر بی

 کرد.

سیلی را سمت دیگر صورت آکام فرو آورد و  

ی بالفاصله بینی پسر باز خون ریزی کرد و قطره قطره

خون مظلومش رو باران و خاک چکید.   ترس با 

ی پسر کوباند و قدرت خود را به در و دیوار سینه

 تپش قلب سر به بیابان گذاشت.

 نمیری بمونی رو دستمون، دو دقیقه نتمرگ.-

سان رها شد و روی زمین آکام از میان دستان علی

 افتاد.

 بوی نم باران نشسته بر خاک در بینی پسر پیچید. 
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ی لرزان  و سعی کرد برخورد با سختی و چانه 

 . هایش به یک دیگر را کنترل کنددندان

سر باال آورد و  قطره بارانی در چشمش به هدیه 

 نشست.

کنید؟ چرا شما که دوستم ندارید چرا ولم نمی-

 خواید منو با خودتون ببرید؟می

 سان مقابل پسر به جلو خم شد.علی
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خوام تو مثل پسر کی گفته دوست نداریم؟ من می-

خودم باشی...اصال نخواستی با دختر من ازدواج کنی 
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هم نکن! اما پیشمون باشی...تک پسر آفرین باید 

 پیشمون باشه.

آکام هق زد و خسته جفت دستانش را درون گل ها 

 های نرم درآمد.یش به چنگ گلهافرو برد و ناخن

 خوام.من بابامو می-

 صدرا به سمت پسر چرخید و دست به پهلو گرفت.

د ببند دهنتو دیگه! هی بابام، بابام. بابات باید تاوان -

اون فرار کردنو بده...بابات باید سرکوفت هایی که به 

خاطر بابای دیوثت از آقا جون رو گرفتیم رو بده! به 

ه و طعنه و کنایه هایی که فک و فامیل خاطر تمام تیک

بارمون کردن. به خاطر پولی که خانواده دالل بابا 

 جونت ازمون چاپیدن.

 ی  آکام را چسبید و در صورتش غرید.فک قفل کرده
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 ی اینایی شیر پسر.تو حق ما از همه-

آکام خسته پلک روی هم گذاشت و سر خم کرد، 

حتی سر باال خسته بود و با صدای ماشینی دیگر 

 نیاورد.

ی قامت بدون آن که ماشین را خاموش کند، خیره 

خم شده و آشنا ماند و ابوالفضل با گفتن ذکری قبل 

 از دادیار از ماشین پیاده شد.

 یا پیغمبر.-

گیره میان دستش دادیار دست بند در کرد اما دست

 آمد.نمی

با فریاد بلندی به سمت در چرخید و در یک حرکت  

ا پایین انداخت و با دیدن آکام افتاده و سر به خود ر
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زیر، کل خشم های دنیا در وجودش به غلیان در 

 آمدند.

انگشتانش در هم مشت شدند و در سر، دهل و ساز  

 کینه نواختند.

بارانی به سرش بارید و او قدم برداشت در خیسی  

زمین و گل و الی نفرت نشسته بر قلبش. کشتی 

مین زده بودند را به گل کسانی که پسرش را ز

 .نشاندمی
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آرام موبایل را در جیب فرستاد و با دیدن اوضاع خدا 

اند. ابوالفضل را شکر کرد که پلیس را خبر کرده
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نزدیک تر شد و صدرا مات آن ها ماند اما نگاه 

ابوالفضل تنها روی خط قرمز دادیار مانده  و کالم در 

 دهانش به قهقرا رفته بود. 

سان چرخاند و صدرا حیران نگاه به سمت علی

سان شکش به سمت صابر رفت اما هنگامی که علی

نگاه روی او چرخاند با دیدن حیرتش، متوجه 

 خبری او شد.بی

رد چشمان مرد را گرفت و به مردی که چند گام از  

 ان ها دورتر بود رسید. 

های سجاد را دیده بود و بی اغراق از عکس

هایش زیادی مردتر شده است، آن پسرک الغر عکس

سر باال آورد و با دیدن پدرش، لبخندی  اندام. آکام



 

Romanzo_o 2740 

توام با غم زد. آمده بود، مانند همیشه قهرمانش رسیده 

 بود. 

 هایش از درد تیر کشید. زبان در دهان تکان داد و لب

خون روی صورت پسر، تیر شد و در قلب دادیار فرو 

رفت. پسرک دست روی فک لرزانش گذاشت و به 

 سختی لب زد:

 بابا.-

اش گرفت و مچ دست اه ماتش را از دردانهدادیار نگ

 به درد آمده بود. از شدت فشار انگشتان درهم شده

نگاه روی صدرا که به آن دو خیره شد بود، انداخت  

 و گامی به سمتش برداشت.
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اش به روی گل و الی رد قدم بوت های مردانه 

 آمیخته به باران نششست.

ل به کمک قدم بعدی و باز هم قدم بعدی! ابوالفض 

آکام جهید و پدرانه دست به دور کمر پسر حلقه کرد 

 و او را از روی زمین کند.

دادیار مقابل صدرا ایستاد و مرد سینه مقابل فردی که  

 نزدیک به دو دهه از خود کوچیک تر بود، سپر کرد. 

ی خونی پسرش نگاه دادیار باز به سمت چهره

 چرخید و باز روی صدرا نشست. باران کامل

شان کرده بود و موهای حالت دار دادیار روی خیس

و  گرفت. آرام نفس میپیشانی برنزش نشسته بود

 شد.اش باال و پایین میسینه

 ترسید.ابوالفضل از این آرامش قبل از طوفان می
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ترسید. آکام سر پا شده مرد از دادیار مقابلش می

خواست به سمت پدرش برود اما ابوالفضل از پشت 

پسر را در آغوش گرفت و سرانگشت بر حسب 

شرت پسر نوازش روی بازوی بیرون مانده از تی

 کشید. 

 واستا آکام، واستا پسر.-

ی ابوالفضل چسباند و با نفسی آکام سر روی سینه

 میان پدر و صدرا خیره شد. تنگ به دوئل 

ای چشم بست و با صدای به زمین خوردن لحظه

کسی، چشم گشود و متحیر چشمانش به روی 
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صدرای افتاده بر زمین نشست. سر باال آورد و پدرش 

 اش در هوا مانده بود. را دید که مشت گره خورده

ای قبل در صورت صدرا فرود همان مشتی که ثانیه

 آمده بود.

از تقال کرد تا سمت پدرش برود اما ضعف بر آکام ب 

زور ابوالفضل چیره شد و نتوانست از آغوشش خارج 

 شود.

توجه به آلوده شدن شلوار روی زمین زانو زد و بی

 آرنج روی زانو نهاد و سمت صدرا خم شد. 

 آرام بود...آرام تر از هر زمانی!

 دست رو پسر من بلند کردی؟ پسر منو دزدیدی؟-

 خشم خود را صاف کرد و برخاست. صدرا با 
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حال او باال سر دادیار ایستاده بود و مرد جوان تر در 

 ای قد علم کرد و بلندی خود را به رخ مرد کشید.ثانیه

 پسر خواهرمو ادب کردم.-

ی مرد و دادیار خنثی آرام چهره درهم کرد از گفته

 تاج ابرو باال انداخت.

 کدوم خواهر؟-

یار حالت متفکر به خود صدرا سکوت کرد و داد

 گرفت.

همون خواهری که انداختیدش تو بغل من و گفتی -

 زنش کن؟

آکام بغض کرده به پدرش خیره شد  و دادیار با درد 

 عمیقی در قلبش، نیم نگاهی نثار جانش کرد.
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همون خواهری که بعد از تجاوز مثل آشغال باهاش -

 رفتار کردی؟

آرامش ترس را به زد و همین آرام و پیوسته حرف می

 جان همه  انداخته بود.

نگاه صابر روی برادرش نشست و لب گزید. مرد  

 شده بود!
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خور نبود! قدمی  سجاد کوچک دیگر آن پسر تو سری

سان کنار عقب کشید و خود را از موضع صدرا و علی

 کشاند.
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ش هم باشد توانست علیهسمت سجاد نبود اما نمی 

برای گرفتن پسرش! در حق برادر کوچکش زیادی 

 ظلم کرده بود.

 همون خواهری که...به خاطر رفتار شماها...-

نگاه سمت آکامش کشاند و پسرک با نگاه پدر چیزی 

 اش شکست.در سینه

 پسرشو لمس نکرد؟-

 ای کرد و زمزمه کرد:دندان قروچه

 زنی صدرا؟کدوم خواهر دم میاز -

صدرا خواست حرف بزند اما باز مشت سهمگین مرد 

 مقابل در صورتش نشست.

 این بار اما تعادل حفظ کرد و به عقب روانه شد. 
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اما قبل از به خود آمدن، مشت دادیار باال آمد و  

 بالفاصله در سمت دیگر صورت صدرا نشست.

 ؟ی من بلند کردیاین طوری دست رو بچه-

 خوب کردم، داییشم.-

 گفت و خشم بر روی خشم دادیار گذاشت.

قدم دیگری جلو گذاشت و جفت دستانش را بند  

 ی مرد کرد.یقه

سان با دیدن ماجرا جلو آمد و ابوالفضل با دیدن علی 

ای در گوش آکام کرد  و چشمکی حرکت او، زمزمه

 برای آرام زد تا کنار آکام بایستد. 
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فت و ابوالفضل در یک حرکت آرام کنار پسرک ر

سان رساند و بازوانش را از پشت، قفل خود را به علی

 دستان خود کرد.

 بشین سر جات تا عقیمت نکردم!-

مردک قلدر که همراه با صدرا  آمده بود، به سمت 

دادیار رفت که ابوالفضل نگاه در نگاه صابر نشاند. 

دوست داشت برای یک بار هم که شده، صابر پشت 

 درش باشد.برا

صابر با خشم پلک روی هم کوباند و قدم به سمت 

مرد برداشت و در یک حرکت بازوهایش را چسبید و 

 نوید هم مقابل مرد درآمد تا نتواند حرکتی بکند.

پارت ها پیوستگی دارن اما شماره پارت ها مشکل ❌

 ❌دارن
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سان با تعجب آمیخته با خشم نگاه صابر انداخت علی

کرد و صدرا فحشی زیر لب نثار اویی که فکر می

همراهشان است اما دشمن درآمده بود کرد. دادیار نیز 

از شرایط صدرا استفاده کرد و چسبیده از یقه او را به 

 ی ماشین کوباند.بدنه

 زیادی تنها شدی؟-

یار ی دادید! صدرا فشاری به سینهسر کج کرد و پرس

توجه دست باال آورد و روی صورت داد و مرد بی

 صدرا کوباند.
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افی ی ماشین کبرخورد پیشانی صدرا با پنجره و بدنه 

 بود برای گیج شدن و منگ زدنش. 

ی دادیار لبخند زد و پاهای مرد را میان پاهای کشیده

رت خود، قفل کرد و دست آزادش را سمت دیگر صو

 مرد فرود آورد. 

چه طوری به خودت اجازه دادی دست رو پسر من -

 بلندی کنی؟

 آکام به پدرش خیره شد و لبخند زد.

ی دادیار داد ودر یک حرکت صدرا فشاری به سینه

دست باال اورد و در صورت او کوباند. هرچند قدرت 

 ضربه کم بود. 

دادیار با خنده قدمی به عقب برداشت و انگشت 

 شست زیر لب خونینش کشید. 
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ی تلخ مقابل نگاهش به تصویر در یک آن تمام گذشته

ی اول را در درآمد و به سمت مرد هجوم برد. ضربه

اش ی بعدی را در شانهشکم مرد فرو اورد و ضربه

 نشاند.

سان با فریاد و فحش سعی کرد از حصار علی 

بوالفضل خارج شود اما قامت قدرتمند ابوالفضل ا

 ی پیشروی به او را نداد.اجازه

 خشم دادیار را، قدرتمند تر کرده بود.

دن کرد. با دیکرد باید از پسرش دفاع میباید دفاع می

تقالی مرد، باز لبخند زد و همین کافی بود تا مشت 

ی او حال صدرا در صورتش بنشیند و سپس عربدهبی

ش و طعم شور س سرازیری خون باالی لبو ح

 خون!
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ما  ای که حقکثافت، تو بردی آکامو! تو دزدیدی بچه-

 بود رو!

دادیار به عقب رفت و مشت دیگر صدرا روی 

 اش نشست.شقیقه

آکام به سمت پدرش قدم برداشت اما با گرفتار شدن  

 انگشتانش میان دست آکام، نالید و چرخید.

 اد.بابات از پسش بر می-

 زنه بابا رو!داره می-

 آرام با آرامش پلک روی هم گذاشت و لب زد:
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 نگران نباش.-

آرام گفت و خشم دادیار به عقلش چیره شد. در یک 

 پای صدرا کوبید. لحظه زانو باال آورد و میان

ی دردناک صدرا در آسمان بارانی پیچید و عربده 

 دادیار خشمگین فریاد زد.

 ی منو دزدیدی؟کثافت بچه-

اش در بار دیگر زانو میان پاهای مرد کوبید و عربده

 ی مرد پیچید.عربده

 حروم لقمه به آکام من دست زدی؟-

 مشت باال آورد و در صورت خونین مرد کوباند.

 طور جرئت کردی؟ هان؟چه -
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ی آخر را فریاد زد و باز مشت کوباند. درد کلمه

ی حساس صدرا دیگر جانی برای دفاع از خود ناحیه

 نگذاشت. 

نوید با لبخند به درد کشیدن پدرش خیره شده بود و 

خدیجه نیز خوشحال از درد کشیدن مرد! بیش از 

شان را تلخ کرده ها حقش بود، مردی که زندگیاین

 د.بو

حقته، حقته تو قاتل آفرین بودی! تو آفرینو -

کشتی...اون چاقو دست تو بود...تو باید بمیری سجاد، 

 باید بمیری.

هیستریک سر تکان داد و در برابر تپش قلب دادیار 

 رو به آکام کرد.
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گفته؟ گفته بابا جونت؟ آفرینو بابات کشت! چاقو -

 اش بود.دست خود حرومزاده

کمی جان گرفت، سمت دادیار خشم به تن ریخت و 

 ی اوخیز برداشت و مشت کم جانش در قفسه سینه

 کوبید.

ای مچاله قلب تیر عمیقی کشید و از درد در گوشه

 شده، هق زد.
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اش هم دادیار گامی به عقب رفت و خطوط چهره

 گرفتند. دیگر را در آغوش
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فرشته ای که ازش دم می زنید، شیطان رجیمه اما -

 همه تون رو گول زده.

 سمت دادیار چرخید و عربده زد.

قاتل تویی! یادگار خواهرم نباید دست یه قاتل -

 بزرگ بشه.

دادیار نفس نفس زد و باران روی پلکش نشست. 

دادیار نفس نفس زد و نگاهش را به سمت آکام 

 ا در خود شکسته اشک ریخت.چرخاند و پسرک تنه

ی ناالن دادیار نشست و عربده مشت دیگری در سینه 

 زد.

 آفرین دست وقتی در خونه باز شد، چاقوی تو سینه-

 توی دیوث بود.
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نفس همه در سینه حبس شده، به آن ها نگاه دوخته 

 بودند. 

 من قاتل نیستم.-

دادیار لب زد و قبل از هر عکس العملی از سمت 

سمتش خیز برداشت و با مشتی او را روی  صدرا به

زمین انداخت و روی تن مرد سوار شد و مشت های 

 نشست.متوالی بود که در صورت مرد می

مشت ها روی تن و بدن مرد نشست و عربده های  

 دادیار سکوت آسمان بارانی خدا را شکست.

من قاتل نیستم پست فطرت...من قاتل نیستم -

 ناموس! بی

 ی صدرا کوبید و عربده زد.فسه سینهمشت میان ق
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من دستمم به آفرین نخورده بود سگ صفت...من -

 دست به خواهرت نزده بودم کثافت.

سان را رها کرد و ابوالفضل با دیدن جنون دادیار، علی

 د.رسیدانست پس چرا پلیس نمیسمت او دوید، نمی

هرچند با وجود باد و باران و دور بودن از شهر  

 رفت.میاحتمالش 

قدم بلند به سوی دادیار  برداشت اما قبل از او  

صدای خدیجه بود که دادیار را از کشتن صدرا 

 بازداشت. 

 سجاد نکشته آفرینو.-
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 سجاد نکشته آفرینو.-

ا خدیجه که بسر باال آورده، نگاه سیاه و لرزانش را به 

 شد، داد.های سست و آهسته نزدیکشان میقدم

صدرا از حواس پرتی دادیار استفاده کرد و مشت  

 ی دادیار کوبید. محکمی در سینه

مرد جوان آخ بلندی گفت و صدرا مشت دیگری زیر 

 چشم دادیار کوباند.

ی صدرا به کنار رفت و دست دادیار از روی سینه 

 زی کرده بود کشید.زیر چشمش که کمی خونری

ابوالفضل با خشم به سمت صدرا گام برداشت اما  

قبل از او، آکام به سمت پدرش خیز برداشت، رگ 
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ی گردن و پیشانی پسر، نشان از غیرت به برآمده

 داد.اش میجوش آمده

لگدی به پهلوی صدرا کوبید و بالفاصله قبل از  

به  هی حرکتی از سمت صدرا، لگدی دیگر با کیناجازه

ای  دیگر، دادیار از پهلوی مرد کوبید، قبل از ضربه

روی زمین برخاست و دست در کمر پسر انداخته، او 

 را عقب کشید.

 آروم بابا، آروم جون بابا.-

هایش نوید با حسرت به آن دو نگاه دوخت، مردمک

زمین مملوء از گل و الی را هدف گرفت و پوزخندی 

 شست.رنگش ندردناک، روی لبان بی
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 ی پسرای به روی موهای خیس و آشفتهدادیار بوسه

زد به صدرا خیره زد و با نگاهی که نفرت را فریاد می

 شد. 

ی مچاله شده را خدیجه قدم دیگری جلو آمد و نامه

 میان انگشتانش بیشتر چالند. 

نامه از شدت گر گرفتگی و عرق دستان زن، نم گرفته 

 بود.

ر صدرایی که روی زمین قدم دیگری جلو رفت و کنا 

پیچید و پدر و پسر در آغوش هم، از درد به خود می

 آب دهان فرو فرستاد.

 آفرین خودکشی کرده بود!-

آکام از آغوش پدر خارج شد و به لبانش که جمله از 

 میان آن ها خارج شده بود، نگاه دوخت. 
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 بابا!-
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او هم به خودکشی شک داشت اما دادیار، دست آکام 

 را سفت چسبید و سر به طرفین تکان داد. 

 لب با زبان تر کرد و به سختی گفت:

اومدم خونه، چاقو تو بدن آفرین بود. منو آفرین -

 بحث کردیم...اما...

 لب روی هم فشرد و تلخ خندید.

آفرین نخورده بود. من تو کل اون دو سال دستم به -

 هیچ وقت آفرینو نزدم...چه برسه  کشتنش! آفرین...
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 دست به زیر بینی خون باالی لبش کشید و نالید:

 گناه ترین آدم این قصه بود.بی-

خدیجه لبخند زد و باز در دل مردانگی، مرد مقابل را 

 تشویق کرد.

مرد در اوج کودکی، جوانمرد بودن را خوب آموخته  

 بود. 

آفرین بهش تجاوز شده بود...! اینو منی که دوست -

 دونستم.صمیمیش بودم، خوب می

 صدرا به ماشین پشت سر تکیه داد و نام زن را غرید:

 خدیجه.-

زن اما با غیظ به سمت او چرخید، تصمیم خود را 

 گرفته بود.
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 ازت متنفرم صدرا.-

 هایشنگاه به سمت سیاهی هایی که آفرین از خوبی

 گفت چرخاند. زیاد می

 کار پسر عموش بود.-

باز نگاه سمت صدرا چرخاند. مرد تقال کرد تا بلند 

شود و دهان زن را ببندد اما ابوالفضل با غیظ زیر 

 زانوی مرد کوبید و او را دوباره به زمین انداخت.

 خفه بمیر مرتیکه.-

ا با ترس فاصله گرفت و در برابر خدیجه از صدر

 دیدگان متعجب همه لب زد:

کار یاسر بود...اون حرومزاده همیشه رو آفرین چشم -

 داشت.
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ی پسر کوچک به لرز افتاد و قطره آبی از روی چانه

اش به روی دیگر قطرات باران نشسته بر زمین چانه

 شان زد و صدراافتاد. پدر و پسر کوچک طوفان به دل

 زد:عربده 

 ببند دهنتو ضعیفه.-

ت ی صدرا کوبید و دسابوالفضل کف دست به شقیقه

 بند دهان مرد کرد.

شد ِگل بگیرم دهن کاش فقط خفه بشی...کاش می-

 نجستو.

ابوالفضل لب زد و دادیار با حس لرز آکام پسر را 

ی خود چسباند و سمت خود کشاند، او را به سینه

نش کرد. پدری ی تن خیس و لرزابازوانش را پرده
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سان با خشم کردن را زیادی خوب آموخته بود! علی

 انگشتانش را درهم گره زد و غرید:

 زن داداش.-
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سان ادامه داد و خدیجه بی اعتنا نسبت به علی

لش العمسان داد تا با هر عکس ابوالفضل نگاه به علی

 نسبت به خدیجه، دست بجنباند.

گشت ی ما بر مییاسر یه شب که آفرین از خونه-

بهش تجاوز کرد و بعدشم... نصف شب پرتش کرد 

 اش.ی خانوادهدر خونه
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اشک با قدرت به سمت نگاه زن هجوم آورد و آکام 

زانو خالی کرد و اگر بازوان پدرش نبود به زمین 

 میفتاد.

فت چسبید و مردانه بغضش را فرو دادیار پسر را س 

 فرستاد. 

 اوممم...-

صدرا سر از میان دستان ابوالفضل خارج کرد و عربده 

 زد:

 خفه شو زن.-

 سانابوالفضل باز دست روی دهان مرد فشرد و علی

با خشم به سمت خدیجه گام برداشت که نوید خود 

ی او را به سمت او کشید و بدون احترام روی سینه

 ا او را از مادرش دور نگه دارد.کوباند ت
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ای که اون ی خانوادهتو شدی طعمه سجاد! طعمه-

شب وقتی آفرینو خونی و زخمی پیدا کردن، خونه 

شون پر مهمون بود و فقط خواستن توجیه کنن که 

تجاوز نبوده، یه خفت گیری معمولی بوده! خواستن 

 ثابت کنن خواهرشون دختره!

خت و دندان روی هم سان و صدرا نگاه دوبه علی

 فشرد.

 خوش غیرتا.-

دستان مرد از دور پسر شل شد و آکام زانو زد. اشک 

ریخت و با خشم به گل و الی خیس چنگ زد و سر 

 به سمت صدرا چرخاند.

 حرومزاده.-
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آکام غرید و صدرا با خشم نگاه  آتشینش رو به زن 

دوخت و تالش هایش برای رهایی از  دستان 

 ل کافی نبود. قدرتمند، ابوالفض

غیرت پسرک کوچک به قدری در ان تک کلمه   

ای در آن تزریق شده بود که سکوت را برای لحظه

 مکان حاکم کرد. 

خدیجه به تاسف سر تکان داد و مقابل آکام، بی توجه 

 به آلوده شدن پیراهنش، زانو زد.

پسرک شیرین بود، مانند پدر و مادرش دوست 

 داشتنی!

نشسته بر روی شلوار پسرک  دست جلو برد و مشت

 را گرفت و بلند کرد.
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ی آکام کشید و لب انگشتانش را روی مشت  مردانه

 زد:

 باز کن مشتتو!-

 قطره اشک دیگری چکید و مشت پسر گشوده شد.

ای را خدیجه نامه  در کف دست پسر گذاشت. نامه

 که آفرین در اوج ناامنی هایش به دست او سپرده بود.

� � � � � � � 

  

696 

 

نامه را کف دست پسر قرار داد و گردن به سمت 

های لبالب پر شده از اشک دادیار برافراشت. سیاهی
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مرد، لبخند توام با غم را به دل خدیجه راه داد، باران 

ی به روسری نشسته شان بارید و خدیجه توجهبه دل

 و موهای پریشان نکرد. هایشبر شانه

آفرین هیچ وقت ازت گله نکرد...همیشه از عشقت -

 گفت.به آکام می

ی تلخ خندید و قطره اشکی رقصان به روی گونه

 ی زن نشست. سرخ شده

ی چهارده دونست یه پسر  بچهاما اونم خوب می-

 تونه بکنه براش! ساله، عاشقی نمی

نه ی سیقفسهدادیار نفس لرزانی کسید و دست روی 

ای که دردهای گذشته را روی دور تند گذاشت، سینه

گذاشته  و مانند فیلمی مقابل نگاهش به تصویر 

 کشاند.می
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دونم زیادی مرد بودی تو اوج بچگی یا ما که نمی-

هیچ وقت مرد درست و درمون ندیده بودیم، فکر 

 کردیم مردی!می

ر س ی برادر خیره شد و مغمومصابر به قامت شکسته

تکان داد. غم زده اما لبخند زد! بد کرده بود، با 

برادرش زیادی بد کرده بود.  دادیار دست روی 

ریش کشید و انگشتانش را تا روی گلو کشاند. ته

تاب اش پر شسرانگشت بر سیبک گلو کشید و سینه

جلو و عقب پرت شد. دست آزادش را پایین آورد و 

ال آورد و آکام با خیرگی مطلق به زن، دست با

ی پدر در آن هوای انگشتانش را به دستان گر گرفته

 بارانی و دلگیر گره زد. 

 آفرین هیچ وقت ازت متنفر نبود.-
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دادیار لب گزید. روح مرد در آن لحظات به آسمان 

پرواز کرد و مرد. روح به قهقرا رفت و جسم به 

سختی ستون تن فرزند شد. از پا نیفتاد! ازپا افتادنش 

 شدن آکام یکسان بود. با له 

 همه مون بهش بد کردیم.-

 از دستت کاری میومد؟-

اش ی  رنگ پریدهها میان چهرهسر تکان داد و لب

 بسان فردی سکته کرده، به کناری کج شد. 

 آفرین از تن کبود تو هم تو اون شب زیاد گفت.-
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اش را باال فرستاد و این بار تایی از ابروی رنگ شده

 گردن سمت صابر کج کرد.

 خوش غیرت!-

صابر به تاسف سر به زیر انداخت و کمرش زیر بار 

واقعیت شکست. حال دختر و پسر خود رشد کرده 

 یبودند. پسری مرد شده داشت و دختری در آستانه

به یاد آورده بود و از  ازدواج! حال ظلمش به دادیار را

ی برادرش، دامن ترسید که آه مظلومانهروزی می

 گناهش را بگیرد.فرزندان بی

زیاد نگم...حال هممون از اون شب بده...البته به جز -

 برادر های دروغ گوش.
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دادیار صدای زن را بلعید و منتظر انگشتان پاهایش را 

ر بیشتهای سیاه جمع کرد و انگشتان آکام را در بوت

 فشرد. 

گفت...تنها غمخوار هم آفرین از همه چی به من می-

 بودیم.

 مکث کرد و به آکام سر به زیر خیره شد.

چند وقتی بود که یاسر برگشته بود. یاسر برگشته -

دونست آفرین کرد. مردک میبود و آفرینو تهدید می

از ترسش به کسی چیزی نگفته اما یه نفر خوب از 

 .همه چی خبر داشت

 سر باال آورد و با پوزخند به صدرا خیره شد.

دوست! حتی یاسرو کتک زد و صدرا همه چیو می-

 یاسر گفته بود آفرینو دوست داره.
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بلند خندید و انگشتانش را درهم گره زد. اگر توان 

داشت، آن مشت گره خورده را در صورت صدرا فرو 

 سان بهت زده به برادرش خیره شد و ناماورد. علیمی

ی او را به زبان آورد. از صدرا خورده بود و کینه

 گناه روی دل نشانده بود.سجاد را بی

 صدرا!-

غیرت هم اون گفت دوستش داره و صدرای بی-

ی خواهرش اما بخشید بدون در نظر گرفتن روح مرده

 دیر شده بود! دیگه آفرین زن سجاد شده بود.

تادن ن ایسبه زانو مقابل آکام نشست. پاهایش دیگر توا

 و شاهد بودن را نداشتند.

یاسر هر روز با زنگ و کوفت و زهرمار آفرینو -

 ترسید و سکوت میکرد. کرد و آفرین تنها میاذیت می
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 گفت؟می چی-

دادیار گرفته پرسید و آکام ترسیده از صدای خش دار 

پدرش که حتی با فریاد بر سر صدرا هم این گونه 

 نشده بود، سر باال آورد.
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گفت باید باهاش فرار کنه! مجنون بود! دیوونه می-

 بود. 

اش دامن را به چنگ چشم بست و انگشتان یخ زده

 کشیدند. 
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اون روز تو رفتی...من ندیدم اما برادرم دیده بود که -

! تون شدهیاسر از پشت بوم و کوچه بغلی وارد خونه

اون موقع آخرین طبقه بودید و در پشت بوم همیشه 

باز! برادرم صدای جر و بحث شنیده بود. اول فکر 

کرده، صدای سجاده اما بعد دیده بود، صدای یه مرد 

ه همه محل به الت بودنش اس! صدای یاسره کدیگه

ایمان داشتن! امیر شنیده بود و بعد از نیم ساعت 

 یاسرو در حال فرار کردن دید. 

تلخ چشم بست و سر باال آورد. سیاهی های درخشان 

مرد، سقوط کرده بودند. دیگر جانی نداشتند و 

 خدیجه به راحتی درد نگاهش را خواند. 

به  م خواسته بازدونم شایدقاتل آفرین یاسر بود! نمی-

آفرین دست بزنه و آفرین خودشو از بین برده...! 
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آفرین طاقت یه تجاوز دیگه رو نداشت...همان یه بار 

مثل هیوال روحشو خورده بود. نتونستم ثابت کنم 

 چون برادرم یه ترسو مثل  صدرا بود. 

این بار دیگر سر نچرخاند و تنها در نگاه مرد مات 

 ماند.

دونم د! بازم بو برده بود! نمیبازم صدرا فهمی-

طوری اما فهمیده بود که قاتل یاسره! فهمید و همه چه

چیو پنهون کرد...فهمید و تو رو مقصر کرد. فهمید و 

همه چیو پنهون کرد تا ابروی لعنتیش حفظ بشه! یاسر 

 رسید... افتشون به شیطان نمیشیطان بود و دست

 داشت براشون که بگن از فامیل بوده...

این بار مردمک سمت آکام چرخاند و آه عمیقی از 

 اش خارج شد.سینه
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اش پیدا این نامه رو همون روزایی که یاسر سر وکله-

شد، نوشت و به من سپرد که اگر چیزی شد بدمش به 

بابات! اما نشد...هیچ وقت قسمت نشد این نامه برسه 

 دست بابات!

 یاسر چی شد؟-

سید و خدیجه دادیار مات شده و بدون روح پر

 با حال ان لحظه زیادی تناقض داشت. خندید...خنده

دوسال بعد تو یه تصادف مثل یه شیطان آتیش -

 گرفت و جون داد.

قطره اشکی مرز نگاه دادیار را گشود و به روی ته 

 ریش خیسش نشست.

 زنیکه کثافت.-
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صدرا بر قدرت ابوالفضل چیره شد و آکام به ناگهان 

صدرا ایستاد و قبل از رسیدن روی پا شد و مقابل 

 ی مرد نشاند.آسیبی به زن، مشتی روی شقیقه
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صدرا به عقب پرت شد و آکام جلو رفت. دادیار نای 

گرفتن آکام را نداشت و تنها مات زمین شده بود. همه 

ق افتاد و به روی دور تند چیز به قدری  ناگهان اتفا

رفت که ابوالفضل هم نتوانست کاری کند. سنگی به 

زد. پلیس ی دو متر از پشت آکام چشمک میفاصله

سان هراسان به . علیآژیر کشید و پسرک عربده زد
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ی مادرش را روی نورهای رنگی نگریست و آکام کینه

 مرد خالی کرد.

 لجن حرومزاده.-

دیگر روی تن مرد فرود  بدون فرصت به مرد، مشت

 آورد و فریاد زد.

 شرف...عوضی بی-

که  سانصدای فریاد تذکر نیروها و آژیر با صدای علی

کرد ادغام شد و های صابر برای فرار تقال میدر دست

گر. ای دیآکام افسار گسیخته مشتی دیگر زد و عربده

 پسرک به سرفه افتاد و باز فریاد زد.

 خائن، نجس.-
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ی دفاع از خود و فرار نهایت تالش خود را صدرا برا

سان و  ابوالفضل همچنان به کار گرفت. صابر، علی

ی افتاده از دست آکام درگیر بودند و دادیار مات نامه

بر روی زمین ماند. آکام بدون اختیار مجددا حمله 

جون با صورتی خونین که حاصل کرد و صدرا بی

ه جنون ضرب دست دادیار و آکام بود  پسرک ب

تعادل به رسیده را با هر دو دست هل داد. آکام بی

ها وارد شدند و عقب پرت شد اما کوتاه نیامد. پلیس

صدرا از ترس گیر افتادن دوباره آکام را هل داد. 

پسرک تعادل خود را از دست داد. در چشم به هم 

زدنی، پای راست پسر پشت پای چپش پیچید و خم 

گاه پرسه زدند دنبال تکیههایش در هوا به شد. دست

و قامتش رقصان در هوا  به پرواز درآمد و ناگهان به 
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زمین افتاد. برخورد سر پسرک با سنگ درشت و 

سخت زیر سرش، همه را بهت زده کرد. قبل از 

جنبیدن دادیار و ابوالفضل سنگ بزرگ زیر سر پسر به 

جان کنارش بر روی خون آغشته شد و دستانش بی

ست. زمان برای دادیار ایستاد و آرام زمین خیس نش

دست روی دهان جیغ کشید و روح آفرین شاهد همه 

چیز، کنار پسرک به زمین نشست و سکوت یکباره 

خالی از صدای پسر در آژیر مرگبار ماشین پلیس 

 پیچید.
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از روی سنگ به زمین و  قطره قطره سرخی خون

چکید. هو هوی باد در آن  سطح آب جمع شده 

سرمای  صبگاهی و بهت زدگی تک به تک افراد 

سان ترسیده نگاه از صدرای بهت زده حاضر! علی

گرفت و نگاه به پشت سر و جیغ کشان ماشین های 

شد. سر چرخاند و پلیس داد، نباید به این جا ختم می

ک مانند مادرش به آرامی آرمیده آکام را کاوید. پسر

جان! سجاد مرد شده مات پسرش صدا و بیبود. بی

ماند و صابر چشم گرفت از سنگ آغشته به خون 

های به رنگ مظلومانه! سنگ خیس از خون و خرمایی

کرد. ی پسرک، جان را از تنشان خارج قرمز درآمده

ی آکام آرام دست روی سینه گذاشت و مبهوت خیره

و ابوالفضل به خود آمده سمت پسر دوید، دوید ماند 
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و کنار آکام روی زانو افتاد. دادیار دندان رو هم فشرد، 

پلک  راستش پرید و نبض زد! تپش را در تک به تک 

کرد. صدای آژیر ماشین های بدنش احساس میرگ

تعادل پلیس ذهنش را مخدوش کرد و دستانش بی

 مام وجود آنروی سیاهی های درشتش نشستند و با ت

ها را چنگ زده و مالیدند، تا بلکه تصویر مقابل 

چشمانش زدوده و پاک شوند. نگاه پایین آورد و مات 

پسرک غرق در خونش شد آکام را تار دید و تمام 

جانش به رئشه افتاد. آکامش زمین خورده بود! دویده 

بود برای روی پا ماندن آکام و حال مقابل دیدگان 

افتاده و او در برابر همه سر خم  همه، پسرش از پا

کرده بود. قدمی به سمت پسر برداشت و سبکی 

حد و مرزی را احساس کرد. باد به تنش نشست و بی
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اش چندین و چند باره روی هم لبان خشک شده

فایده صدایی از آن ها خارج نشد. نشستند اما بی

قدمی دیگر برداشت و درد عمیقی از مچ پا تا زانویش 

 گرفت. را فرا

 آکام...پسر نخوابی ها....قورباغه نگاه کن منو!-

صدای ابوالفضل و باز هم قدمی دیگر!  نفهمید  

گونه مسیر به آن کوتاهی، طویل و طوالنی شد. چه

صدای ترمز ماشین های پلیس در گوشش پیچید و پا 

روی قطره خون های افتاده بر زمین گذاشت ، حتما 

ی رفتند بوت ها را  روانه ماند به خانه کهبه یادش می

سطل آشغال کند. قدم دیگر برداشت و نتوانست! زانو 

ی حریف به خاک خم کرد و افتاد. قبل از حمله
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کوبیده شد. افتاد و صدای افتادنش قبل از همه گوش 

 خود را کر کرد.

 آکام منو نگاه کن! آکام نخوابی ها!-

صدایی در سر پیچید و نفهمید چه کسی تقالی کمک 

 براش پسرش کرد.
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ی خونین اش را به چهرههای نقره داغ شدهسیاهی

پسرش دوخت و سرانگشت به پیشانی غرق در خون 

اش؟ با آکامش نزدیک کرد. چه کرده بودند با دردانه

 های قلبش چه کرده بودند؟ تک تک تپش
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 با...با.-

صدای آکام خفه در میانشان پیچید و ابوالفضل سر 

های بلند ماموران پلیس و صدای باال آورد. قدم

بلندشان! انگشتانش در هم گره خورد و مات دادیار 

ماند. چیزی در سینه سقوط کرد. ترسید! از رنگ بسان 

حرکتی دادیار میت مرد. انگشتان در هوا مانده و بی

 داد که عربده زد.خوف به دلش راه 

 به خودت بیا دادیار.-

اورد، ذهن اسلوموشن سر باال آورد. هیچ به یاد نمی

فراموشی را جایگزین خاطرات سیاه کرده بود. همه 

ای عمیق به تصویر کشیده چیز پیش رویش در هاله

شده بود. دستبند به دست صدرا زده شد و صابر 

 مردان دولت را راهنمایی کرد.
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 شرف منو نگاه کن.ادیار منو نگاه کن، بیدادیار...د-

 ش نشد.عربده زد! نگاهش کرد اما متوجه

ابوالفضل بازویش را با شتاب از دست آرام خارج کرد 

و همان دست را به سرعت در صورت مرد فرود آورد 

تا بلکه از شوک خارج شود، صورت دادیار به سمتی 

هایش در فندقی های  نیمه باز کج شد و سیاهی

اش نشست. مسیر نگاه را پایین تر کشاند و ردانهد

روی سیبک پسر توقف کرد. از شدت درد این گونه 

 شد؟ جانش درد داشت؟باال پایین می

ده! االن وقتش ت داره جون میعوضی بچه-

 نیست...االن وقتش نیست دادیار...به خودت بیا سجاد!

اش زخم شد. سجاد! سر باال آورد عربده زد و حنجره

جان ی ابوالفضل ماند. مات ماند و انگشتانی بییرهخ
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اش نشست. نگاه چرخاند و روی پشت دست افتاده

باز روی صورت خونین پسر توقف کرد. صدرا عربده 

سان میان چنگ ماموران سر به زیر انداخته، زد و علی

 جان خواهرش را کاوید.یادگار بی

 شه.سجاد عوضی! همه چی این جا تموم نمی-

د؟ پلک روی هم کوباند و در ثانیه چشم گشود. سجا

از خواب خارج شد...صدا سد حنجره را شکاند و به 

 جان رسید.گوش پسرک بی

 آکام.-
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را ترک کرد و نگاه نیمه باز  جان راه سینهنفس بی

 روی چشمان خیس پدر نشست.

 چه تلخ که زمانی نداشت تا بگوید، دوستش دارد.  

هایش را تا هزاران بار، در آغوشش فرو برود و خوبی

واگویه کند. تاری دیدش بیشتر شد و سیاهی هر ثانیه 

 بیشتر روی نگاهش پرده  انداخت.

 توجهابوالفضل، خود را تکان داد و زانوهایش را بی 

ستی، دست یخ به گل نمدار زمین، زیر تن برد و با د

 ی پسرک را گرفت. زده

 آکام جان سعی کن بیدار بمونی.-

نفس دردناکی از هوا گرفت و با تالش فروان، 

 اش را روی هم فشرد.های سنگین شدهپلک
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 با...با.-

دادیار سرانگشت جلو کشاند و روی خون خشک 

 ی پیشانی پسر کشید. شده

آفرین ی ذارم بچهگیرم سجاد! نمیآکامو ازت می-

 پیش تو باشه.

مرد عربده زد و دست ماموری روی دهانش فشرده 

شد. مرد فریاد زد و دست مامور بند گردن شد، او را 

 خم کرد و درون ماشین فرستاد. 

های پدر جوان، پسرک ناهشیار را بلعید. لب سیاهی 

 مکید و تلخ لبخند زد. 

ابوالفضل با درد چشم بست و سر به کناری چرخاند 

 ین حال دادیار را نبیند.تا ا
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گناه بود دیدن این حال مردی که امضای درد، 

 اش را پوشانده بود.سرتاسر زندگی

 پسرم.-

لرزید! صدا لرزید و قلب در سینه، پشت به او سیاه به 

تن کرد و اشک ریخت. مرد جوان به سمت پسر خم 

رنگش را به پیشانی خونین شد و لبان خشکیده و بی

بان پدر، به رنگ سرخ پیشانی پسر پسر چسباند و ل

 درآمد.

 ی عمر منو نشکنی ها.شیشه-

درد به جان پسر نشست و ناله کرد، قوص کوچکی از 

محنت درد به کمر خود داد که دست ابوالفضل به 

 سرعت روی شکمش نشست.
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 تکون نده پسر بدنتو. تکون نده خودتو،-

قطره اشکی راه چشم آکام را ترک کرد و سرما تن 

 جانش را درآغوش گرفت. بی

هایش از شدت درد به هم برخورد کردند و دندان

 سرما با قدرت به تنش تازاند.

 آکام...بابا نلرز.-

دست پسر را محکم میان جفت دستانش فشرد و 

 نزدیک تر شد. 

 . لبخند مغمومی به لب آورد

 شد را! پس زد هر چه که به رفتن جانش ختم می
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ان چه که روی رخش نشسته بود، تبسم نبود بلکه غم 

 بود. 

دست پسرک، بیشتر میان انگشتانش فشرده شد و 

درمان بیجان جر مغز از کار افتاده و درد های بیلب

 قلبش را کشید.

 آد پس!چرا آمبوالنس نمی-

 به پسرش خیره شد.آرام نالید و دادیار همچنان 

 خشک آمد...-

نفسی عمیقی گرفت تا خفه نشود، تا از پا نیفتاد، تا باز 

 سپر شود و نگذارد جنگ به جان پسرکش بنشیند. 

 خشک آمد، کشتگاه من-

 در جوار کشت همسایه.
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جان پسر آن را قطره اشک پدر چکید و دست بی

 هدیه گرفت.

گریند روی ساحل می گویندگرچه...گرچه می-

 نزدیک، سوگواران در میان...سوگواران.(

 لب گزید. نفس گرفت. 

 قلب تیرکشید و درد با تمام وجود به جان حمله کرد.

 رسد باران؟می قاصد روزان ابری، داروگ! کی-

 تن پسر سبک و پدر تارتر شد. 

جانی به دست هایش روی هم نشست و فشار بیپلک

 .سان یخ پدر دادبه

 مون نکن ، جون بابا!هر جا بری، پشتت میام! آواره-
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ی پدر در سر پیچید و ذهن به سوی خواب جمله

 دوید. 

 آکام نخواب...نخواب بچه.-
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 ی ابوالفضل نیز اما نای گشودن چشم نداشت.جمله

ی خونین صورت روی سنگ افتاد و لبانش نیمه 

 همچو ماهی روی هم تکان خورد. 

های پدر، فریاد های ابوالفضل و نفس نفس زدن

های آرام را به مغز سپرد و تن همراه با قلب به نگرانی

 سوی خاموشی و تاریکی حرکت کردند. 
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 جان میانسیاهی تبدیل به نور شد  و انگشتان بی

 ا شدند.انگشتان پدر ره

 آکام!-

عربده زد، فریاد زد و دیگری کسی با شیطنت 

 پاسخش را نداد. 

 آکام بابا.-

جان پسر را تکان دهد اما صابر از دست برد تا تن بی

جان را تهدید ی بیپشت مانع شد و باز عربده حنجره

 کرد.

 آکام...آکام باز کن چشماتو.-

خاموشی از سمت پسرک، جنون را به جان دادیار ذره 

 ذره تزریق کرد. 
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 اکسیژن نرسید و به ناگهان ترکید. 

 عوضی بیدار شو...حق نداری تنهام بذاری.-

رنگ آکام چشم ی بیابوالفضل لب گزیده به چهره

 دوخت.

هراسان جفت انگشتان به هم چسبیده و مرتعشش را  

 گذاشت. جلو برد و روی نبض گردن پسر 

صدای آمبوالنس آمد و ابوالفضل دست پشت عرق 

 نشسته بر پلکش کشید. 

 آمد. صدای فریاد دادیار هم دیگر نمی

 سر باال آورد و او را زمین خورده دید. 

 صبر شکست و جان به دست شیطان سپرده شد.
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های سجاد های ابلیس در سرش همراه با اشکقهقهه 

 هایش برخورد کرد. ناقوس شد و با ضرب به شقیقه

آرام آهسته  فردی کنارش زد و کنار پسرک نشست

دست روی کمر همسرش تکان داد و مات پسرک از 

. چه صبحگاه نحسی! عجب تلخی هوش رفته ماند

 پایانی!بی

جسمش کنار ابوالفضل بود و روحش کنار دادیار 

 زمین خورده.
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به دیوار تکیه زد و آرام آرام روی زمین سر خورد. 

هایش را میان موهای فر مشت کرد و چانه پنجه
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کرد و سخت بود باور لرزاند. اتفاق افتاده را باور نمی

اتفاق افتاده برای آکام. جفت زانوهایش را درون شکم 

جمع کرد و دستانش، صورت خود را پنهان کرد. 

گذاشت و حتی درست و لفضل محلش نمیابوا

 عقلیحسابی جوابش را هم نداده بود. حق داشت! بی

 های او بخشش نداشت. 

 امیرحسین.-

د حال سر باال اوربا شنیدن صدای ظریف و آشنایی بی

 که نگاهش به نگاه آرام گره خورد.

 خوبی؟-

 امیرحسین کودک شد و لب زد:

 میره؟آکام می-
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. بطری حاوی محتویاتی زرد  آرام چهره درهم کرد

 رنگ را به سمتش گرفت.

 این چه حرفیه؟ معلومه که نه!-

 سپس بالفاصله لبخند به لب آورد و گفت:

 بیا اینو بخور، حالت بد نشه.-

 امیرحسین بطری را گرفت و لب گزید.

 کنه.دادیار داره دق می-

آرام کنار امیرحسین روی زمین نشست و سر خم 

 کرد.

 شه خب!بچه-

 شون نیومده؟چرا خوشبختی به-

 آرام خود هم در فکر، سر به دیوار تکیه زد.
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 دونم.نمی-

هایی امیرحسین سر باال آورد امیرحسین با صدای قدم

 و مات ابوالفضل ماند.

 گیرم، برگرد تهران.پاشو برات بلیط می-

 امیرحسین به آرامی نالید:

 داداش.-

 زهرمارو داداش! عقل تو کلته بچه؟ -

 امیرحسین سکوت کرد و ابوالفضل غرید:

تو هیچ فکر کردی وقتی خبر مرگت میومدی این -

 جا؟
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 ی دستامیرحسین سر به زیر انداخت، بطری آبمیوه

ی بازوانش را نخورده را روی زمین گذاشت و  حلقه

 بیشتر به دور زانو فشرد. 

 استرس آکام تمام جانش را فرا گرفته بود.

 بخشید.آمد خود را نمیبالیی به سرش می

ِد آخه بچه نیستی امیرحسین، یکم محض رضای -

ندازه سنت رفتار کن! خدا یکم بزرگ شو! یکم ا

 قدر کودن نباش.ان

امیرحسین در سکوت سر میان جفت پاهایش فرو برد 

و آرام نگاه سرشار از شماتت خود را به همسرش 

 انداخت و مرد خشمگین، پنجه میان مو فرو برد.
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 ابوالفضل!-

مرد کالفه،  زبان داخل دهان چرخاند. نگاه چشمان 

میق نفس از پف کرده و سرخ برادرش انداخت و ع

 سینه خارج کرد.

 پاشو ببرمت هتل یکم استراحت کنی!-

پسر چانه باال انداخت و مرد جوان عصبی دست روی 

 صورت اصالح نشده خویش کشید. 

 ای یکم استراحت کن.پاشو، پاشو بریم...خسته-

 رم.من تا خوب شدن آکام،  تهران نمی-

ابوالفضل خم شد و بازوی نیمه عریان برادرش را 

 سبید.چ



 

Romanzo_o 2807 

تونم همه رو جمع کنم، پاشو باشه، پاشو من نمی-

بریم یکم استراحت کن بعدش باز بیا! حال دادیار 

 خوش نیست، باید برم پیش اون.

 امیرحسین سر باالآورد و گرفته لب زد:

 آکام االن کجاست؟-

ابوالفضل سر چرخاند و با نگاهی به انتهای سالن، 

 مشوش سر تکان داد. 

 اسکن.تی بردنش سی-

امیرحسین لب گزید و ابوالفضل ملتمس نگاه به آرام 

 دوخت.
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زن جوان نشیمنگاه از روی زمین بلند کرد و رو به 

 برادر شوهرش لبخند ملیحی به لب آورد.

ردیم برگپاشو امیر، پاشو عزیزم...بریم با من، با منم -

 باشه؟

امیرحسین بدون حرف برخاست اما رو به ابوالفضل 

ی آن دو بود که آشفته و با چشمانی سرخ خیره

 پرسید:

 دادیار کجاست؟-

ده توجه به آلوابوالفضل خسته و برعکس همیشه بی

بودن، دستان، چشمانش را مالید و با صدایی دو رگه 

 لب زد:
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 منتظر خبر از آکامه.-

 حدسی داری؟-

والفضل لب به دندان گرفته تنها نگاه کرد . اب

ش ی شدیدی که گریبانامیرحسین نگران تر با دلپیچه

را گرفته بود، خود را جلو کشید و بازوی برادر را 

 چسبید.

 ابوالفضل.-

من حدسی ندارم، باید صبر کنیم دکترش نتیجه رو -

 بگه.

امیرحسین دل زده، چرخید که برود اما با دیدن مجید 

گهان ایستاد و مجید با دیدن آن ها شوک زده به نا

 پرسید:



 

Romanzo_o 2810 

 گه؟این جا چه خبره؟ صابر چی می-

 ابوالفضل از قشون کشی اتفاق افتاده، سر تکان داد.

 کی خبرتون کرده؟-

من رفتم خونه بابااینا دیدم با گریه داره واسه مامان -

و بابا تعریف میکنه...چی شده که فاطمه از وقتی 

اوضاعش، عین مرغ بال و پر کنده شده فهمیده با اون 

 و دنبال راه اومدن به این جاس.

ای کرد و نگران از تنها ماندن ابوالفضل تک خنده

 دادیار، شانه باال انداخت.

 واقعا نیازی به این کارا نیست.-

 ی دادیاریم.ما خانواده-

 ابوالفضل با سنگدلی پلک روی هم گذاشت و غرید:



 

Romanzo_o 2811 

� � � � � � � 

  

718 

ای که پونزده سال حتی خبر نداشتید، خانواده-

شیم باز مثل اون سال اس یا مرده. خوشحال میزنده

ها سرتون رو از زندگی دادیار بکشید بیرون تا نفس 

 بکشه.

ی مجید، عصیان زده توجه به نگاه حیرت زدهبی

 سمت آرام چرخید.

عزیزم...ببره یه چیزی بده بخوره، حوصله از برو -

 حال رفتن امیرحسینو دیگه ندارم.

آرام به آهستگی پلک روی هم گذاشت و با چسبیدن 

بازوی امیرحسین از آن جا دور شدند و ابوالفضل 
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ه اش داد و بتوجه به مجید، تکانی به قامت خستهبی

 تسمت مکانی که دادیار له شده از پا افتاده بود، حرک

کرد. با رسیدن کنار دادیار لبخندی دروغین روی لب  

گذاشت و مقابلش ایستاد. مرد جوان در فکر حتی سر 

حس و باال نیاورد تا ابوالفضل را ببینید و با صورتی بی

بدون رنگ تنها به مقابل و دیوار سفید رنگ خیره 

شده و انگشتان خونینش در هم فرو رفته بود. 

ار دادیار زانو زد و مات لبان ابوالفضل با نگرانی کن

اش شد. دادیار جان در تن پوست پوست شده

نداشت. مرگ بی صدا همین بود، مرگ همراه با فریاد 

در زیر آب همین بود. دادیار در همین حال بود و 

 ابوالفضل نگران تر از همیشه. 

 داداش.-
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دادیار نگاهش نکرد و ابوالفضل با درد   پلک روی 

 هم فشرد.

 ار جان.دادی-

مرد جوان سر باال آورد و نگاه مملوء از دردش را به 

ابوالفضل دوخت. در رج به رج نگاهش غم و اندوه 

 طوفان زده بود.

پاشو بریم یه مسکن بدم برات بزنن، یکم چشماتو -

 برن جراحی برادر من.ببند. اکامو از سی تی بیارن می

 دونی چشه مگه؟می-

پرسید. دادیار پیر ی مرد درهم رفت و خطوط چهره

شده بود. حال معنای به ناگهان پیر شدن را به وضوح 

 دید. لب گزید و کالفه نفس از سینه خارج کرد.می
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 نه خب اما باالخره خیر سرم پزشکم.-
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 مونم تا آکام بیاد. می-

 وار تکیه زد.گفت و پیشانی به دی

دیوونه نشو دادیار، از توی عاقل انتظار دیوونگی -

 ندارم.

دادیار تکان ریزی به سر داد و با صدایی از ته گلو 

 لب زد:

 خوام آکام چشماشو باز کنه...من االن فقط می-

 تکان بیشتری به سر داد و لبانش لرزید.
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خوام. اصال همین ابوالفضل! من االن فقط همینو می-

ام طور زندهطور تا االن دووم آوردم؟ من چه من چه

 بدون قلبم؟

ابوالفضل تنها نگاه کرد و دادیار با زهرخند، مجددا 

 افزود:

جای من نیستی ابوالفضل، امیدوارم هیچ وقتم -

 نباشی.

نگاه غرق در اشکش را به سقف سفید بیمارستان داد 

 و خفه لب زد:

 یه زحمتی دارم برات!-

 و دادیار افزود: ابوالفضل سکوت کرد
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تو ماشین، موبایلو بردار، زنگ بزن آقای توکلی، بگو -

فرستم تونم بیام...بگو تا امشب براش یه شماره مینمی

 بگه اون بیاد اگر نتونستن منتظر باشن!

طاقت بغض کرد اما نگاه ابوالفضل را که دید، بی

 ی شکستن نداد.اجازه

ن پسر تازه من تو اون بچه آکاممو دیدم...حیفه او-

 شه، گناه داره.داره خوب می

ای را ابوالفضل بدون هیچ سخنی، خم شد و بوسه

 مزین پیشانی دادیار کرد.

ذارم یه شده خودم برم اون دنیا وساطت کنم، نمی-

گرده باز از دست تار مو از سر آکامت کم بشه...بر می

 مونیم. آتیش سوزوندن هاش تو امان نمی
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خواستم ماشین خریده بودم، میتازه...تازه براش -

تولدش خوشحالش کنم...تازه قراره هجده سالش بشه 

 ابوالفضل.
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بینی باال کشید و جفت دستانش را روی صورت 

گذاشت. زیر دستان تالشگر خود اشک ریخت و 

 روزگار نامرد کرد. ابوالفضل لعنتی نثار دنیا و

یم، گیردادیار...هی منو نگاه! اصال تولدشو تو باغ می-

تو شمال...تشریفات دوستم بود، همون جا رو اجاره 

گیریم! خب؟ منو نگاه کنیم براش یه تولد خفن میمی

 کن.
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دست برد و کف دستان خیس شده از اشکش را از 

 صورت جدا کرد. 

بهت قول مردونه هی هی مرد گنده رو نگاه کن! من -

 دم آکام باز میاد پیشت!می

انگشت کوچک دستش را سمت دادیار گرفت و 

 کنارش زانو زد.

 ببین بیا عین بچگی ها با هم پیوند ببندیم.-

دادیار با بغض خندید و ابوالفضل انگشت دیگرش را 

ی دادیار فرو برد و با تمام وجود لب درون چال گونه

 زد:

 اش!تو فقط بخند وجوِد داد-
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دادیار انگشتش را میان انگشت ابوالفضل گذاشت و 

 انگشتانشان به سرعت در هم گره خورد.

 باورت دارم.-

او گفت و مجید از دور ماتشان ماند، ابوالفضل راست 

گفت، آن ها دیگر جایی در زندگی دادیار نداشتند. می

ابوالفضل با لبخند عمیقی از دادیار فاصله گرفت و با 

ز کنار مجید گذر کرد. قصدش ذهنی مشغول ا

ی دیدن او ی نبود اما درگیری ذهنش، اجازهتوجهبی

را نداد. وارد فضای باز بیمارستان شد و با پیدا کردن 

ی ماشین شاسی بلند دادیار موبایل از ماشین، به تنه

تکیه زد. اول تماسی با توکلی گرفت و سپس موقع 

ی قطع کردن تماس، متوجه تماسی از سوی آیدا
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ی دختر را لمس کرد  شماره شاملو شد. ناخواسته روی

 و متعجب به شماره خیره شد و حیران خندید.

دادیار نام دختر را آیداِی شاملو ذخیره کرده بود. بلند 

 خندید و دست جلوی دهان گذاشت. 

 خدای من!-

کرد دادیار این گونه دل داده باشد! در باور نمی

تصمیمی ناگهانی روی نام دختر زد و موبایل را کنار 

 گوش گذاشت. 

 دادیار.-

 ابوالفضل باز خندید و مشت روی لب گذاشت. 

 را جان.سالم ری-
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کرد شد و ای مات رائین که بد نگاهش میرا لحظهری

 ای ریز کرد.سرفه
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 سالم استاد.-

خاست، لب دخترک متعجب در حالی که از جا بر می

به دندان گرفت و دستی به موهای روی شانه ریخته و 

 لختش کشید. 

 خوبی؟ -
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را سکوت کرده، به این اندیشید که مسلما پسر ری

موبایل دایی دادیار برای احوال پرسی، آن هم با 

 دادیار، با او تماس نگرفته است.  

 اتفاقی افتاده استاد؟ موبایل...!-

ای که ی سخن مملوء از تردید دختر با جملهادامه

 ابوالفضل به زبان آورد، بریده شد.

 افتاده...یه اتفاق خیلی بد.-

را نگاه مرددش را به سمت برادر چرخاند و لب ری

 زیرین به دندان کشید.

دانست برادرش پر کرد و خوب میهش میرائین نگا 

 ی او و دادیار است.از حس منفی نسبت به رابطه

 چه اتفاقی؟-
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 کنم، دادیار بهت نیاز داره.فکر می-

اش را به زبان راند و با چرخاندن سر، ابوالفضل جمله

 مات نوید در خود مچاله شده بر روی صندلی شد. 

در خود  پسرک در سرمای هوای مشهد، زانوهایش را

جمع کرده، به خواب رفته بود. به سمت صندلی گام 

 برداشت. 

 از چه نظر؟-

 کنار نوید رسید و ایستاد. 

 کردم نگران تر بشی!فکر می-

را به سختی با حفظ آرامش پلک روی هم ری

ی دید رائین خارج و وارد گذاشت و از نقطه

 آشپزخانه شد.
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 نگران بشم تونم به ناگهانمسلما جلوی برادرم نمی-

ای که هنوز جدی نیست و به استاد، اونم برای رابطه

 نوعی تکلیفش مشخص نیست.

ابوالفضل سخنی از آن بوسه به زبان نیاورد. مقابل 

صندلی خم شد و سرانگشت به روی سرمای 

 استخوان سوز صندلی کشید.
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را جان، دادیار حال خوشی نداره...ما مشهدیم، یه ری-

 حادثه برای آکام اتفاق افتاده.

را بدون تظاهر و نگران، پسر مظلوم با نقابی ری

 سرخوش مقابل چشمانش نقش بست. 
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 آکام خوبه؟-

را  شرت تن خودابوالفضل کنار نوید نشست و سویی

 با یک دست درآورد.

خطرناکی خورده و در  ینه متاسفانه، به سرش ضربه-

حال حاضر، بین زمین و هوا معلقیم بدون خبری از 

 حالش...و حال دادیار بیشتر از آکام منو نگران کرده.

را با چشمانی پر شده، به سمت درآشپزخانه ری

چرخید که با رائین ایستاده میان چهارچوب رو در رو 

اش را به لب شد. انگشت اشاره و انگشت کناری

 چسباند.

 یعنی چی؟ -

شرت را روی تن پسر انداخت و دستی روی سویی

 موهای سیاه و پرپشتش کشید. 
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ی مادر خدا بیامرز آکام که فکر یه جدال با خانواده-

 کنم تا حدودی خبر داشته باشی.می

 دادیار خیلی حالش بده؟-

دید، انگشتان مشت شده، صورت کبود و رگ بیرون 

اما نتوانست سکوت ی پیشانی برادرش را دید، زده

 کند.

را با بغض چشم رائین پلک روی هم کوباند و ری 

بست و قطره اشکی از شدت گر گرفتگی تن به روی 

 اش چکید. رائین مخالف کامل این رابطه بود.گونه

دونم چرا باهات دادیار تو این دنیا نیست واقعا، نمی-

کنم االن دادیار بودنتو نیاز تماس گرفتم اما حس می

اره...االن که دادیار شده سجاد کوچولوی تنهایی که د
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موقع به دنیا اومدن آکام تک و تنها رها شده بود. االن 

 را، به بودنت، به آرامشت.بهت نیاز داره ری

 مکثی کرد و افزود:

 زنی.به عشقی که ازش دم می-

 من...-
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سخن خود را قورت داد و با گرفتن نگاه از برادرش، 

 لب زد:

 کدوم بیمارستان هستید؟-

 ابوالفضل نام بیمارستان را زمزمه کرد و سپس پرسید:
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 میای؟-

ی سینک و کابینت فرو های بلندش را لبهرا ناخنری

ی صبحانه درون کرد و نگاه به ظروف شسته نشده

 سینک انداخت. 

کنم اما مثل همیشه، اون ونم...تالشمو میدنمی-

 نخواسته که پیشش باشم...یکی دیگه خواسته.

ابوالفضل عصبی برپا زد، سر به سمت آسمان برد که 

ن ای به ایاش چکید و لحظهقطره بارانی روی پیشانی

 بارید. اندیشید که هوای مشهد چه دلگیرانه می

ملو اون اگر دوست نداشت، تو گوشیش آیداِی شا-

 راِی دادیار! کرد، ریسیوت نمی

مکثی کرد و نادم سر پایین انداخته و به زمین تر خیره 

 شد. 
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کشه که را! فقط خجالت میاون دوست داره ری-

ی دادیاری! دقیقا عین یه پسر بگه...اولین تجربه

اس تو این رابطه...مرد مقابلت تو هر چی با تجربه بچه

ده هیچ عقبه.  مردی که  باشه تو روابط با خانوم ها

کنی، یه آدم صفر برای به دست آوردنش تالش می

کیلومتره که قراره همه چیو با خودت تجربه کنه. 

 شه.اینارو قطعا اگر بفهمه بهت گفتم زن من بیوه می

ی درون انگشت دخترک سردرگم مات رینگ ساده

خود شد. نفس در سینه حبس  کرد و پیچیدن بوق 

 و را به خود آورد.آزاد در گوشش ا

 آیداِی شاملو...!

اش کرده بود که دنیایی از معنی در مرد با نامی ذخیره

آن گنجونده شده بود. قطره اشک دیگری روی 
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اش چکید و از گونه به روی خیسی سینک افتاد. گونه

ی دادیار در صورتش افتاد و یاد تار موی مورد عالقه

نقش بست. چشمان سیاه اما مهربان مرد در خیالش 

اش بوده؟ یعنی استاد چه گفته بود؟ اولین تجربه

ی لبان مرد را او شکسته بود؟ لبخندی به بکارت بوسه

و نشسته بر سطح خلیج فارس،  ی نفت  تیرهگستره

 روی لبان دختر نشست.
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 آبجی.-

به خود آمده چرخید. تن به سمت  با صدای رائین

 طاقت لب زد:برادر چرخاند و بی
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 من باید برم.-

 کجا؟-

را با قدم کوتاهی خود را رائین گرفته پرسید و ری

 مقابل برادرش رساند.

رائینش به نسبت  گذشته زیادی الغر شده بود. دیگر  

 مانند قبل نبود! حیف برادرش! 

شیمی درمانی جانش را گرفته بود. قدمی دیگر جلو 

رفت و قبل از واکنشی از سمت رائین، دستانش را به 

دور گردن برادر حلقه کرد. با وجود آب رفتنش، هنوز 

هم هم چند تای او بود. هنوز هم مانند همیشه، 

 ی رائینش آرامگاه ابدی او بود. سینه

 بود. دادیار بیاید یا نیاید، رائینش همیشگی 
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ی برادرش چسباند و قطره اشکش، پیشانی به شانه

 ی برجسته و عریان برادر نشست. روی ترقوه

 رائینی عاشق شدم.-

دستان رائین باال آمد و روی کمر ظریف خواهر 

 نشست.

دونم غلطه! دونم اشتباهه، میبه خدا دل دادم، می-

م شه تنهادونم دلت ازم گرفته داداشی، اما میرائین می

 شه پشتمو خالی نکنی؟ نذاری؟ می

ی رائین روی کمر دختر باال و پایین شد دستان مردانه

 ی برادر از هم پاشید.را به روی شانهو بغض ری

رائین پسرش داره با مرگ دست و پنجه -

 زنه...استادم بود، یادته؟می
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بدون جواب گرفتن از برادر، جانسوز و جانگداز 

 افزود:

 بده.گه حالش خیلی می-

ی پا به عقب رفت، از رائین جدا شد و روی پنجه

 ی صورت مغموم برادرش ادامه داد:خیره

اس، امروز حالش اونی که کارش آرامش دادن به بقیه-

 خوب نیست. 

 نگاهی به مقابل و ساعت کنج خانه انداخت.

 ساعت دهه! مشهده...تک و تنها، یعنی...-
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چهره درهم کرد و شانه باال انداخت که رائین از حال 

 مظلوم خواهر لبخندی روی لبش نشست. 

شک عزیزاش پیشش هستن اما دوست دارم باشم بی-

 شاید...شاید به چشمش اومدم

 از بوسه حرفی نزده بود. 

شد بخواهد نه که نخواهد، نه! بلکه از خجالت آب می

در  شکمقابل رائینش از آن بوسه بگوید، آن زمان بی

 رسید. آن دنیا به دادیار می

مادر و پدر هر دو سرکار رفته بودند و ریما هم 

 مدرسه! در حال حاضر او و برادر تنها بودند.

 مطمئنی؟-
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ان اره سر تکرا با جانی دوبرائین گرفته پرسید و ری

 داد.

 آره، آره رائین، آره. -

 امیدوارم پشیمون نشی.-

را سکوت کرد و رائین نفس عمیقی گرفت، صبح ری

شیمی درمانی انجام داده  و هنوز درد جانش را ترک 

 نکرده بود.

با این حال اما فکر تنها گذاشتن خواهر را از سر  

 خارج کرد. 

 ببین بلیط هست واسه مشهد یا نه!-

 را بغض کرده لب زد:ری

 کاش همه یه برادری مثل تو داشتن.-
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رائین با غیظ آب دهان فرو فرستاد و متعصب دست 

 ای گردنش کشید.روی رگ برآمده

شم تا ابد. اما بچه را، راضی هم نمیراضی نیستم ری-

نیستی من وایسم جلوت. از هر سمت بگیرم، از یه 

و و اون مرد زنه بیرون. هنوزم معتقدم تجای دیگه می

 مناسب هم نیستید. 

ای کرد و زبان در دست در هوا تکان داد، تک خنده

 دهان چرخاند.

تونم بکنم؟ از من بزرگتری! در نهایت کار میاما چی-

حرمت خودمو میارم زیر پا. اون مرد اگر به قول تو 

 خود بهشت باشه...
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 انگشت اشاره مقابل خواهر تکان داد و غرید:

اگر تظاهر نباشه کاراش، اگر اون آدم خوبی که فکر -

کنی هم باشه بازم مخالفم خواهرمو بسپرم دست می

ی چرکینش، کل زندگی کسی که عفونت گذشته

 خودش و پسرشو برداشته.

رای مات شده مکث کرد، نفسی گرفت و رو به ری

 افزود:

مردی که پسرش با خواهرم، تفاوت سنی زیادی -

تونی با یه پسره به اون سن تو یه نداره...احمق می

خونه زندگی کنی؟ به مرده محرم بشی با پسره 

 خوای چه غلطی کنی؟می
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درد عمیقی اطراف سرش را فرا گرفت و تهوع امانش 

 را برید. 

 از خود نفرت داشت، از خود ضعیفی که قادر نبود

 حتی جدالی کوچک با خواهر بکند. 

ن مرد کنه؟ اوکنی بابا قبول میمن قبول کنم، فکر می-

تو اوج بهشتش برای تو یه سرابه! اون مرد خود 

فرشته برای تو عین یه قفس آبجی! حاال برو آماده 

های من ذارم و امیدوارم...حرفشو، تنهات نمی

را به این سادگی درست از آب در نیاد. ری

نیست...اون مردو تا زمانی که ریز به ریزشو نشناسم، 

اش بشی. فکر نکن چون دم هم سفرهاجازه نمی

 مریض شدم...
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را با حرص به میان حرف رائین پرید و مانند ری

 کودکان پا به زمین کوبیده، چانه باال انداخت.

 کنم. من چنین فکری نمی-

 الرا غرید و رائین کف دست به عالمت سکوت باری

 آورد. 

ی سیاه تو اون ساکت، من حرفمو زدم...یه نقطه--

 ای اتفاق بیفته.ذارم رابطهمرد پیدا کنم، نمی

را تلخ خندید و در حالی که از کنار برادر عبور ری

 کرد، لب زد:می

هیچ آدمی سفید مطلق نیست و دادیارم از این ماجرا -

 مستثنی نیست. 
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سمت اتاق  گفت و پس از خروج از آشپزخانه به

 رفت، او به انتخابش مطمئن بود!

برای اولین بار در تمام عمرش به یک چیز اطمینان 

 خاطر داشت. 

مردی که این گونه از کودکی پای فرزندش مانده 

 تواندشک پای او بودن را هم به خوبی میباشد، بی

 بیاموزد.
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چنگی به موبایل  روی، رو تختی زد و وارد سایت 

 شد.
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رید. پی دیگر میدو بلیط پرواز که دقیقا چهل دقیقه 

ی نکرد به این که شاید در به سرعت گرفت و توجه

 ترافیک تهران  به فرودگاه نرسند. 

ی زیر تختش زد و مقداری وسایل چنگی به کوله

اق خارج شد اما قبل مورد نیاز درون آن ریخت. از ات

از پایین رفتن با صدای عق زدن های رائین به سمت 

 ای به درسرویس بهداشتی حرکت کرد و نگران تقه

زد. رائین آبی به صورت زد و با صدایی گرفته لب 

 زد:

 جانم.-

 جونت سالمت داداشم. خوبی فدات بشم من؟-

ای برای گشودن  صدایش کرد و حوله را رائین سرفه

 صورت کشید.روی 
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 خوبم...پیدا کردی.-

چهل دقیقه دیگه که االن شد سی و پنج دقیقه یه -

 رسیم؟پره، گرفتم بلیط اما میپرواز می

ای انداخت و در رائین حوله را روی جا حوله

رای آماده شده سرویش بهداشتی را گشود که با ری

 رو به رو شد.

 رسیم.برو ماشینو روشن کن تا بیام، می-

چرخید برود که به ناگهان، نگران به سمت را ری

 برادر چرخید.

 تو حالت بد نشه تو پرواز.-

 رائین سر تکان داد و لب زد:

 من خوبم.-
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 مطمئنی؟-

 رائین با آرامش پلک روی هم گذاشت.

 دیر شدا، بدو.-

را رفت و رائین هم پس از برداشتن وسایل مورد ری

 . نیاز از خانه خارج شد و به سمت پایین رفت

سه ساعت در اوج نگرانی و غم گذاشت و در نهایت 

را خود را مقابل بیمارستان یافت. متوجه نشد که ری

 طور این مسیر را طی کرده و آمده است. چه

در نگرانی برای رائین و دادیار مسیر را طی کرد و 

حال به مکان مورد نظر رسیده بود. به سمت رائین که 

ا قبل از او پسر به کنارش ایستاده بود چرخید ام

 سرعت گفت:
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رم یه هتل! رم یکم بگردم و بعدش هم میمی-

 فرستم.آدرسشو برات می

 نمیای؟-

شرت روی سر کشید و بازوانش رائین کاله سویی

 روی سینه در هم گره خوردند.

غیرت شدم که قدر بینباشم...اندم ترجیح می-

 خواهرمو میارم دیدن دوست پسرش.

 را دلگیر نام برادر را نالید:ری

 رائین.-
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رائین اما تنها لبخندی زد و به سمت تاکسی زرد 

 ایستاده رفت و  در همان حال گفت:

مراقب خودت باش، هر مشکلی پیش اومد با من -

 تماس بگیر.

بیمارستان شد. هر  را نگران واردرائین رفت و ری

 اشگذاشت، نگرانی بر روی نگرانیقدمی که بر می

شد. فکر رهایش نکرده بود از تهران تا گذاشته می

مشهد. انگشتانش را داخل کف دست کشاند و زبان 

اش کشید. استرس حال بر روی لب خشک شده

کرد. زمانی از دادیار و همچنین واکنشش رهایش نمی

پذیرش ایستاده بود، قبل از  فکر خارج شد که مقابل

آن که برای پرسیدن سوال مورد نظر خم بشود، نامش 

 از پشت سر به گوشش رسید.
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 قدر زود برسی!کردم انرا، فکر نمیری-

چرخید و با دیدن استادش در آن وضع حیرت زده 

تاج ابرو باال انداخت. پیراهن خونین مرد و ظاهر 

بله با آن را اش تصویری بود که انتظار مقاآشفته

 نداشت. 

 خوبید شما؟-

ناخودآگاه پرسید و ابوالفضل با لبخندی کم جان 

 قدمی به سمتش برداشت.

 خوبم، ممنون...حداقل بهتر از دادیارم.-

 نگاه دختر پر شد از نگرانی و لب زد:

 کجاست؟ آکام کجاست؟-
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دلش نیامد تنها از حال مرد بپرسد، آن هم زمانی که 

 مهربان بدتر است. دانست حال پسرکمی

شه که بردنش...دادیارم آکام اتاق عمل! دو ساعتی می-

بالفاصله بعد از فهمیدن این که چه بالیی سر آکام 

اومده، حالش بد شد که به اجبار با یه مسکن آرومش 

کردم و در حال حاضر، بیهوش شده، شایدم بشه 

 گفت خوابیده.

 را دیگر از آکام نپرسید و تنها لب زد:ری

 کجاست؟-

 ابوالفضل پلک روی هم گذاشت و گفت:

 بیا با من.-
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حرکت و دختر هم مانند جوجه اردکی پشت به پشت 

 او قدم برداشت تا زمانی که مرد مقابل اتاقی ایستاد.

 برو تو، فقط این که اتاق خصوصی نیست.-

 را سر تکان داد و تشکری را واگویه کرد.ری

 ممنون.-
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اش آورد ای مکث کرد، فشاری به چشمان خستهلحظه

 ی در گذاشت.و دست روی دستگیره

روزها قبل، زمانی که پس از گشودن در رائینش را  

 روی تخت بیمارستان دید، در خیالش نقش بست.
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تر هایش آورد و دستگیره را بیشفشار بیشتری به پلک 

 میان انگشتانش چالند.

بارها در سر زمزمه کرد که مرد تنها خوابیده است و 

 زمین تا آسمان با رائینش متفاوت است. 

هنوز که هنوز است روزهای شیمی درمانی رائین 

 گستراند.اش میبغض را در تمام سینه

دای سالن انتظار در صدای پیج کردن پزشکان و ص

های کوتاه و بلند سرش پیچید. سرش پر شده از قدم

 های نگران بود.انسان

ی در داد و آن را به سمت فشار کوچکی به دستگیره 

پایین کشاند. در گشوده شد و در نگاه اول چشمش به 

 تخت میانی که پسری جوان روی آن آرمیده بود افتاد.
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در طرفین قرار تختی در میان اتاق و دو تخت  

 داشت.

با نگاهی کلی دادیار آذر را شناخت و سمت او قدم  

 برداشت. 

هایش کسی را آزرده در تالش بود تا صدای قدم

 خاطر نکند.

د. شالبته که بیشتر هدفش در آرامش مرد خالصه می 

 به تخت رسید و کنار آن ایستاد. 

 دادیار آذر در کمال آرامش آرمیده بود و تنها تفاوتش

با تمام روزها، اخم نشسته بر ابروهای پر پشت و 

 اش بود.مردانه

ی همیشه خندان مرد را این بار، اخم زینت چهره 

 داده بود.
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اش باید اخمش را دوست نداشت، مرد خوش خنده 

 خندید. همیشه می

اش را پشت صندلی انداخت و روی آن جا کوله

 گرفت. 

ته سفید نشس یی مرد که روی ملحفهبه دستان سبزه

ی بوسیدن آن ها را از سر بود خیره شد و وسوسه

 خارج کرد.
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در دل به خود خندید، بد عاشق شده بود اما حاضر 

بود خدا را قسم بدهد که این مرد الیق عاشقی کردن 
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هست و خواهد بود، شاید تا روزی که موهایشان به 

 رنگ ابرهای آسمان در بیاید، کنار هم بمانند. 

بودن کنار این مرد به خودی خود زیبا بود. مژه های 

 ه انداخته بودند.پر پشت مرد به روی صورتش سای

داد برای بوسیدن، اصال این مرد چشمانش جان می 

 داد برای ستوده شدن.جان می

دستش نافرمان از عقل، به سمت دست مرد خیز  

برداشت و سرانگشتانش، روی بند بند انگشتانش 

 های منظمش رسید.کشیده شد و در نهایت به ناخن

 نگاه دختر به سمت موهای پریشان مرد کشیده شد.  

طاقت خود را جلو کشید و فوتی بر روی  موهای بی

اش نشاند که ناخودآگاه نگاهش به ریخته در پیشانی

 ی خونین لباس مرد افتاد. لبه
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خون پسرک بود؟ دست آزاد به پیشانی کوبید و به 

 یادآورد که از پسرک نپرسیده بود. 

 اری دادیارش نپرسیده بود.از حال ته تغ

گفت دادیارش و ایمان داشت این مرد را به نام می 

 زند.خود می

با تکان خوردن پلک های مرد دست عقب کشید و  

جفت دستانش را منظم روی ران جین سیاهش 

 گذاشت. 

 ی دادیار شد و در ذهن داستان سازی کرد.خیره

 ی مرد جوان باز درهم رفت، گویا موضوعیچهره 

گذاشت.  ملحفه میان ش نمیحتی در خواب هم آرام

را نگران از جا اش مشت شد و ریانگشتان مردانه
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برخاست. با قدم های بلندی از اتاق خارج شد و 

 ابوالفضل را چسبیده به دیوار مقابل اتاق یافت.

 استاد.-

ابوالفضل با چشمانی خمار شده سر باال آورد و نگاه 

خواست اما لش خواب میدختر انداخت. عجیب د

 ای پلک روی هم بگذارد.گذاشت، لحظهشرایط نمی
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 فکر کنم داره بیدار می شه.-

مرد جوان با خارج کردن نفس از سینه، دستی به 

 پیشانی کشید و سر به تاسف تکان داد.
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به صدرا، لعنت به دادیار لعنت به من، لعنت -

 عوضی...

ی موهایش فرو برد و قدم بلندی با پنجه در ریشه

خصم به سمت اتاق برداشت و جمالت را واگویه 

 کرد.

کاش تموم بشه...کاش تموم بشه تا دادیار سکته -

 نکرده.

وارد اتاق شد که با چشمان باز دادیار مواجه شد و 

 غرید:توجه به دو فرد خوابیده در اتاق بی

مردک،  من با تو چی کار کنم که دو دقیقه اون -

 چشماتو ببندی؟

مرد جوان سردرگم گردن به اطراف چرخاند که 

 را نشست.نگاهش روی ری
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اش درهم فرو رفت و پلک روی هم خطوط چهره 

هایش روی دو فشرد، نگاه در اتاق چرخاند و سیاهی

 ا بهمرد آرمیده افتاد، باز سر چرخاند و تالش کرد ت

 یاد بیاورد به چه دلیل روی این تخت افتاده است. 

چشم بست و تمام صحنه ها مانند فیلم مقابل 

چشمانش به تصویر درآمدند و ناخودآگاه نام پسرش  

 اش نشست.روی لبان خشک شده

 آکام.-

ابوالفضل با خشم دست به پهلو گذاشت. بالیی به سر 

شد. حتی یآمد دادیار قبل از او سهم خاک مآکام می

خواست فکر کند به این که اتفاقی برای آکام نمی

 بیفتد.
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آکام تنها فرزند دادیار نبود، آکام را بزرگ کرده بود 

 همراه با دادیار!

مانند فرزند نداشته اش پسر را دوست داشت و اگر  

 سرپا بود تنها دلیلش دادیار بود و بس!

 دادیار داداش.-

نار رای کنشست که ری نگاه دادیار باز روی ابوالفضل

 مرد، تمام ذهنش را به بازی گرفت.

 تکه پازلی در این میان گم شده بود.  

 کرد؟دخترک این جا چه می
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 را با نگرانی جلو رفت.ری

 خوبی؟-

تون ا سدادیار با دستی ملحفه را کنار زد. دست دیگر ر

 تن خود کرد و قامت روی تخت نشاند.

 کنی؟کار میتو این جا چی-

ی دردناکش چسباند و پرسید و کف دست به شقیقه

 آمد، لب زد:رو به ابوالفضلی که به سمتش می

 قدر خوابیدم اصال.آکام کوش؟ من چه-

ی تخت کشاند که ابوالفضل زودتر ترسیده خود را لبه

 به سمتش خیز برداشت.

به خدا کمتر از سه ساعت...آکام هنوز اتاق عمله -

 دادیار!
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های رو به با نگرانی شانه باال انداخت و سیاهی

 اش  باز بارانی شد.خشکسالی

 هنوز تموم نشده؟-

ابوالفضل تن به سمت دادیار کشاند و جفت بازوهای 

او را که پاهایش  از تخت آویزان شده بود برای پایین 

 آمدن را چسبید.

 کنن که برادر من، سرشه.دادیار دست عمل نمی-

ی ابوالفضل ماند و قطره اشکی با دادیار گنگ خیره

اش چکید که صدای ناالن ابوالفضل درد روی گونه

 خیال در فضای اتاق پیچید.همیشه بی

کنی دادیار! سکته کنی دادیار مرگ من، سکته می-

تیم یشیم دادیار...بالیی سرت بیاد، پسرت بدبخت می

 شه ها!می
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 پسرم؟-

اش روی هم تکان خورد. پوست لبان خشک شده

پوست لبان همیشه خندان مرد، تیر شد و در قلب 

عاشق دختر فرو رفت. او را ندید! هرچند بیش از این 

 هم انتظار نداشت. 

 گفتی چی شده؟-

ابوالفضل جفت دستانش را باالی گوش روی سر 

 گذاشت و مات دادیار ماند.

 جان. دادیار-

دادیار اما تای ابرویی باال انداخت و با بغضی توام با 

 غم لب زد:
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 واقعا یادم نیست. -

ابوالفضل لب گزید و در همان حال  چندین بار پی 

در پی   سر تکان داد.  نگاه پسر جوان تخت کناری 

 شان بود. هایسه نفره و دیوانه بازی به جمع

هماتوم...ساده ترش...خون...خون تو سرش لخته -

 شده.

دست از روی سر برداشت  و کنار پا و تخت زانو زد. 

 ی مرد را چسبید و لب زد:دستان یخ زده



 

Romanzo_o 2862 

دونی برام عزیزترینه، قسم به جون آرام که می-

شه! میشه؟ خوب کنی که خوب میبخورم...باور می

 شه دادیار.خوب می

 بری پیشش؟کنم...منو میباور می-

ابوالفضل طاقت مظلومیت دادیار را نداشت، پشت به 

دانست که دیگر پشت هم سر تکان داد.  خوب می

 تواند به خواب ببرد. دادیار را نمی

آه خفیفی از سینه خارج کرد و با صدایی خفه از 

 اعماق گلویش لب زد:

 برمت فدات بشم.برمت، میمی-

را که قدمی با آن ها فاصله سر چرخاند سمت ری

 داشت و گفت:



 

Romanzo_o 2863 

 شه از تو کمد کفشاشو بیاری.می-

را بوت های سیاه را از کمد درآورد و زیر پای ری

 مرد گذاشت.

دادیار اما با دیدن آن ها سر تکان داد و سمت  

 ابوالفضل چرخید.

. خون آکامم نشسته اینا نه ابوالفضل، اینا نه...اینا رو-

 م روشه.اینا خون بچه

و  هایش زددرد عمیقی از باالی بینی به اطراف شقیقه

مات دادیار کودک شده لب گزید. تصویر امروز دادیار 

 ای به دیدن آن نداشت. چیزی بود که هیچ وقت عالقه

 ایرا با تماشای حال مرد، بغض کرده به کمد قهوهری

 مرد فرو ریخته شد.ی سوخته تکیه زد و خیره
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 مرد از پا افتاده و له شده! 

شد پدرش چه عشقی به او دارد کاش آکام متوجه می

 گشت.و باز می

سر باال آورد و با دیدن خون سرازیر شده از بینی مرد  

ده از دست روی دهان گذاشت و صدای خارج ش

 گلویش ابوالفضل را متوجه خود کرد.

 هین!-

ابوالفضل در حالی که کفش های خود را از پا در 

 میاورد، با صدای دختر سر باال آورد. 

 سر باال آورد و در آنی خواست سر به دیوار بکوباند. 
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 اش کرد. خون ریزی شدید بینی دادیار عصبی

ه عریانی کخشمگین  کفش ها را از پا کند و با پاهای 

ی آخر خروج از خانه حتی زمان پوشیدن در لحظه

جوراب را هم پیدا نکرده بود، روی کاشی های یخ 

زده ایستاد و با ارتعاش هیستریک دستانش، چند برگ 

دستمال از جعبه درآورد. حرکاتش به قدری با شتاب 

بود که جعبه از روی میز کنار تخت با قدرت به زمین 

 ر سه را پر کرد.خورد و صدایش گوش ه

 ابوالفضل.-

دستمال ها را زیر بینی دادیار گذاشت و با حرص  

 فشردشان.

خفه شو، فقط ببند دهنتو دادیار، خفه شو...خفه شو -

 فقط.
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مالمت بار بارها کلمات را به زبان راند، مغلوب 

خشمش شده، به دستمال های بی جان فشار آورد. و 

نوا ای بیجان هقدرت و غضبش را بر سر آن بی

 یی دادیار را سفت چسبید که چهره. چانهخالی کرد

را لب مرد جوان تر از درد درهم فرو رفت و ری

 گزیده به نمایش تلخ مقابلش خیره شد. 

 انتظار دیدن آوار دادیار را نداشت. 

 اش را نداشت.انتظار تماشای مرد صبور از پا افتاده

 برو پرستارو صدا کن.-

شان خارج شد. پرستار از دید راسرا به سرعت ری

آمد و ابوالفضل با مداخله تامپونی را گرفت و سعی 

 کرد تا جلوی خون ریزی را بگیرد.
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تامپون ها را درون بینی دادیار گذاشت و خسته آرنج 

 اش کشید. به پیشانی عرق کرده

 تی پشت پلک هایش هم عرق نشسته بود. ح

خم شد  کفش های خود را به زیر پاهای دادیار 

 کشاند و لب زد:

 بپوش.-

دادیار در سکوت کفش ها را پوشید و ابوالفضل هم 

 بوت های ناپاک را پا زد.

بازوی دادیار را چسبید و یا علی گویان کمک کرد تا  

 به بایستد.
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اش را هم پشت آن دو، کولهاز اتاق خارج شدند و ری

را برداشت و همراهشان به راه افتاد  که در راه روی 

اش شلوغ بیمارستان با شنیدن نام مرد دوست داشتنی

 ایستاد. 

 سجاد بابا.-

دادیار منگ به راه خود ادامه داد و ابوالفضل با غیظ 

 را گفت:سر گرداند و رو به ری

ین راه رو اتاق عمل، دادیار رو بپا. نذار برو آخر هم-

 تونم بهت اعتماد کنم؟برگرده...می

ای به زبان آورد و ابوالفضل باالخره را قاطع بلهری

لبخندی بعد از ساعت به لب آورد و با سپردن دادیار 

را خود چرخید و مقابل آن مرد پیر که مجید در به ری
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اشت، دیگرش قرار د اش و صابر در سمتیسمتی

 ایستاد. 

هرچند آن زن مسن پشت سر مرد را هم که نام مادر 

توانست انکار کند، البته کشید را هم نمیرا یدک می

ی دادیار جز که اگر به او بود، کل خانواده و گذشته

 کرد. آکام را انکار می

ی کشید؟ بابا شما خیلسجاد بابا؟ انصافا خجالت نمی-

 پرویید.

گفت و حال حتی غلیظ سخن میی مرد قبال به لهجه

 نوع گویشش را هم فراموش کرده بود. 

 رو کرد سمت مجید و غرید:

قدر خری تو جدی زبون ادمیزاد حالیت نیست؟ چه-

 تو مجید! حال دادیارو دیدی؟ 
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 ی او کوبید:جلو رفت و تخت سینه
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رفتی واسش قشون کشی کردی؟ به خدا اگر حال -

ذاشتم این جا بمونه و ام نمیاکام بد نبود، یه لحظه

 بردمش تهران تا از دست شماها در امان باشه.می

 من نگفتم.-

خوایم سجادو ببینیم...به تو هم هیچ مربوط ما می-

 نیست پسر حیدر.

ابوالفضل با خصم به سمت پیر  مرد عصا به دست 

 .چرخید
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 سجاد؟ کدوم سجاد؟ سجادی که کشتیدش؟-

مرد خواست حرف بزند که ابوالفضل با کنترل کردن 

 خود، دست روی بینی گذاشت و غرید:

برید، االن برید...نه االن! واسه همیشه برید...جوری -

برید که انگاری نبودید. بالیی سر دادیار بیاد، من شما 

و  شونم همون طور که صدرارو به خاک سیاه می

برادر حرومزاده تر از خودشو زمین زدم...به عصر 

رم و پدرشونو در میارم...شده بهترین نکشیده هم می

کنم که حاال حاال وکیل این کشورو بگیرم، کاری می

ها آب خنک بخورن. به خاطر دردی که امشب به 

آکام دادن...به خاطر زخمی که برادرم خورد، زندگی 

 کنم.رو جهنمشون می
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ادر تاکید کرد و نگاهش را به صابر و مجید روی بر

 سرافکنده داد. 

االن فقط برید...آکام اتاق عمله و هیچ دوست ندارم -

دادیار تو این حالش درگیر آدم های مزخرفی مثل 

 شما بشه.

 هی پسر حواست باشه چی به زبون میاری.-

 ابوالفضل پوزخند زده، چشم ریز کرد. 

یزده ساله رفتار چشم! همون طور که با سجاد س-

کنم...حاال که برادرم جون کردید باهاتون رفتار می

ذارم زمینش بزنید...نه شما نه بزرگتر از گرفته، نمی

 شما!

ابوالفضل رو به زن پشت سر مرد بی طاقت داغ دلش 

 تازه شد.
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 تو مادری آخه؟-
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زن سر به زیر افکند و ابوالفضل قبل از آن که به 

 را برود رو به مجید غرید:سوی دادیار و ری

دادیار تو رو قبول کرده، نذار باز پست بزنه، ببر  -

 اینارو از این جا!

مجید به آرامی پلک روی هم گذاشت و خیال 

 ابوالفضل را تا حدودی راحت کرد. 



 

Romanzo_o 2874 

ه به دیوار روی زمین مقابل اتاق عمل، دادیار تکیه داد

را چهارزانو مقابلش نشست و سر خورد و ری

 لبخندی هرچند غمگین روی لب گذاشت.

 چطوری اومدی؟ -

با صدای دادیار سر باال آورد. باالخره واکنشی از 

 سمت مرد، نسبت به خود دید.

 تا فهمیدم سریع اومدم.-

با صدایی از ته چاه دستانش را روی زانو درهم گره 

 زد.

 را؟چ-

چون آدما تو شرایط سخت پیش اونی که دوستش -

 مونن.دارن هستن و می
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در نهایت مرد سر از دیوار سخت پشت سر کند و 

 ی سراسر نشاط دختر داد. نگاه تارش را به چهره

 دوستم داری؟-

 ثابت نکردم؟-

دادیار زبان در دهان چرخاند، سر دوران داد و در 

ی تصویر انعکاس ی درب اتاق جراحی، خیرهشیشه

 خود شد. 

 کردی.-

 ی دستان مرد نشاند. را دست باال آورد و روی گرهری

 ذاری پیشت باشم؟می-

دادیار نگاه دختر نکرد  اما لبانش بدون فرمانبری از 

 عقلش پاسخ دختر عجول را داد.
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 ذارم.می-

را خود را جلو کشید و دست آزادش را روی ری

 ی دادیار نشاند و آن را سمت خود چرخاند. چانه

گم گم اما از قوی بودنش میاز خوب شدن آکام نمی-

 چون پسر توئه.

 ضعیفم.-

ی او شد و دادیار با نگاه در را متوجه نشده، خیرهری

 جنگل های سر سبز دختر لب زد:

 من ادم ضعیفیم.-

 نیستی.-

 دختر شانه باال انداخت و لب زد.



 

Romanzo_o 2877 

مردی که رو به روی من نشسته از شدت دویدن و -

جنگیدن حاال فقط خسته شده! اما بردش تو تموم این 

 جنگ ها رخت خستگی رو از تنش کنده.
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میان دست ظریف دختر  ی خود را ازمرد جوان چانه

ی سرامیک های روشن شد. کاش آکام درآورد و خیره

زد. نیاز داشت به صدای گشت، باز صدایش میبازمی

پر از ذوق و شیطنت پسرش! نیاز داشت به نوازش 

ی عمرش را با تمام وجود موهای آکامش! ثمره

را انگشتانش را روی دستان مرد خواست. ریمی
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کرد اما لبخند او نگاهش نمیلغزاند و لبخند زد. 

 درمان هر دردی بود و شکی به این نداشت.

با لبخند از حال بد رائین گذر کرد و با لبخند راه را  

برای بهتر شدن امیرپارسا هموار کرد. با لبخند هم 

 کرد. برای بهتر شدن دادیار تالش می

 دادیار یا سجاد؟-

 مرد سر باال آورد و گنگ نگاه دختر انداخت.

مردی که رو به روی این اتاق، منتظر پسرش -

 نشسته...سجاده یا دادیار؟

دادیار لب زیرین به دندان کشید و خسته پلک زد. به 

 راستی او که بود؟ 

 اون سجادی که برای ...-
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 اش، مرد لب زد:قبل از کامل کردن جمله

 خاکستر های سجاد و آوار دادیار تازه رو پا شده.-

که دوتا آدم خیلی قدرتمند رو  پس تو چه قدر قوی-

 توی وجودت رشد دادی و بزرگ کردی.

ی دختر دادیار سکوت کرد و مات چشمان کشیده

را شاملو فوق ماند. حس نگاهش فوق العاده بود. ری

ارد اش وی سینهای به قفسهای ضربهالعاده بود. لحظه

 شد، دنیا در آن متوقف شد و چشم بست.

که نام دختر را به آیداِی شاملو ای رفت به آن لحظه  

تغییر داد. آیدا آمد و مانند بمبی زندگی شاملو را تغییر 

را آمد و تغییر داد واکنش های ضربان قلب را! داد. ری

 آمد و احساساتش را به قهقرا کشاند.

 اش گرفت. آمد و او را از خود واقعی 
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 عاشق نشده اما عجیب احساسش به بازی درآمده بود. 

دختر به ناگهان تغییر کرد و در آن لحظه تنها  نام

ی احمد شاملو در سر پیچیده و به زنگ درآمده جمله

 بود.

� � � � � � � 

  

729 

نویسم برای اوست، و به خاطر او و به )هر چه می-

 خواست او...

 من با آیدا 

ر زندگی خود پیدا نکرده آن انسانی را که هرگز د

 بودم،
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 پیدا کردم(

چشم گشود و نگاهش در بهار سبز جنگل های دختر 

نوشت اما هرآنچه که نشست. او نویسنده نبود، او نمی

ی نبود را با وجود دختر در قامت فسرده و یخ زده

های سرد و سوزان را خود یافته بود. وجود دختر یخ

ود و با گذاشتن از دور قلبش آرام آرام آب کرده ب

دستان ظریفش به دور آن ها گرما را کم کم به جانش 

تزریق کرد. تلخ لبخند زد، لبخندش در این حال آکام 

چون، خنده در هنگام اسارت بود. انگشت شست 

دستش را بلند کرد و پشت دست دختر که روی 

 ی انگشتانش قرار داشت را نوازش کرد. گره

 م.کنی نیستمن اونی که فکر می-
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ی خرمایی دلربا به روی را تبسم کرد و باز آن طرهری

پیشانی و مقابل نگاهش افتاد. دادیار دست دیگرش را 

بلند کرد، تای ابرویی باال فرستاد و با دقت تار موی 

ی روی لخت را پشت گوش دختر فرستاد و خنده

 ی دختر شدت گرفت.لبان غنچه شده

 نه! بذار خودم تصمیم بگیرم که هستی یا -

 کشم.من از پسرم دست نمی-

را دست مرد را گرفت و هیچ کدام متوجه نگاه ری

را برای این شان نشدند. ریابوالفضل در چند متری

جان   نگاه برای این مرد، برای مسئولیت پذیر بودنش

 داد.می

 آکام مثل برادر منه! قرار نیست ازش دست بکشی.-
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اش را روی هم تکان دادیار باز با درد لبان خشک شده

داد و ابوالفضل نسبت به حس به وجود آمده تبسم  

 روی لب گستراند. 

 دوستم داری؟-

را متفاوت تر از بار قبل پاسخش را باز پرسید و ری

 داد. 

دوست دارم، سجاد کوچولو، دوست دارم دادیار -

و مثل آلیس ت بالغ! یادته یه بار گفتم با امیرپارسا

گم دنیای امیرپارسا درسته سرزمین عجایبم! االن می

قدر آرومه که حس متفاوت بود اما دنیای تو دقیقا ان

ی تونم تا آخر عمر تو یه کلبهکنم باهات میمی

 کوچولو وسط جنگل زندگی کنم.

� � � � � � � 



 

Romanzo_o 2884 

  

731 

اال انداخت، ابروهایش را درهم فرو برد و چین ابرو ب

ی بانمک دختر، مرد را به ریزی به بینی داد، چهره

 خنده انداخت.

 شایدم مثل حس انسان شدن پینوکیو یا...-

 شانه باال انداخت و موجی به نگاهش داد.

یا مثال اون دنیای متفاوتی که جنی و دوازده پرنسس -

 وسط اتاقشون پیدا کردن.

ا جلو کشید و دستانش را دور زانوهای مرد خود ر

حلقه کرده به او چسبید، شاید هم درست بود بگوید، 

 مرد را تکمیل کرد.
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 شایدم مثل بیدار شدن زیبای خفته با یه بوسه!-

آرنج روی زانوی مرد نهاد و با حسرت لب روی هم 

 فشرد.

یا شایدم مثل ارغوان برای ابهتاج! درسته یه درخت -

دید، دوست ابتهاج ارغوانو تو خودش میبود اما...

 داشت ارغوانش بهار ببینه، آفتاب ببینه...

 لبخندش پررنگ تر شد و افزود:

دوست داشت ارغوانش از تاریکی به دور باشه -

گرفت یه دادیار...اما ارغوانش همیشه با بهار عزا می

 گفت...بیت داشت که می

 )ارغوان
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عزای دل ما  ست که هربار بهار بااین چه رازی

 آید؟(می

 اش لب زد:دخترک سر کج کرده همراه با بهار بارانی

ی همخونی که جدا شی؟ همون شاخهارغوان من می-

 ذاری به هم پیوند بخوریم؟مونده از من؟ می

مرد لبخند زد، واقعی بود. آکام درون اتاق با مرگ 

کرد اما از همان جا پسرک تبسم دست و پنجه نرم می

 واقعی پدر را احساس کرد. 

پسرک شادی قلب پدر را لمس کرد و برای زندگی 

جان مادر زد. ی بیجنگید! پسرک دست رد به سینه

ی آفرین نشسته بر بالینش زد و دست رد به سینه

کنار پدر را برگزید. دادیار لبخند زد و سجاد  بازگشت
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جان گرفت! دادیار بالغ لبخند زد و سجاد کودک به 

 آغوش شادمانی دوید. 

گذری ازم؟ کنی؟ نمیبشم؟ ارغوانت! ولم نمی-

آخه...آخه هیچ کس اون طوری که ابتهاج ارغوانو 

 دوست داشت، منو دوست نداشت.
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را با ذوق سر تکان داد و قر کوچکی به گردنش ری

 داد. لبخند زد و لب زیرین روی دندان ُسراند.

دم تا روزی که جون تو تنم ارغوانم شو...قول می-

باشه برات زندگی کنم دادیار...یه هویی و عجیب این 
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بودنش حس به وجود اومد اما هیچ شکی تو راست 

 ندارم.

را نزدیک شد، دادیار سکوت کرده  نگاهش کرد و ری

اش را به های غنچه شدهنزدیک تر و در نهایت لب

ی مرد چسباند و بوسید. پیشانی گر گرفته و سبزه

ی بی سر و ته اما پر از آرامش دختر این رابطه

پرستید. شاید هم بهتر بود بگوید که دختر این مرد می

ابوالفضل شانه به دیوار راهرو چسباند و  پرستید.را می

به عشق ریشه زده در وجود دادیار لبخند زد. دادیار 

را دستان مرد را سفت چسبید. نگاه چرخاند و ری

کاوید و منتظر خبری از ای را مینگاه مرد درب شیشه

سمت جانش بود. دستان نشسته بر روی دستانش، 

یق کرد. آرامش را در تک به تک نورون هایش تزر
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ابوالفضل با تماشای   آرامش قطعا همین بود!

 شان شد وسکوتشان، تکیه از دیوار گرفته نزدیک

مانند خود آن ها روی سرامیک های یخ زده نشست. 

را با دیدن استادش، دستانش را عقب کشید و با ری

خجالت آن ها را میان پاهایش پنهان کرد و خندید! 

انداخت. به تاسف سر  ابوالفضل ریز نگاهی به آن دو

ها از کیسه آوردن کیک و آبمیوه  تکان داد و در حال

 گفت:

انصافا صندلی رو ازتون گرفتن؟ لم دادید رو زمین -

 کثیف؟

دادیار سر به سمتش چرخاند، چانه روی بازو 

 ی ابوالفضل لب زد:گذاشت و خیره

 خودت چرا نشستی؟-
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 رو!بش پسر نوح با بدان نشست دیگه! خودت تا ته-

 دادیار با صدایی گرفته و خش دار لب زد:

 االن تو پسر نوحی؟-

ابوالفضل بطری آبمیوه را گشود و سمت دادیار 

 گرفت:

پس چی؟ بیا اینو بخور صدات باز بشه...شرمنده -

 ساندویچ اینا نداشت.

ی در دادیار بطری را گرفت و باز سر چرخانده خیره

ز گلویش اتاق عمل شد. دل در دلش نبود و هیچ ا

 رفت.پایین نمی
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پر از استرس و   ساعتی در همان حال گذشت. ساعتی

 کرد. ترس! ساعتی که برای دادیار مرگ را تداعی می

 آکام حاصل تمام عمر او بود. 

باختن تمام عمرش به این راحتی، زیادی خوفناک 

 بود. 

گفت و او گفت، ابوالفضل سخن میرا سخن میری

 کرد.در دنیای دیگری سیر می

صبرانه منتظر زمانی بود که پزشک از اتاق خارج بی

 شود و ندای زندگی پسرش را بدهد.

تپش قلب هایش کند شده بود و جانش در دستان 

 در اتاق بود. جان آرمیدهآکام بی
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گفت جان بدهد تا آمد و میاگر همین حال خدا می

آکامش زنده بماند، جانش را دو دستی تقدیم خدا 

کرد تا آکامش زنده بماند. آکام فرزندش نبود، می

 کشید. کاشپسرک قلب دومی بود که با او نفس می

توانست فریاد بزند و پسرش را آغوش مرگ پس می

 بگیرد. 

شت، هم بر دادیار و هم بر لحظات سخت گذ

 ابوالفضل. 

مانند خوره به جان و روحشان افتاده بود.   نگرانی

بازگشت آکام معنی خوشبختی بود و رفتنش، شروع 

 سیاه بختی. 

خفقان به سمتش هجوم آورده، نفس کشیدن را صعب 

 ساخته بود.
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ی ای از فضای بستهبه اصرار ابوالفضل لحظه

 ضای باز رفت. بیمارستان دل کند و به ف

حسی و سستی عجیبی را در قدم قدم که گذاشت، بی

هایش احساس کرد، مقابل صندلی، نتوانست قدم از 

 قدم بردارد و روی سرمای صندلی افتاد. 

سر به زیر، به زمین خیس خیره شد که دست 

 اش احساس کرد. ابوالفضل را روی شانه

 رای در خودسر باال آورد که نگاهش در نگاه ری

 جمع شده گره زد.

 سرده برو تو.-

 صدایی خش دار و گرفته راه گلو را ترک کرد. 

 نه خوبه، سرد نیست.-
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را هم نگران بود، نگران عملی که پس از نزدیک ری

به چهار ساعت، خبری از پسرک نبود، سر باال برد و 

 هایش را با هوای سرد ترکیب کرد.هرم نفس

 آقا سجاد.-

دادیار هشیارانه سر به سمت صدا چرخاند. با دیدن 

پسرک نوید نام، چهره درهم برد، طبق عادت، لب به 

 دندان کشید.

 آکامو از اتاق عمل آوردن بیرون؟-
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ابوالفضل با برخورد نگاهش به نوید، عصبی دست به 

 پیشانی کشید. 

 ه واسه تو ماشین نگرفتم بری خونه؟بچه من مگ-

 نوید دست در جیب فرو برد و نگران لب زد:

 نگرانم خب!-

دانست که نباید حرص پدر را بر سر دادیار خوب می

 پسر خالی کند. 

 از وقتی اومدیم این جایی؟-

 ابوالفضل به جا پسر غرید:

 آره.-

 مامانت رفته خونه؟-
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با خارج کردن پسرک به آرامی سر تکان داد و دادیار 

 نفس از سینه به پا شد.

 برو خونه پسر جون، برو خونه!-

دادیار خواست از کنارش عبور کند که نوید به 

 سرعت با گامی بلند خود را مقابلش رساند.

صبر کنید، به خدا ما خودمون از دست اون آدم -

زد. ما دوستش کشیدیم، هر شب کتکمون میمی

 نداریم آقا سجاد.

نش را در جین سیاه فرو برد و منتظر نوید دادیار دستا

 را تماشا کرد. 

 می شه نذارید آزاد بشه.-
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ی مرد جوان از نگاه لبالب اشک پسر در هم فرو چهره

 اش چه کرده بود؟رفت، صدرا با خانواده

 نوید جان، بیا من برسونمت خونه.-
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 نه نه صبر کنید.-

 خود را بیشتر به دادیار نزدیک کرد.

کشه...من و نوا توروخدا، اون بیاد بیرون مامانو می-

سان بد نبود اما صدرا کنه. عمو علیرو اذیت می

 همیشه اذیتمون کرد. 

 شن. جفتشون با هم مجازات می-
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باشه...باشه، فقط یه کاری کنید نیاد بیرون...به خدا -

 خواستم آکامو نجات بدم اما نشد. من

 ریخت.پسرک دیگر آشکارا اشک می

را بازوهای خود را در آغوش گرفته به پسر خیره ری

ی زد از خانوادهشناخت پسر را اما حدس میشد. نمی

 ی دادیار باشد. گذشته

 خواد جدا بشه؟مادرت می-

 نوید شانه باال انداخت و تلخ خندید.

واد اما خب! کی زورش به صدرا خخیلی وقته که می-

رسه؟ صدرا و علی سان و تا دو سه سال پیش هم می

 چربه به شون. شه...زورمون نمیپدربزرگم! نمی
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خب، پس برو خداتو شکر کن، احتماال از این به -

 بعد بشه.

 نوید با ناراحتی زبان در دهان چرخاند. 

 از ما متنفر نباشید آقا سجاد! -

د رفتن دادیار شد و دست میان ابوالفضل متوجه تن

 جفت کتف او قرار داد. 

من  یمن از هیچ کس متنفر نیستم...پسر جون، بچه-

داره تو این بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم 

ای برای بحث با تو ندارم...لطفا کنه و من حوصلهمی

 برو! 

آکام خیلی خوشبخته که همچین پدری داره! هرچند -

کرد مشخص بود صدرا ازتون می از دفاعی که جلوی

 رم.که چه قدر دوستتون داره. چشم می
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 خروج  پسرم قامت چرخاند و کمر شکسته به سمت

حرکت کرد که دادیار عصبی به سمتش چرخید و با 

 دو گام بلند خود را به او رساند.
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 گناه جایی نداشت. در قاموس او شکستن دل بی

 وایسا.-

 نوید ایستاد و به سمت صدا چرخید. 

آکام از اون اتاق بیاد بیرون، توان خیلی کارا تو -

شه، پس فقط دعا کن پسرم سالم وجودم زنده می

چشماشو باز کنه...آکام زندگی منه و به خاطرش 
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ز اون زنم. کمک میکنم مادرت ادست به هر کاری می

الشخور جدا بشه...تا جایی که یادمه، مادرت یه 

 خانوم دیگه بود.

 و در خود لرزید.   نوید خود را در آغوش گرفت

مادرم همون ساال از دست صدرا خسته شد. اما -

برعکس مامان خدیجه خانواده اش پشتش بودن و 

جدا شد. هر چی خواست منو ببره، صدرا نذاشت، 

 مامانم رفت لندن.

 ر سر تکان داد و تنها لب زد:دادیا

 فقط دعا کن.-

 را و ابوالفضلتوجه به ریگفت و هیکل چرخاند، بی

سمت بیمارستان حرکت کرد. وارد شد و خود را 

سمت اتاق عمل کشاند. مقابل اتاق عمل خود را روی 
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صندلی انداخت. دستانش را روی سینه قفل زد و 

 چشم بست. 

وهایش را در آغوش روی زمین افتاده، زان  )آشفته

 گرفته بود.

های پسرک طاقت و منت روی گونهاشک بی

 کشید. چکید و هرازچند گاهی بینی باال میمی

پرستاری با دلسوزی کنار پسرک ایستاد و دست روی 

 ی پسر لرزید. زانوی الغرش کشید اما تن تکیده

 پسر جون پدر و مادرت کجان؟-

پشت دست زیر سجاد نوجوان با چشمانی پر شده، 

 چشم کشید و بی ربط پرسید:

 ان؟آفرینو و نی نی زنده-
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 پسر به اتاق عمل نگاه انداخت و پرسید.

 آفرین کیه؟ مامانته؟-
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سجاد ترسیده خود را عقب کشید. کف دستانش را 

اش زمین فشرد و چانهبدون توجه به آلودگی روی 

 لرزید.

 زن...زنمه.-

 پرستار شوک زده چشم گرد کرد و لب زد:

 زنت؟-
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پسرک تنها سر تکان داد که در اتاق گشوده شد و 

کمی بعد نوزادی را در آغوشش گذاشتند و بدون 

توجه به کم سن و سال بودنش از حال بد آفرین 

 گفتند. 

ت پسرک وحشت زده عروسک را به خود فشرد و ما

 پزشک ماند. کنارش کسی نبود. تنها بود! تنهای، تنها.

 پزشک رفت و عروسک را بیشتر به سینه فشرد. 

سر پایین آورد و نگاهش در چشمان نیمه باز نوزاد 

ای در چشمان پسرک خالصه لحظه  مات ماند. دنیا

 شد.

 نوزاد پیچیده در آن پتو زیبا بود. 

ک آن قطره اشک پدر کوچک چکید و رخ پسر کوچ

 را هدیه گرفت. 
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سفت پسرک را چسبید و خوف کرد از افتادن آن 

 عروسک کوچک. عروسکی که متعلق به او بود. 

سر خم کرد و پیشانی نوزاد را به بوسه آغشته کرد. 

 قول داد و قسم خورد.

 سرپ نباشم خودم بابای مثل وقت هیچ دممی قول》-

 《کوچولو

 ان کوچک وبار دیگر بوسید و قطره اشکش را به لب

 ی کودک هدیه داد.غنچه شده

 《.برات باشم خوبی بابای که خورممی قسم》-

پتوی پایین آمده را روی تن کودک باال کشید و تمام 

 احساسش را در یک جمله نثار پسرک خوابیده کرد.

 خوش اومدی به زندگی من، داروگ کوچولوی بابا!-
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پدرشدنش رقم خورد در آن لحظه و در چهارده 

 گی تبدیل به مردی کامل شد.سال

 تبدیل به پدری مسئولیت پذیر!

او پدر شد و پسرک تبدیل به جان! او پدر شد و لقب 

 پسرک جان پدر!
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نوزاد تکان ریزی به مشت کوچکش داد و پدر باز هم 

 اشک ریخت. 

تقدیر زندگی پسرک گره خورد و به   تقدیر دنیا

 ی تقدیر، ارث پیشانی پدر و پسر کوچک شد.(بوسه
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با صدای در چشم گشود، پزشک خارج شد و دادیار 

 بی تعادل روی پا شد. تاریخ تکرار شد. 

روزی پسرک یک روزه را در آغوشش گذاشتند و 

نگران افتادنش از میان بازوهای کوچکش بود و حال 

کنار ورودی اتاق عمل دخیل   شدهنگران پسرک بالغ 

 بسته بود. 

را و دو مرد جوان چرخاند و پزشک نگاهی روی ری

 نسبتشان را پرسید. 

جان پدر را گرفت تا به زبان آورد. جان دادیار را میان 

هایش فشرد تا از واقعیت بگوید. پزشک از مشت

 انتظار برای هشیار شدن پسرک گفت و امید داد.

 ی را به جان پدر جوان بازگرداند.امید داد و زندگ

 تونم ببینمش؟می-
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پزشک مسن لبخندی به لب آورد و دستان نجات 

 بخشش را درون روپوش سفید فرو برد.

فقط یه نفر مدت زمان خیلی کم. فعال باید منتقل -

 بشه آی سی یو.

دادیار نگران سکوت کرد و ابوالفضل به جای او 

 پرسید:

 شه بخش؟کی منتقل می-

 بعد از به هوش اومدن و استیبل شدن وضعیتش.-

 در نهایت لبخندی رو به پدر نگران زد.

 نگران نباشید.-

ابوالفضل )خسته نباشید( گفت و دادیار با لبخندی بر 

 لب روی صندلی افتاد.
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پدر کوچک لبخند زد و خدا فرشتگانش را هم بالین 

 یپدر جوان کرد. دادیار خندید و دنیا با تبسم، مهربان

گستراند. مرد خندید و فرشتگان با شادمانی پایکوبی 

 کردند.

 مرد خندید و شعری در سر ابوالفضل به صدا درآمد.

       نومید مشو ز چاره زیستن

کز دانه شگفت نیست                                    

 رستن

 کاری که نه زو امید داری

 امیدواری  باشد سبب                                

 در نومیدی بسی امید است
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پایان شب سیه سپید                                     

 است.
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مرد جوان وارد اتاق شد و دختر از پشت سر نگران او 

 را بدرقه کرد.

آرام به سختی امیرحسین را در هتل نگه داشت و به  

بیمارستان بازگشت و ابوالفضل با هزار تمنا پدرش را 

 راضی کرد تا به مشهد نیاید. 

ی به ابوالفضل نکرده و با وجود باردار فاطمه توجه

 بودنش، راه آمدن به مشهد را در پیش گرفته بود. 
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 رفتند. باید به کالنتری می

و بازگشته بود اما وجود خود دادیار نیاز یه سر رفته 

 بود. 

را که نگران به ی ریی صندلی جا گرفت و خیرهلبه

 دیوار تکیه زده بود، شد. 

ی سینه کرد. ساعت دستی را دستانش را قفل قفسه

باال کشاند و با سرانگشت لب  زیرینش را لمس کرد 

 اش را از سینه خارج کرد.و نفس خسته

تا بار عظیمی از روی دوشش برداشته گفت باید می 

 شود. 

 ببخشید.-
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ای سر باال آورد و را با صدای مردانه اما گرفتهری

 استادش را تماشا کرد.

 جان؟-

 ابوالفضل بطری در دست را تکان داد. 

نگاه از دختر گرفت و قطرات فراری آب در بطری  را 

 با نگاه دنبال کرد. 

شدن به دختر حذر کرد، شاید هم از خیره نگاه نمی

 کرد.می

دانست اما شاید نباید این گونه کار خود را اشتباه نمی 

کرد که هیچ ربطی به او او را درگیر ماجرایی می

 ندارد.

 خودخواهی من!-
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را سکوت کرد و ابوالفضل متوجه سردرگمی او ری

 شد.
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وقتی بحث کارآموزی شد، اولش قصد داشتم، -

بفرستمت پیش یه روانشناس خیلی با تجربه...یکی که 

ی خب با توجه به سن بیشترش صاحب تجربه

 بیشتری بود...حتی باهاش حرف هم زده بودم.

بازهم بی صدایی دختر و این بار شرمندگی مرد. 

را گردن کج کرده چهره درهم فرو برد و تیزی ری

 ن در لب فرو کرد.دندا
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ی کردم نیمهشخصیتت طوری بود که حس می-

 تونی باشی.خوبی برای دادیار می

فهمید  دختر باز نفهمیده چهره درهم برد، شاید هم می

 زد.و خود را به نفهمیدن می

من خودخواهی کردم و به جای فرستادنت پیش یه -

 آدم خیلی با تجربه تر، فرستادمت پیش دادیار...هرچند

که به کار دادیار ایمان دارم...از لحاظ سنی منظورمه! 

وگرنه دادیار خودش درد دیده، معنی درد رو با تمام 

قدر تو شغل و دونم که چهوجود چشیده و خوب می

 اش موفق عمل کرده.حرفه

آرام مطلع از ماجرا دستانش را روی سینه در هم گره 

حرکت را هایش را میان ابوالفضل و ریزد و مردمک

 داد و لبانش را کنجی از چهره جمع کرد.
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هرچند که خود او ابوالفضل را تشویق کرده بود و  

 پشیمان نبود از این اتفاق!

 دادیار به شخصی مانند دختر نیاز داشت.  

دادیار به یکی نیاز داشت که کنارش باشه و خب -

اگر به خودش بود هیچ وقت هیچ آدمی رو وارد 

ی توندیدن تو به نظرم اومد می کرد، بازندگیش نمی

کنار دادیار باشی...شاید بهتر باشه بگم که آدم مناسبی 

براش هستی. یه جورایی شخصیتی ضدش هستی و 

تونی تکمیلش کنی. دادیار  واسه تنهایی زیادی می

 حیفه!

ی را که حال کامل متوجه ماجرا شده بود، خیرهری

با دادیار آذر ش مرد ماند. حال فهمیده بود که آشنایی

 تنها یک اتفاق نبوده است.
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دادیار برای من مثل برادره! شاید نزدیک تر از برادر. -

داد...خودخوری هاش! این که خب تنهاییش آزارم می

شد نگرانم در نهایت همه چیزش به آکام ختم می

کرده بود که اگر یه روزی آکام بره، تکلیف دادیار چی 

گفت، تشویقش شه! هر وقت از تو میمی

اهش وقتی بهت نگاه ی پر نور تو نگکردم...ستارهمی

 . رازنه خیلی قشنگه ریکنه و راجع بهت حرف میمی

 سر تکان داد و چهره درهم کرد. 

را حسرت چشمانش، حسرت حرکاتش برای ری

 نمود.زیادی عریان می
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خب دادیار حیف بود برای دوباره عذاب کشیدن -

بعد از آکام! دیدیم جفتمون که تو همین چند ساعت 

شو بدون اکام از د! دادیار معنیحال دادیار چی ش

ده...خواستم یه زن بیاد تو زندگیش تا جز دست می

 اکام چشمش کسی دیگه ای رو هم ببینه! 

دختر که انتظار شنیدن چنین سخنانی را نداشت، لب 

 به دندان کشید و سر تکان داد. 

 اما لب راند. شوک زده 

 باورم نمی شه. -

 به زبان نیاورد.  ابوالفضل لبخند خجلی زد و هیچ

 ای را در تفکر به سر برد و تبسم زد.  را اما  لحظهری 

 دنیای روزگار عجیب است و گاه زیبا!  
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کشی به پیشوازت گاه آن چه که انتظارش را نمی

گیرد، مانند آید و تو را صمیمانه در آغوش میمی

 عشق!

متشکر بود از مرد مقابلش، برای آوردن عشق! برای 

 رینی که باعث تغییر احساساتش شده بود. اجبار شی

اما خب ازتون تشکر می کنم چون دادیار نه تنها -

زندگی من رو! بلکه حتی زندگی امیرپارسا رو هم 

 تغییر داد.

  

 مکث کرد و لبخند زد.

 اتفاق قشنگی بود. -
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سر کج  و چشم ریز کرد. شانه باال انداخت و 

 هایش را به سمتی در چهره سوق داد.لب

 دونم!حداقل برای من که این طور بوده، دادیارو نمی-
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را سکوت کرد. ی دختر شد و ریابوالفضل خیره

گزید همه چیز شروع جایی که شروع آن را بر نمی

 شد و عشق فریاد کنن به سمت او دوید.

را امیدوار بود به روزهای خوش با مردی که با ری 

ی فرزندش ی کمی از او در اتاقی قربان صدقهفاصله

 رفت. می
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گفتند از عشق به مردی با تفاوت روزی اگر به او می

کرد و حتی سنی کم اما پدر، بدون اغراق تعجب می

آمد. اما حال خندید و از نظرش الفی به دور میمی

ئال هایش زیادی ی شده بود که با ایدهی مرددلداده

 مغایرت داشت.

اش را به هم دادیار آذر آمد که تمام معادالت ذهنی 

 بریزد و او را! تفکراتش و اعتقاداتش را از نوع بسازد.

ی مردی شده بود که تمام قلبش شش دانگ به شیفته

تواند در آن قلب دانست مینام پسرش بود و هیچ نمی

 باشد یا نه! جایگاهی داشته

نفس عمیقی از سینه خارج کرد و کنار در آی سی یو  

ی دیوار تکیه زد و قلبش برای مردی زد سر به سینه

 کرد. که قلبش برای تک پسرش زندگی می
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ی سفید چنگ زد کمر خم کرد، کف دست به  ملحفه

 ها به روی چشم راست پسرک نشست.ی لبو غنچه

ی زخمی او را لمس سرانگشت دست آزاد دیگر گونه

 ی بعدی چشم چپ پسر را نشان گرفت.کرد و بوسه

اش تنها حالت هآکام در گلو  با درد خندید و چهر 

ی دیگر روی کوچکی از خنده به خود گرفت.  بوسه

 بینی پسرک پهن شد.

اش را ی بعدی خط خندهپسرک باز خندید و بوسه 

 نشان گرفت.

 ط بخند!جان بابا....جان پسرم، تو فق-
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پنج روز گذشته بود. سه روز در آی سی یو و دو روز 

دیگر آکام به هوش آمد اما میان مرز هشیاری و 

 ناهشیاری مانده بود. 

 کرد. درد داشت و ناله می

درد داشت و با هر ناله قلب پدرش را نشان 

 گرفت.می

مکید و اش ذره ذره جان دادیار میلبان خشک شده 

ی عمرش را به سمت خدا گرفت تا مرد جوان شیشه

پسرش را این گونه خندان ببیند. باز خم شد و زیر 

گلوی آکام را بوسید. آرام با کمی آبمیوه گلوی 

 ی پسر را تر کرد و لبخند زد.خشک شده
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تمام عمری که از خدا دادیار اما خوشحال بود، اندازه 

گرفته بود، هزار برابر روزی که مطب زد، روزی که 

 دانشگاه رفت و روزی که فارغ التحصیل شد.

 به اندازه تمام جانش خوشحال بود.  

ی پیشانی و روی باند ای دیگر گوشهخم شد و بوسه

 نشسته بر سر پسر زد. 

 بیا عقب بابا، پدر صورت بچه رو دراوردی.-

باز با درد  خندید و دست پدرش را میان آکام اما 

 اش گرفت.انگشتان نیمه جان و سست شده

هنوز هم درد داشت اما حال خوب پدرش،  

 کرد.خوشحال می

 کار داری تو؟چی-
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دادیار باز خود را جلو کشید اما بدون طاقت قطره 

ی آکام چکید و پسرک مبهوت لب اشکش روی گونه

 زد:

 بابا!-

کرد. پسرک به هوش درک نمی هیچ کس دادیار را

 آمده بود. سالم به هوش آمده بود. 

اورد و باز نگاهش پسرکش باز نامش را به زبان می

 کرد. بغض کرده لب به دهان کشید. می

ناتوان تن پایین کشاند و سر میان گردن پسر پنهان 

 کرد.

 جان بابا؟ جونمو که گرفتی.-
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 پدرشآکام دست متصل به آنژیوکتش را روی دست 

 کشید و دست دیگر پدر روی پهلوی پسر نشست.
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هیچ وقت این طوری نکن با من! هیچ وقت با -

 جونت منو تهدید نکن آکام...هیچ وقت بابایی.

پسرک مغموم سکوت کرد و دادیار به همان حال قبل، 

 نثار گلوی پسرک کرد و لب زد:ای دیگر بوسه

خوش اومدی به زندگیم دوباره، داروگ کوچولوی -

 بابا. 
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تاریخ تکرار شد و روی دهان پدر کوچک باز همان 

 جمله رانده شد.

ی پسرک را برای نشستن قطره اشکی ناخواسته گونه 

 انتخاب کرد. 

 بابا...بابا ببخشید.-

ی قصاف ایستاد و دست روی دهان گرفته نفس عمی

 کشید.

کرد، زبان در دهان چرخاند و با باید خود را کنترل می

ی ی آکام شد و باز گوشهدندان پوست لب کند. خیره

تخت نشست. دست به سمت سر پسرکش برد و 

 پرسید:

 چیو ببخشم؟ -



 

Romanzo_o 2927 

آکام دست آزادش را با درد باال آورد و روی دست 

رفت و گلویش خشک پدر گذاشت. سرش گیج می

 کند. حرف زدن جان میبود. برای 

 اذیت هایی که کردم... -

نفس گرفت و با کمک آرام اندکی آبمیوه نوشید. 

دادیار بغض داشت و با صبر اجازه داد پسرک خود را 

 تخلیه کند:

 رفتنم پیش اون خانوده!-

ترسی که وجود پسرک را هدف گرفته بود، زیادی 

شان را به زبان قدر که حتی اسمقوی بود. آن

گیر سعی آورد. دادیار سکوت کرد و پسرک دلنمی

ی به درد تیز سرش نکند. کمی تاری دید کرد توجه

داشت و از نظر پزشکش طبیعی بود اما خود را آزار 
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داد. ابوالفضل با دل خون به آکام و سر باند پیچی می

 اش خیره شد. شده

 آکام به خودت فشار نیار بچه!-

جمع کرد و با  آکام سکوت کرد. توانایی خود را

 صدایی لرزان لب زد:

 ابوالفضل.-

مرد تکیه از دیوار گرفت و با قدمی به پسر نزدیک 

 شد.

 جان ابوالفضل بچه؟-
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 خیلی... ترسیدم...فکر...فکر کردم واقعا مردم. -

دست پدر نوازش داده ی پیشانی پسر باز به گوشه

 شد.

 بمیرم برات من!-

 ابولفضل به جای آکام پاسخ داد:

 خدا نکنه.-

 سپس برای تغییر جو با شیطنت تای ابرو باال انداخت.

 آکام کچل شدی، زشت شدی.-

 پسرک لب برچید و دادیار من باب مزاح گفت:

 زشت بود...زشت تر شد.-

 باز خم شد و با عشق سر پسرش را بوسید. 
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خیرم. بابا جان جذاب بودی، جذاب ترم ولی نه-

 شدی.

تو قربون صدقه دست و پای بلوریش نری کی بره -

 خب!

 سپس ابوالفضل با خنده جلوتر آمد و گفت:

 موضوع همون سوسکه دقیقا.-

آکام ملیح خندید. تکانی به سر دردناکش داد و ازدرد 

 اش درهم فرو رفت. چهره

 م رو اذیت نکن.بچه-

ضل سکوت کرد و فضای اتاق آرام شد. همه ابوالف

تنها به آکام زل زدند و پسرک در اثر داروها 

کم روی هم افتاد. ابوالفضل از دادیار هایش کمپلک
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خواست ساعتی را به استراحت بپردازد و مرد قبول 

نکرد. با خود عهد بسته بود آکام را در این شرایط تنها 

 و بماند.نگذارد و تا زمان مرخص شدن کنار ا

 ها!دادیار از پا میفتی-

زنه، توی نمیفتم. قوت پاهام جلومه، حرف می-

خنده بعد انتظار داری من کنه حتی میچشمام نگاه می

 از پا بیفتم؟

 قوت قلبت چی؟ بهت نیاز نداره؟-

گیج بود و سرگردان. نگاه حیران خود را به آرام 

به خواست دادیار دوخت و زن شانه باال انداخت. می

 خود بیاید اما چاره ساز نبود.

 قوت قلبم که اینجاست. روی همین تخت کنارم.-
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 راست. آکام نیست.منظورم ری-

 دادیار درمانده چهره جمع کرد و چانه لرزاند:

دونه من چقدر حالم کنه مگه نه؟ اون میدرکم می-

م...من گیجم ابوالفضل از من چه انتظاری بده و آشفته

 دارید؟

 اش...حاال که یه جورایی به عالقهداریم دادیارانتظار -

جواب مثبت دادی انتظار داریم. پس بذار حالت رو 

خوب کنه داداش. اونو مثل خودت اذیت 

نکن.خداروشکر آکام خوبه. یکی دوروز دیگه 

شه همون آدم سابق ولی بریمش خونه و دوباره میمی

 تو دیگه نباید بشی اون آدم سابق.
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رو  هایشختی عرق نشسته بر پشت پلکدادیار به س

ش را با زدود و چشمان خسته و غرق در خون

 انگشت مالید.

خوام پیش آکام باشم بعدا به خودم االن فقط می-

 دم. االن نه ولی ابوالفضل!رسم. قول میمی

� � � � � � � 

  

745 

کرده به عقب رفت و باز تکیه به ابوالفضل سکوت 

 دیوار داد.

 آرام اما به دفاع از دختر برخاست و گفت: 
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ی بینکنی؟ وقتی میگناه داره دادیار! چرا اذیتش می-

 قدر دوست داره؟ان

ی تخت برخاست تا آکام دادیار به آرام از گوشه 

 بیدار و آزرده خاطر نشود. 

ی اش را روی پلک هاانگشت سبابه و کناری

 اش مالید.خسته

آرام من گفتم نه؟ وقتی خودم امیدوارش کردم واسه -

دم. االن اش میی این رابطه، خودمم ادامهادامه

 احترامی بهانتظارتون از من تو این شرایط چیه؟ بی

 را کردم؟ من...ری

 ی سخنش را خورد و دست به پیشانی کشید. ادامه
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و در مقابل  سر کج کرد و نیم نگاهی به آکام انداخت

نگاه منتظر ابوالفضل و آرام پیشانی پسرک را به 

 ای کوچک زینت داد.بوسه

این بار به سمت در چرخید و اعتنایی به ابوالفضل  

 کرد نکرد. که صدایش می

 دادیار.-

 مر جوان ااز اتاق خارج و  در مسر راهرو روانه شد.

عصر همان روز خارج شدن آکام از اتاق عمل به  

 ی رفتند.کالنتر

شکایت نامه تنظیم کردند و همه چیز را به وکیل  

شناخت سپردند و به ای که ابوالفضل میخبره

 بیمارستان بازگشتند.
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فردای آن روز فاطمه و همسرش آمدند و فاطمه عین  

مادر نگران آکام شد و هر چه به رفتنش اصرار 

 ورزیدند، قبول نکرد که نکرد.

ن کرده بود اما گوش را را هم تشویق به رفتری 

هایش او را شرمنده دخترک بدهکار نبود و با بودن

 کرده بود. 

دستانش را در جین سیاهی که مجید به همراه 

شرتی برایش آورده بود، فرو برد و سر به زیر قدم تی

 از قدم برداشت.

به در ورودی که رسید از هیاهو و صدای بیمارستان  

 چهره درهم برد.
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سر چرخاند و با دیدن تک صندلی خالی کنار آب 

خوری با شتاب پا تند کرد و خود را روی آن 

 انداخت. 

خسته بود و در این پنج روز سر جمع اندازه پنج 

 ساعت هم نخوابیده بود. 

ی بدنهخود را به عقب کشید. گردن خم کرد و سر به 

 خوری چسباند.آب

ای آرامش و خواب هایش تقاضای لحظهپلک 

 کردند  اما خواب از نگاهش فراری بود.می

 دادیار. -
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 با صدایی آشنا پلک گشود و گردن راست کرد. 

را برخاست و لبخند تصنعی روی لب با دیدن ری

 گذاشت.

 سالم.-

 ی نکرد و به صندلی اشاره زد.را توجهری

 ا نشستی؟چرا این ج-

 واال ...چشمامو بستم یکم خستگی چشمام در بره.-

 را نگران گفت:ری

 از پا میفتی این طوری!-

 دادیار شانه انداخت.

 نبودی از صبح.-
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دخترک خود را روی صندلی کنار مرد انداخت و رو 

 به که ایستاده بود گفت:

رائین امروز تهران وقت دکتر داشت اما خب چون -

ذاره، بره تهران به دکترش برسه، نمیسرتق و منو تنها 

ما مجبور شدیم با پزشکش تماس بگیریم. تماس 

گرفتیم و اونم ادرس یه پزشک تو مشهد رو داد  که 

 بریم پیشش. 

دستانش را دراز کرده روی زانو انداخت، لب روی 

 هم فشرد و لبانش را کنجی از لب فرو برد.

 مو بردم دکتر.هیچی دیگه، بچه-

 ت؟بچه-

را با خنده پاسخ داد. دادیار با تعجب پرسید و ری

دخترک خندید و بازیگوشانه پاهایش را در هوا تکان 
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داد. تار موی لجباز باز مقابل نگاهش افتاد و دادیار با 

تالش مقابل خود را گرفت تا دست میان موهای 

 دختر فرو نکند.

ی منه! بردمش دکتر که بعدشم آره دیگه رائین بچه-

 ت هتل و من اومدم این جا!اون رف
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 حالش خوبه؟ مشکلی که نیست؟-

 لحن دختر پر از ذوق شد:

 ره!آره همه چی خوب پیش می-
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 خداروشکر.-

 ای اندیشه لب زد:سپس بدون لحظه

 با من میای بریم حرم؟-

 ست و لبخند زد.را شگفت زده برخاری

 آره آره حتما.-

 لحن مملوء از شوق دختر، دادیار را به خنده انداخت.

دست به جیب شلوار کشید و با لمس سوییچ از  

بودن آن اطمینان حاصل کرد و سپس رو به دختر 

 گفت:

 بریم؟-

را در سکوت مرد را دنبال کرد و اویی را که چند ری

 قدم جلوتر بود را با نگاه بلعید. 
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ی سفر دست جمعی ا رائین به مشهد آمد و با بهانهب

همراه با دوستان رائین پدر و مادرش را دست به سر 

 کرد. 

هرچند که اشتباه بود! اما جز دروغی مصلحتی، کاری 

 آمد.از دستش بر نمی

ی خود کند و جز او آمده بود تا مرد مقابل را شیفته 

 این قصد دیگری نداشت. 

از فضای بسته و وارد هوای باز شدند. برخورد هرم 

 سرد هوا به تن و صورتش لرز را به همراه داشت. 

در خود جمع شد و بازوهایش را به آغوش کشید. 

مانند جوجه اردکی پشت مرد حرکت کرد و مسیر 

 پارکینگ را همراه با او طی کرد. 
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نزدیک ماشین که شدند، او سمت شاگرد جاگیر شد و 

 پشت رل نشست.مرد 

را سر دادیار در سکوت ماشین را حرکت داد و ری 

 حرف را باز کرد.

 آکام امروز خوب بود؟-

ماشین را از پاکینگ درآورد و نیم نگاهی به دختر 

 انداخت. 

 امروز خیلی بهتر از دیروز بود.-

متاسف سر تکان داد و به طور نامحسوسی، نگرانی به 

 اشت. ش هم تاثیر گذروی صدای زیبای

 این روزا بگذره فقط.-
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ی نقاهته گذره، مهم اینه که آکام سالمه! دورهمی-

 گذره.باالخره، خیلی زود می
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ی پنجره تکیه داد و لبخند  زد. سر به آرنج به لبه

ازه سمت دختر چرخاند و با سرانگشت، ته ریش ت

 درآمده اش را لمس کرد. 

 گذره.آره می-

 عمق بیشتری به لبخند داد و افزود:

وجود یه سری ها هم تو این گذشتن تاثیر زیادی -

 داره. 
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را که درست متوجه منظور مرد نشده بود، به ری

لبخند کوتاهی اکتفا کرد. ماشین در صف طوالنی 

 ترافیک ایستاد.

 را. ری-

 را سمت مرد چرخاند. دختر صورت بدون آرایشش

 بود..-

را اش با زنگ تلفن دختر ناتمام ماند. ریجمله

خجالت زده، نگاهی به کیف انداخت و موبایلش را 

درآورد. عذرخواهی از دادیار کرد و به نام نقش بسته 

 بر روی تلفن خیره شد. 

 الو...سالم مامان. -
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دادیار سکوت کرده به مقابل نگاه دوخت تا دختر 

 معذب نشود. 

 آره خوبم...رائینم خوبه!-

های مادر گوش داد و دخترک سکوت کرده به گفته

 باز شرمنده از پیچیدن آن ها سر در گریبان فرو برد.

 مراقبشم، آره.-

لب به دندان گرفت و در مقابل سوالی که مادر برای 

 لب زد: چندمین بار پرسیده بود

یه هویی شد اومدنمون دیگه، دوستای رائین اصرار -

 کردن.

ی دیگری را با مادر به صحبت گذراند و چند دقیقه

 سپس قطع کرد.
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در همان زمان به یاد آن صبحی افتاد که با رائین  

جدال کرده بودند راجع به هانیه و دادیار و صحبت 

هایشان کم و بیش به گوش مادر رسیده بود و به 

 ختی با رائین ماجرا را جمع کرده بودند.س

ی با نفسی عمیق موبایل را در کیف فرستاد و خیره 

 مقابل و شلوغی شهر شد.
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 ات دروغ گفتی اومدی؟به خانواده-

سر به سمت دادیار چرخاند و با لبخند کمرنگی 

 گفت:
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تونستم بگم دارم میام دیدن کسی که مسلما نمی-

 دوستش دارم!

 طور به رائین گفتی؟پس چه-

 را شانه باال انداخت و پاسخ داد:ری

بحث رائین با همه خانواده من جداست، هرچند که -

 رائین مخالف صد در صدی رابطه ماست.

 دادیار لب گزید و نجوا کرد:

 خب حق داره.-

 خید.را شاکی به سمتش چرری

 دی؟چرا دقیقا؟ چرا به همه حق می-

 اشاش گرفته بود، خیرهدادیار که از لحن دختر خنده

 شد.
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خب منم اگر خواهر داشتم...یعنی دارم اما اگر -

دادم با مردی مثل خودم خواهرم مجرد بود، اجازه نمی

 بره تو رابطه.

 را سر تکان داد و لب جلو داد.ری

 تو؟اون وقت چرا؟ دقیقا چته -

اوممم...خب! من شاید چیزیم نباشه اما به هر حال -

یه بار ازدواج و یه پسر نوجوون، دلیل کافی برای 

 مخالف بودن برادرت نیست؟

 را با غیظ، چشم ریز کرد و غرید:ری

 خیر، نیست!-
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دادیار که از به هوش آمدن آکام سرخوش بود، دست 

به سمت کنترل ضبط که روی فرمان قرار داشت برد 

 و موزیکی پلی کرد.

باشه خب...نیست! حاال واسه راضی شدن برادرتم یه -

 کنیم.فکری می

خواننده در فضای ماشین شروع به خواندن کرد و 

 را عاصی مرد را تماشا کرد. ری

 برام هیچ حسی شبیه تو نیست

 کنار تو درگیر آرامشم

 همین از تمام جهان کافیه

 کشم.همین که کنارت نفس می
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ی رخ را کامل به سمت دادیار چرخید و خیرهری

 خسته اما زیبای مرد شد. 

پیچونی؟ چرا یه جواب درست دادیار چرا می-

 دی؟نمی

دادیار چشم گرد کرد و در حالی که به مقابل خیره 

 بود، پرسید:

 چه جوابی خب؟-

 واننده لب زد:سپس با خ

 برام هیچ حسی شبیه تو نیست.-

 تو پایان هر جست و جوی منی
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 تماشای تو عین آرامشه!

 تو زیباترین آرزوی منی.

 ای مات مرد ماند و سپس گفت:را لحظهری

 دادیار! منو بازی نده.-

مرد جوان به آرامی پلک روی هم گذاشت و آرامش 

 را در سخنش دخیل کرد.

 دم.من بازیت نمی-

 دی؟پس چرا یه بار درست و درمون جوابمو نمی-

 کنیمنو از این عذاب رها نمی

 کنیکنارمی به من نگاه نمی

 رسهتمام قلب تو به من نمی

 همین که فکرمی برای من بسه.
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ی آخری که خواننده به لب آورد را با جملهری

 پوزخند زد و گفت:

 زنه، مگه نه؟قدر حرف دل میچه-

 ی نثار دختر کرد و لب زد:دادیار نیم نگاه

 را. من جوابتو دادم، ری-

 من فراموش کردم، دوباره بگو. -

 دادیار کامل سر به سمت دختر چرخاند.

 خوای؟تو از من چی-

 وای...وای دادیار.-

 دست روی پیشانی کشید و عصبی گفت:

 قدر با کلمات بازی نکنی دادیار!کاش ان-

 کنم...خب سوالم بود!بازی نمی-
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را کم آورده راست نشست و از پنجره به ری

 های پشت هم خیره شد. ماشین
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خوام دادیار! من قلبتو من؟ من ازت احساس می-

 خوام!می

 باز سر چرخاند و این بار با شتاب!

تونی منو ش واسه آکامه؟ اصال میدی؟ یا همهمی-

 مثل پسرت دوست داشته باشی؟ یا غیر ممکن؟ 

 سکوت کرد و خواننده خواند.دادیار 

 از این عادت با تو بودن هنوز

 ام کنارت خوشببین لحظه لحظه

 همین عادت با تو بودن یه روز
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 کشهاگه بی تو باشم منو می

بینی هیچی نداری بگی دادیار! می شه اگر می-

 یخوای، بگی که برم! حداقل بگی که مضحکهنمی

 این احساس نشم.

 الم بدهقدر حهایی انیه وقت

 پرسم از هر کسی حالتوکه می

 کنم پشت منیه روزایی حس می

 گرده دنبال توهمه شهر می

ای از خیابان شلوغ پارک کرد و دادیار ماشین را گوشه

 ی چشمش را خاراند. ی سیاه فرمان، گوشهخیره به لبه

 را.ری-
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دختر این بار سکوت کرد. خسته سکوت 

و مرد کنارش کرد...خستگی پنج روزی که بود 

نبود...در فکرش نبود! هرچند که حق داشت...با وجود 

 شرایط آکام حق داشت.

 کنم شرایطاگر باز نیاز به فکر کردن داری...درک می-

 خوب نبوده!

 دخترک ترسید! 

به یک باره ترسید که  مرد او را از خود دور کند. 

 ش بزند.ترسید که پس

 را. گوش کن، گوش کن ری-

 ت دختر چرخید و به در تکیه زد.کامل به سم
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واقعیت یه عمر به مردم مشاوره دادم و االن تو -

 زندگی خودم موندم.

را لب به دندان کشیده به مرد خیره شد. امیدوار ری

 اش را به گل ننشاند.بود که مرد کشتی

� �: 

752 

من فکر کردم...تو این چند وقت، با وجود حال بد -

تم فکرمو از تو خالی کنم! همون تونسآکام اما نمی

روزی که بوسبدمت یا حتی قبل ترش وقتی پیشنهاد 

 دادی، هزار بار به تو و رابطه باهات فکر کردم.

مکثی کرد و زبان در دهان چرخاند. انگشتانش را 

 درهم گره زد و نیم نگاهی به سیاهی شب انداخت. 
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 فکر کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که...!-

باز مکث کرد و جان دختر باال آمد، باز مکث کرد و 

 را به اشک نشست.چشمان ری

سو سر مرد به ی دختر و همقطره اشک روی گونه 

زیر افتاد. کتان شلوار مرد به چنگ انگشتانش درآمد و 

 شال موهای دختر را عریان کرد. 

را مقابل چشمانش افتاد و تار تار دوست داشتنی ری

نزد. تصویر مرد تار شده  و دختر تنها دیگر کنارشان 

 در پی یک جواب بود. 

ا هایش ببند بند انگشتان مرد درهم گره خورد و پلک

شدت روی هم فشرده شدند. ابروهای پرپشت در هم 

ی دختر فرو رفتند و قطره اشک دیگری روی گونه

 افتاد. 
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 را.من به این نتیجه رسیدم که بهت حس دارم ری-

  سر باال آورد.

 صورت منقبض شد و سرخی چشمان آشکار تر شد. 

گودی زیر نگاهش بیشتر به چشم آمد و لبان جمع 

اش دل دختر را زیر و رو کرد. حس داشت؟ شده

 کرد؟حس را چه باید معنا می

 دونم درسته یا غلط!را...نمیبهت عالقه دارم ری-

اش یک شانه باال انداخت و تک تک اجزای چهره

 وش گرفته، درهم فرو رفتند.دیگر را در آغ

ای دونمم درسته یا نه! واقعا...واقعا به هیچ نتیجهنمی-

 نرسیدم تو این چند وقت.
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ی موهایش فرو برد و تا گردن کشاند. پنجه میان ریشه

های بارانی کشاند، اال جنگلنگاه به هر جایی می

 دختر.

دونم دیگه تنهایی سخته! دیگه طاقت تنها فقط می-

و نرسیدنو ندارم...دیگه توانایی تنهایی حمل دویدن 

 را!کردن آشفتگی ها رو ندارم ری

 ی شال دختر نگاه دوخت. لب با زبان تر کرد و به پره
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خواد یکی خواد که یکی بفهمه منو...دلم میدلم می-

 دوستم داشته باشه.

لرزان لب به دندان گرفت و آب دهان فرو فرستاد. 

اش روی شلوار افتادند و مشت شدهدستان درهم 

 های مغموم به آن ها زل زدند.مردمک
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دیگر حرفی برای گفتن نداشت! تا همین جا هم  

 روح دیگری در وجودش دمیده شده بود. 

ی مرد دختر دست لرزانش را جلو برد و به چانه

ی مرد اش را روی چانهرساند. انگشت شست و اشاره

 نشاند و به آرامی لب زد:

 نگاهم کن دادیار.-

را اما مرد مقاوت کرد و پلک روی هم فشرد. ری

ی مرد را فشرد و آن را مقابل صورت خود نگه چانه

داشت. ننشسته بود، ابراز احساسات مرد به دلش 

 ننشسته بود.

نگاهم کن دادیار! چشماتو باز کن. مرد باشو و تو -

چشام بگو...همون طور که من از احساسم 

ن! قلب من! دنیای من آشغال نیست که گفتم...عشق م
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شون کنه. اگر بهت از حسم دنبال یکی باشم که جمع

گفتم به خاطر ارزشی بود که واسه خودم قائلم...من 

 ذارم چیزی رو دلم بمونه.نمی

 مرد چشم باز نکرد و دختر صدا باال برد.

چشماتو باز کن دادیار. یا چشماتو باز کن یا برای -

ر...از همه چی بگذر و باز تنها همیشه از من بگذ

 بمون. 

ی مرد مرد چشم باز نکرد و دخترک بدون اصرار چانه

 را رها کرد.

لبخند تلخی روی لبش نشست! لبخندی به تلخی  

طعم گس زیتون. موهای ریخته در صورت را کنار 

نزد و شاید هم خواست که آخرین تصویر از او این 

 خ بود. طور باشد. سر تکان داد. لبخندش تل
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لبخندی به تلخی روزهای زمین خوردن هنگام بازی 

در کوچه! لبخندی به تلخی آخرین اشک برای وداع. 

 ها!لبخندی به تلخی رفتن به خانه هنگام بازی بچه

لبخندی به تلخی  مرگ یک عشق، پایان یک عشق!  

شاید هم  به تلخی جدایی دو دنیای متصل به هم. تا 

 همین جا بس بود.

 او جنگیده بود، برای عشق، برای احساسش!  

او برای این مرد جنگیده بود اما حال دیگر نای برای 

 ی مرد نداشت.زنده کردن احساسات مرده
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سر به عقب چرخاند و دیگر حتی نگاهی به چشمان 

 ی مرد نکرد. روی هم  افتاد
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ی در انگشتان لرزانش را باال آورد و روی دستگیره

 اند. نش

نگاه لبالب از اشکش را روی هم فشرد. نباید اشک 

کرد. ی غرورش را باید حفظ میریخت، تتمهمی

ی در را اش دستگیرههای لرزان و یخ زدهسرانگشت

 لمس کردند و بغض با شدت به گلویش هجوم آورد. 

دادیار چشم گشود. لب زیرین به دندان کشید و 

ا ررا گرفت. ریی دختر مقابل نگاهش موهای آشفته

ی در را گشود اما پای رفتن و با یک حرکت دستگیره

 پیاده شدن نداشت. 

رنگش را روی هم فشرد و رو به پنجره، های بیلب

 ی خود تماشا شد.مات تصویر بق کرده
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شاید از اول هم اشتباه کرده بود! شاید از اول هم باید 

 کرد.به حرف برادرش گوش می

رحمانه سد نگاهش بی پلک روی هم فشرد اما

ای که به شکست و قطره اشکی با وجود تمام عالقه

 مرد داشت روی گونه چکید.

عقل به رفتن هدایتش کرد و قلب آواز ماندن سر داد.  

اما در اصل منتظر بود تا شای مرد مقابلش بایستاد و 

 نگذارد که برود. 

دادیار خود را جلوتر کشاند و انگشتانش را روی 

 کشید.چشم چپش 

توانست قسم بخورد که سخت ترین تصمیم می 

عمرش پس از فرار کردن از این شهر و دیار، تصمیم 

را بود و هست. دختر را دوست مقابل احساس ری
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داشت و هیچ شکی در این وجود نداشت. اما با آکام 

 کرد. باید چه می

دوستش داشت اما مطمئن نبود که بتواند دختر را 

روزی دخترک قصد رفتن کند خوشبخت کند! اگر 

پس از آمدن چه؟ اگر دلش قصد رفتن کند چه؟ 

آرنجش را به فرمان تکیه زد و کف دست به شقیقه 

 چسباند. 

را نفس دیگری گرفت و غمگین خندید. الی در ری

 را بیشتر باز کرد و خود را سمت در کشاند. 
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 را.ری-

، دختر دکف دست مرتعشش را بیشتر به پیشانی فشر

 اما بدون توجه در را بیشتر گشود.
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خواست کامل پیاده شود اما با گیر افتادن مچش  

 ای نتوانست پیشروی کند.دستش میان دست مردانه

 وایسا، نرو. -

به سمت مرد نچرخید. دادیار اما در سمت خود را 

ای ایستاد و با تصمیمی به گشود و پیاده شد. لحظه

 سمت دختر حرکت کرد.

شد! پسرک قبول اش در آکام خالصه میا دلهرهتنه 

بود  اشکرد یا نه!  آکام تنها دلیل ترس و آشفتگیمی

لباخته را دترسید که پسرش آسیب ببیند. او به ریمی

بود. از خیلی وقت پیش! از همان زمان هایی که 

امد و تنها یک کارآموز معمولی دخترک به مطب می

 بود.
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جا به بعدش دخترک  شاید در سرنوشت از این 

نوشته شده بود. دلتنگ بود! دلتنگ روزی نو و دلتنگ 

کرد. باید راجع به حسی جدید! آکام را باید قانع می

 کرد.را صحبت میآکام با ری

خواست این بود که در حال حاضر تنها چیزی که می 

 را را از دست ندهد. بس بود باختن و گذر کردن. ری

در سمت شاگرد را باز کرد و این بار دختر بود که دل 

 داد. به نگاه مرد نمی

 را.ری-

 سکوت دختر و تلخند او!

 حق داری نگاه نکنی. -
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ی شهر گرفت و لب به نفس عمیقی از هوای آلوده

دندان کشید و معذب انگشتانش را به سمت دست 

ا هظریف دختر کشاند و به آرامی سرانگشت و ناخن

 ه به الک دختر را لمس کرد.آغشت

 شه بلند بشی؟می-

اش، از جا برخاست و ی راه نصف و نیمهرا خستهری

باز هم نگاهی به مرد نکرد. روی پا شد و دست مرد 

 را پس زد. 

یه لحظه کنار وایسا، ماشینوپارک کنم  و بیام! تا حرم -

 تونیم بریم.راهی نیست، پیاده می
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 را  شاکی از رفتار مرد سر چرخاند و غرید:ری

کنی که انگار هیچی نشده چرا یه طور رفتار می-

تونی نقاب عوض قدر راحت میطور اندادیار؟ چه

 کنی؟

 دادیار تلخ خندی و سر تکان داد.

 نه این طور نیست.-

دست روی صورت و بینی کشید. خود را جلو کشاند 

و در یک لحظه دستانش را پشت سر دختر برد و 

 روی شال او گذاشت. 

پره های شال را با سرانگشتانش لمس کرد و در مقابل 

سکوت دختر، شال را به روی موهای لختش انداخت 

موی افتاده در صورت دختر را  و مانند همیشه، طره

 . پشت گوشش فرستاد
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 را بغضشکرد که ریقدر لطیف و محترم رفتار میان

گرفت. دستانش را دو سمت صورت دختر گذاشت و 

با سرانگشت شست، سرخی زیر چشم دختر را لمس 

کرد در حالی که خود نزدیک به یک هفته خواب 

 درست نداشته بود. 

 یکنم...حداقل شاید عرضهگریه نکن...درستش می-

 اینو داشته باشم. 

اش سیاهی هایش میان چشمان گام گفتن جملههن

 زد. اش دو دو میدختر و اطراف چهره

 یه لحظه صبر کن تا بیام.-

را ناپدید شد. به گفت و به سرعت از مقابل نگاه ری

ی ماشین به نیم سمت پیاده رو گام برداشت و خیره

 رخ مرد خیره شد. 
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 شاید او تند رفته بود؟ باید شرایط دادیار را درک

دانست که از اول دادیار مردی کرد. خوب میمی

 متفاوت با مردان اطرافش است. 

عصبی نفس از سینه خارج کرد و زنجیر کیف کوچک 

را روی دوش جا به جا کرد و خود را در آغوش 

 گرفت. 

ای در فکر به سر برد و به خود که آمد، دادیار لحظه  

ماشین را در سمتی پارک کرده و به سمتش حرکت 

 کرد. می

 گشنته؟-

گفت، بنابراین شانه باال انداخت و دروغ نباید می

 گفت:

 یکم. -
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 دادیار با لبخند به رستوران مقابلشان اشاره زد و گفت:

ا فودی یپس بریم یه چیزی بخوریم؟ اهل فست و -

 جوجه و کباب؟
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دانست، زمانی که آکام در هرچند که خوب می

اما  رودبیمارستان است، از گلوی او چیزی پایین نمی

داشت. تصمیمش را گرفته باید دخترک را نگه می

 خواست. بود، دیگر تنهایی ها را نمی

 دم.بریم. غذا های برنجی رو ترجیح می-

 و او ناخودآگاه لب زد:وارد رستوران شدند 

 واسه آکامم بگیرم، اگر دکترش گذاشت...بخوره.-
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پس از به زبان آوردن جمله لب به دندان گرفت اما 

را با لبخند نسبت به وضعیت و احساسات دادیار ری

 نجوا کرد:

 حتما. -

ای حرکت کردند، دادیار قبل از به سمت میز دو نفره

پس  ب کشاند ونشستن دختر، صندلی را برایش به عق

 را خود روی صندلی نشست.از جاگیر شدن ری

اول در سکوت غذاهایشان را سفارش دادند و سپس 

را بود که مستقیم به دادیار خیره شد تا این ری

 توضیحش را بشنود.

 هام تو ماشین برات گنگ بود؟ چیه حرف-

دختر خط های فرضی روی میز کشید و در جواب 

 سوال دادیار پاسخ داد:
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کردی حرف هات گنگ نبود، اما نگاهت! نگاهم نمی-

 دادیار. 

 دادیار دستانش را روی میز دراز کرد و درهم گره زد.

رک باشم؟ که همین جا تکلیف این رابطه رو -

 مشخص کنیم؟

ی ترس کرد و همه را ترسید اما شجاعت را پردهری

 چیز را انکار کرد. 

 آره. -

 خب، خوبه! -

 ود ادامه داد:تبسم کوچکی کرد و خ
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 ی اینتو ماشینم گفتم، من بهت عالقه دارم...ریشه-

گرده به قبل از اعتراف تو! در واقع کم عالقه هم بر می

 کم به وجود اومد و خب دائمی شد. 

 شانه باال انداخت و تای ابرو باال فرستاد. 

ش تونم بگم عاشقتم، نه واقعا راجع بهمن نمی-

بهت عالقه دارم! کافی تونم حرف بزنم اما نمی

 نیست؟ برای شروع یه رابطه به نظرم کافی باشه.
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را لبخند زد و سکوت کرد. دروغ نبود اگر بگوید، ری

 برایش کافی بود. این اعتراف مرد برایش شیرین بود. 

من...من اما یه ترس بزرگ دارم...من با نزدیک سی -

 و دو سال سن یه ترس خیلی بزرگ دارم.



 

Romanzo_o 2977 

را بازهم سکوت کرد و منتظر ماند تا مرد ادامه ری

 بدهد. 

ترسم...اهل دوستی هم نیستم من از نبودن آکام می-

 ای باشه، جنسشخیلی! یعنی اگر قرار به شروع رابطه

ی درست و حسابی نه صرفا سرگرمی که یه رابطه

 خب من آدم این طور رابطه نیستم. 

 خب؟-

را سر کج کرده پرسید و دادیار باز از اعماق وجود ری

 اش، لبخند بزرگی بهلبخند زد و فرو رفتن چال گونه

 را هدیه داد. ری

دونم آکام چه واکنشی قراره نشون بده بعد از نمی-

م ترسترسم...تو سن حساسی هستش! میفهمیدن! می

 آسیب ببینه.
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ام کنی بیش از اندازه خودتو وقف آکحس نمی-

کردی؟ هر پدر و مادری حق زندگی کردن دارن...تو 

گیری تا آکام زندگی کنه! چه زندگی رو از خودت می

 ظلم بزرگی دادیار!

دادیار بدون درنگ در تایید سخن دختر سر تکان داد 

 را رساند.اش را به گوش ریو صدای گرفته

 را. ی من نیست ریآکام بچه-

تانش را روی اش، جفت دسبا سوزش چشمان خسته

هایش گذاشت و با خارج کردن نفس نیمه جانی پلک

 از سینه، افزود:

آکام از وقتی فهمیدم زندگی چیه، تو بغل من بود! -

انتظار نداشته باش عین یه پدر معمولی باشم. من سنم 

خیلی کم بود...وقتی دل درد داشت، وقتی 
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اش بود! سنم کم بود و روز به ترسید...وقتی گشنهمی

خورد و در ز بیشتر جونم با جون آکام پیوند میرو

نهایت باعث شد من با هزاران تراپی هنوز با این سن 

دونم ترس آکامو تو وجودم گاها پرورش بدم. می

ای نشم. عقلی که من به خاطر آکام وارد رابطهبی

دونم ممکنه که آکام ده سال دیگه از من جدا بشه! می

 اما دست من نیست. 

مغموم شانه باال انداخت. حالش شبیه  غمی خندید و 

 توام با شادی بود.
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 تا بوده، راجع به من و آکام ماجرا همین بوده.-

 هایش به سوزش افتاده بود. چشم
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باز دست باال آورد و روی آن ها کشید و همین 

حرکت برای به رخ کشیدن بیشتر سرخی نگاهش، 

 کافی بود. 

 آب بزنی؟خوای چشماتو یه می-

 دادیار خسته خندید و دست زیر چانه گذاشت.

نه...به خاطر خستگیه، خیلی وقته یه  خواب درست -

 نداشتم. 

 را همراه با لبخند سکوت کرد.ری

 ات چه واکنشی نشون بدن؟کنی خانوادهفکر می-

ای سخنان مرد را در سر حالجی کرد. با را لحظهری

میز درهم گره زد و اش، دستانش را روی تحلیل جمله

 تن به صندلی چسباند.
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دونم راستیتش. رائین که خب همه جوره بهتره، نمی-

باهاش یه دوره بحث داشتم...واقعا تصوری راجع به 

 ام ندارم. خانواده

 در مقابل سکوت مرد، دختر پرسید:

 آکام چی؟ واکنشش؟-

 مرد شانه باال انداخت و خندید.

 حدس بزنم.  تونستمدونستم و میکاش می-

درنگ کرد. سر در اطراف و رستوران شلوغ چرخاند 

 و دوباره گفت:

 را تو مطمئنی از تصمیمت؟ از انتخاب من؟ ری-

 دختر جوان، بدون مکث و قاطع پاسخ داد:

 کامال.-
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دادیار با خستگی، قامت به عقب کشاند و تن 

 اش را صندلی تکیه زد. خسته

 خوبه...!--

 دن گارسون بریده شد. ی سخنش، با آمادامه

مرد پس از چیدن غذا و محتویات آن، سینی را مقابل 

 شکم گرفت و پرسید:
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 چیزی نیاز ندارید؟-

 خیلی ممنون.-
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شان را رنگی میزمرد در جواب دادیار، با لبخند کم

 ترک کرد. 

 را االن حل کردیم؟ موضوع ماشین-

 ریرا تلخ، سر پرخاند.

امت ای، صبا دیدن پسر اینفلوئنسر معروفی، ثانیه 

 نگاهش را به همان نقطه دوخت.

 را؟ری-

 ای از ذهن پرت کرد و گفت:دختر ترس را گوشه

 بینم. نه واقعیت! تو لحنت قاطعیت نمی-

ی دادیار بلند شد و در حالی که با قاشق، صدای خنده

 ی سینی گرد غذا ضربه زد.آرام به لبه آرام

 توروخدا اذیتم نکن دختر. -
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 سر کج کرد و در حال بازی با برنج گفت:

حاال بذار بریم تهران، قاطعیت رو اون جا کامل -

 دم.نشون می

 را آمد و مرد جوان افزود:لبخند کمرنگی روی لب ری

شرایط آکام واقعا جون تو تنم نذاشته. همین االنم -

ترس دارم...ضربه به سر موضوع راحتی نیست که از 

ونه تدونم بعد از این میکنارش به راحتی بگذرم...نمی

 اش رو انجام بده یا نه! فعالیت های مورد عالقه

 سر تکان داد و غم ذره به ذره به صدایش تزریق شد.

ربه خورد، دیگه نتونست پسر دوستم به سرش ض-

 فوتبال بازی کنه...پسرش نزدیک تیم ملی بود. 

 ی زعفرانی برنج شد. سر به زیر انداخت و خیره
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اس، کالس های متفاوت، جنب و آکام خیلی سرزنده-

جوش متفاوت! فکر این که دیگه نتونه انجامشون بده، 

 مثل خوره ذهنمو درگیر کرده.

 د شود. سر تکان داد تا کمی ذهنش آزا

آمده بود تا کمی دخترک را قانع کند اما باز به آکام 

 رسیده بودند.

 قاشق را روی برنج دست نخورده انداخت و لب زد: 

 ببخشید.-
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ی دختر درهم فرو رفتند و در همان تمام اجزای چهره

لحظه به این اندیشید که زمان زیادی از آخرین 

 ی زیبای مرد گذشته است. خنده

 چرا؟-

 اومدم داستانو حل کنم و باز به آکام رسیدم.-

را دست روی میز کشاند و انگشتانش را روی ری

 ی دادیار گذاشت. دست مشت شده

 مرد کشید و لب زد:سرانگشت پشت دست 

گم تو از آکام نگی! چنین چیزی اصال مگه من نمی-

 ممکنه؟ 

 شدند. هایش آرام جان دادیار مینوازش
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خوای واسه منم، زمان گم، اگر منو میمن فقط می-

 بذار. اما...

 ی مرد را تماشا کرد. مغموم  پوست دست سبزه

 اما تو حتی نگاهم نکردی دادیار! -

 ی کرد.مرد تبسم کوچک

کمی خود را روی صندلی به جلو کشاند و سر به  

 دختر نزدیک کرد.

من مرد عملم نه الکی حرف زدن، پس تو عمل همه -

 چیو ببین.

 سپس به دختر و غذایش اشاره زد.

بخور، سرد شد. بخور غذاتو که بعدش بریم، یکم -

 حال و هوامون عوض بشه.
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ضعف را چشمکی نثار دختر کرد و در یک آن دل ری

 رفت.

برای لبخند مرد، برای چشمان درخشان و سرتاسر  

 فروغش! 

 آخ که چه لذتی داشت، وجود این مرد!

ی دختر تبسم کرد. نگران دادیار خیره در نگاه شیفته 

بود، نگران آکام و  حالش! اما به ابوالفضل پیام داد که 

 اگر آکام بیدار شد، سرگرمش کند تا او بیاید. 

 ده؟کور میآکام امسال کن-

دادیار با شنیدن نام کنکور به تاسف سر تکان داد و 

 نیم نگاهی نثار دختر کرد.
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دست رو دلم نذار تو رو خدا! چه کنکوری آخه؟ -

کنه درس مگه درس خونده، آکام تنها کاری که نمی

 خوندن! 

 ها؟ دلت پره-

ای مرد جوان، مشت مقابل دهان گرفت و سرفه

 مصلحتی کرد. 

تونم بکنم؟ سر و کارش میعالقه نداره دیگه، چی-

کنم می ره سراغ ربات و مکانیک و این شو ول میته

جور چیزا! مهندسی مکانیک، احتماال آزاد ثبت نامش 

 کنم. 
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 کمی از بطری آبش نوشید و افزود:

درس نخونده، باهوشه، زرنگه، اما وقتی نخونده -

 ای نداره. خب فایده

 خودت سراسری خوندی؟-

 دادیار لبخند شیطنت آمیزی زد.

 بله، هر سه مقطع رو!-

را دست زیر چانه زد و ادای مرد را درآورد و ری

 ی مرد شد. همین باعث بلند شدن خنده

ن وحتما از این پسرا بودی که سرت از کتاب بیر--

 اومده؟نمی

دادیار قاشق دیگری حاوی برنج و جوجه را در دهان 

 گذاشت.
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 مکثی کرد و سپس گفت: 

کردم و هم بعد از خونه نه اتفاقا، من هم کار می-

 داد.م نمیی درس خوندن بهرفتن، آکام خیلی اجازه

 کردی؟کار می-

دادیار با یادآوری آن روزها، قاشق روی برنج 

 چرخاند. 

 برداشت و دور دهان خود را زدود. دستمالی 

کنم، مدرسه عصرا تو یه از دبیرستان کار می-

کردم. دانشگاه هم شغل های مختلفی فروشگاه کار می

 رو انجام دادم. 

 ی شقیقه را خاراند و متفکر گفت:گوشه
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یادمه یه دورانی، منشی یه روانشناس بودم...یه --

عد بودم...ب کردم، فروشندهتایمی تو یه شرکت کار می

از یه مدت، تقریبا اواسط ارشدم تو مطب یه 

روانشناس به عنوان مشاور کار کردم تا تایمی که 

 دیگه مطب بزنم!

 کرد.اش ماند، تصورش را هم نمیرا متعحب خیرهری
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نم تورا! هرچند دایی میمن از سربار بودن متنفرم ری-

ها بین و منو و پسرم و پسراش بگم تو تمام این سال

هیچ فرقی نذاشته...طوری من، ابوالفضل و امیرحسین 

دونم. راهنمایی چون من یکم رو برادر خودم می
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عقب افتاده بودم، اون دو سالی که ازدواج 

ونم. خب تقریبا کردم...اجازه ندادن که درس بخ

چهارده و پونزده بودم وقتی اومدم پیش دایی اینا! من 

تا دوم راهنمایی خونده بودم و سوم راهنمایی و اول 

دبیرستانو رو نخوندم! بعدش که اومدم تهران یه 

 تایمی تغییر اسم و فامیلیم طول کشید. 

 خیلی سخته که! چه طور اجازه دادن؟-

 فت:دادیار شانه باال انداخت و گ

دایی آشنا داشت. اون دو سال عقب افتاده رو غیر -

 حضوری خوندم تا برسم به بقیه بچه ها!

 را لبخند غمگینی زد و گفت:ری

قدر مرد بودی از قدر تالش کردی دادیار! چهچه-

 گی.بچه
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 مرد جوان، دست زیر چانه زد و تای ابرو باال فرستاد. 

پشت هر سختی یه خوشبختی نشسته. من -

ی خستگی ها رو را....وجود آکام همهشبختم ریخو

برد. وقتی یادم میفتاد که یه عروسک شست و میمی

م شد. من آخر شبکوچولو منتظرمه، تالشم ده برابر می

کردم. بیرون رسیدم خونه با آکام بازی میمی

ی ذاشتم...آکام معجزهبردمش، براش وقت میمی

هیچ وقت زندگی من بود و هست. تنها چیزی که 

 دوست ندارم به گذشته پسش بدم، آکام!

ی سیاهی های براق مرد، هر لحظه بیشتر دختر خیره

 شد. از تصمیمش مطمئن می

شد که در انتخاب مرد هر لحظه بیشتر متوجه می

 اشتباه نکرده است.
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مرد مقابلش، جهنم نبود، برزخ نبود! مرد مقابل  

 ی خوشبختی بهشت بود.دروازه
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 خواست. دادیار آذر همانی بود که از خوشبختی می

ی سوار بر اسب سفیدی که خود شاید همان شاهزاده

 تقال کرده بود برای به دست آوردنش. 

 کنی؟چرا این جوری نگاه می-

های خندان دختر را از نظر گذراند و مرد جنگل

 رسید. پ

 نمود. شیفتگی نگاه زن زیادی عریان می
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شاید هر لحظه بیشتر از درست بودن تصمیمم -

شم دادیار آذر...شایدم سجاد! کدوم؟ مطمئن می

احتماال هر دو! چون مردی که رو به روم نشسته یه 

 تونه باشه.آدم معمولی نمی

 را!ری-

شگفت زده نام دختر را خواند و دختر با لبخند نجوا 

 کرد:

 را!جان ری-

صدا! زبان در دهان ای حیران اما بیبازهم خنده

 چرخاند.

ای ای متعجب درهم رفت و لحظهچهره لحظه 

گرفتند، حال خطوط خنده یک دیگر را در آغوش می

 فهمید. مرد عجیب بود! نمی
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 دختر مقابلش از کدام دنیا به دنیایش پا گذاشته بود. 

حاال مطمئن شده بود که وجودش با تمام جان وجود  

 کرد. را  طلب میری

 من الیق این همه احساسم؟-

را این بار بدون شک و قاطع پاسخ مرد را داد و ری

 همین برای دوباره دل دادن کافی بود. 

 بدون شک هستی!-

 دادیار در سکوت از جا برخاست و لبخند زد:

 گردم.بر می-

 باشم؟بیرون منتظرت -

ای رقصان میان نگاهش سر خم کرد نگاه کرد و ستاره

 و خندید.
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 آره.-

مرد متفکر مسیر صندوق را در پیش گرفت و حتی 

ای قبل گارسون صورت حساب فراموش کرد که ثانیه

 را روی میزش گذاشته بود.
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ساب کرد و در فکر های عجیب از میزشان را ح

 رستوران خارج شد.

نگاه چرخاند و دختر را ایستاده، مقابل دست فروشی  

 دید.
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ای موضوعی شاید کوچک اما با ارزش به لحظه 

 ذهنش خطور کرد. 

برای اولین بار در تمام عمر، دیارش خوش یمن شده 

 بود.

برای اولین بار در این دیار پس از روزهای کودکی  

 خندیده بود. 

ها قرار بود که داروگ از شاید هم پس از سال

 سرزمین همسایه عبور کند و به سرزمین او سر بزند.

خوشحال بود. برای اولین بار متفاوت تر از همیشه  

 خوشحال بود. 

 یکی آمده که متفاوت تر از همه است. 
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دنیای پنهان قصه ها را برایش به نمایش زنی آمده تا 

 بگذارد.

قدم برداشت و قدم دیگری! تنها یک قدم کافی بود  

 تا کنار دختر بایستد. 

را با قدم آخر را برداشت و کنار دختر ایستاد. ری

 حس سنگینی نگاهی سر باال آورد.

 دیدن دادیار برای آمدن لبخند به روی لبش کافی بود.  

درون دستش انداخت و رو به دادیار  نگاهی به انگشتر

 لب زد:

 قشنگه؟-

ی دادیار دست دختر را میان انگشتانش گرفت و خیره

 انگشتر نشسته بر انگشت ظریف دختر شد.
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 خیلی.-

 سر به سمت فروشنده چرخاند و محترم سالم داد. 

 سر پایین آورد و انگشتر های فیروزه را تماشا کرد.

تصور انگشتر  یکی عجیب چشمش را برداشت و 

درون انگشت دختر، تبسم را به روی لبش فراخواند. 

خم شد و انگشتر را از جعبه درآورد. طرح زیبایی 

 داشت.

ای اشک مانند چسبیده به یک رز طالیی. کمر فیروزه 

 راست کرد و رو به دختر لب زد:

 ذاری بندازمش تو دستت؟می-
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را که انگشتر قبلی را تازه از دست خارج کرده ری

 بود، ناخودآگاه دستش را به سمت مرد گرفت.

حرکاتش دست خود نبود. گویا فردی از درون او را 

 کرد. هدایت می

 جالب بود. شیرین بود. 

عاشق شدن مانند فیلم و سریال ها دلنشین بود. حتی 

 همراه باشد. اگر با سختی به

لمس و حس انگشتان ظریف دختر، میان دست  

 اش، غیر قابل توصیف بود. مردانه
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وجودش برا توصیف  دختر لغت کم آورده بود. برای 

ی ذهنش زانو زده و دست را دریچهگفتن از ری

 دانست ایالتماس به سمت قلب دراز کرده بود و نمی

ذشته دل  غافل، از تسلیم شدن قلب زمان زیادی گ

 بود.

را را میان دست خود جا داد و خود دست ری  

 انگشتر را به آرامی درون انگشت میانی دختر فرستاد. 

 دوستش داری؟-

قطره اشکی روی انگشتر چکید و برای اولین بار، 

 اشک دختر از سر شوق بود.

 شوق ماندن و بودن مرد! 

 خیلی.-
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دادیار خیره به انگشتر ، انگشت شست روی لطافت 

 دست دختر کشید.

احساساتش را از رگ به رگ جان به جان دختر  

 تزریق کرد. 

را نشست و دادیار ناخودآگاه لب لرز سردی به تن ری

 زد:

 خوام. به خاطر موضوع ماشین معذرت می-

 را  لب به جگر دندان کشید. ری

 شه این دو تا رو حساب کنید لطفا. آقا می--

ی خود ن دست مردانهدست دختر را رها نکرد و میا

 پنهانش کرد. 
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را به حدی شوک زده بود که حتی نتوانست در ری

 مقابل مرد کاری کند.

 در سکوت کنار هم شروع به راه رفتن کردند. 

هر کدام در فکری. زمانی به خود آمدند که مقابل 

 حرم امام رضا ایستاده بودند.
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. طالیی و باشکوه. عطر را بودحرم مقابل نگاه ری

 خاصی داشت. بوی گالب و هل. 

بوی زعفران و گل محمدی. میان ازدحام جمعیت 

 . الجواد بود و تبسم بر لب داشتبرابر باب
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کرد که اولین هرگز در هیچ لحظه از زندگی گمان نمی

اش در شهر امام رضا و در برابر مرقد او قرار عاشقانه

 باشد. 

گردن باال کشید و عمیق دم گرفت. بوی خاک باران 

ی انگشتر خورده را چشید و سرانگشت روی فیروزه

 کشید. 

ای بر آن زد و سر باال آورد. حرم را تماشا کرد و بوسه

ها به گوش جان الی صدای نقارهای دادیار را البهصد

 سپرد.

 اومده بودی تا االن مشهد؟-

سر چرخاند و نگاه به مرد انداخت. لحنش شاد بود و 

 .ی آن خانه کرده بودذوق در لفافه
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خیلی بچه بودم که اومدم. بعد از یه سنی...خب -

ی من خیلی اهل سفر نبودن. سفر های من خانواده

 های نزدیک! شد با رائین اونم مکانخالصه می

های زیر هایش را به سنگ فرشدادیار مردمک

 پاهایش داد و شانه باال انداخت. 

خاطرات خوبی از مشهد نداشت. هرچقدر  برای 

را بوی عطر زعفران داشت برای دادیار بوی خون ری

 داد. می

کرد مزه میرا طعم اشتردول حرم را مزههر چقدر ری

 هرچه داشت طعم اشک بود. دادیار

ریم سفر... امسالم بهش من و آکام هر سال دوبار می-

 قول دادم ببرمش جنوب.
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آرم که آکام خیلی و من باز بیشتر ایمان می-

 خوشبخته. 

 دادیار لبخند زد و سکوت کرد.

 را مردمک روی ورودی بانوان چرخاند و پرسید:ری 

 باید چادر سر کنیم؟-

 اش گرفت. از لحن دختر خنده

های زد اما چروکناچاری در صدای او فریاد می

 داد.هایش خنده را به چهره دادیار تحفه میچشم
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 فکر کنم.-
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را موضوع چادر را به پستو فرستاد تا بتواند آن را ری

چرخید. سنگی مزاحم سمت دادیار هضم کند سپس به

برای دیگران و مراحم برای آن دو نفر، مانع از اتمام 

را شد و با سکندری که دختر خورد، حرکت ری

 دادیار دست به کمر او رساند تا به زمین نیوفتد.

 کنی دختر؟کار میآخ، چی-

خود جلوگیری  در حالی که به سختی از خنده

 ی دختر ماند. کرد، خیرهمی

ی مرد گذاشت و زده دست روی سینه را هولری

 عقب کشید. 

 وای...وای ببخشید توروخدا. -

قدمی به عقب رفت. باد به موهایش زد. موهای در 

اش، قلب مرد را زیر و رو کرد. هوا پراکنده شده
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کس سیمرغ بودند و او همچون زال دور افتاده از همه

و همه جا برای صورتش دنبال پناگاه امن تارهای او 

 بود.

 این چادرها  رو!-

 به ورودی حرم اشاره زد و افزود:

 کنن؟ همه سر می-

دادیار که منظور دختر را متوجه نشده بود، نگاه به 

 ورودی حرم کرد و پاسخ داد:

 فکر کنم!-

ی دختر درهم، دادیار که تازه با درهم رفتن چهره

 متوجه منظور دختر شده بود. 

 زبان روی لب چرخاند. 
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 ی دست بردنا در جیب فرو برد تا وسوسهدستانش ر

 شان از سرش بیفتد. میان موها و نوازش

 گردم. یه لحظه صبر کن، االن بر می-

را متعجب نگاه کرد اما دادیار خیره به او ری

عقب رفت و در یک حرکت پشت به او شد و عقب

 سمت خیابان دوید.

از ببا نگاه مرد را دنبال کرد اما به نتیجه نرسید و  

سمت حرم چرخید. آرامش و گرمای خاصی را حس 

 کرد همانند جنس دادیار بود. گرم و مهربان.می
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زمان زیادی نگذشته بود که با صدای مرد به عقب 

 را با شگفتی خندید.چرخید. دادیار نزدیک شد و ری

 کجا رفتی؟-

ی سفید رنگی را در هوا تکان با چشمک ریزی کیسه

 داد.

 رفتم اینو بگیرم. -

 ای ازدختر چشم ریز کرد که با بیرون آوردن بسته

ای خجالت زده، کیسه، اول مات ماند و پس از لحظه

 هایش را کنجی از صورت جمع کرد. لب

 کردم. نیازی نبود واقعا! یه کاریش می-

ی چادر را گشود و آن را از بسته توجه، بستهدادیار بی

 درآورد. 
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را بدون توجه به مدل آن تای چادر را باز کرد و ری

 ی مرد و لبخند روی لبش شد. خیره

 بیا جلو.-

ی خود را با ناخودآگاه قدمی جلو آمد. دادیار فاصله

 دختر کم کرد.

تر تای چادر را کامل باز کرد و آن را روی سر دخ 

های ی سفید و گلانداخت. چادری با پس زمینه

ی چادر را مقابل تن دختر مرتب کرد و صورتی. لبه

ی مقابل نگاهش را به زیر چادر جا داد. از تار آشفته

 او فاصله گرفت و باز لبخند زد. 

های رهای چادر نگریست و ماه شب را به بالری

رت او درخشید. تا حاال صوی او که میچهارده چهره

 را خالی ندیده بود. 
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اش دوچندان بود اما گرچه با موهایش دلبری

های عریان هم دنیای دگری داشت. دختر شال چشم

 را از زیر چادر در آورد و نجوا کرد:

 زشت شدم؟-

 مرد اما تنها با لبخند لب زد:

 ها.خیلی خوشگل شدی، عین فرشته-

 نهای عریاگرد عشق میان قلب دختر ترکید و چشم

ا ها رتوانست این چشممرد را کادو پیچ کرد. کاش می

شد که تک تنها برای خود داشته باشد. کاش می

ی آسمان سیاه نگاهش، تنها خود باشد. نگاه مرد ستاره

کرد. چشمان مرد برای یک هزار برابر عاشق ترش می

د، ی مرتوانست خندهدنیا عاشقی کافی بود. کاش می

اش را تنها های فرو رفتههچین کنار نگاهش و چال
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برای خود داشته باشد. فرشته در مقابل چین 

زد و با پایکوبی به دورش های مرد، زانو میخنده

توانست او را برای ابد داشته رقصید. کاش میمی

 باشد.
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ی وار کشید و گوشهنفس عمیقی گرفت، دست به شل

تخت جا خوش کرد. چشمان باز پسر، نوید بیداری 

داد. دست روی سر پسر کشید. لبخند زد  و می

 هایش با عشق در گونه فرو رفتند. چاله

 بیدار شدی؟-



 

Romanzo_o 3016 

آکام با چشمانی خمار، نگاه میان پدر و دختر ایستاده 

نزدیک به در، چرخاند. یک چیز در این میان با عقلش 

 آمد. نمیجور در 

 شه.آره یه ساعتی می-

 را نزدیکدادیار خم شد و پیشانی آکام را بوسید. ری

 ی پدر و پسر لبخند زد. تر آمد و خیره

 روزای قبلم اومدم اما خواب بودی.-

آکام نگاه از پدر گرفت و دختر را تماشا کرد. وجود 

 گذاشت؟دختر را باید بر چه حسابی می

 خیلی نگرانت شدم پسر.-

آکام در تحلیل بودن دختر و البته آمدنش با پدر، تای 

 ابرویی باال انداخت و لب زد:
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 ممنون. -

 د.شمی دست پدر همچنان روی پیشانی پسر کشیده

این چند روز بیشتر خواب بود...راستی برات غذا -

گرفتم، از دکترت پرسیدم اما گفت فعال نباید غذای 

 بیرون بخوری.

به خود انداخت. الغر تر  آکام لب برچیده نگاهی

 .شدنش کامال آشکار بود

 دیگه راستی راستی آب رفتم.-

را بلند شد و تبسم کمرنگی روی ی ریصدای خنده

 لبان دادیار نشست. 

 ریم باشگاه همه رو میاری سر جاش.با هم می-
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حال خندید و دادیار باز پیشانی پسرش را آکام بی

 بوسید. 

 زحمت کشیدی اومدی.-

ا نیم نگاهی نثار دادیار که پشت به او نشسته بود رری

ی مرد رفت. نگاهش را به کرد و در دل قربان صدقه

 سختی از مرد گرفت و سمت پسر کشاند.
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 زحمتی نبود. -

 فاطمه اومد آکام؟-
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داد،  اشاند پیچی شدهآکام با درد تکان ریزی به سر ب

که در ثانیه، درد و سوزش پر قدرت در تمام سر 

 پیچید. 

دونم کجاست اما، یکم پیش رفت، گفت اوهوم...نمی-

 میاد. 

پسر با درد دست آزادش را به سر و باند سفید 

ش شده حالیچسباند. ضعف توام با درد باعث بی

 بود.

 کنه.شه بابا! خیلی درد میچرا خوب نمی-

را را یاد رائین ض نشسته در صدای پسر، ریبغ

 ی کیفش را سفتانداخت. لب به دندان کشید و دسته

 میان انگشتانش فشرد. 
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شه تصدق شه دورت بگردم، خوب میخوب می-

 چشمات بشم. 

را اش فشرد. ریدست پسرش را میان انگشتان مردانه

 به آن دو نزدیک تر شد.  

 باشی.شی اما باید قوی زود خوب می-

را با آکام کسل سر به سمت دختر کج کرد و ری

ی نزدیک به تخت پسر مهربانی روی تک کاناپه

نشست. دادیار با لبخند دست پسر را نوازش کرد اما 

 نگاهش را از او گرفته به دختر داد. 

داداش رائین منم خیلی درد داره، به خصوص وقتی -

یز ره شیمی درمانی! اما قوی که باشی همه چمی

 شه. درست می
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به دادیار که باز به سمت پسر چرخیده بود و  اجزای 

 کاوید، نگاهی انداخت و گفت:صورتش را می

حال بد باباتو دیدیم، دیگه این طوری ما رو نترسون -

 پسر خوب.

آکام سکوت کرد. چرا حال بد پدر برای دختر مهم 

 بود؟

ی مرد جوان درهم فرو رفتند و با خطوط چهره 

ای از سینه ها نفس خستهزوری اضطراب آن رویادآ

به روی چشمان غرق در خونش  رها کرد و پلک

 .بست

ش آکام فهمید که دونستن همه چیز کمکی به-

 کنه.نمی
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اش را به پدر داد و دادیار پسر نگاه به شبنم نشسته

 افزود:
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ای الیق پا گذاشتن توش یاد گرفت که هر گذشته-

 .کنننیست...خیلی هاشون مثل باتالق آدمو غرق می

 آکام متنفر از سرزنش شدن، شتاب زده گفت:

 من فقط اومده بودم سر خاک مامان.-

دادیار دست روی سر بدون موی پسرش کشید و گله 

 مند لب زد:
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از یه خاک اومدی جان بابا؟ مادرتو دیدی؟ چیزی -

 سرد نصیبت شد؟ آکام...

اش درهم گره خورد و درد تای ابرو باال داد. پیشانی

 اطراف سر را فرا گرفت:

 نباید با من این کارو کنی آکام. -

نفس عمیقی گرفت. دست آزاد خود را روی پیشانی 

 دردناک چسباند و عصیان زده گفت:

 نباید این طوری با خودت منو بترسونی! اون آدما!-

 تونستن هر بالیی سرت بیارن.آکام اون آدم ها می

آکام با بغض نگاه گرفت از پدرش، سر کج کرد. تاری 

نگاهش، با تاری نشسته از اشک آمیخته شد و هیچ 

 ای در برابر خود  ندید. جز هاله
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دیدم...خوابشو دیده بودم...از من باید مامانمو می-

 نداشتم.وقتی اون خوابو دیدم آروم و قرار 

 ی خوددادیار با خشم دست لرزانش را به سوی سینه

 گرفت. اما سعی کرد، صدا باال نبرد.

مرده بودم آکام؟ مرده بودم که با امیرحسین پا شدی -

رفتی جایی که من با هزار بدبختی ازش فرارکرده 

 بودم تا تو اون جا رو نبینی!

آکام با درد چشم بست اما سیبک گلوی مرتعشش از 

پدر دور نماند. سر تکان داد. االن زمانش نبود،  چشم

 االن  و در این حال زمان بازخواست کردن آکام نبود.

 زنیم.باشه...باشه بابا، بعدا حرف می-

باز کمر خم کرد و کنار گوش پسر را بوسید. جانش 

 بود این پسر!
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استراحت کن فدات بشم، گذشت...گذشت، من از -

 بیشتر جمع کنم.این به بعد حواسمو باید 
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ی پیشانی پسر را بدون آن که کمر صاف کند، گوشه

 نوازش کرد و لب زد:

 قدر دوست دارم آکام. دونستی چهکاش می-

پسرک در یک آن خیلی دلش خواست، بازگردد و 

ه را هم دوست داری بپرسد دختری که پا به پایت آمد
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یا تنها من در قلبت جا دارم. اما تنها توانست لب 

 بزند. 

 دونم. می-

با صدای در، سر هر سه فرد به سمت آن چرخید. 

 فاطمه وارد شد و با دیدن دادیار لبخند بزرگی زد. 

 باالخره ما تو رو با لبخند دیدیم. -

دادیار دست روی زانو گذاشت و به سختی و با 

 رخاست.خستگی ب

 خوش اومدی.-

را فاطمه با لبخند پاسخش را داد. به سمت ری

 چرخید و سالم کوتاهی نیز به او داد. 
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آمد. وجود دختر در این شرایط برایش جالب می

 کرد.دانست، شاید هم اشتباه مینمی

نگاه از دختر گرفت و با عشق سمت آکام رفت.  

ود ایش، خدادیار را بلند کرد و به عقب فرستاد و به ج

 اش رفت. کنار پسرک جا گرفت و قربان صدقه

را نشست و دختر نیز با سنگینی نگاه دادیار روی ری

ها عطف این روز نگاهی سر به عقب چرخاند. نقطه

 شان در یک دیگر بود. تالقی نگاه

آمد و ای درخشانی به چشم میدر نگاه مرد، نقطه 

 شد. انعکاسش نیز در نگاه دختر دیده می

رفت اما پسر بدون توجه فاطمه قربان صدقه می

 ناغافل سر به سمت پدر چرخاند. 
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دیگر پسر را غافل گیر کرد. تلخ نگاه مرد و زن به یک

لبخند زد. درد سر شدت گرفت و پسرک چشم بست. 

 به دیدن این صحنه ها نداشت.  ایعالقه

آن روزی که ترسش را داشت، گویا فرا رسیده بود. 

خیرگی نگاهشان، در آن شرایط تنها یک کلمه را 

 زد. عشق!فریاد می
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اش از تصویر واقعی  انعکاس تصویر در آینه، او نبود.

لومترها فاصله گرفته بود. این چهره جدید برای او کی

 غریبه بود.
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کرد سایگو تاکاموری سامورایی است که حس می  

میان لشکر دشمن رفته و همچون اسب سربریده زانو 

 زده است.

انگشت سبابه و میانی را روی سیاهی زیر چشم  

   کشید و آن ها را تا مسیر بخیه امتداد داد.

اند و از ر واکیزاشی او را گرفتهگویی در همان لشک

اند. هایش جاده ساختهرویش موها تا پشت گوش

هایی که  با جای نخ بخیه زینت ای سفید با چالهجاده

 شده بودند. 

سالخی شده بود؟ خودش کرده بود. روح سرکش و 

 . لجبازش کرده بود

خواسته بود و پای این خواستن خود واقعی اش را 

 داد. داد. آرزو و رویا
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نیشخند زد و بارها و بارها انگشت خود را حرکت  

کرد. قبل از حادثه را در وجودش حس نمی  داد. آکام

 گویی گم شده بود.

. آکام چند ماه پیش درون او را صدا زد و پاسخ نداد 

ای خزیده بود، زانوی غم بغل گرفته  و او به گوشه

ر همانجا رسوب کرده بود آنقدر به قهر خود با پس

 بر اثر  دیگری متولد شد. آکامی که ادامه داد که آکام

همان ضربه با دنیا وداع کرده بود. طاقت دیدن او را 

 نداشت. قوی بودن سیری چند؟

اش کشید نفس کف دست روی موهای تازه درآمده  

 ای از سینه خارج کرد.خسته

توانایی فریاد کشیدن نداشت اما استتار و پنهان شدن   

لرزیدند اما دلش در این هایش میانگشت را چرا!
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عقب رفت و چشم بر روی لحظه آرام بود. عقب

. دروغ نبود اگر اعتراف ی جدید خود بستچهره

 کرد که دلش برای آکام گذشته تنگ شده است.می

ی روی کاله کپ سیاه را روی سر گذاشت. کوله

زمین را چنگ زد و از خانه خارج شد. مسیر مدرسه 

 پیش گرفت.را در 
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دوست داشت ایرپاد را در گوش قرار دهد و موزیک 

گوش دهد اما توصیه پزشک این بود که امواج را به 
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سر راه ندهد تا درد را مانند گردی در سرش پخش 

 نکند. 

دوستانش که در وارد مدرسه شد و بدون توجه به 

خندیدند وارد ساختمان و پس کنجی جمع شده و می

از تحویل موبایل و ایرپادش به مسئول پایه، وارد 

 کالس شد.

اش را روی میز انداخت و روی صندلی نشست. کوله 

آرنج روی کوله گذاشت و پیشانی دردناکش را به 

 نرمی ماساژ داد.

راغش بعد از آن حادثه، سردردهای وحشتناک به س 

آمد. تحمل گرما و سرمای شدید را نداشت و می

 شد. شدیدا حالش بد می

 آکام؟-
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به سختی سر باال آورد. کف دست به پیشانی تکیه زد 

 ی محمد شد. هایی خمار خیرهو با چشم

خوای برات قدر! چیزی میخوبی؟ رنگت پریده چه-

 بگیرم؟

 آکام چهره درهم کرد. 

ن او برای نیامدن به مدرسه یکی از دالیل امتناع ورزید

هایی که از های بدون مورد بود. ترحمهمین ترحم

 نداشتن مادر رسیده بود به هوای سر دردناک او.

ن اش آدست در جیب فرو برد و با لمس کارت بانکی

 را درآورد و سمت محمد گرفت:

اید و بری واسم یه کیک و آبمیوه بگیری؟ قرصممی-

 م.بخورم، خونه هیچی نخورد
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محمد متعجب تای ابرو باال انداخت و کارت را از 

 پسر گرفت.

آره حتما، بعیده بابات بدون صبحونه تو رو بفرسته -

 مدرسه که!

 دستی به سر دردناکش کشید و کمی آن را مالید.

ه شه بگیر اگصبح زود رفت، کار داشت. حاال اگه می-

نه خودم برم. چون با تو فقط راحت بودم گفتم  هم

 .بهت

پای حال های آکام را بهداد بد خلقیمحمد ترجیح می

 او بگذارد و مدارا کند.
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ای بعد با و از او دور شد. دقیقه  رمز کارت را پرسید 

ها را روی میز یک آبمیوه و کیک بازگشت و آن

 گذاشت. 

 و! رفته رو مخم!کالهت آکام بردار-

آکام خود را سمت انتهای نیمکت کشاند و مشغول 

 ی کیک شد. باز کردن بسته

ده، حداقل تا زمانی که موهام در رد بخیه آزارم می-

ی ذارم. توهم سعبیاد و اون بین پنهون بشه کاله رو می

 نکن عادی جلوه بدی و ترحم بیشتری بخری برام.

ا زیر نیمکت دراز کرد و محمد در سکوت، پاهایش ر

آکام را که مشغول خوردن کیک و آبمیوه بود را دید 

 زد.



 

Romanzo_o 3036 

 کنه؟سرت درد می-

 آکام لب برچید و به آرامی سر تکان داد. 

 ره؟دکترت گفت کی عالئم از بین می-

پسر جوان شانه باال انداخت. قرص را روی زبان 

گذاشت و با فرو بردن نی در دهان، به تلخی آن را 

 ید.بلع

چیز مشخصی نگفت، فقط گفت باید بگذره. گفت -

 کشه.کم طول مییه

بابات انگاری به مدرسه گفته بود که چی شده، وقتی -

 آقای افخم دلیل نیومدنت رو گفت واقعا ترسیدیم. 

 شد دیگه! -

 ی سفید لب زد:ی تختهمحمد خیره
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 گفتم نرو.-

خیال محمد. عصاب درست ندارم یه چیزی بی-

 دم.و که تنها رفیقمی هم از دست میگم تمی

مسیر بحث را تغییر داد. سر به سمت آکام چرخاند و 

 پرسید:

 بابات باهات سرد شده؟-

آکام متعجب از سوال محمد، سر به سمتش چرخاند. 

 لب جلو فرستاد و سر خم کرد.

نه، چرا باید سرد بشه؟ تازه بیشتر از قبل نگرانمه! -

 بیشتر از قبل مراقبمه!

 گم. خوب، منو ول کن، هر چرتی رو می چه-
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پسر سکوت کرد و تنها خداخدا کرد تا مدرسه به 

 اتمام برسد و به خانه بازگردد.

های دوخت، گویا عقربههر چه به ساعت نگاه می

ساعت، قصد حرکت نداشتند. به سختی هر چه تمام، 

 باالخره ساعت چهار و زمان تعطیل شدنشان رسید.

� � � � � � � 

  

777 

 

  

 به تنهایی از مدرسه خارج شد. 
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اسنپ گرفت و خود را به خانه رساند. توانایی برای 

 راه رفتن نداشت. 

همین مدرسه هم برای رهایی از افکار متفاوت و 

کرد غیر از این وجود چهاردیواری خانه تحمل می

 کرد.ابد میخود را محکوم به حبس 

 حداقل تا زمانی که آکام قبل ظهور کند.  

سرتکان داد و وارد خانه شد. خانه تاریک و 

وکور بود. دسته کلید را روی جاکفشی انداخت سوت

 و خود را روی کاناپه انداخت.

خواست اما از حمام کردن با احتیاط دلش دوش می 

 ههم گریزان بود. نگاه گرداند و دستگاه بازی رها شد

 پای تلوزیون قلبش را فشرده کرد. 
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تا یک مدت حتی زل زدن طوالنی مدت به تلوزیون 

هم ممنوع بود. از سردرد و سرگیجه نفرت داشت اما 

تحمل بود. خسته سمت آشپزخانه رفت،  مجبور به

آبمیوه طبیعی برای خود گرفت و لیوانی نوشید.  سعی 

ر کرد خود را به خواب دعوت کند اما صدای زنگ د

 مانع شد. 

جوانی بود با دسته گلی در دست. لب جلو داد و 

دست به کمر گرفت.متعجب فیش را امضا کرد و 

دسته گل را تحویل گرفت. کارت روی آن را خواند 

 هایش گشاد شدند.و مردمک

را بود، برای پدرش! تلخ خندید و گل از طرف ری

ی چشمانش یک دیگر را در آغوش های گوشهچین

 گرفتند.
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عصبی شد و گل را روی کانتر گذاشت. فریاد کشید و 

 سوی گلدان پرتاب کرد.لیوان خالی از ابمیوه را به

فکر به اینکه قرار است پدر را از او بگیرند باعث شد 

ها را از بین که به چند لیوان دیگر چنگ بزند و آن

 ببرد. فریاد کشید.

هایش نبض گرفتند و  درد عجیبی را به سرش شقیقه 

 هدیه دادند، از شدت سردرد زانو زد.

درون سرش آتش به پا شده بود و سوزش با تمام 

 وجود تصویر خود را به نمایش کشیده بود.

دست به سر گرفت و با نگاه تار به گل خیره شد. 

های روی کارت را تار دید و خود را چهار نوشته

 دست و پا به کانتر رساند.



 

Romanzo_o 3042 

و آکام درونش فریاد  بارها و بارها کلمات را خواند 

 کشید.
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پای کانتر نشست و زانوهایش در آغوش فشرد. 

 خواست. پدرش را برای خود می

را پدر را مجبور خواست او را تقسیم کند. اگر رینمی

رفت و از کرد چه؟ اگر مانند مادرش میبه ترک او می

کند چه؟ مگر جز پدرش چه کسی را او دل می

 داشت؟ به زانوهایش چنگ زد. 
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بغض کرده و با صدایی مرتعش کلماتی را به لب 

 آورد که خود به آن ها ایمان نداشت.

بخواد منو از بابام جدا کنه خودم کشمش. هرکس می-

 کشمش...مگه من جز بابام کیو دارم؟می

پشت بافت نازکش را روی بینی کشید و هق زد. 

ترسیده بود و مسکنی بلعید. بخشی از ذهنش برای از 

های آکام گذشته تالش کرد و بخش بین بردن رسوب

دیگر ذهن فرمان داد که او مرده است. خود آکام هم 

خواست و به احیا کردن او ایمان داشت. میگذشته را 

خواست. آکام آغوش خیالش را میهای بیآکام خنده

 هایش بود.خواست. آکام دلتنگ شیطنتپدرش را می

تن دردمندش را روی مبل کشاند و برای کاهش درد 

 سرش را به آرامی با بانداژ بست. 
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 داد. تصویر گل روی میز عذابش می

همان مبل نشست و فکر کرد.  تا آمدن دادیار روی

 آرام شده بود اما از موضع خود کوتاه نیامد. 

گل دگر او را آزار نداد اما بارها شعر  را خواند تا از 

 حفظ شد. 

صدای چرخش کلید نوید از آمدن پدر داد و آکام به 

 نشیمنگاه مبل میخ شد. 

دادیار شاد بود. پدرش خوشحال بود. لبش خندان 

ای همه چیز رنگ دیگر دید و لحظه ها رابود. این

 گرفت.

شاید صورتی، شاید زرد و شاید هم سبز به رنگ  

 را!چشمان ری
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 همیشه به شادی بابا!-

 دادیار متعحب شد و لحن آکام سخت.

 برات گل فرستاده.-

دادیار المپ را روشن کرد و مبهوت آکام نشسته روی 

 مبل شد.
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رنگ های خشک شده و صورت بینگرانی از لب 

هایش فشرده ای تمام جانش میان مشتپسر، لحظه

 شد.

 برات شعرم نوشته.-
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 ها را زیر پا گذاشت و آکام خواند:دادیار شیشه خرده

 ی تو!ای در دل من، میل و تمنا، همه-

 ی تو!وندر سر من، مایه سودا، همه

 نگرم هرچند به روزگار در می

 ی توی تو و فردا همهامروز همه

 مکث کرد و افزود:

 را.تقدیم با عشق، ری-

هایش کشید. تصور چنین دادیار زبان روی لب

زد که آکام واکنشی را داشت، هرچند حدس می

اش شده باشد. دادیار خجالت زده لب متوجه رابطه

 گزید و آکام برپا زد:
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، عشق! البته اگر نبودم، همین سن و سال که اینطور-

دار کردی...بچهشدی...ازدواج میباید عاشق می

 قدر من نحسم بابا!شدی. چهمی

 قلب دادیار میان سینه ایستاد و باز به پسر نزدیک شد.

نگو...نگو! تو قشنگ ترین اتفاق زندگی من بودی -

 بابا!  باید حرف بزنیم.

 د و شانه پراند.اش را مالیپسرک چشمان خسته

 موافقم. بزنیم.-

کت را روی مبل انداخت و کیفش را هم. نفس 

 ای روی لب آورد. عمیقی گرفت و لبخند خسته

 ها برای چیه؟قبلش توضیح بده این شیشه-

 آکام بی خیال و خونسرد گفت:
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کنم چیز عصبانی بودم یه مقدار، خودم جمع می-

 مهمی نیست.

زد اما آکام با اندک اد میچهره دادیار نگرانی را فری

ها را از دور توضیحی او را قانع کرد، نگرانی شیشه

کرد و ترجیح داد قبل از هرر حرفی خود کار را 

 خالص کند.

 من خودم یه چیزایی بو برده بودم.-

دانست. گاهی تصور دادیار طفره رفت  با این که می

 کرد که اشتباه کرده است.می

با اصرار پیش دکتر مجد در این حال که پسر را  

ان ی تازه جبرد تا به خودش آید، اشتباه بود رابطهمی

 ی او!گرفته
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ز ای هنوفکر کرد تو مدرسه خودش درگیر رائین بود-

آم این و از اونجایی که گفتم بیمار ندارم و زود می

کرد تا مثال با دیدن گل پشت در سوپرایزم کنه. کارو 

ها قرار فردا رو وقتی فهمید یکی از مراجعه کننده

کنسل کرد و امروز دو جلسه خواست باهم باشه بهم 

 گفت که چی کار کرده و خب...

 خوای؟بابا واقعا این چیزیه که می-

خواست اما پسرک نالید! آکام درون لبخند پدر را می

 اتش بود. لجبازی در ذ

دادیار برای فرصت خریدن و جمع کردن افکارش 

 دوباره ادامه داد:
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 باور کن با اینکه بهم گفت بازم سوپرایز شدم.-

 بابا!-

 فریاد آکام باعث شد پلک روی هم بگذارد و بگوید:

 چه ایرادی داره آکام؟-

 آکام وا رفت اما خود را نباخت. اخم کرد و پرسید:

 ه؟ طفره نرو بابا!آره؟ واقعا آره؟ یا ن-

 ...اشتباهی کردم؟آکام من-

 پسرک لب گزید.

 بابا آره یا نه؟-

 دادیار چشم بست و نیشتری به قلب پسرک زد.

دونم از کی را رو دوست دارم...آکام نمیمن ری-

 شروع شد.
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هایش آکام با خشم برپا زد. آتش خشم درون چشم

 ا داشت.نمایان بود اما همچنان تمنای وجود دادیار ر

کرد تا پدرش او را دوست داشته همچنان التماس می 

 باشد.

 یه سوال دارم ازت!-

اش را با پشت دست پاک کرد و دادیار عرق پیشانی

 گفت:

 بپرس همه چیزم.-

 من همه چیزتم؟-

 آتش چشمان پسرک با همان کلمه خوابید.

 کنم برات.تو عمر منی، تب کنی،تب می-

 نقش داد. رنگ پسر راخنده لبان بی
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شم؟ منو ول را بیاد من کمرنگ میبابا ری -

 کنی؟می

 امان نفس کشیدن به پسر نداد، قاطع و محکم گفت:

 نه، حتی فکرشم مزخرفه...!-
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 باور کنم؟-

ی لرزانش، چشمان سرخ آکام، بغض گلو و چانه

شک آخرین چیزی بود که دوست داشت در این بی

 دنیا ببیند. خود را جلو کشاند. 
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دستان پسر را میان دستانش گرفت و با درماندگی 

 پرسید:

 بهت تا حاال دروغ گفتم؟-

پسر لبانش چندین بار از هم گشوده شد همانند ماهی 

لمات را بلعید اما صدا گرفت، ککه قالب را می

 نداشت. 

دانست باید گذشته را دروغ فرض کند یا نه اما نمی

عقل و قلبش دست به یکی کردند. زبان قالب را 

 چرخاند و دهان خالی شد. 

 ها صوت شد.کلمات جمع شدند  اما تنها دو واج آن

 نه.-

 آکام، واقعیت...-
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 مکث کرد. شانه باال انداخت و افزود:

طور باید ثابت کنم که تو با همه برای چهدونم نمی-

 را.من فرق داری! حتی ری

 شه برم بخوابم؟می-

های پسر از شدت فشار های درون چشممویرگ

جای یک درخت های نابهتر شدند. همانند ریشهسرخ

 سال افشان شدند و تا کنار مردمک را گرفتند.کهن

ی سردرد ها زنگولهازدیاد درد را فریاد زدند و شقیقه 

 صدا در آوردند.را به

 آکام بابا! -

خودخواه نبود اما دنیا بدون پدرش، یک دروغ کثیف 

 بود.
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این را قلبش گفته بود و دستور داد از شنیدن عاشق  

 شدن پدر فرار کند.

 م بابا! فقط همین.خسته-

دستان مرتعشش را از دستان پدر خارج و با بغض 

 ها را پشت کمر پنهان کرد. آن

 پنجه درهم گره زد و راه اتاق را در پیش گرفت.

 دادیار کم آورده بود. 

های احساساتش به جنگ هم رفته بودند و غول

 صدایش پر از زخمه بود.
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حداقل صبر کن غذا رو بیارن، ناهارتو بخور، بعد -

 بخواب! 

شت به پدر ایستاد و صدای او اکو شد. لب آکام پ

 برچید. 

را خوش است! کنار او به یاد آورد که پدرش کنار ری

همیشه پر از دلهره و نگرانی بود. کنار او لبخند به لب 

 نداشت...پدرش با او شاد نبود.

شاید برای هزارمین بار در این روزها به نحس بودن  

 خود پی برده بود.

 کرد. زندگی میاگر نبود، پدرش  

 خوام بخوابم.می-
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صدا خود را روی کاناپه انداخت و پسر دادیار بی

 بدون سرچرخاندن وارد اتاق شد.

مرد جوان دستانش را روی صورت گذاشت و  

های روی زمین را تماشا کرد. شیشه خرده  خسته

 اش.همانند تن او بودند. همانند زندگی

 آشفته و سرگردان. 

رب گرفت. بندبند انگشتانش عصبی روی زمین ض

ه ی سینچنگ موها شدند و قلبش با شتاب به دیواره

 کوبیده شد. 

کسل موبایلش را از جیب درآورد، برای آکام غذا 

 سفارش داد و اشتهای خود کور شد. 

قصد انداختن موبایل بر روی میز را داشت اما با فرو 

 رفتن خرده شیشه ها در نگاهش، موزیکی پلی کرد. 
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احتیاط، کمی ولومش را باال برد، اما نه قدری که با 

 آکام را آزار دهد. 

اش را خسته از جا برخاست و پاهای سست شده

 سمت آشپزخانه کشاند. 

از چهار صبح از خانه خارج شده بود و حال دوباره 

اش همه چیز به هم ریخته بود. تنش و جدال خسته

 کرده بود. 

آه عمیقی از سینه خارج کرد. خاک انداز را برداشت 

 های بزرگ شیشه را جمع کرد. اما قبل از آن، تکه

 دو دریچه، دو نگاه، دو پنجره...

 دو رفیق، دو همنشین، دو حنجره...

 دو مسافر تو مسیر زندگی...
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 دو عزیز، دو همدم همیشگی...
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آکام خود را روی تخت انداخت و مانند جنین در 

 خود مچاله شد. 

طور به این پوچی رسیده بود؟ چرا گذشته از چه

گرفت تا شد؟ چرا فراموشی نمیذهنش  پاک نمی

 یراحت شود؟ یعنی موقع فرو رفتن چاقو در سینه

مادر، چه حالی داشت؟ پتو را روی سر کشید و 

 ی اشک افتاده بر گونه نکرد. به اولین قطره ایتوجه

 با هم از غروب و سایه رد شدیم...
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 ی عاشقی رو بلد شدیم...قصه

صدای موزیک همراه با صدای پدر به گوشش رسید. 

همان صدایی که به جای مادر همیشه برایش الالیی 

 خواند. می

حس کرد صدایش پیر شده است! مگر صدا هم پیر 

 شد؟می

 کردیم، آخر قصه اینه...فکر می

 بینه...جز خدا هیچکی ما رو نمی

ی خروج قطرات سر میان بالشت فرو برد و اجازه

 اشک و فرود آمدنشان را  روی بالش داد. 

 دو غریبه دو تا قلب در به در...

 دو تا دلواپس این چشمای تر...
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و   آشفته فریاد بی صدایی کشید. گویا زیر آب بود

 شدند. تبدیل به حباب میفریادهایش تنها 

 پتو را کنار زد و روی تخت نشست.

ای را ی تخت، آویزان شده خم شد و جعبهاز لبه 

درآورد. جعبه را روی تخت آورد و گوی را محکم 

 تکان داد.

ای آن، های پخش در فضای شیشهخیره به اکلیل

 موزیک گوشش را نوازش داد. 

 دوتا اسم، دو خاطره، دو نقطه چین...

 ی تنها نشین...دوتا دور افتاده

ی داروگ افتاد و درد شدیدی قطره اشکی روی کلمه

 میان سرش پیچید. 
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گوی از دستش روی تشک افتاد و محکم دو سمت 

اش در صدای موزیک شقیقه را به چنگ کشید و ناله

 گم شد. 

 کرد.خود را اسب احساس می

ه قسرش را بریده بودند و پاهایش را در میدان مساب 

جان همانند انداخته بودند. پاهای سرگردان و بی

 وجود او.
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 آخ...-

 عاقبت جدا شدن دستای ما!
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 گم شدیم تو غربت غریبه ها!

ای در سر پسر، ها هنوز در هوا بودند و حشرهاکلیل

 . خود را به در و دیوار کوبید

چشمان آکام سیاهی رفت و دست آزادش از روی 

 سر، به سمت بالشت افتاد.

خواند جان آن را به چنگ کشید. موزیک هنوز میبی

 و صدای پدرش با حکم الالیی در سرش پیچید. 

 آخر اون همه لبخند و سرود...

 چشم پر حسادت زمونه بود...

ی دردناک دیگری کرد. در لحظه بی حواس ناله

ز تخت پایین بیاید اما ناغافل پایش به گوی خواست ا

برخورد کرد و در یک آن به زمین پرت شد. 
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شکستنش میان صدای موزیک گم و گوش خود را پر 

 کرد. 

مبهوت از تخت پایین آمد و قدمی به عقب برداشت. 

سیاهی با قدرت به بوم چشمانش، رنگ پاشید و درد 

 ی نمایش کرد.صفحه  با قدرت خود را وارد

اش کوتاه بود اما دستانش به سر چنگ زدند. ناله 

 برای خود فریاد!

 بابا.-

گوی را شکانده بود. او دیگر داروگ پدرش نبود! تنها 

را تعهد خوش یمن بودنش از بین رفته بود. دیگر ری

 آمده بود. 

گفت که دگر آکام، داروگ دادیار شکستن گوی می

 نیست. دگر داروگ درخت مرد نیست.
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 غریبه، دوتا قلب در به در!دو 

 دو دلواپس این چشمای تر!

 دو تا اسم، دو خاطره، دو نقطه چین...

 ی تنها نشین.دوتا دور افتاده

ای به دور خورد و میان خماری چشمان پسر و تقه

 سکوت خانه، صدای پدر در فضا پیچید.

 آکام بابا!... بیداری؟-

ه بازی پاهای لرزانش قدم از قدم برنداشتند و حنجر

 درآورد و خفه شد.

لک بر خودش را لوله بخاری فرض کرده بود که لک 

 . های خروج را بسته بودآن خانه ساخته بود و راه

 خروج صدا و آوا.
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 قهری با من؟ مگه من و تو قهرم بلدیم؟-

خواست فریاد بزند اما نتواست! خواست بگوید اما 

ی هرحم را دید. وصلنگاهش تنها گوی شکسته و بی

ی گوی، از هم گسیخته بود! دو پسر در آغوش گرفته

 پدرش او را رها کرده بود.

� � � � � � � 

  

785 

دانست که البته که اوهامش بودند و پوچ. خودش می

و ومیلها و با قالبباطلند اما شانه زد به تاروپود آن

 افتاد تا ببافدشان.کانوا به جانشان 

 پسرم... بیام تو؟-
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اش را روی زانوهایش افتاد و قطرات اشک گونه

خیس کردند. دادیار تعلل را جایز ندانست و در را به 

 آرامی گشود.

نگاه تنها روی پسرش افتاد و هراسان به سمتش  

 هجوم برد.

 بابا...چی شدی؟ خوبی آکام؟-

گوی  را مرتعش سمت آکام انگشت لرزان سبابه

 گرفت و نجوا کرد.

او لب زد اما دادیار یاد گرفته بود خوندن سخنان  

 پسر را!

 شکوندمش.-



 

Romanzo_o 3068 

نگاه دادیار به سمتی که پسر اشاره زده بود چرخید و 

نگاه سراسر از غم آکام روی دو پسر از هم جدا افتاده 

 مانده بود. 

دادیار با دیدن تکه های گوی، دست دور کمر پسر 

ای انداخت و او را به خود چسباند. بوسهاش مرد شده

روی سر پسرش که برعکس همیشه، به موهای 

پرپشت زینت داده نشده بود، گذاشت و او را به خود 

 فشرد.

خرم برات ، عین فدای یه تار موت جان بابا! می-

 خرم.همینو برات می

آکام لب برچید و دادیار خط نگاهش را دنبال کرد. با 

ی ی شکستهلو کشاند و مجسمهاحتیاط خود را ج
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درون گوی را از روی زمین برداشت و باز به سمت 

 آکام رفت.

را به هم چسباند و آن را مقابل آکام  دو مجسمه 

 گرفت.

هر چی بشکنه...من باز داروگو به حال خوش رها -

 م.کنکنم. هر چی بشکنه من باز به هم وصلش مینمی

چشمان پسرش عروسک های به هم چسبیده را مقابل 

 گرفت و لب زد:

چسبونیم، یه جدیدشم ببین ما اینو به هم می-

 گیریم، خب؟می

ی دو پسر به هم چسبیده، دستانش روی پسر خیره

 ران افتاد. 



 

Romanzo_o 3070 

سر باال آورد و چشمان غرق در خونش را در نگاه 

 ی پدر انداخت.خسته
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خوای مثل مامان ولم کنی؟ بابا دوستم داری؟ یا می-

نکنه مثل اون دیگه نباشی...! تو نرو دیگه، مامان هیچ 

 وقت دوستم نداشت...تو به جاش دوستم داشته بود.

قطرات اشک پسر حکم تیر مرگ را برای دادیار 

 داشت. 

عروسک های از هم جدا شده را در تاریکی مشت 

 و سر کج کرد.پنهان کرد 
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 کی گفته مامانت دوست نداشته؟ -

 دست به سمت خود گرفت و اشاره زد:

مگه من کنارش نبودم؟ کی اسم تو رو گذاشته؟ من -

 دم آفرین! جوابتو می

 روی جینش گذاشت و چهره درهم کرد.  دستانش را

زد! من من دیدم چه طور با عشق ازت حرف می-

طور قربوت چهزدی دیدم که وقتی لگد میمی

 رفت.ات میصدقه

 پسر سر باال آورد و دادیار صدا باال برد.

قدر دوست داشت. آکام آفرین تو حال دیدم که چه-

خودش نبود، روحشو، خودشو، زندگیشو نابود کرده 

 بودن.
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 ای توقف افزود:نفس عمیقی گرفت و با لحظه

تونست بهترین مادر باشه برات، اما آفرین می-

 نذاشتن! 

دادیار با یادآوری چیزی به ضرب از جا برخاست تا 

قبل از آن که آکام صدایش بزند از اتاق خارج شد و 

 به دقیقه نکشید به اتاق و سر جای خود بازگشت. 

 ی مادرت!نامه-

ی آن تکه کاغذ میان دستان آکام نفس بریده خیره

 پدرش شد. 

 دونی چرا روانشناس شدم؟می-

 نثارش شد.  از سمت آکام تنها نگاه
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چون وقتی دایی منو برد پیش دکتر مجد، قبل از -

خودم از آفرین گفتم...گفتم و فهمیدم اگر احمق نبودم 

شاید آفرین بود...پیش پسرش بود. روانشناس شدم تا 

حس گناه خودمو بشورم...تا بتونم به کسایی که هم 

درد آفرینن کمک کنم. امیرپارسا رو یادته؟ به 

 جمعه هامون زدم. خاطرش از تفریح
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 پوزخندی زد و افزود:

 ندازه.منو یاد مادرت می-

دست جلو برد، مشت پسرکش را از هم گشود و نامه 

 را میان دست لرزان او گذاشت و تلخ خندید. 
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 وقتی من رفتم، بخونش بابا!-

اش مالید و ی چشمان خستهدست آزادش را رو

 افزود:

نه تواما جواب بقیه سواالت! فقط بریدن نفسم می-

 باعث بشه که تو رو تنها بذارم!

 آکام سر باال آورد و نگاه لرزانش را به پدر انداخت. 

اون روز، وقتی که بمیرم و نباشم...دیگه دست من -

 سپارمت. نیست، اون روز فقط به خدا می

 بابا.-

 ب پسر مانند همیشه تنها لب زد:در جوا

 جان بابا؟-



 

Romanzo_o 3075 

ی بغض با شدت به گلوی پسر هجوم آورد و غده

 سرطانی با تمام قدرت خود را به رخ کشید. 

کنم...هر چی که بین خودم و بخوای تمومش می-

 کنم.را شروع شده رو، اگر تو بخوای تموم میری

های پدر خم از جا برخاست و آکام حس کرد شانه

رحم نبود...او خودخواه نبود، اما چرا است. او بیشده 

توانست خیال پدر را راحت کند؟ آکام درون او نمی

را کرد. آکام به رها شدن، پس از آمدن ریرا منع می

 اندیشید.می

 تکون نخور تا این جا رو تمیز کنم.-

ی تیزی پاتختی کنار، نفس ی نکرد و خیرهآکام توجه

ن چرخاند. ریشخند زد و کینه گریخته، زبان در دها
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ی روی قلب پسر شد، حداقل در کرد. عشق مرد، کینه

 آن لحظه!

 دوستش داری؟-

دادیار پشت به پسر کرده، انگشتانش را درهم فرو برد. 

 باید
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ی دهی خود نباشد، تا شرمنگفت تا شرمندهمی 

ی تمام را نباشد. شاید هم شرمندهاحساسات ری

 شان.خاطرات شیرین

 دوستش دارم.-
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در یک لحظه حرص و حسادت به جانش هجوم 

آوردند. عقل را زایل  و خودخواهانه قلدری کردند. 

 به مرگ احساسات پدر، فکر نکرد.

تنها به خود اندیشید! به تنهایی اش و به نبودن پدر!  

های احساسات پدر، توانست بدون رنگای نمیثانیه

 در این خانه زندگی کند.

تمومش کن...جدا شو! جدا شو با کسی نباش! از -

اون دختر جدا شو، ازش بدم میاد. اگر جدا نشی از تو 

 هم بدم میاد. مرد باش، به قولت عمل کن.

هایش نشست و خاطرات کم اما دست مرد روی لب

تصویر درآمد.  خوشش با دختر مقابل چشمانش به

های بعد از آن سفر نحس و حسی که به وجود روز

آمده بود و شاید هم طعم شیرین زندگی که به زیر 
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هایش در این زمان کم مزه مزه شده بود. آب دهان لب

فرو فرستاد، سیبک گلویش دلتنگ باال و پایین شد و 

 بغض لشکر دشمن شد و به جانش نشست.

 شیم.باشه، جدا می-

جان داد و از اتاق خارج شد. بخشی از خود  گفت اما

را در آخرین جمالت به جا گذاشت. تصور آرامش 

 اش زد.داشت و طوفان به زندگی

تصور عاشقی کرد اما بمب زیر پاهایش را لرزاند و  

ی برای هزارمین بار تکرار کرد که زندگی صفحه

 نمایش سینما نیست. 

ی کاناپه خسته...دلتنگ، شاید هم مرده خود را رو

های مجسمه بود ی تکهانداخت. مشت گشود. خیره

 که صدای موبایلش در فضای خانه پیچید. 
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رنگش با نام آیداِی های بیآشفته سر چرخاند و لب

 شاملو به هم فشرده شد. 

ها روی هم افتادند و خنده به تلخی مهمان پلک

 هایش شد.لب

خوشبختی برای او سراب بود. صدای زنگ دیگر  

 نیامد و باز گرد مرگ به خانه پاشیدند.
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ی بازی را روی با به صدا درآمدن زنگ خانه، دسته

هایش را پر باد کرد و در نشیمن کاناپه رها کرد. لپ

خاستن، نفس به بیرون فرستاد. یک حرکت هنگام بر

ی دست به گردن کشید و تاپ ورزشی روی دسته
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کاناپه را تن زد و سمت در حرکت کرد. نگاهی به 

چشمی در انداخت. مکث کرد و لب روی هم فشرد. 

جا چه هایش کشید. اینجفت دستانش را روی چشم

کرد؟ بار دیگر در به صدا درآمد و پسر این بار می

بند دستگیره کرد و آن را گشود.  بدون مکث دست

هایش صامت روی دختر ماند و با صدای مردمک

را مضطرب، زنجیر کیف ای سالم داد. ریتحلیل رفته

ی آکام را کوچک را روی شانه جا به جا کرد و چهره

 از نظر گذراند. 

 سالم.-

آکام منتظر به چهارچوب در تکیه زد و از طرز 

رسید. پاسخ ندادن نگاهش بوهایی به مشام دختر 
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اعتنایی آکام تنها ذهنش را به یک مسیر دادیار و بی

 کرد.متصل می

 اس؟اوممم...بابات خونه-

آکام سر به طرفین تکان داد. تای ابرو باال انداخت و 

 ی روی سر را خاراند. کنار رد دردناک بخیه

 نچ...نیست.-

ی شالش را میان انگشتانش پیچاند و را معذب پرهری

 خندی از سر اجبار و مستاصل روی لب آورد.لب

 آهان...آخه مطب رفتم نبود! گفتم شاید خونه باشه.-

 خونه نیست...چرا بهش زنگ نزدی؟-

ی لب باال دستانش را روی سینه قفل کرد. گوشه

 انداخت و کنایه را به لحنش افزود:
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 به هر حال دوست پسرته دیگه!-

لب گشود اما را بهت زده سکوت کرد. چندین بار ری

هایش روی هم چفت شدند. در نهایت باز لب

اش خود پاسخ از دل بی قرار رنگ شدهی بیچهره

 داد.می

 کنم؟ اشتباه می-

 سر تکان داد و شانه باال انداخت. 

حاال که خونه نیست! منم خبری ندارم...ذاتا زنگم -

 نزدم بهش که خبر داشته باشم.

رهم برد. نگاهی از را دلخور از لحن پسر چهره دری

خ ای رحس  پسر انداخت و لحظهپایین به صورت بی

پسر را به میت تشبیه کرد از شدت رنگ پریدگی. 

شاکی بود! نسبت به خود نه اما نسبت به لحن پسرک 
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برای پدرش شاکی بود. هرچند با طعنه سخن گفتن 

 داد. شان میآکام نشان از همه چیز و لو رفتن رابطه

با خیلی گل دوست نداره، براش کتاب راستی...با-

 پسنده!بخری بیشتر می
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را کافی ی پسر برای عصبی کردن ریمیمیک چهره

اش لبخند روی لب آکام آورد. از بود و سرخی چهره

 این بازی خوشش آمده بود. 

 آکام...پس فهمیدی!-
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لب روی هم سر داد. نیشخند زد و چینی به بینی داد 

 و چشم ریز کرد.

انگیز و شعر جور! با دسته گل شگفتاونم چه-

 ات!عاشقانه

اش کشید و حالت دست پشت گردن سرخ شده

 اش را حفظ کرد.چهره

ی من برات دوست تجربهحاال مطمئنی از بابای بی-

 پسر در میاد؟ 

 ا داد.گفت و خود هم جواب خود ر

اوپس...شایدم حاال زنش شدی...به هر حال دوستی -

 از بابا بعیده اما ازدواج، نه انگاری.
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های خشم بیشتر در ی پر صدایی کرد و رگهخنده

صورت دختر به چشم آمد. دستانش را درون جیب 

شلوارک فرو برد. نفس عمیقی راه سینه را ناال ترک 

 کرد.

 یدی!راستی خودمونیما! خوب قاپشو دزد-

پس به خاطر همین جواب تماس ها و پیام هامو -

 ده؟ تو فهمیدی!نمی

را غمگین لبخند زد. قدرت آکام سکوت کرد و ری

چربید و این نیازی به توضیح پسر به عشق او می

 بیشار نداشت.

 بینمت. خوشحالم سر پا می-

ه خورد. نباید بی در را چسبید. نباید گول میآکام لبه

 باخت.احساساتش می
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تونی را جان، حاال میاظهار خوشحالیتم شنیدم ری-

 بری دنبال بابام.

را پوزخند صدا داری زد و خواست در را ببندد اما ری

 صدایش را به رخ پسر کشید.

 تو خیلی خودخواهی آکام.-

را سر به سمت گردن آکام در را نبسته، باز کرد و ری

 تفاوتکج کرد. پوزخند زد و آکام سعی کرد تا بی 

 .جلوه کند

ره...فکر انگاری راسته که حالل زاده به داییش می-

ره برای تو بارزه اما کردم مصداق پسر به پدر میمی

 کردم. انگاری اشتباه می

 ساکت شو.-
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را هیستریک دست زیر هایش غرید و ریاز میان لب

 بینی و روی لب کشید.

ه! آره پدرتمتاسفم...دادیار همیشه باید پای تو بمونه؟ -

وظیفشه همه جوره ساپورتت کنه...وظیفشه نگرانت 

بشه...تو تمام وجودشی و تو این هیچ شکی 

نیست...اما بابات نباید زندگی کنه؟ صرفا تو آکام؟ تا 

ری؟ شی؟ نمیچند سال دیگه پیششی؟ عاشق نمی

کنی؟ دادیار حقش تنهایی؟ چون هفده ازدواج نمی

قدی ی عش سر سفرهسال پیش با زور و کتک نشوندن

 ای بهش نداشته؟که هیچ عالقه
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آکام واقعی خود را به رخ کوبید و جایگزین نقاب 

آکام دروغین شد. در واقع جمالت و سوال های ریرا 

موضوعاتی بودند که او قصد کنار آمدن با آن ها را 

. در را کامل گشود. به دیوار تکیه زد و نداشت

 دستانش را روی سینه درهم قفل کرد.

 بیا تو.-

را بدون مکث وارد  و به خود یادآور شد که باید ری

برای داشتن دادیار تالش کند. پسر در را پشتبند او 

 بست.

 بشین.-

ای رفت و روی آن ی تک نفرهدختر به سمت کاناپه

انه رفت، بدون حوصله نشست. آکام به سمت آشپزخ

دو بطری دلستر از یخچال درآورد. هر دو را روی 
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سینی گذاشت و به پذیرایی بازگشت. سینی را روی 

 میز قرار داد و خود روی کاناپه نشست.

 شه.من پذیراییم بهتر از این نمی-

را بدون دست زدن به نوشیدنی، عقب کشید و ری

و  کاناپه تکیه زد. مردمک در حدقه  چرخاند

چشمانش روی دسته گل نشسته در گلدان بر روی 

اپن افتاد. لبخندی به شادی آمدن بهار روی لبش 

های سبزش، اولین باران بهاری را به نشست و جنگل

خود دید و برق زد. لبخند اما از چشمان تیز بین آکام 

 دور نماند. 

دوست داره...جوری که حتی بدون توجه به ناراحتی -

 داره.من، گلو نگه می
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را سر به سمت پسر چرخاند و تمام دلخوری های ری

دنیا روی دل آکام سنگینی کرد. مغموم، شاید هم 

 عصیان زده روی زمین ضرب گرفت.

 کنه! کنی! هیچ کس درک نمیدرک نمی-

کنیم...اونی که فقط به خودش نه آکام ما درک می-

کنه کنه تویی! آدم به بقیه...به اونی که ادعا میتوجه می

کنه، همون که تو آخ می دوستش داره هم توجه می

 شه.میره و زنده میگی  برات می

 ی تیزی میز که تصویردست کنار چشم کشید و خیره

 مشوش خود را به انعکاس درآورده بود، ماند. 

شد همین یه آدم از تمام دنیا برای من چی می-

 موند؟می
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را ه ریهای لرزانش را بسر باال آورد و مردمک

 دوخت.

 گیره، کسی چنین قدرتی نداره!کسی باباتو ازت نمی-

 این همه آدم، چرا بابای من؟...لعنتی...-

به تماشای جنگل های بارانی دختر پرداخت. دست 

مشت کرد و صدا باال برد. صدا اما از عمق وجودش 

ی پسر را در همان را تمام عالقهبیرون آمد و ری

 جمله  بلعید.

� � � � � � � 

  

792 



 

Romanzo_o 3092 

طور؟ لعنتی تو گوشیش آیدای شاملو سیوی! چه-

 اصال...

 ی چشمانش چین افتاد.باز مانند دادیار گوشه

اصال کی این عالقه به وجود اومد...چرا بابای من -

 را! من...من فقط بابامو دارم. ری

ی مرداس! این طور هشاید چون خاص تر از هم-

 نیست؟

آکام مات چشمان دختر ماند و به سخنش اندیشید. 

 گفت! پدرش خاص بود. درست می

 ذارم...!برو! از این حس دست بکش! نمی-

تونی یقه قلب منو باباتو بگیری و بگی چیو؟ می-

عاشق نباشیم؟ شاید بتونی جدامون کنی، چون خوب 
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ق همیشه پر دونم جایگاهت باال تره! اما عشمی

ی که ششینه آکام و تو کسی میحسرت تو قلبمون می

بزرگترین ناحقی رو در حق بابات کردی. در حق 

آدمی که نوجوونی نکرد، جوونی نکرد و پدری کرد! 

بزرگترین بدی رو در حق کسی که بدون هیچ چشم 

 داشتی پات موند و برات جون کند. 

اده ی افتدهی کاناپه کشاند. دستان مشت شخود را لبه

ی مبل پسر را از نظر گذراند و کمی به روی دسته

 رحم شد. مانند خود آکام بی

تونست مثل تمام آدم هایی که دونی میخوب می-

ندازن پرورشگاه، بچه شون رو بدون هیچ احساسی می

ولت کنه و زندگی کنه. یه مرد موفقه! جذابه! مهربون 

آدمی که تونست تو سن درستش با و محترمه! می
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دوستش داره ازدواج کنه و ککش هم نگزه که یه پسر 

بچه که متعلق به خودش بوده تو پرورشگاه داره بدون 

 شه. شه...پر از حسرت بزرگ میخانواده بزرگ می

را شد و دیگر حتی ی ریآکام عقب کشید. خیره

لبخند نزد. صورتش در بی حسی مطلق به سر برد. و 

ی حال روحی به هم ریخته را ترسید. دادیار ازری

 پسر گفته بود.

ذاشت بهزیستی، دیگه صفاتی که برام اگر بابا منو می-

شد یه مرد مثل شمردی رو نداشت...اون موقع می

 دایی هام!

ی آشنایی که به عنوان مهمان ناخوانده جدیدا غده

همیارش شده بود به گلو فشار آورد و آکام با صدایی 

 گرفته و دو رگه افزود:
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گن ذاشت بهزیستی تا بدون منی که همه میکاش می-

مانع خوشبختی و زندگی کردن بابام، خوشبخت 

کرد، بدون یه موجود اضافی و شد. زندگی میمی

 نحس توی زندگیش!
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چنین قصدی را بهت زده نام پسر را به زبان آورد. ری

نداشت! قصد آزار آکام را نداشت. دوست نداشت آدم 

ی قصه او باشد. کسی که کارس تفرقه اندازه بود. بده

خواست. اگر بذرافشان بود قطعا بذر این را نمی

پاشاند نه نفاق از زبان بدون دوستی و عشق را می

 قفلش.
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 آکام!-

را گرفت. پسر بدون توجه سر چرخاند و نگاه از ری

ش کرده ها و افکاری که احاطهبود از تمام حس پر

را را گوش شنوا دید و برای گفتن کلمات بودند. ری

 وجودش صدا بلند کرد تا شنیده شوند.

 در واقع خودخواه من نیستم...-

از جا برخاست و مقابل دختر ایستاد، دستانش را دو 

طرف خود از هم گشود و توان را خواستار شد برای 

 اش.ی ذهنی و فکریهاناتوانی

یه هام تشبرا! تویی که منو به داییخودخواه تویی ری-

شه. دونی حالم بد میکنی، با وجود این که میمی

دونی بویی از اونا به مشام دونی مثل اونا نیستم. میمی

 نرسید تا وقتی عطر بابام بود و هست.
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بغض کرد و سر به سمت مسیر دیگری چرخاند. منت 

 گذاشتند؟ دادیار پدر او بود. رش میچه را به س

ذارید؟ مگه وظیفه پدر و مادر منت چیو سر من می-

این نیست که پای بچه شون بمونن و دوستش داشته 

گی خودخواهم؟ آره برای هو اومدی میباشن؟ یه

 ترین حقم خودخواهم.طبیعی

شانه باال انداخت، چهره درهم کرد و دستانش را 

ری جست. روح آفرین درون درهوا تکان داد و یا

 مشتش گندم ریخت و صدایش قوت گرفت.

کنید که از خودم بدم بیاد؟ که فکر کنم چرا کاری می-

تف سرباالم. فکر کنم پابندم درحالی که نهایت آزادیم 

اینو بابام همیشه بهم گفت. اصال بابام سنش کمه 

 درست!
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 ی خود اشاره زد و چشم ریز کرد.به سینه

را! من بچه سر راهی نیستم...از منه ریاما بابای -

 خون خودشم، گناه من چیه؟

ی سر تکان داد و ابروهایش را درهم جمع کرد. چانه

 لرزانش اما ازچشمان دختر دور نماند.
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بام ه بافقط بی موقع به دنیا اومدنم؟ به من چه خانواد-

 عوضی بوده؟ به من چه خانواده مادرم کثافت بوده؟
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صدا باال برد و مشت روی ران کوبید. حرص بقیه را 

هم بر سر دختر خالی کرد. نفس نرسید، هوا نرسید و 

 ترکید!

گیرید؟ دید؟ تقاص چیو از من میچرا منو آزار می-

 شد؟ ذاشت پرورشگاه همه چی درست میبابا منو می

 قطره اشکی از چشمش چکید. بغض کرده،

کشی از شد؟ خجالت نمیهمه چی درست می-

گی؟ چی ت و شعورت وقتی اینو میخودت و حرفه

و  کنیتوی ذهنته وقتی زبونت رو به کنایه باز می

 زنی؟حرف می

 را با صدای آرام گفت:ری

همون چیزی که توی ذهن تو بود. یه لحظه -

 مورد.ل من بیعصبانیت. فقط مال تو با مورد، ما
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 صدایش گرفت اما با عجز، کمر خم کرد و فریاد زد:

ی بابامم... من پسر اون آدمیم که تو من بچه-

عاشقشی. این توی ذهنم بود. آره عصبانیم بودم و 

خوای به سرعت ثانیه حقم رو از دستم هستم چون می

در بیاری ولی دادیار االن و سجاد سابق حق من از 

درومادرمه. عمووداییمه. خاله و زندگی کوفتیمه. پ

ذارم کسی به سادگی اونو ازم بگیره و مه نمیعمه

بعدم بهم تیکه و کنایه بپرونه و بخواد فکرم رو بهم 

بریزه و بهم حس گناه بده تا به هر قیمتی سهمم رو از 

 چنگم بگیره.

را بهت شده از ترکیدن ناگهان آکام، از جا ری

د ای زلبخند عجوالنه برخاست. لب به دندان کشید و
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و نفس از سینه خارج کرد. هراسان بطری دلستر را از 

 روی میز برداشت و آن  را سمت اکام گرفت.

 حق با توئه من خودخواهم.-

ی ی رنگ پریدهرا چهرهآکام صامت روی پا ماند. ری

پسر را از نظر گذراند و به تاسف سر تکان داد. روی 

 االخره آکام قانع بهگرفتن دلستر پافشاری کرد و ب

 گرفتن آن شد.

ذارم برادرم با اونی که دوستش خودخواهم که نمی-

 داره بره تو رابطه. 

افتادند و   موهای بلندش پریشان روی پیشانی

ای نوشید هایش پهن شد. آکام جرعهروی شانه  شال

 و دختر ادامه داد:
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خودخواه بودم که از دادیار انتظار داشتم زود جواب -

بده، با این که از شرایطش خبر داشتم. خودخواهم که 

پدرتو می خوام. بهت حسودیم می شه. یه پدر کامل 

. آره من داری...حواسش همه جوره بهت هست

 خودخواهم آکام.

 چینی به بینی انداخت و کمرنگ خندید.

خورم هیچ وقت حتی فکر نکردم که می اما قسم-

 باباتو از تو بگیرم.

 ای وجود دختر را در بر گرفت.حس موذیانه
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حرصم دراومد که گفتم مثل دایی هاتی، ببخشید... -

من و تو برخوردهای کمی داشتیم اما تو همون 

قدر ذات خوبی برخورد ها هم متوجه شدم که چه

 داری. 

قعیت و مشکلش چه لب روی هم فشرد. گفتن از وا

را به   سخت بود. سر به زیر انداخت و چشمانش

 ی پاهایش دوخت.انگشتان مانیکور شده

من یه مشکل بزرگ دارم...یه مشکل که دادیارم -

قدری براش مهم نبودم که بخواد دونه اما تا االن انمی

رای قدر ببهش فکر کنه. البته هیچی به غیر از تو اون

بخواد خیلی خودش رو  دادیار مهم نیست که

درگیرش کنه. تو اونی هستی که برات ستاره هم میاره 

 روی زمین و حق داره.
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را سر باال آورد و نگاهش آکام چهره درهم کرد و ری

 مستقیم چشمان پسر را هدف کرد.

من وابستگی عجیبی به آدم های که دوستشون دارم، -

رو تو  فقطدارم. با نوع وابستگی دادیار متفاوته! دادیار 

 حساس اما من رو هر کسی که برام خیلی عزیز باشه.

 دستانش را مقابل شکم درهم گره زد و ادامه داد:

ی زیادم به برادرم وابستگی عاطفیم هم از عالقه-

شروع شد...اوممم...خب من تالش کردم که حلش 

کنم، حتی یه دلیل ورودم به این رشته، حل احساسات 

 خودم بود. 

ی چشم، سرانگشت روی برد و گوشهچهره درهم 

 اش کشید. خط بینی
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چند وقتی، تقریبا از بعد ابراز احساساتم به دادیار -

رم اما خب، تنها کسی که خبر داره پیش یه مشاور می

 تویی! 

اش پر و لب با زبان تر کرد و به احساسات مسخره

 بال داد و آکام در سکوت به درد دل دختر گوش داد. 

حس های مزخرفی دارم. حس این که این روزا -

حتی برای برادرمم اون طور که باید مهم نیستم و 

کنه، اما هنوز تو این گم توجه نمیباباتم که خب...نمی

 دم.ش حق میرابطه معذبه که به
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 گفت: مکثی کرد. زبان در دهان چرخاند و
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رم تا حداقل تو احساسات پیش روم پیش مشاور می-

شکست نخورم...البته که بی ربط به اینم نیست خب، 

ی هر کسی که بخواد روانشناس بشه، اول باید روحیه

 خودش را تراپی کرده باشه.

به سمت کاناپه چرخید، به زنجیر کیف چنگ زد و 

 نفس بریده سمت پسر چرخید.

هام، قصد آزارتو ر حرفخوام به خاطعذر می-

 نداشتم...تو...

 سر تکان داد و مغموم خندید.

ی گناه ترین و معصوم ترین، آدم قصهتو بی-

 ی دادیاری!گذشته

م ی غلبخند روی لبش واقعی تر شد و در برابر چهره

 ی پسر افزود:زده
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ره که دادیار گفت، آکام خوش هیچ وقت یادم نمی-

ه هست که هیچ وقت از از اون گذشت ترین خاطره

شم. دقیقا همون چیزی که بودنش پشیمون نمی

 خودتم گفتی.

 را.ری-

آکام بدون قصد و غرض نام دختر را به زبان آورد 

 را ادامه داد:وری

دادیارو، باباتو خیلی دوست دارم...اولین باری هست -

 که چنین احساسی نسبت به یه مرد دارم اما...! 

 مشتاق در نگاهش خیره شد.سکوت کرد و آکام 

رابطه هست!    این  اما نظر تو مهم ترین تصمیم-

چون من نمیخوام وقتی تو مخالفی یا ناراضی کاری 
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بکنم تا بشم آدم بده و تخم نفاق پخش کن. دادیار 

 بدون تو دادیار نیست، یه روح سرگردونه.

ی کیف کوچک را زنجیر کیف را باال کشاند و تنه

 فت.میان دستانش گر

 اما من فقط ازت یه خواهشی دارم...!-

 را گفت:آکام سوالی دختر را نگاه کرد و ری

 شه فکر کنی؟ اگر نخوای هم تو حق داری!می-
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 ی کیف فرو برد.هایش را مضطرب در بدنهناخن
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فکر کن...ذاتا از وقتی تا هر وقت که دوست داشتی -

که فهمیدم تو متوجه همه چیز شدی، فهمیدم از 

جواب ندادنش به تماس و پیام هام که تو نخوای 

کم و خواد. هرچند درستش این بود کمدادیار هم نمی

آروم متوجه بشی. ولی اون اتفاق و اومدن من آروم

مشهد عجوالنه همه چیز رو رو کرد. شاید اگر همه 

ور رفت اینطو با توضیح درست پیش میچیز آهسته 

خصوص من امروز اینطور بد وتوام بهشد و مننمی

 کنایه هم نبود.زدم و نیشحرف نمی

دختر زنجیر کیف را روی دوش انداخت و با لبخند 

معذبی از کنار پسر و قد بلندش عبور کرد و همزمان 

 لب زد:

 خداحافظ.-
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 چرخید. پسر، با ذهنی درگیر و مشوش، سمت دختر

 را.ری-

 دختر ایستاد و پسر لب زد:

 کنم روش! فکر می-

 خم شد، موبایلش را از روی میز برداشت و گفت:

 زنگ بزنم بابا نگرانیت حل بشه؟-

دختر سمت پسر چرخید. تاج ابرو باال انداخت و 

 ملیح خندید.

 ده؟جواب تو رو می-

 فکر کنم بده.-
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ه جلو را تنها لبخند و سکوت کرد. قدمی بری

ی گوی ی شکستهبرداشت که نگاهش روی مجسمه

 افتاد که با چسب به هم چسبیده بود، افتاد.

 این چیه؟ چه بانمکه!-

آکام سر از موبایل خارج کرد. جلو رفت و با دنبال 

 ی گوی رسید.را به مجسمهکردن خط نگاه ری

مجسمه یه گوی بود، هدیه تولد چهارده سالگیم، -

 دیروز افتاد شکست.

ی کوچک را میان انگشت دست دراز کرد، مجسمه

 سبابه و شست و گرفت و لبخند زد.

 بابا قول داد بچسبونتش! چسبوند.-

� � � � � � � 



 

Romanzo_o 3112 

  

798 

دختر شیرین خندید و آکام به پدرش حق داد، دلش 

 برای دختر برود. 

اش شد و پس از رد گالریسر داخل موبایل برد و وا

ی موبایل را سمت دختر چند ثانیه گشتن، صفحه

 گرفت. 

ی زیرش را با دقت نگاهی به گوی و نوشتهری

 انداخت و لب جلو فرستاد.

 چه قشنگه. چرا داروگ؟-

   آکام خندید و مجسمه را میان مشت پنهان کرد.
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اس که مازندرانی ها اعتقاد دارن، داروگ یه قورباغه-

ی بخونه و روی درخت بشینه بارون میاد. نشون وقت

 برکت و خوش یمنی براشون، سرسبزی و طراوت!

 بیشتر درباره شعر نیما یوشیج هست.

 یعنی تو داروگ سرزمین باباتی؟ -

آکام سر به زیر انداخت و صدایش رنگ خوشی به 

 خود گرفت.

 فکر کنم.-

 لبرا نیامد. سر باال آورد و لبخند روی صدایی از ری

 دختر را دید.

پس تو روی درخت خشک زندگیش نشستی و نوید -

و امید رو بهش دادی؟ نوید یه زندگی   خوشبختی
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دوباره...انگاری که آشفتگی های زندگیشو فقط تو 

 فهمی...می

 لب روی هم فشرد و شانه باال انداخت.

 شی.فهمی و روشون مرهم میآشفتگی هاشو می-

د سر چرخاند و آکام دختر غرق در اندیشه های خو

 خیره به نیم رخ او، نجوا کرد.

 شاید هم تو!-

او گفت اما دختر درگیر با تفکرات بزرگ و کوچکش 

 نشنید. 

 ی پدر را لمس کرد. آکام سر تکان داد و شماره

 پس از سه بوق آزاد صدای پدر در گوشش پیچید.

 جانم پسرم؟-
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 های آکام شدلبخند بزرگی مهمان لب

 کجایی؟بابا -

ای که اش نوشید و نگاه در کافهدادیار کمی از چایی

را پا درون آن گذاشته و شگفت زده آخرین بار با ری

 شده بود،چرخاند.

 اش را لرزانده بود.ای که زندگیشاید هم کافه

� � � � � � � 

  

799 

ومدم کافه یه چایی بخورم، هامو انجام دادم، اکار-

 یکم بعد میام خونه.
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ی درون دست انداخت. آکام نگاه کوتاهی به مجسمه

 مشت  به روی تصویر بست و پلک روی هم فشرد.

باشه...فقط زنگ زدم بپرسم کجایی! مراقب خودت -

 باش. 

دادیار مانند همیشه نبود و این را آکام هم از صدای 

ش شکسته بود و حالش تشخیص داد. صدای پدربی

خواست! او از بین بردن پدرش را او این را نمی

خواست. موبایل را روی گوش جا به جا کرد. لب نمی

 باز زبان تر کرد و چشمان دختر را تماشا کرد.

 حالی.کنم بیخوبی بابا؟ حس می-

دادیار فنجان سفید چای را روی میز به عقب فرستاد. 

از سمت شقیقه دست روی میز دراز کرد و سرش را 

دانست. روی بازو قرار داد. خوب یا بد! حالش را نمی
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دانست که نیاز دارد به یک استراحت چند تنها می

ی تمام روزه تا ذهنش باز شود. خسته بود! اندازه

 روزهایی که تالش کرده، خسته بود.

 خوبم بابا! خوبم.-

 ی کاناپه تکیه زد.پسرک نگران لب گزید، به دسته

 یشت؟بیام پ-

 نیاز نیست پسرم، یکم دیگه میام خونه.-

آکام دیگر اصرار نورزید. خود را روی کاناپه انداخت 

 و لب زد:

 باشه، منتظرتم.-

موبایل را قطع کرد. روی میز انداخت و پیشانی به 

بازو فشرد. ذهنش درگیر بود و درست را از غلط 
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خواست و را را نمیداد. آکام ریتشخیص نمی

باید چه کند. قلب المسبش اما دل دل دانست نمی

زد برای آغوش دختر. با صدای زنگ موبایل، نفس می

ای از سینه خارج کرد. دست دراز کرد و موبایل خسته

ی موبایل انداخت و با را چنگ زد. نگاهی به صفحه

اش داد و کمر دیدم نام وکیل، تکانی به هیکل خسته

ل روی گوش صاف کرد. تماس را برقرار کرد و موبای

 گذاشت.
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 سالم آقای فاتحی.-
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زد از سالن دادگاه مرد در حالی که نفس نفس می

 خارج شد.

 سالم آقای آذر.-

 خوش خبر باشی!-

 مرد به سمت پارکینگ حرکت کرد و گفت:

د. همه چیز ی اول به سود ما بوخداروشکر، جلسه-

 به نفع ما هستش!

 لبخند از ته دلی روی لب دادیار نشست.

 کشه؟خداروشکر، خداروشکر...چند جلسه طول می-

مرد موبایل را در دست جا به جا کرد و کیف را با 

 دستی دیگر چسبید.
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هنوز مشخص نیست، بستگی به قاضی داره! اما -

خب با توجه به این که وکیل خوبی گرفتن اما فکر 

 کنم بتونن کاری از پیش ببرن.ن

 اشکشون باید در بیاد، به خصوص اون کوچیکه!-

 مرد سر تکان داد و درون ماشین جا گرفت. 

قوبی سان یعحکم صدرا یعقوبی خیلی بیشتر از علی-

 احتماال باشه. 

ی من کشیده رو اون خوبه...خوبه! دردی که بچه-

 عوضی خوب باید پس بده.

 هم گذاشت و پاسخ داد: مرد به آرامی پلک روی

 نگران نباشید، همه چیز به نفع ما خواهد بود. -
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ممنونم، خیالم یکم راحت شد. روزی که حکمش -

 کشم. بیاد، بدون شک من نفس راحت می

فاتحی لبخند کمرنگی زد و دست روی فرمان 

 گذاشت. 

 ره.خواید پیش میهمه چی همون طور که می-

خداحافظی به تماسش پایان دادیار لبخند زد و با یک 

داد. امیدوار بود که همه چیز خوب پیش برود. زمین 

ای است که در حال خوردن صدرا، زیبا ترین صحنه

تواند او را به وجد بیاورد. از جا برخاست، حاضر می

نفس عمیقی گرفت، چنگی به کیف پول و سوییچ 

را ماشین زد و میزی را که آخرین با همراه با ری

 نشسته بودند را ترک کرد. پشت آن
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دانست باید روز آن روز حالش بد بود و امروز نمی

خوبی تلقی کندش یا بد! پله های چوبی را زیر پا 

 گذاشت و پایین رفت. 

رفت و تصویری از فردا در مسیر آینده پیش می

ت. قدم به قدم به سرنوشت و همراه با آینده! نداش

دانست دنیا چه خوابی دیده است اما تعبیر خواب نمی

 در ذهنش، خوش نشسته بود. 

ای شاید خیالی زیبا در قالب زندگی! شاید هم اندیشه

 مبهم در نقش خوشبختی! 
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 یطاقت نگاه به چشمان دختر را نداشت. تمام جلسه

تنها  رااز دختر گذاشت و ریامیرپارسا با نگاه گرفتن 

با لبخند تلخی، کنار امیرپارسا نشسته بود  و موهایش 

 کرد. را نوازش می

گفت که حسادت مانند خوره به دروغ نبود اگر می

جانش نشسته بود. چشمان سرخ دختر، جان مرد را 

 هدف گرفته بود.

رد کدلیل سرخی چشمانش را به هر چیزی تعبیر می 

شان. از قصد نبود پاسخ ندادن تلفن و هاال خود و رابط

اندیشید. باید به این رابطه و پیام های دختر! باید می

 کرد.آکام فکر می
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کرد و غم قلب او را هدف دخترک به پسر محبت می 

ی گرفت. لب به دندان کشید و امیرپارسا به بهانهمی

 لیوانی آب، دختر را به خارج از اتاق فرستاد. 

 ری.خوشحالم بهت-

امیرپارسا، کمر به جلو خم کرد. دستانش را به دو زانو 

 حلقه کرد و چشم ریز کرد.

بابت اون چند وقتی که نشد بیام، وقت نشد چند -

 جلسه پیش عذر بخوام.

 امیرپارسا باز به سکوت ادامه داد و دادیار افزود:

قدر پیشرفت کردم تو مدت زمان کمی انفکر نمی-

 روزهای اولی! این طور نیست؟کنی،  خیلی بهتر از 

 پسر جوان در چشمان مرد، پلک روی هم گذاشت. 
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 ممنون.-

ی کوچک را درون دادیار سر به زیر انداخت،دفترچه

 کیف انداخت و زیپ آن را کشید.

� � � � � � � 

  

812 

 تالش های خودت نتیجه بخش بود.-

 رو اذیت نکن دکتر. راری-

 ی چشمان پسر شد. مرد سر باال آورد و خیره

 رسه؟از اذیت کردنش چی بهت می-
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ی امیرپارسا درهم دادیار سکوت کرد و خطوط چهره

رفت. اخم نبود، گویی پسر از موضوعی رنج 

 کشید.می

قدر مرد نیستی که عاشقی کنی، عقب بکش و اگر ان-

 آزارش نده.

اسخی از جا برخاست. پاسخ نداد دادیار بدون هیچ پ

 برای این که جوابی نداشت برای گفتن! 

قدر مرد باش که اون دختر دو ساعت کنار من ان-

اشک نریزه از جواب ندادنت! نامرد بودن راحته! مرد 

 باش. 

دادیار به کیف روی تخت چنگ زد. نگاه بدون حسی 

 به پسر انداخت.
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ه نام عشق در ای بامیرپارسا متوجه خاموشی ستاره 

چشمان مرد شد. دیگر مثل قبل نبود که خود را به 

 نفهمی بزند. هنوز هم سایه ها بودند اما کمرنگ تر! 

آمدند اما بیشتر هنوز هم فلش بک ها به سراغش می

در مقام کابوس! خواب درستی نداشت، مگر به اجبار 

قرص خواب! هرچند که با روزهای اول قابل قیاس 

 نبود.

آورد نزدیکی بیش از حد مردان را تاب نمی هنوز هم 

 و هنوز هم گاهی حرکاتش شبیه به کودکان بود.

هایش قطرات اشک باران شدند و به سرزمین گونه 

زدند. هنوز هم حساس بود، هنوز هم لشکر غم مانند 

 تاخت. روزهای اول به جانش می
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شه نامرد و تن منو اس! یکی مینامرد بودن یه کلمه-

شه نامرد و بینه و یکی میاب خودش میزیر خو

 اشک دختر رو در میاره، بین این دوتا تفاوتی نیست.

دادیار بهت زده به پسر که اشک صورتش را خیس 

 کرده بود نگاه دوخت.

طور او را با چه کسانی مقایسه کرده بود؟ چه 

توانست او را مانند چنین افرادی ببیند؟ بغض پسر می

 ود.فایده باشک نریختن، بیشکست و تالشش برای 

 نامرد نباش، دوستت داره! -

مرد لب به دندان کشیده، نگاهش را به پسر داد. لبخند 

نشسته بر روی لبانش تبدیل به غم شد و امیرپارسا 

 هم دچار تناقض عجیب حال مرد شد.
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 خبر نداری، امیرپارسا جان. از هیچی-

 پسرت؟ مشکلت پسرته؟-

 دادیار سکوت را ترجیح داد و امیرپارسا افزود:

خوای، تموم کن که حداقل آسیب را روی نمیری-

 نبینه. 

دادیار لب به سخن گشود، غافل از این که دخترک 

تازه از راه رسیده، لیوان به دست، کنار در ایستاده 

 است. 

ین دوتا عزیز بمونی خیلی سخته. سخته! این که ب-

امیدوارم هیچ وقت چنین چیزی رو تجربه نکنی اما 
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را رو دوست دارم و تونم از پسرم بگذرم! ریمن نمی

کنم اولین باری که چنین حسی رو با یه زن تجربه می

 تونم بگذرم. اما من از پسرم نمی

امیرپارسا سکوت کرد، اخمی میان ابروهایش نشست. 

دختر به دور سرمای لیوان حلقه شدند و انگشتان 

ی مرد را در سرما به عمق جانش نشست. غم چهره

آغوش گرفت و حسرت پر قدرت خود را با باالترین 

 ی تار چشمانش نشاند. کیفیت روی پرده

تونم آکام من تو شرایط درستی نیست. نمی-

خودخواه باشم و روان پسری که هفده سال از گل 

م بریزم به خاطر احساسات تم رو بهنازک تر بهش نگف

 خودم امیرپارسا. 
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سر تکان داد. چینی روی بینی افتاد و طرح لبخندش 

 محو شد.

را رو دوست دارم اما منتظرم! منتظر یه من ری-

فرصت مناسب تا آکام رو قانع کنم. تا با خودم کنار 

بیام. آکام با واقعیت هایی رو به رو شد که سخت بود 

ت هایی که قصد نداشتم تو سن به این هضمش! واقعی

حساسی بفهمه اما متاسفانه فهمید و هنوز ترکش های 

 کنم.چند وقت پیشو دارم از تنش خارج می

را شنیده بود، امیرپارسا که واقعیت ها را از زبان ری

 سکوت کرده لب روی هم فشرد.

را پیام دادم و فقط گفتم درکم کنه! گفتم من به ری-

ره فکر کنم...حتی با آکامم کمتر حرف چند روز بذا

زنم تا یه کم...فقط یه...کم به خودم بیام.  نگفتم می
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کنم...نگفتم دوستش ندارم. فقط گفتم تمومش می

 درکم کنه تا شرایطو درست کنم.
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با آکام کمتر از یک  منی که تا به االن نهایت قهرم-

اس که باهاش سوم روز بوده، نزدیک به یه هفته

خوابم و باز رم سرکار، میام خونه و میسردم. می

فرداش همین ماجراس. به اونم گفتم...به اونم گفتم 

 خوام فکر کنم تا خودمو یکم پیدا کنم.فقط می

 نفس عمیقی گرفت و دست روی چشم کشید.

و نه قصد سوء استفاده از همین فقط...نه نامردم -

 را رو دارم.ری
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نگاهی در اتاق دلباز پسر چرخاند و دست به پهلو 

 چسباند. 

دونه شرایط زندگی منو! راستیتش این روزا را میری-

خواد فرار کنم برم یه جایی که هیچ کس دلم می

 نباشه.

ای حس مرد را با گوشت و خون امیرپارسا لحظه

 احساس کرد. 

 تونم خالی کنم...!کسی نمیحرصمو سر -

 صدایش گرفت و دو رگه شد.

کنه. یه سمت پسرمه و یه چون کسی درکم نمی-

 سمت کسی که دوستش دارم. 
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لیوان میان دستان دختر فشرده شد و بغض کرده به 

 ی دیوار تکیه زد. سینه

او نیامده بود تا دادیار را خسته تر از اینی که هست 

 کند. 

هایش بشود اما به روی زخم آمده بود تا مرهمی

 خراب کرده بود.

 مرهم نشده بود و زخم کنار زخم دیگر نهاده بود.  

م امروز من سردرگم ترین آدم روی زمینم که همه به-

ه کنگن عاشقی کن...زندگی کن و کسی فکر نمیمی

. اسکه چه بالیی سر آکامی میاد که مخالف این رابطه

برنش زیر فشار و می ذارنهمه سر آکام منت منو می

در صورتی که من فقط یه پدر معمولی بودم. آکام 

 ذارنگیش پر از درد و تنهایی! منت چیزی رو میبچه
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اش بودم.  حاال من، که من همیشه برای آکام شرمنده

 خودمم از آکام بگیر، چه بالیی سرش میاد. 

ی خود در تصویر انعکاس پنجره لبخند زد و خیره

 شد.
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امیرپارسا اولین نفری هستی که باهات درد و دل -

کنم، شاید مسخره ترین قسمت داستان این جایی می

باشه که روانشناس با مراجع درد و دل کنه...شایدم 

گیرم باعث شد که حرف بزنم حس خوبی که ازت می

 .تا حداقل خفه نشم
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نگاهش را چرخاند و در چشمان خاکستری پسر 

 تبسم کرد.

رسه به ی سردرگمی های من شاید میواقعیت همه-

 اون جا که زندگی بدون آکام برای من غیر ممکنه. 

امیرپارسا پتوی روی تن خود را کنار زد. کف پاهای 

اش را روی پارکت گذاشت و روی پا شد. سرمازده

ادیار پسر را روی پا جزو معدود دفعاتی بود که د

دید. با وجود گذراندن شرایط سخت اما قد و می

باالی روی فرم پسر انکار نکردنی بود. هرچند الغر 

شده. هرچند با روانی نابود! امیرپارسا نزدیک دادیار 

شد و مرد در سکوت او را کاوید. تفاوت سنی زیادی 

با هم نداشتند و شاید این اولین بخش از شباهت 
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میانشان بود. انگشتانش را افتاده در کنار بدن آشکار 

 درهم گره زد. 

 امشب بیا این جا، با هم بریم یه جایی!-

 دادیار چشم ریز کرد و امیرپارسا شانه باال انداخت.

بهت زیادی مدیونم...شاید این کار جواب -

داد...خودم انجام ندادم. شاید...اگر شکست 

دادم. فکر کنم بیشتر از من به خوردم، انجامش مینمی

 خوره. درد توئه روی پا می

مرد کالمی برای به زبان آوردن نداشت و امیرپارسا 

 رنگ و کوچکی روی لب آورد.لبخند کم

ذار خونه و با روپوش دادیار روپوش مشاور بودنتو ب-

آذر بیا! مطمئن باش تو این اتاق باز تو رو شبیه همون 

بینم...همونی که اگر سرپام به خاطر مشاور می
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را نبود...تو نبودی االن مرده وجودشه! شاید اگر ری

 بودم.

نفس عمیقی گرفت و خشمگین انگشتانش را بیشتر 

 در کف دست فرو برد.
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شدم مرگ تو اون بیمارستان، هر بار که بی حال می-

 دیدم. واقعی رو می

 به چشمان مملوء از تردید مرد نگاه دوخت.

ای بینمون شکل ی دوستانهدونم که نباید رابطهمی-

 بگیره اما یه شب از خود واقعیت فاصله بگیر.
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باالی چشمانش را مالش داد و زبان  دادیار مردد

 ی لپ نگه داشت. گوشه

 اما این درست نیست. -

امیرپارسا با لبخند تای ابرویی باال انداخت و 

را از در فاصله گرفت و سر صدایی پیشه کرد. ریبی

ی موج دار خود، در لیوان خیره شد. به زیر به هاله

 آشفتگی دادیار به گردن او بود! 

 ه.باشه...باش-

 ساعت ده این جا باش.-

دادیار عقب گرد کرد. در را گشود. غافلگیرانه نگاهش 

را برخورد کرد. دختر در سکوت از کنارش گذر با ری

کرد. دادیار اما ایستاد. دختر وارد اتاق شد، لیوان آب 

را به دست امیرپارسای بازگشته به روی تخت سپرد و 
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 ج شد. پلهپس از برداشتن کیف و مانتو از اتاق خار

ها را به سمت پاگرد طی کرد و پس از خداحافظی 

کوتاهی از خانه خارج شد اما با دیدن دادیار آذر، 

 ای ایستاد. تکیه داده به ماشین، لحظه

 را.ری-

دختر بدون لجبازی به مرد نگاه دوخت و دادیار با 

 خارج کردن نفسی سنگین از میان ریه هایش لب زد:

 برسونمت؟-

 ای به دویست و شش سفید خود زد.اشارهرا ری

 ماشین آوردم.-

سپس بدون هیچ حسی، قدمی سمت ماشین برداشت. 

میان راه ایستاد. شال روی شانه افتاد و باد موهایی را 
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که خدای دوم دادیار شده بودند را به بازی درآورد. 

ی دختر را بلعید و آخ نگاه دادیار موهای فر شده

ی موهایش زیباست. قدر فر شدهچهگفت که کاش می

های طوفانی موهای دختر غرق توانست میان موجمی

 شود و در همان میان تن به جان او بسپارد.

� � � � � � � 

  

817 

تاب قدم برداشت و پشت دختر ایستاد. مقابل او بی

شد. پیش روی ظاهر میبود. مقابل دختر مردی دیگر 

را تاب و توانی نداشت و گمشده به دنبال یک ری

آغوش بود. نگاه دختر به مقابل بود و نگاه مرد به 

ی دختر خرمایی های دوست داشتنی. شانه به شانه
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ای کنار زده شد و خاکستری ی پنجرهایستاد. پرده

ای به تماشایشان نشست. شانه به شانه، های رنج دیده

قدم، در امتداد خیابان ایستادند. مرد چهارشانه  قدم به

های ظریف دختر ایستاد و دنیا در پیچ و به پشت شانه

 تاب گیسوان دختر خالصه شد. 

مگه خودت نخواستی درکت کنم؟ پس چرا میای -

 دنبالم؟

بغض نشسته در صدای دختر، تیر شد و در مغز مرد 

فرو رفت. چهره درهم فرو رفت.دست روی شقیقه 

 شست اما نگاهش  از روی دختر کنار نرفت.ن

 رو نگیر.-

 را بازنگشت. او گفت اما ری

 قهری؟-
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لبان آغشته به رژ درون دهان کشیده شدند و طعم 

 توت فرنگی رژ میان دهان دختر پیچید.

 ام؟مگه بچه-

 پس چرا رو برگردوندی؟-

طاقت نیاورد و چرخید. موهایش همراه با خود در 

پیچ در پیچی مقابل چشمان سبز هوا چرخید و تار 

افتاد و مژه های پر پشت خوابیده بر بالین چشمان 

 دختر را به نمایش کشاند.

 برگشتم...حاال بگو.-

 حرفی ندارم.-

 شانه باال انداخت و لب روی هم فشرد.
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م. شه بیدارم کنی؟ خستهرا...میحرفی ندارم ری-

 شه هشیارم کنی؟می

دنیایش را به آتش  را سکوت کرد و چشمان مردری

قدر دوست داشتنی نبود. اما خستگی کشاند. کاش ان

بزرگترین شعار نگاه سیاه مرد شده بود. این را به 

 کرد. با نگاه خسته به خوبی آشنا بود.خوبی درک می
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بیداری دادیار...اما تونم بیدارت کنم...تو من نمی-

ره به تونه از بین ببره. بهتخستگی نگاهتو فقط آکام می

 آکام وقت بدیم تا تصمیم درستو بگیره.

 ی دردناک مرد ایستاد.چرخید که برود اما با جمله
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رضه ام عتونم به دستت بیارم؟ بیام که نمیبی عرضه-

 تونم حال خراب آکامو خوب بکنم؟که نمی

هم گذاشت اما در نهایت با خارج را پلک روی ری

کردن نفسی خشمگین سمت مرد چرخید و با 

 سرزنش به جان او تاخت.

بس نیست؟ بس نیست مقصر دونستن خودت؟ بس -

 قدر توقع از خودت؟نیست ان

موهایش جلو چشم هایش افتاد و صدا باال برد. کالغ 

باالب سرشان به پرواز درآمد و گرد بدیمنی به 

 ت. سرشان فرو ریخ

ای که حال من عرضهای! بیعرضهآره دادیار تو بی-

ای که عرضهای که آکام غمگین! بیعرضهاینه! بی

ای که نگاهت عرضهصدرا آکامو زده...بی



 

Romanzo_o 3146 

ای که سیزده سالگی ازدواج عرضهاس...بیخسته

ی ای که گذاشتی یه پسر بچهعرضهکردی...بی

کوچولو پا تو این دنیای نحس بذاره. 

 ای.عرضهای...بیعرضهای...بیعرضهبی

های لرزان و عصیان زده یک نفس گفت  و با مردمک

مقابل مرد درآمد. نفس نفس زد و چشمان به خون 

 ی دادیار به زیر افتاد.نشسته

حاال درست شد؟ همه چی گل و بلبل شد دادیار؟ -

 شه؟تو خودت رو مقصر بدونی همه چیز درست می

ر خم کرد و نگاه در نگاه سرخ خود را جلو کشاند. س

 مرد داد. 

خوای خودتو آزار بدی؟ نفست بس کن تا کی می-

 بره؟ دونی نفس چند نفر میببره می



 

Romanzo_o 3147 

ی مرد را های کوچکش  محل سینهخشمگین مشت

 نشان گرفتند و او را به عقب هل داد.

من به درک! من بود و نبودم مهم نیست. به پسرت -

زنه ستاره ها ازت حرف می فکر کن! به اون که وقتی

بال درمیارن تو نگاهش! به اون که از وقتی دیدمش و 

راجع به توئه احمق باهاش حرف زدم یه لحظه 

ره کنار. از خودم تصویر چشماش از جلو چشمام نمی

 بدم میاد که به خاطر داشتن توئه احمق آزارش دادم.
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ی به درد ی مرد کوبید و توجهمحکم روی سینه

پیچیده در استخوان انگشت نکرد.  چشم درشت کرد 
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و با غضب تار موهای افتاده مقابل چشمانش را پشت 

 گوش فرستاد.

ار کدونی! چیدادیار تویی که فقط خودتو مقصر می-

 مونم.کردی که نکردی؟ من منتظر میباید می

بریده قدمی به عقب برداشت و به سختی جلوی نفس 

بغضش ایستاد و دیواری از سنگ های سفت و سخت 

 را با درد مقابل آن چید.

با آکام حرف بزن، اونو راضیش کن! من منتظرت -

 مونم به خدا.می

دست باال آورد و این بار مسیر دستش را سمت 

 ی پر تپش مرد کشاند.سینه
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یت بشه...هر کیم به کنی عزیز من! چیزسکته می-

گرده. چیزیت بشه منم زندگی برگرده، پسرت بر نمی

 میرم. نکن با خودت! با ما این کارو نکن دادیار. می

جلوتر رفت و ناغافل دستانش را دور کمر مرد حلقه 

 کرد و با صدایی زینت داده شده به بغض، لب زد:

انگاری این کوچه ساخته شده تا ما با هم آشتی -

 کنیم.

ادیار در سکوت اما با سیبک گلویی که شتاب زده، د

 ی دختر تکیه زد ورفت، سر به شانهباال و پایین می

 ی دختر فشرد. چشمانش را روی استخوان ترقوه

شد اگر یک بار هم زن حامی مرد شود؟ دنیا به چه می

رسید؟ اما آغوش ظریف و لطیف زن تنها آخر می

دون توجه به توانست بجایی بود که یک مرد می



 

Romanzo_o 3150 

غرورش، چشم ببندد و اشک بریزد.  دادیار آغوش 

 مادر نداشت اما آغوش خواهر داشت.

آغوش آفرین را در اوج نوجوانی نداشت اما در  

بزرگسالی فرو رفته در آغوش زنی جوان اشک 

 ریخت.می

بود. شاید خوشبختی  شاید خوشبختی همین لحظه 

کند و میدر همین حوالی رقصان قایم موشک بازی 

 نیازی به دویدن و یافتنش در دور دست ها نباشد. 

شاید عشق کنار نبض گردنی خوابیده باشد...شاید 

عشق پشت سر میان چشمانی به شبنم نشسته باشد و 

به جای دویدن تنها نیاز به چرخیدن و فرو کردن سر 

 میان عطر موهایش باشد.
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هایش فرو ریخت و بینی موهای دختر روی شانه

دادیار به تقالی گرفتن بوی شامپوی دختر به جنبش 

درآمد. امواج موهای دختر برای غرق شدن در دریای 

 کرانش کافی بود.بی

دختر را دوست داشت. به خود، پیش خود و در قلب  

بضش به خود به اعتراف عشق دختر زبان گشود. ن

لبخند دختر بند شده بود و دیگر قلبش برای فردی 

تپید و این تپش را مدیون عشق دیگر جز پسرش می

 را بود.  و جسارت ری

 اش رویدستانش به دور کمر دختر حلقه شد و بوسه

 نبض گردن او را نشان گرفت. 
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دختر مات نگاهش درختان کمر خم کرده و درهم 

راند و شاهرگش نبض زد. را از نظر گذ ی کوچهتنیده

هایش به جریان درآمد و نبض خون در میان رگ

عاشقی شروع به نواختن کرد. مرد لبانش را به 

 ی دختر چسباند و اندیشید. شقیقه

گفت! این کوچه به وجود آمده را درست میشاید ری

 های نابشان را به وجود بیاورد.بود تا عاشقانه

ه شان را بکه صمیمیت ایبرای باری دیگر میان کوچه 

هم گره زده بود، عشق شروع به نواختن کرد. شاید آن 

شدند که مردی از روزگار پر لحظه همه باید شاهد می

 از غم دیروز به روزگار عاشق امروز سالم کرده بود. 
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را سر روی سر و موهای مرد خم کرد و چسباند. ری

ی خود شد و موهایش آبشار  سر خوابیده بر شانه

 غض کرده مقابل را کاوید.ب

! عاشقی بدتر از عاشقی هم زهر بود و هم پادزهر 

 اعتیاد بود.

اعتیادی که ترکش همراه با مرگ قدرت نمایی 

 کرد.می

. خود را به آغوش مرد سپرد و زیر لب چشم بست 

 زمزمه کرد:

 پیشم بشین درد دالتو میخرم

 میشم پناهت غصه هات مال خودم

 با من مدارا کن که بد عاشق شدم 
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 چشمات قرارم رو گرفت از من

 به من رحم کن بهم خیره نشو اصال 

 موهات رنگ دنیای منه 

 روی موهات رد دستای منه 

 تو میتونی منو آرومم کنی

  من نبضم با لبخند تو میزنه
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ای پارک کرد و منتظر ماند. به اشین را گوشهم

در ی دایی حیابوالفضل سپرده بود که آکام را به خانه

ا ی تنهای خود را رهببرد تا کمی وقت بگذراند و پیله
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. پسرک این روزها زیادی در خود بود و کم کند

گفت. جان او همانند جان دادیار خسته بود سخن می

ر شان. نفسش را پبین دیو فاصله واجب ترین  نیازمن

 صدا خارج کرد و 

پیامکی برای امیرپارسا فرستاد. از فکر کردن به خود و 

اش عاجز بود.منتظر پشت سر به صندلی تکیه زندگی

زد. سنگین بود همانند جسم و روح امیر پارسا که با 

 شنیدن صدای پیامک

ی ی موبایل انداخت و خود را به لبهنگاهی به صفحه

ند اما دست به موبایل نزد. هنوز با آن غریبه تخت کشا

 ای به لمس آن نداشت.بود. عالقه

های پاهایش ی انگشتزبان در دهان چرخاند و خیره

در فکر فرو رفت. آماده نبود برای رفتن به مکانی که 
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خاطر رها قولش را به مرد داده بود. روی هوا و به

هاد داده را پیشنهای خود و او بر سر ریشدن از تنش

بود و حال قدم برداشتن از سینه خیز رفتن در میدان 

 مین سخت تر بود.

اش کشید و کالفه دست روی ته ریش تازه درآمده

 سر به زیر انداخت. 

های دوست هایش مقابل خاکستریتار تار شکالتی

ها پر قدرت بازگشتند. خود اش افتاد و سایهداشتنی

وجدان بود ی بیزیر دست و پای انسان ها  کسشبی

های و ناله زد. تقال کرد اما خون مقابل چشم

 وجدان آن ها را گرفته بود.بی

اش شد و دستانش شتاب زده چنگ موهای کوتاه شده

بغض پر قدرت سمت گلویش هجوم آورد. آن شب، 
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هایی که نام انسان برایشان زیادی بدقواره بود آن انسان

 شد. اش فراموشش نمیو تن برهنه

دستش پایین آمد و ملحفه را به چنگ کشید و دست 

ی قرص کشید. سر تکان دیگر را لرزان سمت بسته

داد و تالش کرد تا فکر نکند تا حواسش را از آن 

سانحه، از آن عذاب پرت کند. مرد پایین منتظرش بود 

یگر ها را دها در کمینش نشسته بودند. خیابانو خیابان

 بل نبود!دوست نداشت. دیگر مانند ق

پلک روی هم گذاشت و قرصی را میان انگشتان 

 اش برد.رنگ شدههای بیمرتعشش سمت لب

 هایش را به دندان کشید.قرص را بلعید و لب
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ی رحمانهپلک روی هم فشرد و قطره اشکی مسیر بی

شرت خاکستری افتاد. روی تیگونه را طی کرد و 

 دست روی ران پا کشید و برخاست. 

کرد از این راه هرچند سخت! باید قبول باید گذر می

های خود به کرد که تنش به لذت دست همجنسمی

 شد. قهقرا رفته بود و دیگر اوی سابق نمی

قدم بلندی سمت کمد لباس برداشت. جین سیاهی 

رگی کرمی را شرت لش سایز بزهمراه با سویی

درآورد و تن زد. کاله کپی روی سر گذاشت و پشت 

روی سر گذاشت و به ناچار   شرتبه آن کاله سویی

 موبایلش را از روی تخت چنگ زد.
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هایش! با شد با تمام بانی آن روزباید رو به رو می

تمام کسانی که به این روز انداختنش و خندیدند. با 

سرش آمده اما بدون تمام کسانی که فهمیدند چه به 

 ش کردند. توجه له

سمت در رفت اما میان راه چرخید. سوییچ ماشین 

روی میز به او دهان کجی کرد و تمام خاطرات را مو 

 تر باشد. خواست قویبه مو یادش آورد. اما او می

های سنگینش را سمت سوییچ برداشت و آن را قدم

هایش پنهان کرد و تک به تک میان انگشت

هایش بغض را مهمان گلویش کرد. او این نبود، هخند

هایش این انسان درهم شکسته نبود. انگشت

 و سوییچ در کف دست فرو رفت.  فشرد  را
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هایش را سوی در برداشت و به یاد نیاورد از قدم

آخرین باری که پشت فرمان نشست و کورس داد 

 قدر گذشته است.چه

ار چه زمانی در را گشود و به یاد نیاورد آخرین ب

 خودخواسته از خانه خارج شده است. 

ها را پایین رفت و به یاد نیاورد آخرین بار چه پله

 زمانی از ته دل خندیده است.

هایش توجه پدر و مادر که مانند همیشه با صدای قدم

 با عشق در آغوش یک دیگر بودند، به او جلب شد. 

 امیر کجا بابا؟-

گهانی زن، ناخودآگاه تعجب زن و مرد و برخاستن نا

 بود. 
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 رفت وزمانی بدون اجازه هر ساعتی از شب بیرون می

کسی سوالی بابت کجا بودن و کجا رفتنش 

 پرسید.نمی

 به اشتباه خود باخته بود و حال دیگر مانند قبل نبود.

های پرپشت با نگاهش را از مسیر دیگر گرفت و مژه

 .یک بار پلک زدن روی چشمانش سایه انداختند

 بیرون.-

توکلی بزرگ با نگرانی برخاست. دیگر طاقت زمین 

 خوردن امیرپارسا را نداشت. 

 خیر باشه، کجا؟-
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شاید بهتر باشه بگی کجا که خبری ازت نشد حداقل -

بیایم از زیر دست و پای اونایی که بهت تجاوز 

 کنن بکشیمت بیرون.می

ی پسرش و زبان زن چهره درهم کرده، مات چهره

 نیش دار او شد. 

پسری که زمانی نه چندان دور لبخند عضو جدا 

 اش بود.نشدنی چهره

 پارسا بابا من کی اینو گفتم؟-

 امیرپارسا نگاه گرفت و مرد لبخند زد.
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شی. ما دلمون نگرانتیم بابا! تازه داری رو پا می-

دونی چقدر خوشحالیم که خواد. نمیهاتو میخنده

 خوای بری بیرون.بینیم سرپایی و تازه میمی

 از موضعش پایین آمد و در چشمان پدر خیره شد.

 رم بیرون.با دادیار می-

ای سکوت کرده به نام جدیدی که پسر مرد لحظه

 آورد اندیشید و ناگهان متعجب و شوک زده خندید.

 روانشناست؟-

سا که بیش از حد سخن گفته بود، تنها پلک امیرپار

 روی هم گذاشت.

 برو بابا، برو مراقب خودت باش.-
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امیرپارسا خواست عقب گرد کند اما با فرو رفتن 

اش، نگاهش فردی و قرار گرفتن سری به روی سینه

 را به زیر راند و با مادر مواجه شد. 

 مامان.-

 لب زد و دستان زن به دور کمر پسر حلقه شد.

 جانم پسرم، خداروشکر سرپایی! خداروشکر پسرم.-

ی لبخند نزد اما دست روی کمر او گذاشت و بوسه

 زن زیر گلوی پسرش را نشان گرفت. 

مرد دست روی بازوی زن گذاشت و با عشق مانند 

 همیشه لب زد:

 شه.عزیزم، دیرش می-
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زن عقب کشید و امیرپارسا بدون هیچ سخنی خانه را 

 پارکینگ حرکت کرد.ترک کرد و سمت 

دادیار کالفه و خسته با نوک کفش روی زمین ضرب 

گرفت و دست به سینه خانه را تماشا کرد که ناگهان 

در پارکینگ باز شد و پورشه با ابهت خاص خود 

کنان خارج شد. تای ابرو باال فرستاد و تکیه از غرش

ای که را و خانهماشین گرفت. طبق توضیحات ری

آن ساکن بودند، بیش از این انتظار توکلی ها در 

رفت. پارسا کروک ماشین را گشود و دادیار با نمی

 خنده سر تکان داد.

� � � � � � � 

  

804 



 

Romanzo_o 3166 

 وایسا ماشینو پارک کنم.-

امیرپارسا سکوت کرده نگاهش را به مقابل داد و 

 ک کرد.ای پاردادیار ماشین گوشه

پیاده شد و سمت ماشین امیرپارسا حرکت کرد و 

وخالی روی صندلی ماشین جا گرفت. برای خشک

 نبودن فضا تبسم زد و گفت:

 چه ماشینی!-

نگاهی در ماشین چرخاند و لبخند کمرنگی روی لبان 

ها و امیرپارسا نشست. مرد کنارش قد یک دنیا با رفیق

 او چرخانددوستانش تفاوت داشت. نیم نگاهی سمت 

و تیپ اسپرتش را از نظر گذارند. در جلسات همیشه 

دید و حال با هودی و های رسمی او را میبا لباس

 آمد.تر به نظر میشلوار جین جوان
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خوام ببرمت یه جایی که شاید از ظاهرش می-

 خوشت نیاد ولی قطعا باطنش رو دوس داری.

دال روی پدادیار پرسشگر او را نگاه کرد و امیرپاسا پا 

گاز فشرد. اینکه چند تیر چراغ برق، چند درخت و یا 

یاد یاد نداشت اما بهچند چراغ قرمز را گذراندند به

داشت که مدام با امیرپارسا سخن گفت تا در این 

تاریکی  به گذشته فکر نکند. ذهن او را منحرف کرد 

و حتی آن لحظه هم نتوانست از مسئولیتش دست 

ز امشب که قانون شکنی کرده خواست ابکشد. نمی

وعشرت پرداخت چیزی بود و با مراجع خود عیش

ای سیاه روز ذهن کشید تا یاد بیاورد. در نهایت پردهبه

 چیزی به یاد نیاورد.

 رسیدیم.-
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دادیار به تاریکی اطراف و تک نور سبز تابلو نگاه 

کرد. نام رنگی )باشگاه فایتر( تنها چیزی بود که کوچه 

کرد و نگاه دادیار را متعجب. روشن می بست رابن

هایش را ردیف کرد و امیرپارسا بدون جواب، سوال

ی سکوت گرفت. شاید هم آن تکه گوشت روزه

درون دهانش از شدت عذاب به سخن گفتن 

 نچرخید.

 خوای جوابم رو بدی؟نمی-

امیر پاسا دست درون جیب فرو برد و کلید را لمس 

یک کلید داشتند و کرد. اعضای مخصوص هرکدام 

های این باشگاه شبانه بود امیرپارسا روزی از ستون

 قدر دائمی. همان
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کلید را در قفل فرو کرد و دستش لرزید. توان 

کمکش رفت و چرخاندن آن را نداشت. دادیار به

را روی دست خود حس   همین که گرمای دست او

کرد فورا عقب کشید و عرق سرد روی تنش نشست. 

اش آورد و  روی پلک لرزان اما عرق کرده دست باال

 کشید.

 خوام حالت بد شه.بیا برگردیم. نمی-

امیر پارسا اعتنا نکرد و باالخره باز دست به کلید برد 

 و آن  را چرخاند. در باز شد و داالن نمایان. 

 باریک بود و تاریک.
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هایی از گذشته که مغز امیرپارسا دراز و کشیده قد کرم

رقصیدند و صدای خوردند و روی ذهنش میرا می

ی دردوالتماس و قهقهه را پراکنده می کردند. ناله

هایی را که هیچ کس نشنید. همان ضجه همان ناله

 تفاوت از کنارش عبور کردند.هایی را که بی

راهی کرد. خود پشت سر او  پلک بست و دادیار را

وقرمز رفت و در را بست. از انتهای داالن نورهای آبی

کردند و درهم تنیده و رقصان به چشم برخورد می

صدای موزیک کر کننده فضا را در آغوش گرفته بود. 

های دورگه . باشگاه را ها بودند و اندک ایرانیآلمانی

ند و های یکشنبه کالب کرده بودهمانند تمام شب

لولیدند. حتی کسی ومخمور در آغوش هم میمست

 متوجه آمدن امیرپارسا و دادیار نشده بود.
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 اینجا کجاست؟-

امیرپارسا همچنان سکوت پیشه کرد و دادیار متعجب 

ی استریپ وسط ی مقابل را تماشا کرد . میلهصحنه

میدان بود و با آن مسابقه گذاشته بودند، هرکه 

 ی برود، دختری که درون جعبهتوانست از آن باالمی

د. شای روی نوک آن بود تا صبح نصیب او میشیشه

شد و مرد بود که هجوم پول بود که شرط بسته می

 برد به میله.می

امیرپارسا هم روزی از آن دسته افرادی بود که پشت 

بر  بست وایستاد، پول شرط میی حفاظ میله میدایره

اند. انتها برسخود را به کشید تاسر دوستش فریاد می

اما امروز از این صحنه بیزار بود. شاید همان ها بودند 

را چه گونه او را پاک که امروز حالش این بود. ری
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دانستند. با تنفر نگاه از صحنه گرفت. انزجار سر تا می

 پای خود را گرفته بود.

اوهم مانند آن هایی که تنش را بلعیده بودند نجس 

هیچ وقت در چنین مکان هایی دست  بود. حتی اگر

 به زنی نزده باشد اما باز هم کثیف بود.

 را هم اینجا میاوردی؟ری-

امیرپارسا مسیر زیر زمین را در پیش گرفت و صداها 

اش بهت زده فریاد خوابیدند. دادیار با گرفتن شانه

کرد. باورش کشید. تصورش هم حالش را بد می

اش تر مورد عالقهسخت بود که مرد کنارش پای دخ

را به چنین فسادی کشانده باشد. فریادش در آن صدا 

 بیشتر شبیه به عربده بود.
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 باتوام.-

خواست. زاده شدن خشم نهان که ابتدا در همین را می

لد ها و پاها متوچشم سپس در گلو و بعدها در دست

 شد. می

قدر. اما یه روزی منم یه شرفم ولی نه اننه. بی-

چی  هرکثافت مثل اینا بودم...شایدم هستم. حقم بود..

 سرم اومد حقم بود

دادیار بهت زده ماند! روح پسر  خراب تر از آن چه 

 کرد بود.که او گمان می
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دوباره همان کلید را  در قفل آن چرخاند و در 

. کمر خم کرد تا از ارتفاع کوچک مقابل را گشود

کوچک آن عبور کند. دادیارهم با خیال نسبتا آسوده  

اما عذاب وجدان شدیدی نسبت به امیرپارسا پشتبند 

. هنوز هم شوک زده بود. کسی از این او وارد شد

حال پسر نگفته بود. حتی خود امیرپارسا! مردی با 

 ها، موهای بلوند پشت سر بسته،هیکل چندبرابر آن

پوستی نقش بسته با تتوهای بسیار و رنگی، ابروی 

زد و شکسته به دیوارهای پوشیده شده با ابر مشت می

کشید. دادیار جایی برای تعجب بیشتر فریاد می

نداشت. یک اتاق بزرگ با جایگاهی برای تماشاگران 

که مقابل آن سیف قرارداده بودند و رینگی بزرگ در 

وار کوچک که تمام ترین بخش اتاق. یک دیمرکزی
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پوشیده شده بود و مردی که تنها مشت داشت و 

 فریاد.

 بک.هی، گنده-

مرد ایستاد و قطرات عرق چکه کردند. با دیدن 

هایش برق زدند اما از جلو آمدن امیرپارسا چشم

دانست و اجتناب ورزید. حال و وضعیت او را می

 خواست بدترش کند.نمی

 خوش اومدی.-

ی او رنگی زد و دادیار مات لهجهلبخند کمامیرپارسا 

 شد.

 مبارزه یا خالی شدن؟-
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امیر پارسا به سقف نگاه کرد و سر خم کرد و مرد 

بدون حرف اهرم را پایین کشید. جسمی بزرگ که 

ی انسان بود از سقف با زنجیر بلند خود همانند باالتنه

پایین آمد و دادیار رقص کیسه بوکس آدمک شکل را 

 رینگ دید.میان 
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خورم اگه مبارزه خواست من هستم. فقط ضربه می-

 زنم.نمی

امیر پارسا سر تکان داد و مرد با نام رفاقت اطاعات 

ها گذاشت و قبل از ها را برای آنامر کرد. دستکش

 رفتن گفت:
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بود. نخواستیم مرور گذشته  دلمون برات تنگ شده-

اذیتت کنه دور شدیم تا دور بشه ازت هرچی بود. 

ولی قول بده هر وقت خوب شدی بیای تا چشامون 

 رو فرشت کنیم. 

از در پشت جایگاه هواداران خارج شد و حتی اجازه  

 نداد دادیار به او سالم کند. 

حس درحالی که با ذهن خود جدال امیرپارسا بی

 ینگ اشاره زد و دادیار مستاصل وارد شد.کرد به رمی

..هر فحش بده. حاال خشمت رو خالی کن...داد بزن.-

 کاری دوست داری بکن.

ها دید و نفس حبس کرد. خیس از دادیار دستکش

ها را دادند اما آنعرق بودند و بوی ترشیدگی می

 پوشید.
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به آدمک خیره شد و چهره صدرا را جای آن دید.  

 چهره علیسان را دید.مشت زد و 

مشت زد و چهره پدرش را دید. مشت زد و چهره  

صابر را دید. مشت زد و چهره سجاد را دید. 

 هایش ایستادند. دست

زحمت کشید. هایش را بهزد و انگشتنفس مینفس

 ی سجاد را لمس کند.خواست چهرهمی

 زیادی مظلومی سجاد.-

 اد.سجاد محو شد و مجددا نوبت را به صدرا د

امان نداد. مشت کوباند وترکید، مشت کوبید و نعره  

 کشید.
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لعنت به زندگیت دادیار که اولش رنج بود آخرشم -

 شرف؟. این زندگیه تو داری بیغمباد

های دستش از زیر دستکش درد مشت کوباند و سیکن

 گرفتند.

 تف توی دل من که این عاقبتشه.-

های دن تکانهای بعدی را زد و امیرپارسا با دیمشت

 شدید آدمک و  زنجیره لب فشرده  پلک بست.

 خوامرا رو باید ول کنم، میخوام با آکام باشم ریمی-

گیره. چه را باشم فکر رفتن آکام جونمو میبا ری

غلطی کنم من که  خدارو خوش بیاد؟ چه غلطی کنم 

کار سجاد کوچولو؟ تو که عاقل تر بودی بگو چی

 کنم.
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ابر را دید. چیزی به جز او روی این بار چهره ص 

 .صورت آدمک نبود
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 کوباند.دید و مشت میمی

سالگی نشستم سر سفره عقد؟ گناهم چی بود سیزده-

چه گناهی داشتم آخه صابر ها؟ چرا نجاتم ندادی 

 لعنتی؟ مگه برادرم نبودی؟

کوباند و چهره پدر خودنمایی کرد با نیشخند  مشت

 کریه و دست همیشه مشتش.
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دستت بشکنه بابا که همه وجودمو شکستی. از همه -

 تر قلب و روحمو. ازت متنفرم عوضی!مهم

 هایش گذاشت. امیرپارسا شنید و ایرپاد را درون گوش

کرد. در عذاب داشت او هم باید ذهن را خاموش می

 تی اوهم احساس مرگ داشت.مقابل حال مرد ح

 به مرد مقابل زیادی مدیون بود. 

چرا عاشق شدم؟ چرا بدبخت شدم؟ چرا بدبختم -

کردید آخه که نتونم زندگی کنم؟ نتونم عاشق 

 هام باشم.بشم...نتونم مثل هم سن و سال

ای جای خود را به تمام چهره آکام برای لحظه

 ها داد و دادیار ایستاد.چهره
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به صورتش خورد و دادیار او را در  آدمک محکم 

 آغوش گرفت. همه آری اما جانش نه! پسرکش نه!

تو نه آکام. تو بهترین بخش زندگی من بودی و -

 هستی. تو خوشبختی مطلقی برام عشق بابایی.

ها رها شد. صدای موزیک باال آدمک از میان دستکش

بود اما از میان موزیک پیچیده در گوش هم درد مرد 

ی ید و دنیای نامرد را نفرین کرد. دادیار چهرهرا شن

 صدرا را جای صورت او کوباند.

پدر؟ لعنت به توئه پدرسگ. گناه آفرین چی بود بی-

کردی عوضی؟ اون مثل آفرین رو چرا باید قربانی می

یه برگ سبز لطیف و پاک بود. قشنگ بود. معصوم 

 بود.
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 نچهره غمگین آفرین را دید و بغضش شکست. آفری

ی او را ندیده بود. همیشه غمگین بود. هرگز خنده

هم دوخته و های بهتنها چیزی که از او داشت لب

 های مهربان بود.چشم

 مون بهت ظلم کردیم.آفرین همه-

مشت زد و توان از وجودش رفت. پای آدمک زانو زد 

های او بود و کش هایش بر شانهاما هنوز دست

قدم برنداشت. باید خالی  آمدند. امیرپارسا قدم ازمی

 شد.می

خواد برگردم به بچگیم، لقمه نون پنیر بگیرم دلم می-

 و درس بخونم. کتک نخورم . سر سفره عقد نشینم.

هایش همراه به عرقش وپا شد و اشکچهار دست

 کف رینگ ریخت.
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 گناهم چی بود که مثل آدم زندگی نکردم؟-

 کم کش آمد و کف رینگ روی کمر خم شد وکم

هایش خیس بودند و چرک. سجده کرد. تمام لباس

 سوختند.هایش از فرط گریه میچشم

شه؟ کاش بمیرم اگه پایان بمیرم همه چی خوب می-

 تاریکی و شروع نوره.
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روی زمین در خود جمع شد و بلندبلند گریه کرد. 

توانست خود را رها کند. آزادی داشت اما نمیحس 

رهایی سهم او نبود. رهایی برای او نبود. امیرپارسا 

 ایرپادها را از گوش درآورد و پلک باز کرد.
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 خیره به دادیار مات ماند.  

گونه دانست چهنگاهش از روی ترحم نبود، اما نمی

 توانند این گونه ظالم باشند!پدر و مادری می

ه که برایش پیش آمد، پدرش سمتی از او هر چ 

اش ایستاد و مادر سمتی دیگر. کالفه دست به شانه

 اش کشید. پیشانی عرق کرده

سالنه خود را به اهرم رساند. آن را پایین پرید و سالنه

باال زد و آدمک را به جایگاه قبلی بازگرداند. دست 

های ی رینگ، از روی طنابدرون جیب فروبرد و لبه

 .رد شد و باالی سر دادیار ایستادآن 

زد و امیرپارسا دلش به حال خود و نفس میمرد نفس

 سوخت.او می
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ی مرد گذاشت و دادیار کف رینگ به دست بر شانه 

کمر افتاد و بلند بلند نفس گرفت. او رو به سقف 

 چشم بست و امیرپارسا کنارش نشست.

 خالی شدی؟-

مچ دستش را گرفت.  دادیار سر تکان داد و امیر پارسا

دادیار را از حصار  را باز کرد و دست چسب دستکش

 دستکش درآورد.

 هات رو نشنیدم.خیالت راحت حرف-

دست دیگر را گرفت و آن را هم از شر دستکش 

های مرد خیس بودند همانند تمام .دستخالص کرد

 تنش!
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یه جاهای نیازه خودمون رو خالی کنیم و نریزم توی -

البته منم ریختم. ریختم و تا به خودم اومدم خودمون...

 ی تیمارستان بودم.گوشه

 من قد سی و چندسال پرم.-

اش گر دست امیرپارسا را گرفت و نشست. سینه

سوخت و غم ها را خاکستر سوخت، میگرفته می

اش و تمام وجودش برای ذره ای آرامش کرد. سینهمی

 سوخت.می

وی دور تند و از خواد زندگیم رو بزنم ردلم می-

 اینجا بگذرم.
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 دوست داری به کجا برسی؟-

را ولی به یه صحنه که خودم باشم و آکام و ری-

 شه.دونم نمیمی

دوباره کف رینگ دراز کشید و امیرپارسا او را عمیق 

 تماشا کرد.

صداها و تصاویر در ذهنش باز جان گرفته بودند و  

ی پر از گریه و آه و درد خود در سرش به گذشته

تصویر درآمد. پلک فشرد و چهره جمع کرد. کاش او 

اش را پاک کند. دیگر توانست حافظههم می

خواست صدای دادوفریادهای خودش را در نمی

خواست صدای پر از شهوت ذهنش بشنود. نمی

نامید را بشنود.  یا به تماشای را که دوست می کسانی

نمایش گذشته بنشیند. عاجز و خسته او هم کنار 
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های عمیقی که برای حفظ دادیار درازکشید و با نفس

 کشید به سقف خیره شد.آرامش می

 باید به یه روانشناس دیگه ارجاعت بدم.-

های روی امیر پارسا ابرو در هم کشاند و عرق

ا پاک کرد. فکر  نزدیکی به شخص دیگر اس رپیشانی

هایش را بدون اراده مغز او را دچار اختالل و واکنش

خواست از دردش به خواست...دیگر نمیکرد. نمیمی

کسی دیگر بگوید. دیگر نه جانش، نه ذهنش کشش 

 نداشت. دیگر نه! 

 چرا؟ -

دادیار دست روی سینه گذاشت و اوهم به سقف و 

رقصید  زل مه داربست و فلز میآدمکی که میان آن ه

 زد.
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خالف قوانینه که روانشناس به مراجع نزدیک -

بشه...نباید ارتباط دوستانه به وجود بیاد. درمان دچار 

 .شهاختالل می

هایش را پشت سر خیز شد و دستامیرپارسا نیم

ها تکیه داد و نگاه از باالی خود ستون تن  کرد. به آن

 را به دادیار انداخت.

 کنی....این کارو نمیمن نزدیک تو شدم...این-

امیرپارسا آرامش خود را از دست داد و بند بند 

 انگشتانش روی تشک درهم گره خوردند.
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دست آورده بود، دادیار که حال آرامش خود را به

 نشست و گفت:

ای نیست خالف قانون عمل کردم. این درست چاره-

 زنم این طوری.نیست. من به تو ضربه می

امیرپارسا هم کامل نشست و دست روی نبض گردن 

 کشید.

من خودم خواستم. لزومی نداره منو ارجاع بدی -

شم گیرم و نابود میدونی ارتباط نمیچون می

نتی من خوام از دردام بگم. لعدوباره...من دیگه نمی

بینم. تازه شم...تازه دارم دنیا رو میتازه دارم روپا می

 صداهای سرم رو به خاموشی رفته.

تازه سایه ها خاموش شدن...که هنوزم خودت 

 کنم پسشون بزنم.دونی  با قدرت میان اما سعی میمی
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 ناخودآگاه به یقه دادیار چنگ زد و فریاد کشید:

توروخدا. من دیگه خوای دوباره نابود بشم؟ نکن می-

 نمی خوام برگردم بیمارستان.

های او گذاشت. دادیار ترسیده  دست روی دست

سفیدی چشمانش سرخ شده بود و موهایش درون 

های پیشانی هم نشان از صورتش ریخته شد. رگ

داد. ترسید و از ارجاع دادن فشار و  حمله عصبی می

دانست که حق با اوست. او پشیمان شد. می

وانست ارتباط بگیرد و عمال تمام تالششان پوچ تنمی

 شد.می

...باشه آروم باش. قرار نیست دوباره به حال باشه-

ذارم چنین اتفاقی بیفته. پس باید قبل برگردی.  نمی

قول بدی توی اتاق مشاوره من روانشناس باشم تو 
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 ی مشاور ومراجع و کوچکترین صمیمیتی  جز رابطه

ه پارسا؟ هیچی از زندگی من مراجع نباشه، باش

 گی! باشه؟را نمیگی...هیچی از رینمی

کمی آرام شد و یقه دادیار را رها کرد. دست پشت 

ی اش کشید و  صدای حنجرههای عرق کردهپلک

 لرزانش را به گوش دادیار رساند.

 قول.-

جورایی دوست را بودی و یهفقط چون دوست ری-

هات اومدم و قبول شی تا اینجاها بامنم حساب می

عنوان روانشناس ندارم. کردم وگرنه چنین حقی به

 چنین حقی ندارم که به تو آسیب بزنم.
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سخت نگیر. فقط برای منه. مطمئنم تو قانون شکن -

تونم...دیگه توانشو ندارم. . من واقعا نمینیستی

 ام.خسته
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هردو تبسم زدند و امیرپارسا رو پا شد. دست دادیار 

را گرفت و او را هم بلند کرد.  هردو از رینگ خارج 

بک نام را صدا زد. مرد شتاب زده  شدند و پسر، گنده

 آمد و امیرپارسا مقابل او ایستاد.

 بیرون هنوز شلوغه؟-

 غوغاست، مثل همیشه تا صبح.-
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 کلید در پشتی رو بده.-

 رد خارج شد و دادیار متعجب پرسید:م

 ریم!جا نمیچرا از همون-

 خوام گذشته بازم مرور بشه...واسه امروز بسمه.نمی-

دن محض آمدادیار به پیشرفت کار خود لبخند زد و به

ها را که از وسط رینگ برداشته بود بک دستکشگنده

مقابل او گرفت. مرد دستکش ها را تحویل داد و 

 لید را  گرفت.امیرپارسا ک

 کلید رو کجا ازت بگیرم؟-

 بک احتماال. ای نداریم گندهدیدار دیگه-

 مرد غمگین شد و پرسید:
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اگه نداریم چرا کلید گرفتی؟ خودم میومدم درو باز -

 کردم.می

ها گاهی زیاد واسه بعدها الزم می شه...از این شب-

 هست. شاید بازم برگشتم اما دیگه نه مثل قبل. 

ها شاید دیر دانست از این شبخوشحال شد. میمرد 

دید. پسری که روزی بمب بیاید اما امیرپارسا را می

انرژی گروه بود. خوش دل بود. مانند بقیه بی رحم 

هایش از ته دل بود و چه غمی داشت نبود. خنده

 ندیدن خنده های از ته دل این پسر.

 ی.ر دادممنونم بابت اینکه اینجا رو در اختیارمون قرا-

بک برای دادیار سر تکان داد و هردو مرد از گنده

شانه هم رفتند و بهسالن خارج شدند. پیاده و شانه

سکوت کردند. به آرامی از در گذشتند و امیرپارسا 
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خیره به در کوچک باالخره لبخند وسیع زد. شاید از 

دادند تا دوباره همان هایی که پدر و مادرش جان می

ه با دادیار ساختمان را دور زدند و سوار ببینند.  همرا

ها بود و ماشین شدند. سکوت تنها حاکم میان آن

شکست. مقابل در ی ماشین و باد سکوت را میزوزه

خانه توکلی ایستادند. به نمای خانه نگاه کرد و 

 کلمات را روی زبان آورد.

� � � � � � � 

  

823 

ممنونم بابت امشب. هرچی بگم برای تشکر کم -

 گفتم.

 امیرپارسا سر تکان داد و لب زد:
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 کار خاصی نکردم.-

 دادیار لبخند زد و نیم نگاهی نثار پسر کرد.

را از حال خوش کنارت فهمم منظور ریحاال می-

را رو هم گفتی که ریچی بوده. شاید امشب اگر می

 گشتم اما...ظه بر میاین جا آوردی همون لح

 امیرپارسا گرفته به میان سخن او پرید.

جا نبردم. شرطبندی هیچ وقت...هیچ دختری رو اون-

کردم اما هیچ وقت با کسی سر مسابقه و کوفت و 

 زهرمار نخوابیدم. کسی رو مثل کاال ندیدم. 

دادیار سکوت کرد. پاسخی نداد و تنها با لبخند  

ده شد. سمت ماشین خود کوچکی سر تکان داد و پیا

رفت و امیرپارسا هم وارد پارکینگ شد. امشب را 

مدیون او بود. تمام چیزهایی که درونش تلنبار شده 
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بودند تخلیه شدند. حس بهتری داشت، مانند پرواز. 

ی کف شاید هم کشتی که تمام غصه هایش راحواله

دریا کرده تا از غرق شدگی نجات پیدا کند. امیرپارسا 

ا رکرد. نسبت به رابطه او و ریگز فراموش نمیرا هر

دید که دوستی با او ورزید اما حال میحسادت می

های انسان چقدر حس خوبی داشت. لعنت به حیوان

 نمایی که او را دریدند و نابود کردند. 

استارت زد و نگاه از المپ خاموش شده اتاق پسر 

 وگرفت. برای رسیدن به خانه پا روی پدال فشرد 

ها را پشت سر گذاشت. برای امشب تنها خطوط جاده

خواست دوش آب گرم بود و پناه بردن چیزی که می

حال خود گذاشته بود خواب. آکام را فعال بهبه تخت

. همانند خودش تا او را دچار فشار و اعصبانیت نکن
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پسرک هم به زمان احتیاج داشت. به خانه رسید، با 

های روشن رخاند با و المپذهنی آرام کلید در قفل چ

جلو برداشت. باور رو شد. تعجب کرد و قدمی بهروبه

کرد. انتظار داشت که او در خانه دایی حیدر باشد نمی

 نه روی مبل خانه.

ی سوی جسم مچاله شدههای آهسته خود را بهقدم

 پسرک برداشت و باالی سر او ایستاد.

 آکام بابا.-
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هایش روی زانوهایش آویزان آکام نشسته و دست

هایش نشان از خوانده شدن بود. نامه میان انگشت
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داد.  دل دادیار ریش شد و چهره درهم کرد.   می

گفت و حال آکام او را همان همین االن از آرامش می

 دادیار سابق و نگران کرده بود. 

نوشته منو خیلی دوستم داشته...نوشته تنها کسی -

 بودم که بعد خاتون دوستم داشته.

دادیار شلوار را از روی زانو جمع کرد و روی میز 

مقابل او نشست. لبخند سختی زد و کف دستانش را 

اش گذاشت. آکام دیگر روی زانوهای پسر مرد شده

 هم هیکل و هم قد خود بود. پسرش مرد شده بود!

نوشته تو خیلی  خوب بودی براش. نوشته هیچ -

رش ندادی بابا...نوشته اگر گفتن بهم که وقت آزا

 لمسم نکرده، فقط از حس ترسش بوده. 
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ی پسر سر قطری اشک ها متوالی روی گونه 

خوردند. دست جلو کشید تا نامه را از آکام بگیرد و 

او را از عذاب نجات بدهد اما پسرک دست عقب برد 

 و لب زد:

شده. گفته یاسر بهش تجاوز کرده و مزاحمش می-

داده اون گفت وقتی منو حامله بوده ازارش مییم

 ترسید من از بین برم بابا!عوضی! می گه می

 هایش باریدند.اش لرزید و چشمچانه

تجاوز خیلی چیز بدیه. بابا دوستم داشته... از من -

 بدش نمیومده. دوست داشته برام مادری کنه. 

راهه دادیار برای منحرف کردن ذهن او به ریسمان بی

چنگ زد. نامه را خوانده بود و به محتویات آن 

 اشراف داشت و پرسید:
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 مگه قرار نبود با ابولفضل بری خونه دایی؟-

 آکام بدون توجه نجوا کرد:

 کرد.ش تهدیدش میگفته یاسر همه-

 دادیار کالفه دست درون موهایش کشید و نالید:

 آکام ول کن اون نامه رو...بابا منو ببین!-

برای گرفتن نامه و آکام مقاومت کرد.  دست جلو برد

 خود را روی مبل بیشتر عقب کشید.
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نامه را به سینه، دقیقا روی تپش قلبش  چسباند و 

 گفت:
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 کشه.گفته اگه یاسر بیشتر اذیتش کنه خودشو می-

نیشتر زد و بغض گلوی او های دادیار اشک به چشم

 را همانند گلوی آکام پاره کرد.

گی بابا بگم دوست داشتم کنارمون باشه می-

 رحمم؟بی

 دادیار تحمل نکرد و سر پسرک را در آغوش گرفت.

جا تایی به اینموند تا سهنه بابا. کاش بود. کاش می-

م توی تقصیرترین آدترین و بیگناهبرسیم. آفرین بی

بود. اونم قربانی شد. همه مون قربانی  این ماجرا

 شدیم.

آکام خود را سفت به دادیار چسباند. به کسی که از 

 تمام این دنیا برایش مانده بود.



 

Romanzo_o 3205 

 دونی که جز تو کسی رو ندارم؟بابا تو می-

ی سر پسرک افتاد و پاسخ اشک دادیار روی رد بخیه

 داد:

 آره بابا منم جز تو کسی رو ندارم آخه. تو همه-

 ی بابا. پسرکم.داروندار منی قلب بابا. قورباغه

ی پدر آکام با درد خندید و چشمانش را به سینه

 فشرد.

خوام دوست دارم تو خوشحال باشی بابا. نمی-

 خودخواه باشم.

 هایش را تنگ تر کرد و گفت:ی دستحلقه
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ترینم پسر بابا. خودخواه باش. من کنار تو خوشحال-

بین. تو تک تک نفس های هیچوقت خودت رو کم ن

 ی منی.ی حال و آیندهمنی. تو همه

وحال دور کند، او را برای اینکه آکام را از این حس

بلند کرد و سمت اتاق خود برد. روی تخت نشاندش 

و جعبه مخفی که در آن عروسک را گذاشته بود 

 درآورد. در آن را باز کرد و مقابل آکام گرفت.

 . جاش همیشه امنه.بیا نامه رو بذار اینجا-

های مامانمه. بعد عروسکش تنها رد دست-

 داراییمه...ازش عکس ندارم بابا.

 پسرک نالید و دادیار لبخند زد.

ترین دارایی و یادگاری آفرینی...اما تو خودت بزرگ-

ت عکس آفرینو دم بهت برم و از خاتون واسهقول می
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 طبگیرم... باشه زندگیم؟ خیالت راحت هرچیزی مربو

م تونستبه اون باشه برای من عزیز و مقدسه. کاش می

 ازش چیز بیشتری بیارم.
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ی جانش شده بود را آکام با اکراه نامه را که وصله

درون جعبه گذاشت و دادیار همانند گنج آن را درون 

 کمد گذاشت.

بابا روی تخت پیش خودم بخواب مثل بیا پسر -

 هات.بچگی

گوش و معصومانه دراز کشید و دادیار آکام حرف به

کنار او نشست. موهای تازه درآمده و کوتاه پسرکش 
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های های سرخ خود به چشمرا نوازش کرد و با چشم

 خون شده پسر نگریست.

برات الالیی بخونم بابایی؟ همون که توی -

خوندم تا خوابت ببره و بتونم میهامون برات آوارگی

مون! اما همه چی تموم شد برم دنبال پول واسه آینده

 آکام...ببین بازم من و تو کنار همیم.

دانست فردا غرور نوجوانی این کودک شده بود. می

زند اما با این حال ها را در سرش میها و روزشب

سر تکان داد و دادیار با آه جگرسوز خواند و صدای 

 زیبایش را به گوش پسر رساند.

 الال الال گل گندم، نشی تو بی قراری گم-

 الال الال گل مریم، چشات رو هم میره کم کم

 الال الال گل یاسم، ازت میخونه احساسم
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 ای روی پیشانی پسر نشاند و خواند:سهبو

 الال الال گل پونه، عزیزم رفته از خونه

 ز دردمالال الال گل زردم، ببین بی تو پر ا

 بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم

 بخواب آروم کنار من، تو پاییز و بهار من

های این را گفت، جمله را به پایان رساند و به چشم

بسته آکام خیره شد. دوست داشت همه چیز را تعطیل 

کند و با آکام  مسافرت برود. فقط خودش باشد و 

کرد تا ر اقدام میرا! باید هرچه زودتاو...شاید هم ری

شدند. سر آکام را بوسید و تا ها دور میاز این تنش

خواب رفتن کامل او منتظر ماند. پتو را روی به

جسمش کشید و خود را زیر دوش آب داغ رها کرد. 

اش همانند همان رینگ نبرد بود. پر از جنگ و زندگی
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پی. تنها بخش خوب و آرام آن درهای پیمشت

ها هم خود را از او را بود که آنیحضور آکام و ر

 کردند.دریغ می
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ای با خستگی کش و قوسی به کمر خود داد و لحظه

 چشم بست.

عینک طبی را روی میز انداخت و انگشتانش را روی  

 ها را مالید.هایش نشاند و آنپلک

ز آن شب و همراهی با امیرپاسا اندیشید. به پس ا

را را پشت پرده پنهان کرده بود، اش با ریرابطه
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دانست که آکام از همه چیز با خبر هرچند خوب می

 است. 

را صمیمی تر شدند و روز به روز بیشتر به با ری

 کرد.دختر عادت می

نشست و بدون روز به روز بیشتر دختر در دلش می 

 را را دوست دارد. ست بگوید که ریتواناغراق می

 هرچند که توان اعتراف نداشت! 

 نتوانست به قولش با آکام عمل کند!  

قول جدایی به پسر داده بود و از پس آن بر نیامده 

 بود.

را متوجه شده بود های ریهرچند که آکام از تماس 

 آورد. اما به رویش نمی
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حال حاضر آید، اما در دانست چه به سرشان مینمی

را تمام  توانش را اش با ریبرای حفظ رابطه

 گذاشت. می

را سه هفته گذشته بود و تمام احساسی که کنار ری

 تجربه کرده بود را دوست داشت.

 تک به تک لحظات شیرینش برایش قابل ستایش بود. 

ای گرانبها خود را اندیشید ستارهبه دختر که می

ی عشق بود که به نمایش در میاورد و آن ستاره، ستاره

 استقبالشان آمده بود. 

آمد. هنوز دختر پس از دانشگاهش، اکثرا به مطب می 

 میزش کنار میز او بود.

 چشم گشود. 
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 نگاهی به میز انداخت و خندید. 

 همین جا شروع شد.  میز دردسر ساز! همه چیز از 

 همه چیز از میز کنار و صندلی پشت آن شروع شد.

 اش آورده بود.از آرامشی که دختر میان زندگی 

دانست با آکام دانست ته این رابطه چه بود! نمینمی 

 چه کند!
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خواست. دل یه ها را میاما دلش تک به تک این ثان

ثانیه برای دیدن دختر و در این احساس زد هردل می

 غرق شده بود.
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این حس مهم بودن برای دختر این عشق را. با آکام  

جدالی نداشت اما پسر بعد از آن نامه منزوی تر شده 

بود و تمام تالش هایش برای بهتر کردنش به در بسته 

 کرد. برخورد می

شد و سنگینی در آکام خالصه می اشتمام نگرانی

را برد. ریرا از بین میفشار نگرانی هایش را کنار ری

آمده بود تا خستگی های دراز مدتش را از بین ببرد. 

را آمده بود که او جوانی کند. با صدای گشوده ری

 شدن در نگاه باال کشاند.

هایش ای مات او ماند و سپس تکانی به مردمکلحظه 

اش، را میان در، بعد از تعجب اولیهداد. با دیدن  ری

 تبسمی کرد و از جا برخاست. 

 دونستم میای.امروز نمی-
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دختر شیرین خندید و کیف کوچکی را باال آورده، در 

 دست تکان داد. 

وه هواست غذا آوردم. به تو باشه تا شب با چایی و ق-

 کنی.خودتو سیر می

دادیار از پشت میز خارج شد. سمت او حرکت کرد. 

را کیف را از دختر گرفت و روی میز قرار داد. ری

 یقدمی به جلو برداشت و دادیار یک دست روی لبه

درب اتاق گذاشت و آن را به سمت چهارچوب هل 

 داد. 

را نخودی از واکنش مرد در با ضرب بسته شد و ری

 خندید. 

روزهای قشنگی داشت کنار این مرد. احساساتش کنار 

 این مرد همچو لمس ابرهای پشمکی و سفید بود. 
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شاید هم مانند پروازی نرم و آرام در میان پشمک 

 های سفید آسمان.

نه بارانی بود و نه برفی! نه سوزان بود و  نه سرما!  

ه ای نسیم خنکی را بتابید و ابرها در گوشهآفتاب می

 دست آسمان سپرده بودند.
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تا دو ساعت مراجع نداشت و خیالش راحت بود که  

 ناهار رفته است.خانوم ذاکری هم برای 

ا ی دختر کرد و او ردست دیگر را بند انگشتان کشیده

 سمت خود کشید. 
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 بیا این جا ببینم، دلم برات تنگ شده بود. -

را سمت او کشیده شد و دست دیگر دادیار روی ری

کمر دختر نشست. دختر باز خندید! بیشتر شبیه به 

 خواب بود! شبیه یک رویای صد ساله. 

 ات خیلی تنگ شده بود آقاهه!منم دلم بر-

ی دادیار بلند شد. دست دختر را رها صدای خنده

 ی دختر نشاند.کرد و انگشتانش را روی چانه

د، را با غرولنخم شد، نوک بینی دختر را بوسید و ری 

 دستانش را دور گردن مرد انداخت.

 من نیام که کال از تو خبری نیست.-

اش ت شست و سبابهاین بار بینی دختر را میان انگش

 کشید و تای ابرو باال فرستاد.
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 کم غر بزن دختر.-

ی انگشتانش را فشرده تر را چشم ریز کرده، حلقهری

 و لبانش را درهم جمع کرد و چینی به بینی داد. 

 همینی که هست. -

دادیار جفت دستانش را دور کمر دختر درهم گره زد 

 و خیره در بهار سر سبز نگاهش لب زد:

کام یکم سردرد داشت، نگران بودم...دو روز پشت آ-

 هم، بردمش دکتر.

 را نگران  برای آن پسر تخس اما مهربان، پرسید:ری

 چی شده؟-

چیزی نبود، دکترش گفت که عادی انگار! اما -

نگرانشم! نگران آکامی که از بعد اون ماجرا هر روز 
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برمش ره. پیش دکتر مجد میبیشتر تو خودش فرو می

 اما!

اش را ادامه نداد. لب برچید و مغموم دیگر جمله

 ی پا ایستاد.را روی پنجهری

هایش مسیر انگشتانش را از گردن مرد تا شقیقه 

 کشاند.
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حسش به او همچو قایق چوبی، در جنگلی میان 

از آرامش و عشق! مملوء از  سطح برکه بود. مملوء

 سرسبزی و خوش یمنی!
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 هات.بمیرم برای خستگی-

دادیار تن دختر را بیشتر سمت خود کشید و به آرامی 

چشمان زیبای دختر را در وجود خود حل کرد و 

تصویر چشمانش را روی قلب خود مهر و موم کرد. 

 نجوا کرد:

یادمه یه جایی خوندم، اگر کسی رو دوست داریم، -

ه خاطرش زندگی کنیم. اگر منو دوست داری به ب

را! از رفتن نگو.از مرگ نگو! خاطرم زندگی کن ری

من به حد کافی تو زندگی رفتن و سیاهی و مرگ 

ی عمرم تو خوام بقیهداشتم. بسمه دیگه! حاال می

آرامش باشم. تو یه زندگی با آشتی و قهر های 

اد خوی کوچیک میکوچیک! من دلم یه خانواده

 ی پر از عشق.را. یه خونهری



 

Romanzo_o 3221 

مکث کرد. دست از روی کمر برداشت و سرانگشت  

 ی دختر کشید. روی گل گونه

 من، تو، آکام...شاید با یه موجود کوچولوی بامزه!-

هایش حتی تصورش قند در دل دختر آب شد. گفته

 هم زیبا بود.

خانواده شدن آن هم با همراهی دادیار آذر دلگرم  

 ین امید برای ادامه دادن بود. کننده تر

رد ی مرا نگران با سرانگشتانش عشق به شقیقهری

 افزود.

اگر آکام نخواد؟ اگر منو قبول نکنه؟ من تحمل -

ندارم پس زده بشم دادیار. حداقل نه بعد از این مدت 

 و وابستگی بیشتر!
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ی روشن نگاهش، امید را به مرد سکوت کرد اما ستاره

 کرد.جان دختر سرازیر 

کنم من خیلی دوست دارم دادیار.دارم سعی می-

 کنم الیقت باشم.وابسته نباشم! دارم سعی می

اش  روی ی شقیقهدادیار سر خم کرد و گوشه

 انگشت شست دختر را نوازش کرد.

را. آکام از همه چی خبر داره. اگر تو الیق ترینی ری-

خونم که نیاز داره گه از نگاهش میهیچی نمی

به حرف بیاد. من هیچ وقت آکامو اجبار به  خودش

 کاری نکرد. اما به عاقل بودنش شک ندارم.

 فهممش آکامو! تو همه چیزشی.می-
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دادیار لبخند زد و صدایش به لطافت شبنم نشسته بر 

باران، گوش دختر روی گلبرگی در صبگاهی پس از 

 را نوازش داد.

تو و آکامم همه چیز منید! دیگه اشتباه -

خوام زندگی کنم. من نگاه پسرمو خوب کنم،مینمی

 شناسم. می

 ترسه نداشته باشتت دادیار.آکام می-

ای صامت زیر چشم هایش را ثانیهسر جلو برد، لب

 چپ دختر چسباند و با مکث  بوسید.

رج به رج عشق! چه دلربا عاشقی  مرد چه آشنا بود با 

کرد! نزدیکی بیش از حدشان صدای نفس های می

 مرد را به گوش دختر رساند.
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های از ته دل! پیشانی به ابرو و باالی چشم نفس 

 دختر تکیه زد.

 زنم.آکام که بفهمه میام با بابات حرف می-

 را دستانش را باز دور کمر مرد رساند.ری

بده که چه قدر دوستش داری  به آکام همیشه نشون-

دم هیچ وقت با دادیار...همیشه اولویتت باشه، قول می

 این موضوع مشکل نداشته باشم.

 ی مرد خارج شد.نفس عمیقی از سینه

 تو و آکام شیرین ترین اتفاق زندگی منید.-

 دادیار.-

از دختر فاصله گرفت. تمام احساس را درون 

 چشمانش ریخت و با عشق لب زد:
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 ن دادیار؟جا-

 را بدون ریا، لبخند زد. ری

گرد عشق را از روی قلب برداشت و ذره ذره درون 

شد  هایشهایش پاشید. لبخند رفیق صمیمی لبچشم

 هایش در چشم مرد فرو رفت.و سرخی گونه

قدر که به خاطرت ..اندوست دارم...خیلی زیاد.-

 زندگی کنم...خوب زندگی کنم!

ساتش مقابله کند. به طور دادیار نتوانست با احسا

 کامل دختر را به خود چسباند.
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ر ها و بینی دادیای مرد چسبید و لبرا به سینهسر ری

 نیز روی موهای دختر. 

بوی خوش موهای دختر را با نفسی عمیق درون سینه 

 فرستاد. 

 گوشیت آیدای شاملو سیوم؟چرا تو -

 انگشتان مرد کمر دختر را نوازش داد و لب زد:

شاملو با آیدا اون آدمی که هیچ وقت تو خودش پیدا -

 نکرده بود رو پیدا کرد و من با تو!

ی دستانش را بغض در گلوی دختر چنبره زد و حلقه

 سفت تر کرد. 

 خواست که این مرد را از دست دهد.نمی
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قدر صبوری؟ در آرومی؟ چه طور انقجوری انچه-

 قدر خوبی؟اصال چه طوری ان

دادیار باز از نو موهای دختر را بوسید و در گلو 

 خندید.

 کنار گوش دختر خم شد و لب زد: 

 خوبی تو به تنم خورده.-

ها و را شیرین خندید و طعم لذیذ زندگی زیر لبری

 دهان دادیار مزه کرد.

غرق بودند که متوجه  به قدری در حال و هوای خود

صدای قدم هایی در سالن که نزدیک و نزدیک تر 

 شد، نشدند. می

 ی عشق زیبا بود. تجربه
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ی عشق و عالقه را با یک دیگر به ارمغان اولین تجربه

 آورده بودند. 

شان، سوار بر الک پشت خوشبختی، دنیای دو نفره

 رهسوار حال خوب و سفری پر از عشق بود.

ی دنیای که در آن فردی را با تمام وجود در جاده 

قلبت راه دهی و تمام قشنگی ها را با او سهیم شوی. 

 عشق دهی و عشق بگیری. 

 برایش زندگی کنی و برایت زندگی کند. 

 ات شود. اش شوی و بهار زندگیبهار زندگی

ی مرد و عشق در همین نزدیکی ها تق تق در خونه

 .زن را زد
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صدا آرمید و امروز زمان دهل و ی بیاگوشه 

اش فرا رسیده بود. امروز زمانی بود که بیدار پایکوبی

شود و مقابل همه چیز بایستد. امروز زمانش رسیده 

 بود تا قدرت عشق را به نمایش بکشد.
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سکوت در فضا پیچید و صدای قدم دیگر نیامد. 

ها پشت در، با دستی نشسته بر دستگیره ایستادند. قدم

ی مرد جدا کرد و با همان لبخند را سر از سینهری

 ی دادیارروی لب، دستانش را باال کشاند و روی گونه

 گذاشت.

 بخند.-
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ی مرد رنگ تعجب به خود گرفت و دختر باز چهره

 اصرار ورزید.

 بخند!-

ز هم فاصله گرفتند. دندان های ردیف های مرد الب

 اشی فرو رفتهشده و سفیدش را در کنار چال گونه

را به رخ دختر کشاند. سرانگشتان دختر نوازش وار 

را ی ریی مرد کشیده شد. انگشت اشارهروی گونه

 ی مرد فرو رفت و لب زد:درون چال گونه

 شه همیشه بخندی؟می-

ناگهان خم شد و چشمان مرد به شیطنت نشست. به 

ی دختر نشاند. کمر صاف کرد و ای روی گونهبوسه

 به حالت قبل بازگشت.

 کم شیطونی کن.-
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را در فضای ی طناز و مملوء از حس خوب ریخنده

 اتاق پیچید.

شد قدر که اگر میمن خیلی حسودم متاسفانه، ان-

 گرفتم حتی واسه آکام هم نخندی.جلوتو می

ی بلند دادیار بود که در هاین بار نوبت صدای خند

میان کتابخانه و میز و کتاب ها بپیچد و آن ها را 

 شاهد حال خوبش کند. 

جلوش اینو بگو، اون وقت بدون شک جفتمون رو -

 زنه.به هم گره می

را در سکوت لب روی هم فشرد. نگاهش را ری

ای به جای دیگر دوخت و نفس عمیقی از لحظه

ین روزها مانند خواب اش خارج کرد. تصور اسینه

 ماند. او دادیار را به دست آورده بود. می
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 را.ری-

 سر باال آورد و در سیاهی چشمان مرد غرق شد. 

 تو با پارسا کجاها رفتی؟-

ی مرد اندیشید و ای به جملهرا متعجب لحظهری

 سپس لب زد:

 چی؟-

دادیار که از آن روز ذهنش درگیر شده بود. سر تکان 

التهاب کمی از دختر فاصله گرفت و داد. با حس 

 دست پشت گردن و در امتداد موهایش کشید.
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ی مرد، سکوت وجوی جملهذهن دختر در جست

 اندیشید، سپس با مکث پرسید:کرده می

 پارسا کجا برده تو رو؟-

از دادیار فاصله گرفت و با حس کالفگی که به 

ناگهان در وجودش ریخته شد، سرانگشت میان دو 

ی به زدودن کرم پودر ابروی خود کشید و توجه

 نکرد. 

 خیال.هیچی...هیچی بی-

را پاسخ داد. دختر اما قانع دادیار نگاه گرفته از ری

 نشده، از او فاصله گرفت. 

 دادیار؟ -

 و دختر افزود: او سر باال آورد
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گفتم. دروغ رفتیم که من میمنو پارسا جاهایی می-

گم مهمونی رفتم با امیرپارسا اما هیچ خطایی نمی

 نکردم.

اش را شانه باال انداخت و در چشمان مردد مرد، خنده

 خورد. 

هیچ خطایی! من حتی دوست پسر نداشتم تو تمام -

عمرم! تو اولین مردی هستی که به احساسات من 

 دست زدی! 

ی صحبت به دادیار تکیه زده به میز نداد و اجازه

 افزود:

پارسا برای من عین دوستای دخترم بود و هست! -

 قید و بند نیستم! امیرپارسا برای من مثل رائین. من بی

 من چنین فکری نکردم.-
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را بدون این که گارد بگیرد، دستانش را روی ری

 ی سینه قفل کرد. قفسه

 کردی.اما شک -

دادیار لب روی هم فشرد، پا مقابل پا آورد و طرح 

 تبسم کم رنگی روی لبانش نشست. 

 کردم که...!نکردم، فقط به این فکر می-

اش را ناتمام گذاشت و پلک روی هم کوباند. جمله

 اش را گرفت!ی جملهرا اما ادامهری

 که؟-

 مرد آشفته جفت کف دستانش را روی صورت کشید.

قدر دوست داشته که اون شب با پارسا چهکه خدا -

 نرفتی!
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 را دلخور پرسید:ری

پارسا رو دوست نداشته؟ پارسا الیق این چی -

تونم بهش بگم؟ تجاوز؟ دریدن؟ چی می شه گفت می

 که بخوره به این کثافت کاری! پارسا الیق این بوده؟
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 ی صحبت و دفاع را به دادیار نداد.اجازه

چی از امیرپارسا دیدی که تو ذهنت داری قضاوتش -

 کنی؟می

 دادیار بدون مکث و قاطع گفت:
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من امیرپارسا رو قضاوت نکردم. چنین کاری که -

کنه رو هم الیق پارسایی که حیوون با حیوون نمی

چ آدمی دونم. یعنی هیذات خوبش رو شناختم نمی

ی تجاوز به کسی رو نداره! حتی بدترین آدم اجازه

 روی زمین!

اش را را سکوت کرد و دادیار درمانده، پیشانیری

 مالید.

اس! هیچ فکر ات با پارسا برام جا افتادهرابطه-

اشتباهی هم راجع به کسی که قراره شریک زندگیم 

بشه ندارم. فقط نگران بودم که جاهایی که پارسا 

 رفته باشی!  رهمی

 پارسا کجا بردتت دادیار؟ -

 ای تردید پرسید:را با لحظهدادیار سکوت کرد و ری
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صبر کن ببینم! اون روزی که شبش بهم گفتی خالی -

 شدم، با پارسا بودی؟

دادیار به آرامی پلک روی هم نهاد و پاسخ دختر را 

 داد. 

دونم کجا بردتت! اما نه من جاهایی که فهمیدم! نمی-

 رفتم، یه سری جاها فقط.رفت خیلی نمیرسا میپا

های دختر دادیار خود را جلو کشاند، سر به زیر دست

 اش گرفت و گفت:را میان انگشتان مردانه

را! بهت اعتماد کنم ریبه تو هیچ وقت شک نمی-

دارم. فقط ترسیدم حتی برای خود پارسا. تصویری که 

ود پارسا رو اون شب دیدم واقعا منزجر کننده بود. خ

 داد. هم عذاب می
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پرسم چی دیدی اما گوش پارسا رو حتما نمی-

 پیپونم تا تو رو این طور جاها نبره! می

ترسناک بود! امیرپارسا قصدش خوب بود. حالمو -

 خوب کرد، خیلی زیاد! مدیونشم.

 دادیار با اندیشیدن به آن لحظه، افزود:

کتک بزنم!  خواستم پارسا رواون لحظه واقعا اما می-

وقتی گفت هیچ وقت تو رو چنین جاهایی نیاورده، 

 آروم تر شدم.

فکر کردم واسه رابطه ام با پارسا بهم شک کردی، یه -

 لحظه دنیا رو سرم خراب شد.

 دادیار باز دختر را سمت خود کشید.
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، کنمنیست! هیچ وقت بهت شک نمیچنین چیزی -

..اون سر چیزی که از اول خبر داشتم. اما دروغ نگم.

 شد.ش حسودیم میاوایل به

در لحظه نقشی در سر دختر نشست و باعث عقب 

 نشینی اش شد.

دونم، کنم اگر خودمو محرمت میاگر بغلت می-

 دختر بدی نیستم،

 ی دادیار افزود:در مقابل چشمان گشاد شده

دونم هیچ وقت مرزامو رد من فقط دوست دارم، می-

کنی! محرمیت که صرفا یه جمله عربی نیست! نمی
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مرحمیت به دل آدماس دادیار! خیلی وقته که دلم 

محرم دلت شده. شاید پیش خودت بگی پس پارسا 

 چی! 

شانه باال انداخت. دستانش را از دستان مرد خارج 

د. ترس کرد و بغض نشسته در گلویش را پس ز

اش بد داشت! ترس این که مبادا در چشم عزیز کرده

 فرو رفته باشد. 

دادیم! اما آروم منو و پارسا اوایل حتی دست نمی-

آروم واقعا مثل یه برادر شد. شاید اشتباه کرده باشم. 

شرایط خوبی نداشتم، رائین رفته بود. تنها دوست من 

 ارسا اینداداش رائین بود.  به خدا من فقط با تو و پ

 قید و بند نیستم.طوریم...دادیار من بی
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خوای وایسی با هم بریم؟ من کی هوپ هوپ! می-

 همچین چرت و پرت هایی گفتم؟

خم شد، دستانش را دو سمت تن دختر روی بازویش 

 گذاشت.

من اگر چنین تصوری زشت و کثیفی نسبت به تو -

ذاشتم االن این جا باشی! هیچ داشتم، هیچ وقت نمی

قدر عوضیم که زدم. من انوقت حرف از آینده نمی

تویی که همه حرفاتو رو راست بهم زدی رو چنین 

 تصوری راجع بهت بکنم؟

ی دختر در نگاه مرد چشمان مظلوم و به شبنم نشسته

اش ریخت. فرو رفت و دل دادیار هری در سینه

دستانش را از مسیر بازو به زیر چشمان دختر کشاند 
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ا نوازش وار روی قطره اشک افتاده از و سرانگشتش ر

 چشم دختر کشید.

قربون چشمای قشنگت بشم، اصال ببخشید که این -

 بحثو باز کردم.

ای کوچک خم شد و مسیر قطره اشک را به بوسه

 زینت داد.

تو از برگ گلم پاک تری، زندگی من با تو دوباره به -

 جریان افتاده.
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ی پشت در، دختر را دوباره در آغوش کشاند. سایه

تکیه به دیوار زده، دست مقابل دهان گذاشت و چشم 

خواست هم بست. تمام شده بود. دیگر حتی اگر می

امد. از این جا به بعد دیگر کاری از دستش بر نمی

 قصه طور دیگری رقم خورده بود. سایه پشت در

ی از بر شده را به یاد اشک ریخت و خط به خط نامه

 آورد.

 بینی! دوستش داره. عاشق تو نبود اما هیچ وقت! می-

 به آرامی پشت سر به دیوار کوباند.

 کاش بودی مامان!-

ی کاناپه های یخی سالن لب روی تلخ خندید و خیره

 لب کشاند.
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 هذاشتم بابا هم بره! از این جا ب دست من بود نمی-

دونم مثل قبل براش هستم یا نه! اما بعد دیگه نمی

 شم.دیگه مانع خوشبختیش نمی

روی قطره اشک افتاده از چشمش  پشت دست مردانه

کشید و پلک زد. تاری مقابل چشمانش نشست و 

 دوباره لب زد.

فقط واسم دعا کن تنها نشم، دعا کن بابا رو از -

 نیستم.دست ندم، من بدون اون زندگی کردنو بلد 

 ای رنگ را نگریست.گردن چرخاند و در قهوه

 اما ببین! شاده! خوشحاله. زندگیش به جریان افتاده. -

قطره اشک دیگری افتاد و باز پشت دست روی آن 

 کشید. 
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تون شاد و بدون دغدغه کاش نبودم، تا حداقل یکی-

 زندگی کنه. 

 پوزخند تلخی زد.

نیا اومدم، تو که رفتی! قسمت چی بود که من به د-

وقتی قرار بود کل سنگینی ها بیفته رو دوش بابا! 

قدر زیاد و سنگین که تا سی و یک سالگی زندگی ان

 نکنه!

پسرک دل دل زد اما نبود آن روزی را که دادیار به 

را گفت با وجود آکام خوشبخت است. پسرک ری

ای از یاد برد که غمگین بود و حق داشت! اما لحظه

ش اول اوست و سپس دیگران! پسرک پدر در زندگی

اشک ریخت و سر دادیار زیر گوش دختر فرو رفت. 

امروز گردون چرخیده بود! پدر خوشحال بود و 
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ی پسرک کوچک گریان. لبان مرد به شاهرگ برجسته

دختر چسبید و شاهرگ پسر از شدت بغض زیاد 

 گرفت که خودخواه نباشد.نبض زد. باید یاد می
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 دونی؟معنی دار و ندار رو می-

را هیجان زده سر پسرک ناخواسته به در چسبید. ری

خواست فاصله بگیرد اما مرد با حلقه کردن دستانش 

 به دور تن ظریف او فاصله را کم و کمتر کرد. 

خود قرار کمی سر باال آورد و این بار دختر را مقابل 

 داد و شیرین خندید.
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ای آغشته به بغض قطره او خندید و آکام با خنده 

 اشکش را زدود. 

دار و ندار من توی تو و آکام خالصه شده. آکام -

 رم و تو تکی عمرمه که اگر بشکنه از بین میشیشه

کشم. اومدی و شدی هایی که هر روز میبه تک نفس

 نفس.

های مرد روی ا مکید. لبرا با خنده لب زیرینش رری

 داد.شاهرگ قلقلکش می

های دادیار آذر! اما عجیب شیرین بود این ابراز عالقه 

 ی بکری که قسمت او شده بود.عالقه

 پیشانی پسر روی در چسبید. 



 

Romanzo_o 3249 

دستش روی سینه نشست و خندید. لبان لرزانش  

اش داد اما خندهی در گلو مینشان از بغض خفته

 ارزید به آن بغض. می

پسرک این روزها بیشتر نیاز داشت تا بشنود که هنوز 

 مهم است.

 ی عمر پدرش است. هنوز شیشه 

زد تا بفهمد خودش را دروغی و کودکانه به درد می

 شود یا نه!می پدرش هنوز هم نگران

را! تو رویاهام ازم دور نشو! بیداری من باش ری-

 نباش، مقابل چشمام، واقعی باش!

ی آب دهان فرو فرستاد. جفت دستانش را روی سینه

ستبر مرد پیش رویش گذاشت و از پایین نگاه 

 چشمان سیاه او انداخت. 
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 دادیار...مطمئنی؟ اشتباه نباشه؟-

چسباند و باز سر خم  دخترک را قد یک نفس به خود

 یاش روی نوک بینی سرخ شدهکرد. این بار بوسه

 دختر نشست. 

 خوام که باشی!نیست. می-
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 های آکام قدرت گرفت. لبخند روی لب

ی او چسباند و بوی تن را بغض کرده سر به سینهری

 هایش فرستاد. مرد را با تمام وجود درون ریه
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بلعید بویی را که این روزها با تمام وجود استشمام و 

 کرد. احساسش می

اش، حس حامی حس بودنش، حس مردانگی

 هایش...!بودن

 شه، دادیار!باورم نمی-

زهای پر از عشق را ی او، روی شیرین و مردانهخنده

 برایش یادآور شد. 

توانست، جلویش را بگیرد تا ی او...کاش میخنده

 برای کسی جز او نخندد! حتی آکامش! 

دانست جایگاه آکام برای دادیار هرچند خوب می

 چیست!
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دیدم، یکی بتونه بیداری زندگیم من توی خوابم نمی-

 را بشه...!بشه! بتونه ری

از مرد جدا کرد. ندویده بود  نفس نفس زنان خود را

ی کیلومتر ها نفس کم آورده بود در مقابل اما اندازه

 این مرد!

های خوش ی دختر، لبصورت ملتهب و سرخ شده 

ی دختر زیباترین های باران نشستهرنگش و جنگل

 نقاشی خدا برای دادیار در آن لحظه بودند.

ه ببوی نم خاک پیچیده در باران جنگل نگاه دختر،  

اش پیچید. او نقاشی بود! نقاشی که پس لذت زیر بینی

 از سی و یک سال سختی، به آن دست یافته بود.

 های سرخ دختر نشست. انگشتش باال آمد و روی لب 

 قشنگ ترین نقاشی خدا، دوست دارم.-
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زمان برای دختر ایستاد. گفت! مرد مقابل اعتراف به 

 خواستنش کرد.

خندید، گفت! در چه جایی لب لرزاند و شگفت زده  

هم گفت از عشق! نفسش به بغض آغشته شده سخت 

 باال آمد. 

لبخندش به بغض آمیخته شد و تناقض را روی 

 اش نمایان کرد.چهره

 گی.دروغ می-

لب برچید و مظلومانه جمله را به زبان آورد. دوستش 

 داشت!
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دروغ بود! یک دروغ بزرگ! کاش یکی  از خواب 

 کرد. بیدارش می

 را! دوست دارم.دوست دارم ری-

بغض دختر شکست و به ناگهان به آغوش مرد هجوم 

 برد. 

دستانش را دور گردن مرد حلقه کرد و صدای هق 

هقش مانند نم نم باران دلنشینی که به پنجره برخورد 

 ار نشست.می کرد به جان دادی

 دادیار!-
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نخواست اما ناز صدایش، نیاز عشق را در وجود مرد 

زنده کرد. او چه کرده بود؟ چه گونه دل به این مرد 

 بهشتی داده بود؟ 

حال مطمئن بود که مرد همان بهشتی است که به آن 

تبعید شده است و آخ که چه شیرین بود این تبعید 

 دوست داشتنی و ای کاش ابدی باشد. 

 ندی در اوج تحیر لبانش را رنگ داد.لبخ 

لبخندی از جنس عشق! این مرد در واپسین سختی  

 آمد که بهشتش شود.

 اش شود. که تحقق رویاهای دخترانه 

شه که کنار داروگ کوچولوم یه چند وقتی می-

داروگ دیگه هم به سرزمینم سر زده! شاید راهشو گم 

فتش با کرده اما تو سرزمین من اومدن با خودشه! ر
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کنم اما تا وقتی بخنده، جاش کنارم خدا! زندانیش نمی

 سفت و سخته!

آکام چشم بست و با تمام وجود خدا را شکر کرد. او 

 هنوز داروگ پدرش بود.

قدر خوب نباشی که فکر کنم خوابه! نکنه کاش ان-

 بیدار بشم و ببینم همه چیز یه خوابه؟

دادیار باز خندید. خم شد و این بار به جای بوسه 

 ی دختر را به دندان کشید و باز در گلو خندید. گونه

های جیغ ناگهانی دختر برخاست و صدای خنده

 دادیار نیز!

 بیدار بیداری! اینم نشونش.-
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باز سر نزدیک گوش دختر برد  و این بار صدای 

  زیبای مرد بود که گوش دختر را نوازش داد.

 عجب جایی به داد من رسیدی

 تا من دنیا رو زیباتر ببینم

 تا من اون قدر بخوام زنده بمونم

 باهات رویامو تا آخر ببینم

ای ی گوش دختر نزدیک کرد. بوسهلبانش را به الله

 نثار آن کرد.

با دست آزادش تار موی افتاده در صورت دختر را به  

شان پشت گوش فرستاد و عادت همیشه و آشنایی

 نجوا کرد:
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سنگ صبورم باش، دختر جنگل های بارونی...ری -

 را!
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شال را پشت گردن دادیار درهم گره خورد. دستان ری

ها به خنده وا شدند! حس روی شانه افتاد و لب

 زندگی در وجودش به رقص درآمد.

لبخند از خواب زمستانی بیدار شد و خواب آلود  

مات خوشبختی تازه در زده ماند و عشق ورجه 

وورجه کنان مانند کودکی تشنه به شیطنت، میان 

 شان غلت خورد.قلب

 دود کرد. بغض با خنده آمیخته و برایشان اسپند 
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ی غم به شوق تبدیل و برایشان کل کشید. گریه 

شان را به رخ کشید و آینده از لبخند، تصویر آینده

 دور جلویشان زانو خم کرد.

آمده بود! نجوای عشق، حامی لبخند، قلب  آکنده از  

 های تازه به راه افتاده. مهر و قدم

ی عشق خوشبختی در قامت عشق رقصان در ستاره

 ود! آمده ب

 سر آکام به در تکیه زد. 

ی دستانش روی در نشست و قلب خود را به دیواره

 سینه کوباند. 

زندگی با ریخت و شمایل جدیدی خود را به تصویر 

کشانده بود. هفده سال زندگی و از حال به بعد یک 
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ای چشم تغییر جدید. لبخند کوچکی زد و لحظه

 بست. 

از یادش گذشت نفس عمیقی راه سینه را ترک کرد و 

ی پدرش را قبول کند. باید رو به این که باید رابطه

 عشق لبخند بزند تا حال پدرش خوب باشد.

تمام هفده سال را پدر راست یا دروغ خندید تا او  

زندگی کند! خوب زندگی کند و حال نوبت اوست 

 که برای خوشبختی پدر لبخند بزند.

برداشت و اش را از روی زمین قامت چرخاند. کوله 

 روی دوش انداخت. 

انگشت میانی زیر چشم و روی گونه کشید تا رد 

ایلش ی موباشک را پاک کند. بینی باال کشید. صفحه

را درآورد و با نگاهی به آن دستی به موهای بلند 
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اش کشید و خرمایی های خوش رنگش را مرتب شده

 کرد. 

کرد. اش سنش را بیشتر میریش تازه درآمدهته

دی به روی خود زد و چشمکی روی چشم لبخن

 نشاند.

 دیگه بد خلقی بسه آقا آکام.-
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ی در گذاشت و با شیطنت در را دست روی دستگیره

 به ناگهان گشود. 
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را با صدای در هراسان به عقب پرید و دادیار به ری

ی چشمان شرور پسرش هوت خیرهمیز چسبیده مب

 شد.

زدند اما  غم چشمانی که هرچند شیطنت را فریاد می 

شان کنارشان جا خوش کرده بود. البته که سرخی

 کافی بود تا حرف نگاهش را از بر شود. 

 آکام!-

را تنها ی دادیار در اتاق پیچید و رینوای حیرت زده

ش اکنتوانست شال را ترسیده روی سر بکشاند. از و

 ترسید و این حس را به دادیار هم منتقل کرد. آکام می

 حیا نبود.ولی بابای من بی-

را بدون لبخند و جدی جمله را به زبان آورد. ری

 سکوت کرد و دادیار توان گفتن سخنی را نداشت.
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 ادبم که در نزدم.دونم منم بیمی-

ی سر تکان داد، چشم ریز کرد و دست روی بند کوله

 شید.جینش ک

 چرا ترسیدید؟-

دادیار لب با زبان تر کرد. آب دهان فرو فرستاد و 

 قدمی به جلو برداشت. 

 هویی درو باز کردی، فکر کردم خانوم ذاکری!یه-

آکام جلو آمد. کوله روی کاناپه انداخت و کیف 

 کوچک غذا را روی میز از نظر گذراند. 

 ترسی مگه جا قحطه؟خب بابا جان شما که می-

را روی پدر و پسر به گردش درآمد. آکام خم نگاه ری

 شد و از کنار پدر دختر رنگ پریده را نگریست. 



 

Romanzo_o 3264 

 حرف بزنیم بابا؟-

 گردن صاف کرد و ابرو درهم برد.

 راجع به؟-

 چیزایی که دیدی.-

 رنگی زد.آکام لبخند کم

 اما حرف گوش کن نبودی بابا! -

 خرج دادیار برعکس همیشه، مقابل پسر جسارت به

 داد و آکام هم خواستار همین بود.
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 نشد. -
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 قدر بدون صدا نبودی!را تو انولی انصافا ری-

چشمک ریزی زد و دست به پهلو گرفت. دختر 

ی داخلی دهانش را به دندان گرفت و لب روی جداره

ست چه باید بگوید. سکوت کرد و دانهم فشرد. نمی

ی چشمان سرخ پسرش، دست روی دادیار خیره

 بازوی او کشید.

 چشمات چرا سرخ شده؟-

 چی؟-

 دادیار تنها سوالی پسر را تماشا کرد.

 دروغ نگم دیگه!-

 نگاه به جای دیگر جز چشمان پدر دوخت.

 هاتون رو شنیدم. حرف-
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 د. یدادیار با درد چشم بست و دست روی صورت کش

 مدرسه تعطیل شد. اومدم حرف بزنیم.-

ی پسر را فهمیده دادیار که دلیل چشمان سرخ شده

بود، لب گزید و با نگاهی مغموم به آکامش چشم 

 رساند. ی او نباید به آکام آسیب میدوخت. رابطه

 پسر بابا؟-

آکام همیشه عاشق مالکیتی بود که پدرش به خود 

اش را احساس کند نگرانیتوانست دهد. مینسبت می

اما این بار برعکس همیشه او آمده بود که نوید خبر 

ی مضطرب پدرش خوش را دهد. به روی چهره

 لبخند زد.

 جدی جدی عاشق شدی؟-



 

Romanzo_o 3267 

 دادیار سکوت کرده لب زیرین به دهان کشید. 

تونم اعتراف کنم، عاشقیت هم مثل بابا بودنت اما می-

 قشنگه!

نفس در سینه حبس شد و  چشمان مرد برق زد. تپش

لبخند حیرت آمیزی روی لب دادیار نشست و آکام با 

را که نصف قامت پشت مرد پنهان کرده نگاهی به ری

 بود، انداخت.

 را؟مگه نه ری-

را که از شدت استرس دلپیچه به سراغش آمده ری

 بود، متعجب تای ابرو باال انداخت.
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 ابرو درهم برد و میان تعجب و بهت خندید.

 آره.-

حیا روی لبانش رانده شد. آکام ی بیناخواسته کلمه

 باز صاف ایستاد و واقعی تر خندید.

 نیومدم که مانع بشم. -

دادیار همچنان پسر را کاوید و آکام با رویی گشاده، 

 برد.  جفت دستانش را درون جیب جین فرو

 خوشبخت بشید دیگه!-

شانه باال انداخت. سیلی نثار بغض نشسته در گلویش 

 کوبید و خندید.

 همین!-
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 آکام؟-

 را مات ماند.دادیار لب زد و ری

خوام نیست که بگم به خاطر اون می مامانم زنده -

مانعتون بشم! دوست داشتم که باشه اما خب، با 

ت، ره، مامان نیسخواست من هیچی پیش نمی

تونم بفهمم مامان مرده! هیچ وقت هم نمی

خودکشی بوده یا قتل! یه راز که تو دل خودش به 

خاک سپرده شده! ازشم برای من به یادگار فقط 

یه تیکه نامه و یه عروسک مونده، حتی یه عکسم 

 ندارم که بدونم چه شکلی بوده. 

 چانه باال انداخت و به پدرش اشاره زد.

را، بابای من دوست داشتنی ترین مرد روی زمین ری-

 قدرشو بدون. 



 

Romanzo_o 3270 

دادیار سر به زیر انداخت و پلک های لرزانش را 

 روی هم فشرد. 

 همین دیگه!-

دادیار بدون آن که سخنی به زبان بیاورد، با حالی 

خراب از کنار پسر عبور کرد و از اتاق خارج شد. 

کاناپه کشید اش را سمت را قدم های سست شدهری

و روی آن افتاد. دست زیر چانه گذاشت و سر سمت 

 پسر سوق داد.

 خیلی خری.-

 آکام لب گزید و شانه باال انداخت.

 متاسفانه این خرو کنار باباش باید تحمل کنی! -

 را با خنده سر تکان داد و لب زد:ری
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 دیوونه.-
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را خود را سرگرم آکام مقابل دختر نشست و ری

چیدن وسایل ساک روی میز کرد تا نگاهش در نگاه 

 پسر جوان نیفتاد.

کشید. از نگاه ترسید، بلکه از پسر خجالت مینمی 

 شد. خیس آمیخته به بغضش دلگیر می

اش را به کاناپه چسباند. تن خسته بود آکام تن خسته

ی مبل گذاشت و ه تر!  آرنج روی دستهو ذهنش خست

کف دست به پیشانی تکیه زد. درد کمی میان سر 
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ی کرد. هنوز گاها سردرد داشت که هدیهاحساس می

 آن جراحی و روزها بود.

دستش را روی جفت دسته های به چسبیده دراز کرد  

 و سر روی آن گذاشت.

را سر باال آورد و با دیدن چشمان بسته و رنگ ری 

ی پسر، دست از روی ظرف غذا ی چهرهقریبا پریدهت

 برداشت و نگران گفت:

 آکام؟-

 پسر چشم باز کرد و دختر به آرامی لب زد:

 خوبی؟ رنگت پریده.-
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ی چشمان پسر را چین انداخت. لبخند کمرنگی گوشه

پسرک مظلوم  تنها توفیرش با پدر، مظلومیتش پشت 

 نقاب شیطنت بود. 

 خوبم...چیزی نیست. -

 کنه؟سرت درد می-

ای در سکوت دختر را کاوید و سپس پسر لحظه

 گفت:

 یکم.-

مثل بابات عادت داری کال از دردت نگی! مسکن -

 بدم؟

 های پسر بیشتر کش آمد و گفت:لب

 نه خوردم.-
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نگاهی به ظرف غذای استیل انداخت و زبان در دهان 

 چرخاند.

 چیه غذا؟

 را گشود.را دست روی درب ظرف گذاشت و آن ری

 الزانیا.-

 آکام خبیث خندید و صاف نشست.
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همان لحظه دادیار با صورتی خیس، در حالی که 

زد، با سری به زیر آستین های پیراهنش را باال می

 افتاده وارد اتاق شد.
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از نگاهش روی آکام پدرش را از نظر گذراند و ب 

 را صامت ماند. ری

اش با فردی چه سخت بود تقسیم کردن تنها دارایی

ی کنار پسر جا گرفت. آکام دیگر! دادیار روی کاناپه

 خود را جلو کشید.

تونی بدی به من، خودتون برید ظرف غذا رو می-

 بیرون دوتایی غذا بخورید، نظرتون چیه؟

با دیدن غذا قهقهه  را سر باال آورد و دادیار ناغافلری

 زد. 

ظرفو بده به نظرم به آکام چون ندی هم چیزی به ما -

 رسه!نمی

 گن پدر نمونه.آفرین به تو می-
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دادیار به تاسف سر تکان داد و دست زیر چانه کشید. 

 را که متوجه عالقه پسر شده بود، گفت:ری

 دوست داری؟-

 ی خود را به دختر دوخت.آکام نگاه مظلوم شده

 ی منه! دوست داشتن جای خود. نیمه گمشده-

را ظرف را سمت آکام گرفت و در حالی که ری

 داد، گفت:مخاطبش را دادیار قرار می

 کنم.من واسه تو بعدا درست می-

آکام بدون تعارف ظرف را گرفت. دادیار چشمکی به 

 را زد و گفت:ری

 داد.االن واسه خودمون پیتزا سفارش می-
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ی مرد، گردن پسر شتاب زده بالفاصله پس از گفته

 بلند شد. 

قربونت بشم من! این همه خشونت الزم نیست که! -

 بیاید با هم نصف کنیم، پیتزا هم سفارش بده، باشه؟

 ی ناالنی به خود گرفت و لب برچید.قیافه

 به خدا گشنمه بابا.-

 دادیار لبخند ملیحی به لب آورد و چشم ریز کرد.

 خوری بابا جان!پیتزا نمیشما -

را هم لبخند زد. آکام ظرف را دادیار بلند خندید و ری

 روی میز گذاشت و گفت:
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 خب منتظر میمونم پیتزا بیاد باهم بخوریم.-

 لبخندش هم خوشحالی داشت هم  بغض وقتی گفت:

 نفرمون.ای سهاولین غذ-

ای سبد را صندوق عقب قرار داد. توپ آکام را گوشه

ها از روی زمین برداشته، کنار سبد انداخت و کیسه

 قرار داد.

به سمت سرویس بهداشتی پارکینگ حرکت کرد.  

 دستانش را در روشویی آب کشید.

 پله ها را باال رفت. وارد خانه شد و صدا باال برد. 

 بدو آکام...دیر شد. -
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رفت، صدای پسر از در حالی که سمت آشپزخانه می

 اتاق به گوشش رسید.

 بابا بیا.-

بطری درآورده از یخچال را روی اپن قرار داد و 

 سمت اتاق آکام حرکت کرد.

 وارد شد و به چهارچوب در تکیه زد.  

پسرک در حال درست کردن موهایش، شانه را روی 

ای سمت پدر برداشتن کیسه میز انداخت و با

 بازگشت.

 اینو بپوش.-

 متعجب تای ابرو باال انداخت.
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کیسه را از آکام گرفت و متعجب الی آن را گشود.  

هودی خردلی رنگی را از کیسه درآورد و تای لباس 

 را باز کرد. 

 هودی کامال شبیه به هودی تن خود پسر بود.

 این چیه؟-

 آکام شانه باال انداخت.

 ن طوری! دلیل خاصی نداره.همی-

 ی دیگری را هم سمت پدر گرفت و لب زد:کیسه

 را، بگو از سمت منه.اینم بده ری-
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 دی؟چرا خودت نمی-

 آکام سکوت کرد و دادیار با لبخند افزود:

 خودت بهش بده.-

اتاق چرخاند و روزگاری نه پسر نیم نگاهی در 

چندان دور که هر سه در این اتاق یاد گذشته کرده 

 بودند، از نظرش گذر کرد.

هایش، پدر خونین دقیقا چند قدمی عقب تر از قدم

 افتاده بود. 

 نفس عمیقی گرفت و لب زد:

را هم بیاد. اگر...اگر جدی هست، باید بگو امروز ری-

 جدی کنارت باشه. دوست داره! اینو فهمیدم بابا. 
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ای در سکوت گذاشت. هودی را داخل کیسه لحظه

 بازگرداند و در همان حال گفت:

 را مشکلی نداری؟تو جدی با ری-

 آکام با تکان سر پاسخ پدر را داد. 

وام، فقط یه چیز خنچ...فقط ازت یه چیزی می-

 کوچیک.

نگاه سنگین پدرش حتی باعث نشد که سر به زیر 

بیندازد، به جای خجالت، مانند همیشه، مانند تربیت 

پدرش، جسارت به جان ریخت و در تخم نگاه پدر 

 چشم دوخت.

را همراه زندگیت قراره بشه و اینو خوب ری-

دم، منو فراموش دونم...اما به روح مامان قسمت میمی

نکن تو این زندگی. آخه بدون تو زندگی کردن رو 
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واقعا بلد نیستم، شاید حتی خودخواه باشم که 

کنم تا تنها زندگی کنم بعد از اومدن راضیت نمی

تونم جدا زندگی تونم بابا. واقعا نمیرا! اما من نمیری

کنم. همون دو روزی که مشهد بودم و نبودی  داشتم 

 کردم. دق می

، کیسه را روی میز آکام گذاشت و یک دادیار چرخید

 قدم جلو رفت. 

ی های درهم گره خوردهدست جلو برد و دست

پسرش را هم از جدا کرد و او را سمت خود کشاند و 

ی پسرش را در آغوش تن هم قد و هم هیکل شده

 خود جا داد.

هایش، ای روی موهایش زد. رج به رج نوازشبوسه 

 کردند.  آرامش را به جان پسر تزریق



 

Romanzo_o 3284 

 را برام مهمه! خیلی مهمه اما آکام تو...ری-
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پسر را از خود جدا کرد و دستانش دو سمت صورت 

 او را قاب کرد.

ی من نیستی، تو بحثت از همه جداست، تو تو بچه-

ش کنه. تو نفس تونه فراموخود منی...آدم خودشو نمی

کشم. شده روزی هزار دفعه کشی که من نفس میمی

کنم تا هیچ وقت، هیچ وقت اینو برات تکرار کنم، می

 فراموش نکنی. 

چشمان پسر به اشک نشست. دادیار خم شد، پیشانی 

 پسرش را بوسید. 
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روزی که به دنیا اومدی پیشونیتو بوسیدم، بهت قول -

دادم که همیشه بابای خوبی باشم و این قولو امروزم 

مون دم، امروز که شاید قراره یه آدم جدید بهبهت می

 مون تغییر کنه. اضافه بشه. امروز که قراره زندگی

 سرانگشت زیر چشم پسر کشید و لبخند زد. 

ی که بمیرم، روزی که داروگ کوچولوی بابا، روز-

دیگه برای تو نباشم، جز اون روز، هیچ روزی رو 

 تونی پیدا کنی که صدام کنی و نباشم.نمی

آکام با بغض باز خود را در آغوش پدر انداخت. او را 

دار و بمش در محکم به خود فشرد و صدای خش

 گوش دادیار پیچید.

خیلی دوست دارم بابا. خیلی خوشحالم که هستی. -

تم تونسدارمت، که بابام تو شدی...اگر یه روزی می که
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پدر و مادرم رو خودم انتخاب کنم، فقط تو رو 

کردم. ببخشید که به خاطر من نتونستی انتخاب می

 خوشبخت باشی. 

دادیار عقب کشید و پسری که سرتاسر جانش به 

 بغض نشسته بود را از خود دور کرد.

 کی گفته من خوشبخت نیستم؟ -

فس نفس زنان سکوت کرد و دادیار باز لبخند پسرک ن

 زد. 

اصال این مرد به لبخندش معروف بود. به آرامش 

 نشسته در نگاهش.
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من با تو قشنگ ترین روزای عمرمو داشتم که -

ی کامل حاضرم قسم بخورم خیلی ها با خانواده

سش نکردن. من خوشبخت بودم که یکی رو داشتم ح

تا براش بجنگم. یکی که برام مهم باشه و براش مهم 

باشم. سفر رفتیم...خندیدیم...خوش گذروندیم. کنار 

هم حالمون خوب بوده. اگر گذشته خوب نبوده، نه 

تقصر منه و نه تو! پس ما نباید چوبشو بخوریم. تو رو 

از اون خونه و اون شهر  دونم اما من بعد از فرارنمی

تا خود امروز کنار تو، فهمیدم زندگی یعنی چی! اگر 

یه روزی از من معنی خوشبختی رو بپرسن حتما 

 را.اولین اسمی که به سرم بیاد تویی و بعدش ری



 

Romanzo_o 3288 

باز پیشانی تک فرزندش را بوسید و از او فاصله 

 گرفت.

کنی که بخوای از من جدا شما خیلی اشتباه می-

کن! من که یه بار گفتم تو ازدواجم کنی باز با  زندگی

 خانومت ور دل خودمی! 

 آکام خندید و دادیار افزود:

دونستم دوست را نگفتم چون نمیمن به به ری-

داری بیاد یا نه، خواستی از موبایلم شماشو بردار 

 خودت زنگ بزن بریم دنبالش.

اش کیسه را برداشت، در هوا تکانش داد پس از گفته

 چشمک زد.  و

 پوشم ست بشیم. اینو می-
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آکام خندید و دادیار از اتاق خارج شد. پسر جوان با 

دختر تماس گرفت و از او خواست تا همراهشان 

شان. در نهایت دادیار پس از باشد در تفریح جمعه

هایی مانند آکام از اتاق خارج شد و پوشیدن لباس

 همراه با آکام خانه را ترک کردند. 

ی جوان با وسواس لباسی را تن زد کولهدختر 

کوچکش را برداشت و از اتاق خارج شد. سمت اتاق 

رائین حرکت کرد و بدون در زدن وارد شد. هنگامی 

که او را در حال صحبت با هانیه دید، لب کج کرد و 

 دست به سینه منتظر پایان تماس ماند.

کمی بعد رائین تماس را قطع کرد، در این چند وقت 

ال متوجه روابط عاطفی هانیه و رائین شده بود. کام
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قدمی به جلو برداشت و رائین از روی تخت 

 برخاست. 

 پس دیگه جدی شدین!-
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 تفاوت شانه باال انداخت.رائین بی

ی معمولیه! چیزی نیست که فعال ذهنمو یه رابطه-

 خیلی درگیر کنه...شاید در آینده جدی تر بشه. 

 را کوله را روی دوش جا به جا کرد و گفت:ری

 مونه.اگر حالت کنارش خوبه، پس حرفی نمی-
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 متحول شدی؟-

ای به لب آورد و رائین برای دختر تنها لبخند ساده

 اولین بار حسادت کرد.

 د دادیار باعث این تحول شده احتماال؟وجو-

خوام این موضوع رم، نمینه...فقط پیش مشاور می-

 ام با آکام خراب بشه.باعث بشه رابطه

رائین عصبی دست به گردن کشید و پشت به خواهر 

 کرد.

 کاش بتونم هضم کنم. -

 چیو؟-

رائین شتاب زده سمت او چرخید و ناخن زیر چشم 

 کشید.
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 ین گندگی رو تو این رابطه!وجود پسر به ا-

 خسته نفس از سینه خارج کرد و سر تکان داد.

رائین جدی حوصله ندارم سر این ماجرا برای بار -

هزارم بحث کنم. آکام پسر دادیاره، چه تو بخوای چه 

تو نخوای، پسر که چی بگم در واقع جون دادیاره. 

کنم بدون اون هیچی ممکن نیست. پس خواهش می

اون پسر بچه رو وسط نکش. من دادیارو  قدر بحثان

قدر خوام. پسرشم انبا وجود پسرش خواستم و می

 ی ما نزنه. فهمیده هست که آسیبی به رابطه

 نفسی گرفت و افزود:

 رم بیرون. اومدم بگم که دارم باهاشون می-

رائین هیچ به زبان نیاورد. دختر عقب گرد کرد و قبل 

 از خروج گفت:
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رم بیرون، ماجرا دادیار فعال گم دارم میمیبه بابا -

بسته بمونه تا وقتی که بخوایم جدیش کنیم، باهاش 

 زنم. هرچند که مامان فهمیده یه چیزایی!حرف می

رائین روی تخت نشست. دست روی ملحفه کشید و 

 به تاسف سر تکان داد. 

 اکی، خوش بگذره.-

 را از اتاق خارج شد.ری
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 را از اتاق خارج شد.ری
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بالفاصله پیامی برای دادیار فرستاد تا مقابل خانه  

 نیاید و سر کوچه بایستد. 

سر در موبایل فرو برده وارد آشپزخانه شد و با پدر و 

 مادر که در حال خوردن صبحانه بودند مواجه شد.

 یز نشست. لبخند زد و پشت م 

رائین خوب بود؟ دیروز بعد از شیمی درمانی یکم -

 حالش به هم خورد. 

میل چهره درهم کرد و تکه نان آغشته به پنیر را بیری

 را میان انگشتانش چرخاند و در جواب پدر لب زد:

االن خوب بود. کاش این روزا بگذره، هر سری -

 شم. میرم و زنده میشه یه دور میحالش بد می

 لیحه متاسف و مغموم از جا برخاست. م
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 را ریخت و جای خود بازگشت.لیوان چایی برای ری

نشست و دامن لباس را در دستش جمع کرد.  

هایش به عرق نشسته بودند و ابهت قبل را انگشت

 نداشت. 

ه هایش بگیریدیگر مانند قبل نبود. گیرها و سخت

 ندرت شده بودند. 

دهنده و کلماتش سرد زبانش همانند گذشته آزار 

 نبودند.

 آه کشید و با غم گفت: 

گذره، شاید باعث شد شه، این روزا هم میخوب می-

 تا بیشتر قدر همو بدونیم.
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دختر متعجب، تار موی مقابل چشم را پشت گوش 

سمت مادر چرخاند و زن قطره اشکی فرستاد و سر به

 هایش رها شد. از مژه

 ناخودآگاه ساعد کشید.را حیران شد و زن ری

 با تعلل  انگشت روی انگشتان دخترش کشید. 

 هیچ وقت یاد نگرفته بود که مهر به کودکانش دهد.  

تواند گمان می برد با سختی های پی در پی می

 کودکانی خوبی تربیت کند.

 ی جدید مادر شدند.را را مات چهرههای ریچشم 

سه تاتون  ی کل زندگی مایید. هرشما سه تا ثمره-

دونم پدر و مادر خوبی تمام دارایی ما هستید. می

هامون، اینو وقتی رائین حالش نبودیم با سخت گیری
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 گفتشد و به جای من و باباش به غریبه میبد می

فهمیدیم اما همین که پیش همیم یعنی وقت داریم که 

 جبران کنیم.
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 را عمیق به مادر نگریست. ری

 های صورت او زیاد شده بودند. چروک

چقدر پیر شده بود و شکسته، حال رائین به راستی با 

 آن ها چه کرد؟

 های موقت رفته بود. آثار بوتاکس و ژل  
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شد، درد  در هر بار که رائین راهی بیمارستان می

 شد. ریان میی پدر و مادر به خوبی عچهره

چهره مادر به غبار نشسته بود و صدایش از پشیمانی 

 گفت.می

را آرنج او را زن قصد کرد دست عقب بکشید اما ری 

 گرفت. 

 بغض کرد و با لبخند خم شد.

 مادرش را در آغوش گرفت و سر برشانه او گذاشت. 

 شه.قربونت بشم همه چی درست می-

 دیگر مانندملیحه دست زیر چشمان خیسش کشید و 

 مانع بغض و اشک هایش نشد.
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آموخته بود که اگر کودکانش را در آغوش بگیرد،  

لوس می شوند اما در همین بین معنای عاطفه برایش 

 رنگ باخته بود.

 زیاد خودداری کرده بود.  

های زیادی خود را از آغوش فرزندانش محروم سال

 کرده بود. 

ها، از همراهشان بودن و پا وگوهای زیاد با آناز گفت

 به پایشان بودند. 

گرفت و همشه همیشه برای کار هایشان خرده می

 بازخواستشان می کرد.

 خواست.حال این را نمی 

 . ی او را بوسیدرا را گرفت و گونههای ریدست 
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برای اولین بار از زمان خانم شدن دخترش، او را 

 .بوسید

تر از همیشه بود اما جدایی را را متعجب و معذبیر 

 خواست. نمی

ها و تصمیم ها تالش کرده بود برای این صحنهسال 

گرفته بود عطای قاب خانوادگی را به لقای خود 

 ببخشد اما ورق بازگشته بود.
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اشت مانند بقیه خانواده ها باشند، همیشه دوست د

 خورد.ی دادیار و آکام را میحتی  حسرت رابطه
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حال بد رائینی که همیشه پر جنب و جوش بود رو -

واقعا تحمل ندارم. کاش باز مثل قبل بشه، فقط 

خواد دوباره صدای پر انرژیش حال نباشه. دلم میبی

توی خونه پخش بشه حتی اگه مخاطبش ما نباشیم و 

 تو و ریما باشید فقط.

ابراهیم دست دور گرمای لیوان چای گره زد. اوهم 

 شکسته شده بود. 

 جان بود. فکروخیال زیاد پیرش کرده بود. صدایش کم

 غم رائین او را زمین زده بود. 

کرد چنین اتفاقی باعث گرم شدن هرگز تصور نمی

 مهر خود و ملیحه شود اما شد. 

 چنین اتفاقی باعث شد. 
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 دانست در آغوش گرفتن کودکانش را!گر عیب نمیدی

خداروشکر دکترش که گفت مشکلی نیست. -

شه و بر بیماریش هم خوش خیمه، زود تموم می

 اش.گرده پی عالقهمی

تر از خواست متفاوتشانه باال انداخت و امروز می

را از تعحب سنکوپ همیشه باشد حتی اگر ری

 کرد. می

 افزود:با همین با مهربانی 

برنگشت هم فدای یه تار موش، هر کاری بخواد -

کنم تا واردش بشه...اما شک ندارم که کمکش می

 کنه، در ضمن...رائین بازم بازی می

 انگشت تهدید سوی زن و دختر گرفت و غرید:
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 شه.قدر جلوش گریه نکنید، حالش خراب میان-

 را تبسم کوچکی کرد و هیچ نگفت.ری

ی دخترش را از نظر گذراند و برای نزدیک پدر کوله 

ی وهوای لحظهرا و دور شدن از حالریکردن خود به

 پیش پرسید:

 خیر باشه کجا؟-

را مکثی کرد و ضربی روی میز گرفت. استرس ری

 داشت.

لرز به صدایش نشسته بود. تاحاال با پدر اینچین  

 نزدیک برخورد نکرده بودند.
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 اما با این حال تبسم کوچکی کرد و گفت:

ریم بیرون، احتماال سمت جاده با دوستام می-

 چالوس.

 مرد سری تکان داد. 

اش را برداشت و در یک حرکت شرت ورزشیسویی

 اش را بوسید. غافلگیرانه سمت دختر خم شد و گونه

رت زده سر باال آورد. این حرکت از پدر و را حیری

خواست. آمد. ابراهیم میمادر او بعید به نظر می

 خواست.محبت خانواده را می

تنور سرد شده خانه را دوباره آتش زد و هرچه که از  

 آن بیرون میاورد گرمای محبت بود.
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مراقب خودت باش. اگرم چیزی نیاز داشتی با من -

 تماس بگیر. 

زدگی زبانش بند آمده بود، از شگفت را کهری

نتوانست سخنی به زبان بیاورد و مرد با لبخند 

 آشپزخانه را ترک کرد. 

 را.ری-

سمت مادر سر چرخاند. زن با نگاهش رفتن ابراهیم 

را بدرقه  و مرد با بستن در خروجی خاطر او را 

 آسوده کرد. 

اگر  گفت.برای گفتن حرفش تعلل داشت اما باید می

بعد االن همه چیز یکنواخت بود از االن به تا

 دستخوش تغییر شده بود. 

 را بترسد.تغییری که باعث شد از آینده ری
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از موضوعی که شنیده بود و آن را ممنوعه  

دانست. بدون بدون مقدمه زبان روی لب کشید و می

 پرسید:

رفتی و تو بین اون مرده که پیشش کارآموزی می-

 چیزی هست؟

انتظار نداشت. تن دختر به لرز نشست و را ری

 ارتعاش لبان رسوایش کرد.

لبخند تصنعی از روی اجبار روی لب نشاند و در  

تالش برای نادید گرفتن لرز تن،  سعی کرد خونسرد 

 باشد اما کار سختی بود. 

ای طاقت فرسا از میان صدایش لرزید و تک کلمه

 هایش خارج شد.لب
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 چی؟-

ه دانست چدخترک دیگر نتوانست طاقت بیاورد. نمی

 باید به زبان بیاورد.

 فهمید مادر از کجا فهمیده است. اصال نمی 

قدر زود فهمند اما اندانست که به زودی مییعنی می 

 و ناگهانی برایش قابل باور نبود. 

 رائین گفت.-

های دختر نشست. ای روی لبخند ناباورانهپوز

هایش را تک به تک برایش برادرش! کسی که تمام راز

 گفت، رازش را فاش کرده بود.می
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 کرد رائین چنین کاری با او بکند!باور نمی 

 شه.شه، واقعا باورم نمیباورم نمی-

ملیحه چهره درهم کرد. دلسوزی را در نگاه خود 

 گرفت.را را ریخت و دست ری

پنداشت رفتار امروز خانواده برای تغییر دخترک می 

بود اما برخالفش را ثابت کردند گرچه اینچنین نبود و 

اش قصد تغییر داشتند اما تصورات دختر به خانواده

ای به زمین افتادند و ناگهان مانند چینی بند زده

 شکستند. 

 ده؟دونی که بابات به هیچ عنوان اجازه نمیمی-

 را لب لرزاند و سکوت کرد. ری
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مگر دادیار عزیزش چه ایرادی داشت که همه در 

اش منع تالش بودند او را از آغوش و محبت مردانه

 کنند.

رائین نگرانت بود. برای همین بهم گفت. سوال -

 پیچش کردم، چون بو برده بودم. 

را روی دست مادر چکید و قطره اشک ناخودآگاه ری

 ملیحه پلک بست. 

هایش کشید و دختر عجوالنه پشت دست روی چشم

هایش به چشم هایش را درهم جمع کرد اما اشکلب

 ملیحه نشست. 

 هایشملیحه دید و کوتاه آمد. مقابل او  دست بر شانه

گذاشت. لحن خود را مادرانه کرد و روی تصورات 

 را خط کشید. غلط ری
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ی این دیگر کالس زبان و مدرسه نبود، ماجرا آینده

 دخترش بود.
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 دوستش داری؟-

دختر با خجالت لب گزید و سر به زیر انداخت. 

را هیچ سنخیتی با ی ریهای سرخ شدهگونه

 اش نداشت. شخصیت واقعی

اما هیچ وقت،هیچ زمان با مادر راحت نبود که از 

 ید.احساساتش بگو

 بغض داشت و صدایش خش افتاده بود.
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 مامان.-

دوستش داری؟ رائین از اون مرد بهم گفته! اگر -

 ئالی هست اما...شد گفت مرد ایدهپسرش نبود، می

 د:ای لب زرا سر باال آورد اما با صدای تحلیل رفتهری

 مشکل فقط پسرشه؟ مشکل فقط آکام؟ -

را در ملیحه دل نگران و پریشان حال درماندگی 

 صدای خود ریخت و پاسخ داد:

را یه پسر همسن و سال ریما داره. کم چیزیه؟ ری-

دونی آدمی نیستم که بخوام ایرادی واسه دوست می

پسر داشتنت بگیرم اما این مرد؟ اصال مطمئنی 

ی سالمه؟ مطمئنی قصدش بازی قصدش یه رابطه

 دادنت نیست؟
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در فاصله را تکه نان را روی میز انداخت و از ماری

 گرفت. 

دیدند. شک نداشت با دیدن حیای کاش دادیار را می

 توانستند پی به شخصیتش ببرند.نگاه مرد می

، تجربه تر بوددادیارش که در رابطه از یک کودک بی 

 هیچ شباهتی به هیوالی درون ذهن مادر نداشت. 

 :زیری گفتانگشتانش را درهم فرو برد و با سر به 

د تا حاال، تا این سن با هیچ زنی جز مامان، اون مر-

همسر خدابیامرزش نبوده. این ماجرا هم به پونزده 

گرده. کسی که هوس بازه، پونزده سال پیش بر می

 مونه. سال مجرد نمی

ملیحه دوباره دست دراز کرد. باید برای دخترش 

 کرد. مادری می
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دانست همیشه سخت گرفته بود اما این ماجرا می

 ی دخترکش بود. آینده

 را را مجددا میان دستانش گرفت.دستان ری
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به پسرش فکر کردی؟ به نظرت راحته زندگی با یه -

 پسر به اون بزرگی؟ نیست! هر جا بری هست، هر

 دونی بابات امکانکاری بخوای بکنی اونم شریکه! می

 نداره که راضی بشه!

را سکوت کرد. سوال مادرش، موضوعی بود که او ری

دانست نبود آکام به هم در جوابش مانده بود. اما می

 معنای نبود دادیار است. 
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توانست پدر را از پسر جدا کند به او هیچ زمان نمی

 خاطر احساسات خودش. 

دادند و از هم پدر و پسری که برای هم جان می آن

 ی سخت پا به این زندگی گذاشته بودند. یک گذشته

ده پسرش، جدا زندگی کنه؟  اصال اون مرد اجازه می-

 تو یه خونه جدا؟ که با شما نباشه،

دانست، قاطع را به خوبی پاسخ این سوال را میری

 پاسخ داد:

کنه. دا نمیبه هیچ عنوان پسرشو از خودش ج-

 کنه. پسرش جونشه، هیچ وقت رهاش نمی

 ی ناممکن!را این رابطه یه رابطهری-
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عجزوناله را در نگاه خود ریخت. ملیحه برپا زد و 

 را دامن لباس او را گرفت. ملتمس بود و ناله زد:ری

مامان لطفا پشتم باش. یه بار...یه بار تو کل عمرم. -

..چیزی که هیچ وقت دادیار برای من معنی خوشبختی.

 تو مردای اطرافم ندیدم تو اون مرد دیدم.

را ادامه پلک بست. طوالنی. دهانش را مهر زد و ری

 داد:

بار خوام اینمامان برای اولین بار ازت یه چیز می-

 پشتم باش. بذار یه کم خیالم راحت باشه.

توانست گونه میزن قطره اشک خود را زدود. چه

چنین مردی ازدواج کند، با غم  قبول کند دخترش با

 گفت:
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خیال منو کی راحت کنه؟ دوست نداشتم اینطور -

عروس شی! اخه مردی که زنش مرده و یه بچه داره؟ 

ی تو الیق چنین آدمی هستی؟ یه مرد که حتی خانواده

 درست و حسابی هم نداره؟
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قلب دختر در سینه مچاله شد ک بغض با قدرت به 

 اش لرزید.جان دختر حمله کرد و چانه

 را برپا زد. مقابل او ایستاد. ری 

شانه باال انداخت. اطمینان را در لحن و نگاه خود 

ریخت و لبخند زد هرچند با درد از توهینی که به 

 دادیار، به مرد مهربانش شده بود. 
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ترینم. مردی که من کنار دادیار خوشبخت مامان-

زنی یه سر و گردن از هر چی ازش با اکراه حرف می

مرد اطرافته بهتره. زنش؟ یه پسر بچه بود فقط که به 

 ۴اش تاوان پس داد. دادیار فقط از من اشتباه خانواده

کنی سال بزرگتره! چه ایرادی داره؟ چرا فکر می

نواده ها مثل دادیار خانواده نداره؟ کاش همه بی خا

قدر از دادیار بدش میاد که . رائین یعنی انباشن مامان

 این طوری پشتش گفته؟

ای پلک روی هم گذاشت. دخترش به ای لحظهملیحه

 معنای واقعی عاشق شده بود. 

را. رائین هیچ حرف بدی پشت اون مرد نزد ری-

اتفاقا ازش تعریف هم کرد. اما تو جدی تعصب اون 

 کشی؟برای رائین میمردو 
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را جسارت به خرج داد. بند بند انگشتانش درهم ری

 گره خوردند و گفت:

گه براش دونید آخ میرائین برادر منه و خوب می-

دم اما اگر بدون منطق پشت آدمی مثل دادیار جون می

 کشم. بد بگه آره تعصب می

لب روی هم فشرد و اعتراف کرد. خود هم 

د کرچندم به عشق مرد اعتراف میدانست برا بار نمی

 اما گفت که مانند همیشه روی دلش نماند. 

 من دادیارو دوست دارم مامان.-

ملیحه از اخرین چیزی که در دست داشت استفاده 

 کرد. 

 پسرش چی؟-
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اون مثل یه دوست خوبه. پسرش هیچ اسیبی به من -

شون زمین تا اسمون با ما ذاتا رابطه زنه.و پدرش نمی

دن. داره مامان. اون پدر و پسر برای هم جون می فرق

دن دلشون از یه ساعت دیر جواب تلفن همو می

 شه.نگرانی یه جا بند نمی
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 ی دختر به جان مادر نشست.طعنه

هرچند که حرفی برای گفتن نداشت. دختر راست  

 فت. ملیحه از راه دیگر وارد شد و گفت:گمی

دونی یه پدر جا باهاتون باشه؟ میدونی قراره همهمی-

 وقتدونی تو هیچش روکنار بزنه؟ میتونه بچهنمی
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شون اعتراض کنی و از هم حق نداری به رابطه

 را حرف فامیل چی؟جداشون کنی؟ اصال ری

 مکث کرد و با جدیت پرسید:

 داری که پسرش رو ازش نگیری؟قدر دوستش اون-

 را آب دهان را بلعید.ری

فکر کرد و یک گام به عقب رفت. صالبت را به لحن 

 ریخت و گفت:

قدر دوسش دارم که  پسرش جزئی از من و آره اون-

ما باشه و هیچوقت جداش نکنم. فامیل؟ مامان واسه 

کنم که به جای کنم، به خودم فکر میاونا زندگی نمی

ک بازی های فامیل یه عمر کنار یه مرد واقعی خاله زن

تونه لبخند روی لبم باشه. همون فامیل منتظرن پای می
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هر چیزی حرف بذارن. پس چه بهتر من با کسی باشم 

 که از ته دل راضی به بودنشم.

را بزرگ شده بود. همان چیزی که ملیحه تبسم زد. ری

 خواست قبول کند.نمی

ی سر و ته تو زندگیت من همیشه تو ماجراهای ب-

 دخالت کردم اما بحث این جداست!

 را با دیدن ساعت، کیفش را برداشت.ری

 سخن مادر را حمل بر مخالفت برداشت.  

 دلش برای خود غمگین نبود.

ی تلخ را برای دادیارش بود که چوب یک گذشته

قدر مرد بود، زد. آخ که چهخورد و مردانه دم نمیمی

 ش!اجان دوست داشتنی
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توانست به جان شیرینش بگوید که آخ کاش می

گونه از کنار طعنه ها کند؟ چهگونه تحمل میچه

 شود.گذشت و باز روی پا میمی
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 وقت نکردی. ببخشید دیرم شد.آره هیچ-

 کرد:را را دید و صدا بلند ملیحه رفتن ری

 کنم.دفعه دخالت میاین-

هایش سست شدن و چشمانش باز را ماتم زده قدمری

 به اشک نشستند و ملیحه ادامه داد:

 پشت و طرفدار توام توی این قضیه...اما...-
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 را ناباور به عقب بازگشت.ری

اما اون مرد باید بهم ثابت بشه. که واقعا بتی که ازش -

 شه. ساختی تو وجودش باشه...وگرنه ماجرا منتفی می

 زن تای ابرو باال فرستاد و افزود:

کنه و به شرط اینکه بهم قول بده خوشبختت می -

و خوشحال! همون چیزی که پیش من و پدرت 

 نبودی.

دوان به دوانرا افتاد و خود را های ریکیف از شانه

آغوش مادر رساند. او را بغل کرد. بویید و بوسید. 

کرد که مادر قبول کرده شد. باور نمیباورش نمی

 باشد.

 ترین بودم و هستم.من کنار شما هم خوشبخت-
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ملیحه او را بوسید و برای اینکه با خود خلوت کند تا 

بتواند این موضوع را هضم کند و کمی به آن فکر کند 

 گفت:

 شه برو دیگه.دیرت می-

 را ترسیده لب زد:ری

 راضی هستی مامان؟-

 زن ناچار پاسخ داد:

 اگه تو هستی منم هستم.-

در فکر مسیر خانه تا کوچه را طی کرد. سر باال آورد 

و با دیدت ماشین دادیار، به قدم هایش سرعت 

 بخشید. 
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نزدیک که شد، نگاه آکام به او افتاد و از صندلی 

 شد. شاگرد پیاده

را که هنوز فکرش درگیر سخنان مادر بود، ری 

ی پسر را از نظر گذراند و حتی نتوانست در دل چهره

 آرزو به نبودن او کند.

 رحم باشد؟توانست که بیگونه میچه 

 بشین، چه فرقی داره؟-

 آکام تنها با لبخند کوچکی در پشت را گشود. 

 بشین.-
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را روی صندلی جا گرفت و ندیدن دادیار، متعجب ری

 پرسید:

 پس دادیار کجاست؟-

آکام نگاهی به مارکتی که با کمی فاصله از آن ها قرار 

 داشت، انداخت و با چانه به آن سمت اشاره زد. 

 رفت وسایل بخره.-

 آهان.-

گذشت و سر و  ایدختر لب زد و سکوت کرد. دقیقه

ی دادیار پیدا شد. مرد با دیدن دختر، لبخند کله

 رنگ خندید.را نیز کمای زد و ریگشاده

 خوبی؟ کی اومدی؟ -
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وسایل را صندوق عقب گذاشت و مهلت سخن به 

 را را نداد. ری

 ببخشید معطل شدی.-

ی مرد، باز به این نتیجه رسید که ی چهرهرا خیرهری 

 تواند داشته باشد. مشکلی با آکام نمی

ای هر سختی را تحمل برای داشتن چنین فرشته

 کرد. آکام که مشکلی نبود. می

 تو خوبی؟-

 دادیار لبخند زد و تکانی به تن داد.

 خوبم عزیزم.-

سر چرخاند و رو به پسر که با موبایلش مشغول بود، 

 پرسید.
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 خوبی آکام؟ سرت بهتره؟-

 رد.پسر با لبخند موبایل را پایین آو

 . شهقربونت، خوبم. آره بهترم. داره کم کم خوب می-

پسرک با یادآوری موضوع هدیه، پاکت کنارش را 

برداشت، خود را میان دو صندلی جا کرد و پاکت را 

 مقابل دختر گرفت.

 ببین دوستش داری؟-

دختر متعجب سمت پسر چرخید و نیم نگاهی به 

 دادیار انداخت.

 چی هست؟-

 یه هدیه ناقابل.-
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 طوررا در آنی از خود بیشتر نفرت پیدا کرد. چهری

گذاشت، سخنان مادر ذهنش را درگیر کند. حتی می

 پاکت را از دست پسر گرفت. 

پاکت را گشود و هودی مانند هودی نشسته بر تن 

 پدر و پسر مقابل چشمانش نشست. 

آمد که این یک اعالم خانواده شدن، سه به نظر می

کرد، سمت آکام که نگاهش مینفره بود. سر به 

 چرخاند.

دونم چی بگم واقعا! اما خیلی قشنگه، خیلی نمی-

 دونم چی باید بگم.مرسی. آکام واقعا نمی

را گذاشت و ی صندلی ریپسر با ذوق، آرنج گوشه

 اش به غنچه باز شد.های صورتیلب

 چیزی نیست که! مبارکت باشه.-
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چشمان براق پسرش ی جلو نگاهی به دادیار از آینه

اش رفت.پسرش زیادی انداخت و در دل قربان صدقه

 مرد شده بود.
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 را هودی را داخل پاکت بازگرداند و لبخند زد.ری

 بازم خیلی ممنون، خیلی برام با ارزشه.-

 آکام سکوت کرده، عقب کشید. 

دیار نیم نگاهی نثار دختر که به مقابل خیره بود دا

 انداخت و سر تا پای او را کاوید. 
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ی دختر باز مقابل چشمانش فرو رفته موهای فر شده

بود. از آینه نگاهی به آکام که با موبایل سرگرم بود 

 انداخت.

به آرامی و با احتیاط دست جلو برد  و انگشتانش را  

ر ای به تن دختید. لرزهروی انگشتان ظریف دختر کش

 افتاد و با حس عجیبی سر به سمت دادیار چرخاند. 

خیره به او لبخند زد و دادیار سر کج کرده، در حالی 

که نیمی از  حواسش به اتوبان بود و نیمی دیگر به 

 دختر، لب زد:

 خوشگل شدی.-

ای سر باال آورد تا سوالی از پدر بپرسد پسرک لحظه

ریز خندید و باز حواس خود را  اما با دیدن وضعیت،

 با موبایل پرت کرد تا مزاحم آن دو نشود.
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 را خجالت زده، سر در گریبان فرو برد.ری

آکام از قصد ایرپاد را درون گوش گذاشت. مرد  

 جوان سر باال آورد. 

سیاهی نگاهش روی پسر نشست و صدایش را را به 

 . گوش او رساند

نکنی، سرت درد  آکام بابا، صدای موزیکو زیاد-

 گیره، دکترت گفته بود تا شیش ماه مراعات کنی.می

آکام گردن باال کشاند. لبخند زد و دست سمت 

 ی او کشاند. صندلی پدر و شانه

 دم، ویس دوستمه! حواسم هست.موزیک گوش نمی-
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دادیار سکوت کرد و آکام برای راحتی بیشتر آن ها، 

ر جایی خود را به صندلی چسباند، اما دست پس

 ی پدر به نوازش نشست. حوالی شانه

 گه، یه جا نگه داریم، من برم پیشش.بابا، حسین می-

 با ماشین خودش اومده. 

دادیار تای ابرو باال انداخت، یک دست را به دور 

انگشتان دختر حلقه کرد و دستی دیگر را بند فرمان 

 کرد!
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 نچ.-
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 چرا؟-

را هم نگاهش سمت پسرک متعجب پرسید و ری

 دادیار جذب شد. 

لیل هایش متوجه دتقریبا با توجه به گفته ها و شنیده

 پاسخ دادیار شد. 

 سپرم.چون من دیگه تو رو دست امیرحسین نمی-

ی بینی خاراند. لب کنج صورت کشاند. آکام گوشه

اش برد و آن ها ان موهای مرتب شدهکالفه دست می

 .را آشفته ساخت

 کنیم که!کاری نمی-

 نه آکام، بحثشو بهتره تموم کنیم. -
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آکام سکوت کرد، مقابل را دید زد. نفس آمیخته به 

هایش را ترک کرد و از سینه خارج حرصی مسیر ریه

 شد. 

واقعا امیرحسین هیچ شباهتی به ابوالفضل نداره. -

بی هم نیست. اگر بود، راه نمیفتاد با تو امانت دار خو

دونست چه اتفاقاتی ممکنه که بیاد جایی که خوب می

 پیش بیاد. 

ی لب پسر باال رفت و برای دفاع از امیرحسین گوشه

زبان گشود. نتوانست سکوت کند تا همه چیز سر او 

 . شکسته شود

بابا، حسین به خاطر اصرار من اومد. اون که -

 تو خطر بیفتم.  خواست مننمی
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دادیار نگاهی به اطراف انداخت و ضرب ریزی روی 

فرمان گرفت. پلک روی هم گذاشت. .آرنج به کنار 

 پنجره چسباند و کف دست روی پیشانی گذاشت.

دونست تو چنین شرایطی حسین اگر عاقل بود، می-

حتی گر کله خراب بازی از سمت تو باشه، باید به 

 یکی خبر بده.

مرد که گویا تازه داغ دلش از ماجرا تازه شده بود، 

 فرمان را محکم چسبید و باز از آینه پسر را نگریست. 

با کدوم فکر و عقلی پا شدید رفتید جایی که من یه -

 عمر ازش فراری بودم؟

آکام سکوت کرده، لب به دندان کشید. سرانگشت 

ی سیاه موبایل کشید و با یادآوری خاک روی صفحه

 ر، لب زد:ماد
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می خواستم سر خاک مامان برم. اولش هدفم -

رم خواستم بکنجکاوی بیشتر بود اما بعدش فقط می

 سر قبرش تا یکم شاید یکم آروم بشم.

ی های لرزان نگاه مرد، به غم نشست و ستارهمردمک

چشمانش خاموشی را برگزید. شاید هم تک و تنهای 

 تنهایی را!

 این طوری؟ من مرده بودم؟-

زبان پسر باز شد، حتی فکر به نبود پدر، جانش را به 

 گرفت.بازی می
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 خدا نکنه.-

کم مونده بود از دستت بدم! هیچ درکی از این ماجرا -

داری؟ آکام تا امروز هیچی از اون روز نگفتم بهت، 

فهمم فهمیده بودی! باشه میچون به نظرم خودت 

حستو اما من وقتی بودم، چرا تک و تنها؟  واقعا 

رو  اتخوام با حسین مثل قبل باشی، لطفا رابطهنمی

 کمتر کن. 

پسر دست عقب کشید، گوشی را میان دست فشرد و 

ساعت نشسته روی مچ دست را به بازی گرفت. فرار 

د. آب هایش را با چشم دنبال کرد و لب برچیعقربه

دهان فرو فرستاد. سیبک گلویش باال و پایین شد و 

را سر چرخاند نگاهش از پنجره به بیرون نشست. ری

و نگاهی به پسرک آرام شده انداخت. اوهم ناراحت 
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صدایی آکام و دادیار عصبی تر از بود، از این بی

 هایش سکوت کرده بود. آکامی که در جواب سخن

اون روزا و اون حال تکرار  ای ندارمواقعا هیچ عالقه-

 بشه. 

ی تقصیر ها رو بندازی سر بابا این که همه-

 امیرحسین اشتباه نیست؟ مقصر دونستن امیر درسته؟ 

 ای بدون رنگ افزود:شانه باال انداخت و با چهره 

مونه! باشه دیگه، همه تون حسین مثل برادر من می-

اش هش کردید. دایی حیدر از وقتی برگشته باتنبیه

ید کنزنه، ابوالفضل و تو یه طور رفتار میحرف نمی

گیره جا حسین! اگر به اشتباه باشه، که من دلم می

خب منم اشتباه کردم. باید حتما یه بالیی هم سر 

 حسین میومد تا باهاش این طوری نکنید!
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 منطق آکام لبخند زد. زبان در دهان چرخاند.  را ازری

دستش را از دست دادیار بیرون کشید و با نگاهی به 

او شانه باال انداخت. پسرک به نوعی زیادی حق 

. این رسم روزگار بود. همیشه زمانی کردصحبت می

. شدگرفت عزیز تر میکه بالیی گریبان آدم را می

مان قدر یک دیگر را شاید بهتر بود بگوید، تازه آن ز

 فهمیدند. می

شان مرد ماشین را بدون توجه به موقعیت مکانی 

ی اتوبان کشید و نگه داشت.کامل سمت آکام گوشه
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ی صندلی چسباند و چشم ریز چرخید. ساعد  به لبه

 .ی پسر را کاویدکرده، چهره

 اینا با هم برابرن؟-

 آکام مانند خود پاسخ داد:

 چیا؟-

دونی این روزا اولشه؟ خودتم خوب میامیر بار -

 چوب خط خطاهاش پر شده.

آکام موبایل روی پا انداخت آستین جفت دستانش را 

 باال زد و آن ها را روی سینه درهم قفل کرد.

جوونه! اشتباه کرده...قرار نیست اعداممون کنید که! -

 حسینم به اشتباهش پی برد. 

 که جوونه؟-
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 ن سر تکان داد.آکام برای دفاع از امیرحسی

 آره بابا!  تو اشتباه نکردی؟ ابوالفضل اشتباه نکرده؟-

 اینا با هم یکین؟-

آکام باز شانه باال انداخت و لب در صورت فشرد و 

 .شانه پراند

 نیستن؟-

دادیار آرنج به پهلوی صندلی تکیه زد و چشم درشت 

 کرد.

 معلومه که نیستن.-

وشش آمده را از بحث میان پدر و پسر به جد خری

کردند. بود. کامال مانند دو کودک با هم بحث می
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عجیب بود اما حتی بحث و جدال هایشان هم مانند 

 یک پدر و پسر عادی نبود. 

حسین دوست منه بابا! برادر منه! پشیمونم، اشتباه -

ی برای این ماجرا ندارم اما زیادی کردم و هیچ توجیه

 کنید در حق امیرحسین.عدالتی می بی
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دادیار ناباور خندید، مشت آرامش را به بالشتک 

صندلی کوبید. عصیان زده تای ابرو باال فرستاد. 

هایش به طور عجیبی قابلیت درآوردن پسرک و دفاع

 .حرصش را داشت

 عجب! -



 

Romanzo_o 3344 

انگشت در دهان را که سر تکان داد و نگاهی به ری

 مات آن دو بود، لب زد:

 نگاهش کن بچه رو آخه!-

 سر سمت صورت آکام چرخاند.

 من به تو چی بگم االن؟-

آکام لبخندی زد، زبان روی لب کشاند و ریشخند 

 کنان گفت:

 تو شروع کردی! -

 را منقطع  خندید، خود را سمت دادیار کشاندری

ی دادیار برد اما مرد جوان قبل از دست سمت سینه

آن که دختر لب به سخن باز کند، خم شد و بینی 
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ی او ی به درهم رفتن چهرهپسرک را کشید و توجه

 نکرد. 

 کم به من جواب پس بده قورباغه!-

 ت. آکام تخس، نگاه در چشمان پدر جوانش انداخ

 گم؟مگه دروغ می-

 را اشاره زد.از زیر دست پدر به کنجی جهید و به ری

ری تو رابطه، خیلی نگاه  کن داری با یه بچه می-

 ی به نقاب منطقیش نکن.توجه

را در فضای ماشین پیچید. دست دادیار ی ریقهقهه

 سمت بازوی پسر رفت و نیشکونی از آن گرفت.

 کنم.نمیهامو دوبار تکرار آکام حرف-

 کنم. ام رو با حسین قطع نمینکن، چون منم رابطه-
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ای از خود را کنار پنجره کشاند تا از هجوم هر حمله

 سمت پدر در امان باشد.

 بهتره الکی تالش نکنید.-

دادیار مشت مقابل دهان گذاشت و آکام چسبیده به 

 در، لب روی هم فشرد. 

من حداقل اندازه مقصر بودنت، حرف گوش کن. -

 جای تو بودم از شرمندگی آب شده بودم.
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من نگفتم اشتباه نکردم، گفتم اگر همون اتفاقی که -

 قدر باهاش بدبرای من افتاد واسه حسینم میفتاد، ان

 شدید؟ تو بحثو پیچوندی. می

انداخت. لحظه ای بی صدایی دادیار نگاهی به پسر 

ی پسر را کاوید. آکام در . جز به جز چهرهپیشه کرد

دانست دید که میهای رنگا رنگی را مینگاهش فحش

هیچ زمان به دهان نمیاورد. اما دادیار مانند همیشه 

 برخالف تصور پسر پاسخ داد:

هیچ فرقی بین تو و اون نیست. یه تار مو از سر اونم -

شد ولی باید بفهمه که لمون بد میشد حاکم می

 کمکم.... فقط یهقدر احمق و ساده نباشه. باید یهان

 بزرگ بشه. کم سنی نداره! 

 آکام سر تکان داد و حرف پدر را تایید کرد.
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 اکی، من حرفتو قبول دارم، اما این طوری؟-

دادیار سر کج کرده و نفهمیده نگاه پسر انداخت. آکام 

اش را انگشتان درهم مشت شده خود را جلو کشید و

 ی پدرش کوبید.به شانه

کنه چه اخالق مزخرفی داری هر کی اشتباه می-

کنی بهش؟ هزار دفعه بهت گفتم وقتی ی میتوجهبی

ی وجهتکنه با بیکنم یا کسی اشتباه میاشتباه می

 ش نکن! کتک بزنی از این رفتارت بهتره. تنبیه

ی را اجازهکرد اما ریدادیار عصبی لب با زبان تر 

ی دادیار ی بحث را نداد. دست روی سینهادامه

 اش را چسبید. گذاشت و با دستی دیگر شانه

 عزیزم بیا عقب، باشه...باشه، بحث نکنید.-
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دادیار عقب کشید و آکام مشت روی ران پای خود 

 کوبید.

دونم تو این رفتارو از اون ابوالفضل گرفتی یا نمی-

 کشه از دست اون؟تو! آرام چی می ابوالفضل از

اش گرفته بود. مانند دو را به معنای واقعی خندهری

کردند تا کم نیاورند. این روی دادیار کودک بحث می

 هم دوست داشتنی بود. 

بار آخرت باشی راجع به ابوالفضل چرت و پرت -

 گی.می
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آها! فهمیدم کسی حق نداره پشت ابوالفضل چیزی -

بگه اما پشت حسین بدبخت که از قضا رفیق منم 

تونید بگید، منم سیب هست هر چی دوست دارید می

 زمینی! 

دادیار سکوت کرده، دست به ته ریش کشید و 

استغفاری زیر لب گفت، چرخید و با تکان تن، 

 درست و پشت به آکام نشست.

 رم ماشین امیرحسین.من می-

دادیار خود را کنترل کرد تا صدا باال نبرد. مشتی به 

اش، فرمان کوبید و از میان دندان های روی هم فشرده

 غرید:

 ری ماشین حسین آکام.نمی-
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را سمت آکام چرخید. چشم ریز کرد و چروکی ری

 اطراف جفت چشمش را فرا گرفت.

 آکام جان، لطفا.-

ای پشت صندلی را، ضربهبه ری پسرک با نگاهی

 پدرش کوبید و غرید:

 زورگو. -

ای کشاند. زورش سپس دست به سینه خود را گوشه

 دانست. رسید و این را همیشه خوب میبه پدر نمی

توانست مقابلش کم بیاورد. تا مقصد آکام اما باز نمی

را و دادیار سکوت کرد و هر چه سخن بود، میان ری

هرچند که پسرک نگاه پدر گاهی روی رد و بدل شد. 

کرد. ماشین در خاکی وارد شد و خود احساس می

کمی بعد ایستاد. آکام موبایل درون جیب فرستاد و 
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پیاده شد. کنار ماشین، لگدی به خاکی زد و ایستاد. 

 دادیار سمت صندوق رفت و پسر را صدا زد.

 آکام بیا. -

ماشین سمت پدرش حرکت کرد. دادیار وسایل را از 

پایین آورد. آکام خم شد تا سبد را بردارد اما مچش 

 قفل دست پدر شد.

 ببینمت!-

سمت او چرخید، دادیار با لبخند باز  بینی پسر را 

 میان انگشت سبابه و شستش گرفت.

 خوام کسل باشی. قیافه درهم نکن ببینم. نمی-

 با حسین بد رفتار نکن.-
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دادیار کمر خم کرد. سبد را قبل از برداشتن آکام 

 برداشت و گفت:

کردم اما یکم باید بزرگ چشم، قبال هم بد رفتار نمی-

 بشه...نه فقط اون، حتی تو!

 به سبد با نگاه اشاره زد و افزود:

 اینم سنگینه، تو اون یکی ها رو بیار.-

و دادیار از کنار پسر عبور کرد و  آکام سر تکان داد

را سمت مکانی که ابوالفضل و آرام و همراه با ری

امیرحسین بودند، حرکت کرد. ابوالفضل با دیدن 

دادیار  از روی حصیر برخاست و سمت او حرکت 
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را سمت دادیار و آکام کرد. نگاه متعجبش از ری

کشیده شد و بهت زده خندید. گویا برادرش پیشرفت 

گیری کرده بود. دادیار نزدیک رسید. وسایل را چشم 

را معذب کنار مرد ایستاد. روی زمین گذاشت. ری

آرام کنار ابوالفضل آمد و امیرحسین، متعجب به 

 آالچیق تکیه زد. 

 خیر باشه داداش!-

 را کشاند. ابوالفضل گفت و نگاهش را سمت ری

 سالم.-

ا دادیار ردختر به آرامی سالم داد و ابوالفضل با نگاه 

 تهدید کرد. 

 شناسی.این استاد جلفتو که می-
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دختر ریز خندید. آکام کنار امیرحسین ایستاد و پسر 

 سوالی به او خیره شد. 

 ایشون هم خانوم ابوالفضل و البته خواهر بنده.-

ای گیج نگاهش را بین را لحظهبه آرام اشاره زد، ری

دادیار و آرام چرخاند که آرام متوجه سردرگمی دختر 

 شد. 

منظورش اینه مثل خواهرشم، تو چه نازی، بیا این -

 جا ببینم.

را را سمت خود کشاند و دختر را پر مهر در ری

ی پیشانی خاراند و آغوش کشید. دادیار گوشه

 یرحسین زد اما قبل از معرفی او، گفت:ای به اماشاره

همین که آرام گفت، ایشون هم...امیرحسین، جفت -

 تون بخواد. آکام برای هر خرابکاری که دل
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ابوالفضل و آرام لب گزیدند و امیرحسین، دست دور 

ی آکام انداخت، او را سمت خود کشید و متلکی شانه

 بار دادیار کرد.

 ی معرفیت شدم.شیفته-

 با آکام جلو چشم من نباشید یه چند وقتی. بهتره-
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امیرحسین خندید، سالمی به دختر داد و  در حالی که 

کشید، سمت دیگر رفت. دادیار آکام را همراه خود می

با نگاه پسر ها را دنبال کرد و در نهایت با صدای 

 ی، آن ها را متوجه خود کرد.بلند
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 حداقل این دفعه یه کاری کن زنده پسش بگیرم. -

ی امیرحسین بلند شد و همزمان با کشیدن قهقهه

 دست آکام، سمت دادیار چرخید.

االن بیشتر از این که شبیه بابای آکام باشی، شبیه این -

جوجه زردا شدی! بخوای هم کسی ازت حساب 

 بره. نمی

نگاه چرخاند و دادیار بطری آب آکام سمت پدر 

کوچکی که کنار دستش روی جعبه بود را برداشت و 

 سمت امیرحسین نشان گرفت و پرتاب کرد.

 شرف.کشتمت من، بی-

ابوالفضل مشت جلوی دهان گرفت و دادیار را 

 نگریست.
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امیرحسین بیا یه پسر با ادب داشتیم اینم از راه به در -

 کردید شما دوتا!

ه تاسف تکان داد. امیرحسین دستی در هوا دادیار سر ب

 تکان داد و فریاد زد.

 گیر خوبیه.پسرتون آب ندیده وگرنه ماهی-

مرد جوان سر به سمت ابوالفضل چرخاند، دست 

های ی ستون آالچیق تکیه زد و در حالی قدمگوشه

 کرد، گفت:دو پسر را دنبال می

 شن. این دوتا آدم نمی-

سر، کنار امیرحسین قدم آکام با نگاهی به پشت 

برداشت و روی تکه سنگی کنار اطراق کرد. 

امیرحسین، کنار  او روی خاکی نشست. دستانش را 

ی آب خروشان گره زده، روی زانو گذاشت و خیره
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شد. بوی رودخانه زیر بینی هر دو پسر پیچید و نسیم 

 شان انداخت.لرز کوچکی به تن

 جدی جدی این دختره رو قبول کردی؟-

ی سینه گره زد و پسر کوچک دستانش را روی قفسه

روی زانو نهاد. زانو ستون سر کرد و چشم به او 

دوخت. امیرحسین سنگ کوچکی درون رودخانه 

 انداخت و نگاه پسر را دریافت کرد.
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 کنی؟نگاه می-
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را زیر پاهای پسر داد و زبان در هایش پسرک مردمک

 دهان چرخاند.

 شه؟مخالف باشم چیزی درست می-

امیرحسین سکوت کرد. سنگ دیگری سهم آب کرد و 

 صدایی میان خروشندگی آب ایجاد کرد. 

 بابا عاشق شده.-

سر باال آورد. چهره درهم کرد و درختان درهم گره 

 ی آن سمت رودخانه را از نظر گذراند. خورده

 رای اولین بار تو تمام عمرش!ب-

 نگاه چرخاند و چشمانش را روی تن پسر نشاند. 

 این حسو نابود کنم؟-

 یعنی تو راضی؟ باید باور کنم؟-
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های پسر نشست و نفس با پوزخند کوچک روی لب

 آه راه سینه را ترک کرد. 

حالش خیلی خوبه، مگه مهمه از این جا به بعد که -

 نظر من چی باشه؟

ن چندین سنگ ریزه را در فکر، درون مشت امیرحسی

 به هم چسباند و روی هم غلت داد.

 شه تو مهم نباشی! نزن این حرفو! مگه می-

لب روی هم کشاند، چانه به سمت پایین سوق داد و 

لبخند زد. نگاهش در جایی میان درخت ها و 

 رودخانه به حرکت درآمده بود.

قعا بس بس نیست پای من موندن؟ هفده سال...وا-

 نیست؟
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 راضی نیستی! -

سر چرخاند  و در چشمان نگران امیرحسین لبخند 

 زد.

شه باهاش کنار اومد. بابا را دختر بدی نیست. میری-

 رو هم دوست داره. 

شانه باال انداخت و دستی روی ساعد دست دیگر 

 کشید.

 امیرحسین، بابا حق داره که خوشبخت بشه.-

یه اش تکلب با زبان تر کرد و چانه به دست دراز شده

 زد. 

 پس تو چی؟ تو حقی نداری تو این زندگی؟-

 بدون آن که نگاهی به او بیاندازد لب زد:
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 کردی؟کار میتو جای من بودی چی-

امیرحسین، سنگی دیگر درون رودخانه انداخت و 

 شانه پراند.
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 اومدم. قدرم راحت کنار نمیدونم اما انچه می-

گردن سمت او چرخاند، دستانش را روی پا درهم 

گره زد و لبخند شیرینی زد. از همان هایی که دادیار 

 حاضر بود، جانش را برایش بدهد. 

دونم اما دیدم سختی امیر، ندیدی، کم دیدی! نمی-

را بینم ریهایی که بابا کشید رو. منو ول نکرده، می
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هست و من جایگاهمو حفظ کردم. راستیتش اگر 

ی من و بابا به خاطر یه نفر دیگه قرار به خراب عالقه

 شدن باشه، خب من ترجیحم خراب شدنش هست. 

 لب روی هم فشرد و چشم ریز کرد.

واقعیت اما چنین حسی به احساسات بابا نسبت به -

ی زندگیمو از تونم معجزهتونم...نمیخودم ندارم. نمی

 تونم...این جا به بعد ناراحت ببینم. نمی

 سر روی پاهایش گذاشت و لب زد:

این خوشبختی رو ازش بگیرم. بابا  از سیزده سالگی -

سختی کشیده...از سیزده سالگی مرد شده، همون 

 یزی که خیلی ها با پنجاه سال سن ندارن. چ

 دادیار کنار تو خوشبخت بوده.-
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 اخمی به چهره زینت داد و افزود:

 گیری؟چرا خودتو دسته کم می-

دونم خوشبخت بوده، منم بودم. اما گیرم که! مینمی-

به هر حال بابا نیاز داره یه زن تو زندگیش باشه.  بابام 

دقیقا عین یه لبخند بزرگه که وجودش تو هر 

 ده. ای، تو هر قلبی فقط معنی آرامش میخونه

امیرحسین به یاد آورد که پسر یک بار دیگر هم از 

ه کرده بود. آکام دستانش را این جمله برای پدر استفاد

دو سمت خود روی سنگ گذاشت، قوصی به کمر 

 داد و سر سمت امیرحسین چرخاند. 

اما بابای من فقط سی سالشه! یه مرد جوونه. یه مرد -

شصت هفتاد ساله نیست که من بگم که خب حاال 

 مهم نیست. 
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 تن سمت امیرحسین کشاند و گفت:

 زده چهارده سال از مننباید یادم بره که بابا فقط سی-

بزرگتره! بابای من خیلی کوچیک تر از چیزیه که 

بخوایم ازش خوشبختی رو بگیریم. خیلی باید 

رحم باشم وقتی اون همیشه خوشبختی رو به من بی

هاشو ازش بگیرم، رو دلش، هدیه داده، من لبخند

 ...غبار غم بپاشم. اشقلبش روی عشق تازه جوونه زده

 وت کرده، خیره در چشمان او ماند. امیرحسین سک

ه. شبینم حالش خوبه، واقعا حالم خوب میوقتی می-

را قرار نیست منو از بابا یا بابا رو از من بگیره! ری

قدر قوی هست که کسی نتونه چون رابطه مون ان

بینمون وایسه. اندازه هفده سال این رابطه قدمت داره 

هم ریشه کردیم. امیر! من و بابا ذره ذره تو وجود 
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عین پدر و پسر های عادی نیستیم، چون دلیلی جز 

 هم نداشتیم.

سکوت و چشمان در فکر پسر، او را به خنده وا  

 داشت. مشتی به بازوی حسین کوبید و لب زد:

 چرا ساکت شدی؟-
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 ست و در جواب او گفت:لبخندی روی لب پسر نش

شه یه کتاب نوشت. سیزده با زندگی دادیار می-

سالگی پدر شد...اون بحث و اون جدال و اون 

 کشمکش! واقعا صبوره بابات.
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نگاه پسر به جایی جز نگاه امیرحسین نشست. شاید 

 به عمق آب خروشانی که در جریان بود. 

 تونه ازبابام تمام اون چیزی بود که یه بچه می-

پدرش بخواد. فقط بابا نبود، مادر بود...خواهر 

بود...برادر بود...رفیق بود. بابام برای من همه چیز 

 بوده و هست.

 لبخندش عمق بیشتری گرفت و لب زد:

بت تمام عیارم هستش، یه اسطوره، یه الگوی واقعی -

واسه خوب بودن. آدمی که تو اوج سختی بد نشد. 

ردم، بلندم کرد. اخم بدی نکرد، ولم نکرد. زمین خو

کردم، لبخند زد. بغض کردم، نازمو کشید. صدامو 

سرش باال بردم، صداش برام باال نرفت. باهاش قهر 

 کردم، بغلم کرد. 
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 نگاهش را به چشمان حسین دوخت و عمیق گفت:

هر بار صداش زدم، حتی تو دلم، بود -

امیرحسین...نشد اسمشو بیارم و نباشه. حتی وقتی تو 

آدما بودم...تو اوج ناامیدی، اومد. بازم شد  دست اون

 .ام...مثل همیشهقهرمانم. بازم شد معجزه

 بغض نگاه فندقی پسر را به شبنم نشاند. 

ای که آکام نوزادو به بازم شد همون پسر سیزده ساله-

چنگ کشید تا بدبخت نشه...بابام از سیزده سالگی 

ابا، ید ِگل بقهرمان بودنو بلد بود...شایدم از بچگی! شا

 با آدمای اطرافم زیادی متفاوته! 

 شانه باال انداخت، لب جلو داد و گفت:

دونم بابام یه آدم معمولی دونم واقعا! فقط مینمی-

تونم خداروشکر کنم که دارمش! که نیست. فقط می
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. از وقتی بابامه...که دست چنین آدمی بزرگ شدم

ای داشتنش صدرا رو دیدم، روزی هزار بار بیشتر بر

 کنم. خدا رو شکر می

 مردمک در حدقه چرخاند.

قدر عوضی باشم که خوشبختی رو تونم انو من نمی-

 از چنین آدمی، از قهرمانم بگیرم. 

 لبخند زد و سکوت کرد. 

 رفیق تو واقعا بزرگ شدی ها!-

 لبخند عمیق تر شد. بازوانش را گشود و لب زد:

 بیا این جا ببینم.-

پسر فرو رفت و امیرحسین از جان و آکام در آغوش 

دل او را به آغوش کشید. پسرک مرد شده بود. دیگر 
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اش، مانند پدرش مرد شده بود. جدای قد و قواره

 شاید هم باید گفت؛ پسر کو ندارد نشان از پدر!
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ی آالچیق تکیه زد و نگاه دوخت به ابوالفضل. به لبه

هایش روی سر باال آورد و کمی آن سو تر مردمک

را که کنار هم جوجه ها را به سیخ آرام و ری

 کشیدند.  می

 توهمی داداش؟ -

گردن چرخاند، دستانش را در جیب هودی فرو برد. 

 زبان در دهان چرخاند. 
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 نه چیزی نیست.  -

نو زده کنار آتش، سر چرخاند. چشم ابوالفضل زا

 ی نگاه در فکر دادیار ماند. جمع کرده خیره

 من تو رو نشناسم که باید برم بمیرم. -

 توهم نیستم، تو فکرم. -

ابوالفضل سکوت کرد تا دادیار ادامه دهد، با صدای 

 شان چرخید.  بلند آرام سر هر دو مرد به سمت

 ابوالفضل بیارم جوجه ها رو؟ -

یار تکانی به تن خود داد، دستی پشت شلوار کشید داد

را که روی و  سمت آن دو حرکت کرد. با کاویدن ری

خندید، لبخند زد. بدون آن که می حصیر نشسته و
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چشم سمت آرام بچرخاند، او را مخاطب خود قرار 

 داد.  

 بده من عزیزم. -

را، آرام با شیطنت، سر خم کرد و با نیم نگاهی به ری

  گفت:

 االن عزیزمو با کی دقیقا؟ -

دادیار سر به زیر خندید. مردمک در حدقه چرخاند و 

ا را بیسینی دراز شده را از میان دستان آرام گرفت. ر

ی سیاهی روی هودی زرد، دادیار روی پا دیدن لکه

 شد. 

 دادیار هودیت کثیف شده.  -
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سر مرد سمت تن خود چرخید و اما با ندیدن چیزی، 

 گفت: 

 ااا کجاش؟ -

ی او گذاشت دختر روی پا شد، سرانگشت روی شانه

 و لب زد: 

 برگرد. -

ای به دادیار چرخید. نگاه خندان آرام به لحظه

را افتاد. اگر  بحث ابوالفضل و سپس به دادیار و ری

آمد، از تنها فردی که لیاقت در  خوشبختی  پیش می

 د.گفت،  دادیار بوبدون شک با اطمینان سخن می
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ا را دستی ربیش از همه لیاقت خوشبختی داشت. ری

و دست دیگر را میان دو کتفش گذاشت.  روی شانه

 چندین بار دست روی سیاهی کشید و به عقب رفت. 

 رفتش. -

 چی بود؟ -

یاه مرد، ی موهای آشفته و چشمان سرا خیرهری

ای هوس چنگ زدن به آن ها درون جانش لحظه

 رخنه کرد. با کنترل خود، لب زد: 

 خاکی شده بود.  -
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دادیار لبخند زد، سر تکان و تار مویی مقابل 

را بلند شدن موهای مرد را چشمانش افتاد. به ناگه ری

 به یاد آورد. از دفعات قبل بلند تر شده بود.  

 ممنون. -

با سینی جوجه ها به سمت ابوالفضل دادیار گفت و 

 به راه افتاد.  

 آقای خانواده رو تور کردی.  -

 سر به سمت آرام چرخاند و کنارش نشست. 

 طور؟ چه-

آرام دستانش را با دستمالی صورتی پاک کرد و در 

 گلو خندید. 
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خل و چلشون که افتاد دست من. امیرحسینم که -

مونه ره. یه دادیار میفعال با یه بچه ده ساله تفاوتی ندا

 که تا به االن تو کل مردایی که دیدم همه چیزش تکه! 

را نگاهش را سمت دادیار که لب آتش ایستاده ری

 بود، انداخت. 

 دونی چرا تو این سن، چشممو گرفت؟  می-

 را افزود: آرام سکوت کرد و ری

از اول از آروم بودنش، حیای نگاهش، متانتش خیلی -

 خوشم میومد.  

 آب دهان فرو فرستاد و لبخند زد: 
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ماجرای آکامو که فهمیدم تصویرش برام خیلی رنگی -

شه گفت، یه پسر بچه تو تر شد. یه مرد، مردم که نمی

 اون سن...واقعا عجیب بود.  

درآورد. آرام دو لیوان یک بار مصرف کاغذی از سبد 

لیوانی مقابل دختر گذاشت و لیوانی پیش روی  خود. 

 آن ها را مملوء مملوء از چای کرد و سر باال آورد.
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من خب تقریبا ده ساله که تو زندگی ابوالفضلم...از -

همراهمون  اون زمان هم دادیار و آکام خیلی جاها

تونم بهت بگم، مردی شناسمش و فقط میبودن. می

رو انتخاب کردی که تو تمام حقوقت بهت احترام 
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 بینتت. همیشه تشویقتذاره. هیچ وقت پایین نمیمی

کنه تا پیشرفت کنی. من و دادیار واقعا مثل خواهر می

و برادر شدیم و خیلی جاها با وجود کوچیک تر 

شه هم گفتم، خوش به حال بودنش، کمکم کرد. همی

 زنی که وارد زندگی دادیار بشه.  

 ترسم.  می-

آرام لیوان چایی خود را برداشت و انگشتانش به دور 

 لیوان حلقه شدند. 

 چرا؟ -

 ام! خانواده-

 را دادیار ار نگریست. آرام سکوت کرد و ری

 برادرم و مامانم کامال مخالف این رابطه ان. -
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 فهمم.  می-

 زبان تر و چهره درهم کرد.   لب با

خواد بشه! بابای من آدمی نیست که می دونم چهنمی-

 راحت راضی بشه.  

 مشکلشون آکام؟ -

را با وجود آن که از مشکل خواندن آکام، غمگین ری

 شد، لب زد: می

متاسفانه. براشون قابل قبول نیست با مردی باشم که -

 یه پسر همسن و سال خواهرم داره.  

خب دادیار که سن زیادی نداره! یعنی فقط چهار -

 پنج سال ازت بزرگ تره! 

 را سر به زیر انداخت. ری
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ن دوندونم. بابام خبر نداره. فقط رائین و مامان میمی-

 ترسم.  و می

پدر و مادرت حق دارن. منطقی بخوام نگاه کنم، حق -

دارن. من اگر دختر خودم بود هم مطمئنن به این 

 شدم. اضی نمیراحتی ر

ی ی حیرت زدهتای ابرو باال انداخت و مقابل چهره

 دختر، افزود:
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طور دونن چهشناسن! نمیات که دادیارو نمیخانواده-

 آدمی هستش!  
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های درهم گره خورده از دست جلو برد و دست

 ا میان دستانش پنهان کرد. استرس دختر ر

ی تو نیست! تو جسارتت رو این دیگه به عهده-

خیلی خوب نشون دادی و از این جا به بعد دادیاره 

که باید برای داشتنت تالش کنه و اگر واقعی تو رو 

ون شات بایسته و راضیبخواد باید در برابر خانواده

 کنه.

 تهایش در صورمکثی کرد و به دنبال تاثیر حرف

 دختر، ادامه داد: 

و پدر و مادر زمانی که از خوشبختی بچه شون -

شن. دادیار باید خانواده ات مطمئن بشن، راضی می

 رو قانع کنه که لیاقت خوشبخت کردن تو رو داره.  

 شن؟ یعنی راضی می-
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 آرام فشار کوچکی به دست دختر داد. 

کنیم. من و صد در صد! نگران نباش، درستش می-

 فضل عین خواهر و برادر خودتون پیشتون هستیم.  ابوال

دادیار نگاهش را از آن دو گرفت. دست به پیشانی 

کشید. مقابل ابوالفضل، پیش روی آتش زانو زد و 

 های جوجه را روی آن گذاشت.  سیخ

 چه صمیمی شدن این دوتا.  -

دادیار که متوجه منظور ابوالفضل شده بود، خندید و 

 سکوت کرد.  

 چته تو؟  هی -

 دستانش را قفل روی زانو، سر باال آورد. 

 نگرانم. -
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 نگران؟-

آمدند، از پسرش و امیرحسین که سمت آن ها می

 چشم گرفت و ابوالفضل دوخت.

اش...همه چی! این اواخر حتی را و خانوادهآکام...ری-

اعتنا شدم. گرفتاری ها باعث نسبت به شغلم هم بی

بیفتم...دادگاه های پیش روی صدرا شد از اون ور بوم 

 .هم بدتر از همه

شد یه بار...محض رضای خدا یه بار بگم چته، اسم -

 آکام دغدغه تو نباشه؟

لبخند زد. سرچرخاند و لبخند از ته دل پسرش را 

 بلعید.

پدر نشدی ابوالفضل...شاید اون موقع بیشتر درکم -

 کردی.می
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ابوالفضل بدون توجه به آلوده شدن شلوار و 

شرتش، روی زمین خاکی نشست و دادیار را تی

 نگریست.  

 کنی؟ نگاه می-

اگر پدر شدن این شکلی که خودمو فراموش کنم، -

 دم بابا نشم. تو کال خودتو فراموش کردی. ترجیح می

دیار روی آکامی که از پشت امیرحسین را در نگاه دا

 آغوش گرفته بود، ماند. 
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اما باور کن، خیلی شیرینه که به خاطر یکی زندگی -

 کنی، تالش کنی. 

 سر به کندی سمت ابوالفضل چرخید. 

اس، نگرانی به خاطرش هم آکام برای من منبع انگیزه-

 قشنگه. 

 مکثی کرد و نیشخندی روی لب گذاشت. 

 هم اضافه شد.  را ری-

 پس پسرمون عاشق شده.  -

 خندید. عمیق تر و از عمق وجود.  

فکر کنم. حس خوبیه! دوستش دارم، بهم اهمیت -

قدر زیاد نیست اما کنارش ده. البته مدت زمانش انمی

 بودن و تو بغلش بودن، لذت بخشه. 
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چشم روی ابوالفضل چرخاند. ابوالفضل، دست سمت 

 را به جان کشید.   آتش گرفت و حرارت آن

 را تبریک گفت که تونسته دل تو رو ببره.  باید به ری-

انگشتان مرد جوان درهم قفل شد و دهانش به سخن 

 گشوده شد. 

 ابوالفضل. -

 جان؟ -

 سر سمت دادیار چرخاند و نگاهش کرد.  

کنم آکام نگرانه برای این رابطه. حس حس می-

ام با اون را، تو رابطهکنه قراره با وجود اومدن ریمی

 تغییری ایجاد بشه.  

 تای ابروی مرد باال پرید. 
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 چه غلطا! -

دم، آکام امروز به چشم دیدم که گفت! بهش حق می-

 محق ترین آدم تو زندگی منه. 

نه درهم مچاله ابوالفضل زبان روی لب کشید و شا

 کرد.
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 خب؟ -

خوام آکام ناراضی بشه، زنی؟ نمیباهاش حرف می-

 یا حالش خوب نباشه.  
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ی او ی پیشانی خاراند و جدی خیرهمرد جوان، گوشه

 شد.  

 زنم باهاش. که این طور! نگران نباش، حرف می-

 سر چرخاند و نیم نگاهی به آکام انداخت. 

 اما آکام ناراضی این شکلی نیست.  -

نفس عمیقی از سینه خارج کرد. سر عقب فرستاد و 

 ی ابرهای سفید درهم تنیده شد.  خیره

 آخ ابوالفضل! آخ که گیج گیجم.  -

سیبک گلویش باال و پایین شد و نگاه ابوالفضل روی 

 آن ماند.  

ر همه چیو سخت نگیر. مگه چند روز قددادیار ان-

کنی؟ آکام حالش ایم؟ چرا همه چیو بزرگ میزنده
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طور تو شناسی که چهدونی، میخوبه، اگر نبود، می

 ره.  خودش فرو می

دادیار قبل از آن که دهان برای پاسخ بگشاید، صدای 

 آکام به گوشش رسید. 

ای بابا! پاشید یکم بازی کنیم، چیه همش نشستید؟ -

 موندیم.  قرار بود بشینیم، تو خونه می

 ابوالفضل سر باال آورد، چشم ریز کرد و گفت: 

 بعد از ناهار والیبال و وسطی بازی کنیم؟ -

آکام مشت در هوا باال برد و ابوالفضل، تن کشید 

 سمت او، مشتش را به مشت پسر کوباند.  

 پایه تم شدید.  -

 توپ نداریم آکام! توپ تو هم بادش خالی شده.  -
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را خود را به سرعت  به آن ها رساند و کنار آکام ری

 در فکر ایستاد. 

کشه، اما توپ رائینو من آوردم، هرچند بفهمه منو می-

 پیچیدم. 

 را خم کرد و چشم درشت کرد. آکام تن مقابل ری

 جدی؟ -

های به خنده باز فرستاد و با لب را تای ابرو باالری

 شده، سر تکان داد. 

 اوهوم.-
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 توپش اصله؟ -

را مانند خود پسر چشم ریز کرد و دادیار از حالت ری

 اش گرفت. آن دو خنده

به نظرم یه فکری بکن که نکشتت! چون اون توپ -

 رسه. ه دست خودش نمیدیگ

را بلند شد و پشتبندش صدای ی ریصدای قهقهه

 دادیار! 

خاک تو سرت کنم من، که هر چی بگیرم برات، تو -

 سیرمونی نداری بچه! 

آکام غرولند کنان، کمر صاف کرد. دست به پهلو 

 گرفت و گفت: 

 اااا خو بابا جان، این بحثش جداست.  -
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 را نزدیک کرد. سپس حق به جانب خود را به ری

 را دوست منه، بهتره شما دخالت نکنید.  اصال ری-

 دادیار مشت مقابل دهان گرفت و متحیر خندید. 

 این طوریه؟ -

ی دختر انداخت و خیلی جدی آکام دست دور شانه

 سر تکان داد. 

 دقیقا همین طوریه.  -

 را نیز دست دور کمر پسر انداخت. ری

توپ واسه خود خودت. تازه یه توپم با امضای بچه -

 های تیم ملی طلب من به تو!  

 آکام ذوق زده سر سمت دختر چرخاند. 

 جدی؟ -
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 را بدبخت شدی. به نظرم که ری-

 سر همه سمت ابوالفضل چرخید و او افزود: 

به این بچه از این قوال بدی دیگه دست از سرت بر -

 نمی داره ها! 

 رکید.  بترکید، بت-

را که پسر را نزدیک به آکام خیلی جدی گفت و ری

خود دید. دست میان موهای او فرو برد و موهایش را 

ی دادیار بلند شد و از ته دل بهم ریخت. صدای خنده

 گفت: 

آخ آخ، اصال جیگرم حال اومد. مگه ما جرات دست -

 بردن تو موهای آقا رو داریم؟ 
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ر بیرون کشید و های دختآکام خود را میان دست

 ی گریان به خود گرفت.چهره
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قدر من دونی ، چهای بابا...ای بابا عزیز من آخه می-

زمان صرف درست کردن این گیسوهای خوشگلم 

 کنم؟  می

برم، بهت توپ گیرم! دست تو موهات میمن باج می-

 دم. می

دست درون جیب بارانی اسپرتش، فرو برد و شانه باال 

 انداخت. 
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 همینی که هست.  -

 خوبه، خوبه. -

ی نیم نگاهی نثار پدرش که سرخوش و بشاش خیره

 آن ها بود، انداخت و گفت:

 دوتا باج بگیر، زورگو افتادید به جون هم. -

هایش را کنجی از دست مقابل پدر گرفت و لب

 صورت فرستاد. 

 همون کامال به هم میاید.  -

سپس نگاهی در جمع چرخاند. دست پیش برد، 

ش ایستاده بود را گرفت، دست آرامی که نزدیک

را را نیز به خود نزدیک کرد و سمت خود کشاند. ری

 لبخند ژکوندی زد.  
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 خانوما با من، شما سه تا نره غول با هم.  -

 د. رابوالفضل، پیشانی جلو فرستاد و چشم گشاد ک

 تو بگیرا! هوی هوی دادیار جلو این بچه-

 نگاهی به آرام خندان انداخت و گفت: 

زن منو رد کن بیاد ببینم! من با آرام سر هیچ احد و -

 ناسی شوخی ندارم.  

 صدای امیرحسین باعث شد، آکام سر بچرخاند. 

 این منم فروخت، دیگه تو که جا خود داری داداش.  -

دش پس بده، بیا من میام تو بچه زن مردمو به خو-

 شیم ها! گروهت، گروه خوبی می
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را آکام لبخندی زد و نگاهی به آرام و سپس به ری

اش انداخت. سر پایین برد و به ناگه باال آورد و کلمه

 را غلیظ روی لب راند.  

 خوام. نمی-

ی هم کوبیدند. خندیدند و تا زمان ناهار در سر و کله

دادیار زمان زیادی برای نگه خندیدند و خندیدند. 

داشتن این قاب کنار هم تالش کرده بود و حال از 

شد. حاضر بود شان کنار هم غرق در لذت میدیدن

تمام عمر تالش کند تا این قاب را همیشه با حال 

خوب کنار هم ببیند. پسرش، تمام جانش! عضو 

اش با عشق پا به قلبش گذاشته بود. دو جدید خانواده

و آرام که جایگاه خواهر را برایش داشت.  برادرش

 خواست.اش میاین قاب را ابدی برای خود و زندگی
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این قاب برای او از تمام دنیا کافی بود. همین قاب را 

 پرستید.خواست و میبرای تمام عمر می

انو زدن او در مقابل تمام سختی ها این قاب برای ز 

 کافی بود. 

ها روی دور تند گذر کردند، اما باالخره رفتند سختی

 و جایگزین آن ها لبخند شد. 

. ها به ستاره نشسته شدقاب خوشبختی نمایان و چشم

های از ته دل پسرش جان به حاضر بود برای خنده

 خدا بسپرد. 
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را و حال خوبش، حاضر های پر فروغ ریبرای چشم

 بود، زندگی کند.  

ای آتشی روشن کردند و هر کدام به دورش، گوشه

 روی زمین افتادند.

ی گشت و گذر جمع مردان را ترک ها به بهانهدختر 

های شسته شده به دست آکام، کردند و سیب زمینی

پیچیده در زرورق درون آتش انداخته شدند. 

الفضل و دادیار کنار هم و امیرحسین هم کنار آکام ابو

 جا خوش کرده بود.

دادیار کف دست روی آتش گرفت و چانه روی زانو  

نهاد. امیرحسین، مرد را از نظر گذراند و موهای 

 های در فکر فروریخته به روی پیشانی دادیار و چشم
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اش، او را به خنده وا داشت. سمت آکام خم شد رفته

 شش زمزمه کرد. و زیر گو

خوره، تو باباش باشی تا اون بابای به این بیشتر می-

 تو. 

 آکام نگاه روی پدرش چرخاند و لبخند زد. 

شم، بابا انگاری قصد هر چی من زود بزرگ می-

کنم، هیچ تفاوتی با نداره بزرگ بشه. هر چی فکر می

 هاش نداره. بیست سالگی

ند و امیرحسین چشمانش را روی مرد بازگردا

هایش کش آمد. سکوت کرد و به جا او ابوالفضل لب

 که متوجه نگاه آن ها شده بود، سمت دادیار چرخید.

ی او انداخت و سر به سمتش خم دست روی شانه 

 کرد. 
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 تو فکری شادوماد! -

های آکام برچیده شد و لبخند از روی لب

هایش را سمتی دیگر کشاند. دادیار دستانش مردمک

 جمع کرد. را در سینه
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چانه باال کشاند و بوی رودخانه و هوای پاک را به 

 ریه کشاند.  

 کردم. به روزایی که از سر گذشت فکر می -

 ی این فکر کردن؟ خب؟ نتیجه-
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دادیار گردن چرخاند، دستانش را پشت تن ستون کرد 

 ی آکام صامت ماند. مانش روی سر چرخیدهو چش

 هی قورباغه! -

هایش هدیه داد و سمت پسرک کمی لبخند را به لب

 پدر چرخید.

را را قبول کرده بود، باید با تمام هنگامی که ری 

پذیرفت تا پدرش خوب باشد. خوشحال وجود می

 باشد. 

 اخم بی اخم. -

لبخند آکام عمیق تر شد و ابوالفضل پسرک را عمیق 

 نگریست. 
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متوجه حال و احوال ابری آکام شده بود و منتظر بود 

تا پسرک را در آغوش بگیرد و از یک سری 

 موضوعات مطمئنش سازد.  

خوبه که باز کنار همیم. خوبه که همه چی یه -

 گم خوب اما به خیر گذشت، حداقل.  جورایی نمی

 ه سمت دادیار جمع شد. توجه هم

دیدن آکام تو اون شرایط، تنها چیزی هست من هیچ -

 وقت جسارت دیدنش رو نخواهم داشت.  

سر باال کشاند و مستقیم پسرش و امیرحسین را هدف 

 گرفت. 

قدر کارتون اشتباه قدر فهمدید که چهکنم، انفکر می-

بود. یه سری ماجراها ارزش نداره که دنبالش بری 

  آکام.



 

Romanzo_o 3405 

 چشمان پسر روی پدر دو دو زد و او افزود: 

ارزش نداشت که من تو روی تخت بیمارستان ببینم. -

ارزش نداشت یه خط روی سرت تا آخر عمر به 

در ققدر بترسی...انیادگار ببری. ارزش نداشت که ان

 بترسم.  

کف دست سمت آتش کشاند و نگاه ماتش را به 

 مز آتش دوخت.  های قرای به شرارهجای نگاه زنده

آفرین فقط جسمش زیر اون خاکه، وگرنه شک -

 ندارم که همیشه پیشت، پشتت بوده.

گلوی پسرک به آرامی باال و پایین شد. نبض زد و 

 نبضش تبدیل به جان دادیار شد.
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ام دوست ندارم با دهمن هیچ وقت، تا وقتی که زن-

اون صحنه ها! با روی تخت بودن تو امتحان بشم 

 آکام. 

 اش کشید.  مکثی کرد و زبان روی لب خشک شده

کنم که دیگه هیچ وقت منو تو پس ازت خواهش می-

 چنین موقعیتی قرار ندی.  

ی آتش شدند. آکام هر چهار نفر سکوت کرده، خیره

 ا به پدر رساند. در یک حرکت از جا برخاست، خود ر
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های او حلقه کرد و صورت بازوهایش را دور شانه

ریش های بورش را به نمایش اش که تهاصالح نشده

 کشید، به صورت پدر چسباند. می

 دست دادیار باال آمد و میان موهای پسرک فرو رفت. 

ببخشید خب؟ ببخشید به خاطر ترسی که بهت دادم. -

 دم.  کنم بابا! قول میدیگه اذیتت نمی

ی موهای پسرک، سمت دست مرد از ریشه

هایش حرکت کرد  و با لمس ته ریش پسر، گونه

 خندید. 

 ته ریششو نگاه قورباغه رو.  -

آکام خفه خندید. بازویش، اسیر انگشتان پدر شد. 

ود کشاند و پسرک کنار پدر، دادیار او را سمت خ

 روی سنگی جا گرفت. 
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ی آکام حلقه کرد و او را سمت خود دست دور شانه

 کشاند. 

ی تنشو تونه پارهشه نبخشمت؟ کی میمگه می-

 نبخشه؟ 

ای را به لب راند و با امیرحسین ناخودآگاه، جمله

 ی ابوالفضل، دست روی دهان گذاشت.  چشم غره

 خشیدی؟ ات رو هم بخانواده-

آکام مشت شدن، بند بند انگشتان پدر را احساس 

 کرد. 

دست باال برد و انگشتانش را نرم روی مشت او 

 کشید. 

 خانواده من شمایید.  -
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 پسر سکوت کرد و دادیار افزود:

من حتی صابرم بخشیدم امیرحسین! تنها کسایی که -

بخشمشون، پدر و کنم، نمیهیچ وقت حاللشون نمی

 .  مادرم هستن

آکام سر به زیر انداخت و ابوالفضل کالفه، تکه سنگی 

 میان آتش انداخت.
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با  تونستکرد، صابر نمیاگر بابای من این کارو نمی-

من کاری کنه. مامانم شاید ضعیف بود اما هیچ وقت 

ضعیف بود اما این کجا و اون سمتم در نیومد. خاتونم 
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کجا! خاتون واسه آفرین دست به خیلی کارا زد و 

 مامان من به خاطرم هیچ کاری نکرد.  

 خاتونو خونه صدرا دیدم.  -

دادیار که همه چیز را از زبان آکام به طور کامل شنیده 

 بود، سر به زیر انداخت.  

دوست دارم بازم ببینمش. خیلی مهربون بود. -

د. سان نبونم که...اما اصال شبیه به صدرا و علیدونمی

ی بابا روی کامل ندیدم اما خاتون واقعا من خانواده

قدر خوب پیش خوب بود. کاش...کاش همه چی ان

رفت تا بتونم بیشتر داشته باشمش! بیشتر حسش می

 کنم.  

 انگشتانش را درهم گره زد و لب روی هم فشرد. 
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خوایم نیست و اما خب، همه چی اونی که ما می-

 شه.  نمی

دادیار پر قدرت، پسر را بیشتر به خود فشرد و 

 غمگین لبخند زد.

اش این را به خوبی به های گونهغمگین بود و چاله 

 کشید. رخ می

ی پدرش کرد، خود را بیشتر به آکام نگاهی به چهره

 او نزدیک کرد.  

یگه بحث های اون روزهای تلخو خیال بابا...اه دبی-

 وسط نکشید.  

تون، مهتاب هفته پیش اوممم...یادم رفت بگم به-

 زنگ زد بهم. 
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ابوالفضل به ضرب سر باال آورد و دادیار با چرخی در 

 ذهن زد تا مهتاب نامی را به یاد بیاورد.  

کارت داشت؟ مگه نگفتم هر وقت زنگ زد بگو چی-

 بهم؟ 

لحن عصبی برادر، شانه باال امیرحسین در مقابل 

 انداخت. 

چیز مهمی نبود به خدا، گفت برگردیم و دوباره -

 شروع کنیم، منم گفتم نه! همین. 

ابوالفضل یه چیزایی گفت، این واقعا با مواد سر  و -

 کار داشته؟
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 ت دادیار چرخاند.  امیرحسین سر به سم

زد شنیدم. اون ماشینم فکر کنم، منم وقتی حرف می-

 خداروشکر اصال به نام من نبود.  

 ؟ کننروزی طرف گیر بیفته که به تو پیله نمی-

دادیار با شک پرسید و ابوالفضل خیالش را راحت 

 کرد.  

نه با یه وکیل صحبت کردم. حسین از چیزی خبر -

رن اصال ماشین به نام امیر نداشته. روزی لو هم ب

نبوده، صرفا یه مدت دستش بوده، به عنوان دوست 

 پسر اون خانم! همین.  

 باز خوبه سر عقل اومدی، تموم کردی.  -
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 امیرحسین شرمنده و معذب لبخند زد. 

 بچگی بود دیگه! -

من، برادرت، بابات...خداروشکر دستمون اندازه -

رسه. وقتی ما هستیم، چرا خودمون به دهنمون می

 واسه پول خودتو بندازی تو چنین دردسری؟ 

 آکام خم شد. 

سیب زمینی ها را با چوب از درون آتش بیرون 

درآورد و حسین در حالی که حرکات او ا دنبال 

 زد: کرد، زبان در دهان چرخاند و لب می

شه یه شبه رفت. فکر کردم، راه صد ساله رو می-

ای بود، یه وقتی دوست صمیمیم تو چنین رابطه

ای طمعش افتاد به جونم و بعدش فهمیدم واقعا لحظه

 اشتباه بود.  
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من حرفمو یه بار زدم بهت حسین، سر این ماجرا -

پشتت بودم چون جوونی و اشتباه کردن برای جوونه! 

یی یه بار دیگه تکرار بشه، دیگه اما چنین ماجرا

برادری به اسم من نداری. این همه سال واسه خودم 

آبرو و اعتبار جمع نکردم که یه زن که اصال مشخص 

نه. احترامی کنیست از کجا پیداش شده، بیاد و بهم بی

ا گیرم امهزار بار بیفتی تو دردسر باز دستتو می

 شم  خیال میهمچین ماجرایی دوباره پیش بیاد، منم بی

دانست، حق با برادرش است، امیرحسین که می

 سکوت کرد.

 دست زیر چانه گذشت و نگاه به آتش داد. 

پسر خوب، تو درس خوندی...موفقی! درآمد نسبتا -

خوبی داری. چرا باید بری زیر یوغ اسارت کسی؟ 
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اونم آدمی که مشخص نیست کیه...چیه؟ خطت رو 

 عوض کن حسین.
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امیرحسین سر باال آورد و در پاسخ سوال دادیار، 

 بدون بحث گفت: 

 باشه.  -

کمی یک دیگر را به حرف گرفتند. گاه به شادی و 

گاه به غم. گاه به نصیحت و گاه از سر دلسوزی 

 شدند.همراه هم می
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ه شدند. تصمیم به بازی را و آرام اضافکمی بعد، ری 

 گرفته از جا برخاستند.

 اشدو تیم سه نفره شدند. آرام شال افتاده روی شانه 

 را تا کرد و روی حصیر گذاشت.

چرخید و سمت ابوالفضل که با لبخند منتظرش بود،  

ی زن پیچیده شد، حرکت کرد. دست مرد دور شانه

ای میان دریای موهای همسرش کاشت و ذره بوسه

 حس خوب را به جان دختر تزریق کرد.  ذره

 برگرد. -

ای با صدای ابوالفضل، پشت به او شد و باز بوسه

 دیگر میان موهای آرام نشست.
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ای ایستاده بودند تا آماده آکام و امیرحسین گوشه

را و دادیار معلوم نبود که کجا شوند برای بازی و ری

 رفته بودند. 

  برگرد برات ببافم، اذیتت نکنه.-

ی آرام در هوا پیچید. ابوالفضل ی آزادانهخنده

نامحسوس سر به سمت گردن دختر خم کرد، هرم 

 هایش روی گردن دختر نشست و ریز خندید. نفس

 جونم آرامش بانو.  -

 دست میان گیسوهای بلند همسرش کشید. 

ء های مملورج به رج تارهای بهشتی زن به سرانگشت

و انگشتانش شانه  کرداز آرامش مرد برخورد می

 شد میان موهای بلند زن.می
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بینی مرد بوی موهای آرام را استشمام کرد و نفس  

 عمیقی گرفت.

 دن. بوی بهشت می-

 دختر با طنازی خندید و سر خم کرد. 

 ابوالفضل.  -

ابوالفضل بافت موهای او را تکمیل کرد. بازوانش را 

 ی زن پیچید.دور شانه
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 کم طنازی کن بانو. -
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را پیدا شد. درگیر بازی، ی دادیار و ریسر و کله 

 هایشان، آسمان را پر کرد. صدای خنده

آکام به خنده روی کمر خم شد. توپ به سمت دختر 

 حرکت کرد و پسر فریاد زد. 

 را! بگیرش ری-

وی زانو نشست و توپ را با را قدمی به جلو رری

 ساعد به سمت آرام پرت کرد.

ای توپ را سمت آکام آرام روی هوا پرید و با ضربه 

 انداخت.  

 بابا. -

پرش کوچکی کرد و با اسپک پاسخ توپ آرام را داد. 

 هایشان مملوء از آرامش بود.خنده
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 کرد. همانی بود که دادیار همه عمر طلبش را می 

ا سمت ابوالفضل انداخت و مرد با امیرحسین، توپ ر

 را بازگرداند. ساعد توپ را سمت، ری

دختر که هواسش پرت شالش شده بود، به اشتباه 

 قدمی به عقب برداشت. 

اما قبل از آن که توپ در صورتش فرود بیاید، دادیار 

خود را مقابل او کشید و ضرب توپ را با کف دست 

 گرفت. 

 سپس تن سمت دختر چرخاند و نگران پرسید: 

 خوبی؟ -
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را غرق در لذت از لمس نگرانی مرد، سر تکان ری

داد. دست به تار موی مقابل چشمش کشید و آن را 

 پشت گوش فرستاد.

برق انگشتری که خود در دست دختر انداخته بود، به  

چشم مرد اصابت کرد و لبخندی روی لبانش پاشیده 

 شد. 

 آورد چشمان دلربای دختر را از نظر گذراند. نگاه باال

 بهار نگاهش برای عاشقی بس بود. 

را اگر خودت مشکلی نداری، شالتو در بیار ری-

 پیچه. عزیزم...موقع بازی تو دست و پات می

آرام گفت، ابوالفضل خود را سمت همسرش کشاند و 

 دست نوازش روی سر او کشید. 
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یار رفت و مرد در را ناخواسته روی دادنگاه ری

 سکوت تبسم کرد. 

 مشکلی ندارم واقعیت من! -

 شال از روی سر برداشت. دادیار به دختر نزدیک شد. 

زد شال را از او گرفت و در حالی که آن را تا می

 سمت حصیر حرکت کرد. 

ی دادیار را که در حال تا کردن شال بود را چهرهری

 را از نظر گذراند. 

ر بینی کشید. سر چرخاند و آکام لبخند زد، دست زی

را دید که توپ به دست، نگاهش میان آن دو در 

 گردش بود.
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هیچ وقت در قید و بند حجاب نبود  و اگر شال بر 

دانست سر داشت، به خاطر جمعی بود که نمی

ت! اما لحظه به لحظه از یک گونه اساعتقاداتشان چه

 شد. چیز مطمئن تر می

نگاه پاک مردی که انتخابش کرده بود، مصمم ترش 

 کرد.  می

 جدی جدی دوستت داره ها! -

را آزادانه خندید . دادیار به سمت دختر و پسر ری

 حرکت کرد و میانشان ایستاد. 
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را در هوا پیچید آزادی مرد و زن نداشت. موهای ری

 و بلند خندید. 

توانست برایش جان امروز در کنار مردی بود که می

 بسپرد. 

دادیار سمت دختر حرکت کرد و آکام نتوانست چشم 

از آن دو بگیرد. باید موضوعی رو برای خود تمام 

 کرد.می

 موهات خیلی قشنگه، هیچ وقت زندونیشون نکن. -

 فقط پیش تو؟ -

ا اش رناخواسته پرسید مرد اما سمتش، خم شد. گونه

 بوسید و تبسم کرد. 
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را من هیچ وقت اجازه ندارم چیزی رو به تو ری-

تحمیل کنم. همون طور که من آزادم که آزاد و رها 

زندگی کنم...تو هم آزادی اون طور که خودت 

 خوای زندگی کنی...رها باشی. ولی موهات جایگاهمی

آرامش منه! من هیچ وقت، هیچ وقت به خودم اجازه 

دم تو رو از زنده ترین حقوقت منع کنم. خالف نمی

 این باشه فقط شخصیت خودمو کشیدم پایین!  

 گن غیرت؟ پس چیزی که همجنس هات بهش می-

را آکام توپ به دست، نگاهش را به پدر و ری

 دوخت. پدرش الگوی او بود.  

را. هر جا پاش بیاد، پشتتم ت ریاسم این غیرت نیس-

تر بهت بگه اما تو حقوق ذارم کسی از گل کمو نمی

شخصیت من حق ندارم چیزی رو برات تبدیل به 
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اجبار کنم. روزی هم وقتی یکی شدیم بازم تحمیلی 

زنیم، از نگرانی هامون از به هم نداریم. حرف می

ت قرسیم. هیچ وی مشترکی میاعتقاداتمون و به نتیجه

قرار نیست کاری رو انجام بدیم که دلمون باهاش 

نیست.  من پشتتم، کنارتم...قرار نیست مقابلت باشم 

گیرم تو شرایط سخت و واسه آزار دادنت. دستتو می

ی ذارم. تو پرندهی خودمو واسه بودن کنارت میهمه

 تو قفس من نیستی...همسر و همراه من قراره باشی.
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را با لبخند سر به زیر انداخت. دادیار مردمک در ری

حدقه چرخاند و هنگامی که نگاه مات آکام را روی 
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را خود دید، خجالت زده، سر چرخاند و کنار ری

 ی بازی ایستاد.  برای ادامه

 بریم ادامه؟ -

ل ن داد. دوباره مشغوابوالفضل پرسید و دادیار سر تکا

پرسیدند، بازی شدند و اگر از هر کدام به تنهایی می

توانستند، آن روز را به عنوان یکی از بهترین می

های از ته شان معرفی کنند. خندهروزهای زندگی

شان شان پس از مدت ها واقعی بود و حال دلدل

 عمیقا خوب بود.

ان از آن شمانند شبنمی نشسته بر گلبرگی، ملیح! روز 

ها بعد، نشسته در دورهمی روزهایی بود که شاید سال

 از آن یاد کنند. به خوشی، به شادی. 
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 دست در هوا تکان داد و با خداحافظی وارد خانه شد.

با دیدن رائین نشسته مقابل تلوزیون، قبل از ورود به  

خانه، سالمی به مادر درون آشپزخانه داد. سپس جلو 

 تر رفت.

ی، رائین مشغول بازی با موبایل   ی روی گونهابوسه 

 کاشت.

رائین که تازه متوجه آمدن خواهر شده بود، ایرپاد از  

 را تبسم زد. گوش کند، سر چرخاند و با دیدن ری

 خوش اومدی، خوش گذشت؟ -

را خود را روی کاناپه انداخت. چیپسی از داخل ری

 ظرف برداشت و در دهان گذاشت. 

 جات خالی خیلی. -
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 ریما با شیطنت از سوی دیگر، بلند خندید. 

 بایدم خوش بگذره. -

 چشم ریز کرد و به آرامی لب زد: 

 ساکت ها! -

 را شام برات بیارم؟ ری-

را با یادآوری پیتزایی که پس از برگشت، دادیار ری

 مهمانشان کرد، لبخند زد. 

 نه مامان خوردم. -

 ؟خونهچیه؟ کبکت خروس می-
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ی برادر، سر چرخاند و نسبت به لحن پر از کنایه

 گفت: 

 شروع نکن رائین. -

 پسر تن به کاناپه تکیه زد. 

 دی که! شه کنایه...حرف گوش نمیهر چی بگم، می-

 یما زد. ای به ررا که از ماجرای صبح پر بود، اشارهری

ازت نزدیک ده سال کوچیک تره، خیلی وقته همه -

چیو فهمیده اما ندیدم یه بار بخواد فضولی کنه! اما 

 تو؟ متاسفم برات.  

ای غرق بشی که بابا هیچ خوام تو رابطهمن نمی-

 ذاره به سرانجام برسه. وقت نمی

 ریما آبنبات در دهان چرخاند. 
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 کنی، مگه چه ایرادی داره؟ به نظرم شلوغش می-

 ریما؟ -

ا ری برادر، شانه باال انداخت. ریبا صدای عصیان زده

 نگاهی به آشپزخانه انداخت و با احتیاط غرولند کرد. 

چی از دادیار بد گفتی که مامان ازش غول ساخته -

بود؟ آخه چه هیزم تری به تو فروخته؟ وقتی من تو 

کنم، هزار تا انگ بهم ات دخالت میرابطه

گی صالحمو شه میچسبونی! بحث من که میمی

شه لطفا صالح منو نخوای رائین، چون خوای؟ میمی

 زنی.  با کارات داری تو همه چی گند می

ئین شوک زده خندید، تای ابرو باال انداخت و ریما را

 ی برادر و خواهرش شد. نگران خیره

 به خاطر اون مرد تو روی من وایمیستی؟ -
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 را به تاسف سر تکان داد و لب روی هم فشرد. ری

نمیستم. به خاطر به خاطر دادیار تو روی وای-

فضولی کردنت ازت پرم. مردی که این طوری با 

زنی تا حاال جز احترام کار ش حرف میانزجار از

 نکرده. 

ه را با یشه ریشه...نمیگم نمیمن نگفتم بده! من می-

 شه.  پسر به اون سن نمی

را عصبی شال از سر کند. مو پشت گوش فرستاد ری

 د. ی تلوزیون شو دستانش قفل روی قفسه سینه خیره

پس قراره اذیت کنی؟ دادیار بیاد جلو، پشت من -

 ستی؟ نی

رائین دست به پیشانی به جلو خم شد. نگاهی به 

 خواهر انداخت و سر به تاسف تکان داد.
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 را. ری-

سر چرخاند. بغض نگاهش را پس زد. او خوب 

 شود. دانست با تمام این موانع مواجه میمی

 دم.  ازت سوال پرسی-

م خواستمن به مامان گفتم به عنوان یه بزرگتر! می-

کمک کنه، نخواستم آزارت بدم. از دادیارم هیچی 

 نگفتم.  

 ولوم صدا پایین آورد و غرید: 
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کردم، یکی بودم عین بقیه برادرا من اگر اذیتت می-

زدم تو دهنت، نه وقتی اسم یه مرد دیگه رو میاری می

مشهد به خاطر دوست این که پاشم باهات بیام 

 پسرت.  

 کنی نزدی؟ افتخار می-

 رائین با خشم دست روی صورت کشید. 

چرند نگو، من کی تا حاال دستم به تو خورده؟ -

 انصاف نباش.  قدر بیحداقل ان

 من نگفتم چنین چیزی! -

 رائین نگاهش را سمت دیگر کشاند. 

 ش تحقیق کردم! راجع به-

 را نتوانست صدای خود را کنترل کند. ری



 

Romanzo_o 3436 

 ؟ راجع به دادیار؟ چی-

صدای ملیحه از آشپزخانه بلند شد و سکوت را به 

 جمع به فرزاندنش فرا خواند. 

خواید یکم آروم تر حرف بزنید؟ باباتون باالست می-

 ها! 

را نفس عمیقی گرفت. دست جلو کشاند. ری

 نیشکونی از بازوی رائین گرفت. 

 توام ها؟  با-

 اوهوم، راجع به دادیار! جز خوبی چیزی نگفتن. -

 را نشست. رنگی روی لب ریلبخند کم

 شه که من راضی باشم.ولی بازم باعث نمی-

 چرا راضی نیستی؟ به خاطر پسرش؟  -
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اش کشید و رائین دست روی موهای تازه درآمده

 نفس عمیقی از هوای سالن در سینه فرستاد. 

ون مرد یه تجربه داشته. یه پسر داره. یه عزیز من، ا-

گذشته داره. یه دنیای سیاه کنار دنیای سفیدش داره. 

گم بده، من کی باشم که کسی رو بد یا خوب من نمی

بخونم! اما هر جا بری پسرش پیشتون هست. اون 

مردی که من دیدم، اون طور با عالقه از پسرش 

 کنه.گفت، هیچ وقت پسرشو رها نمیمی
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 را شانه باال انداخت و پاسخ برادر را داد: ری
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وقتی اولین قدمو واسه این رابطه خودم گذاشتم، به -

 همه اینا فکر کردم رائین. 

 را. فکر کردن با تجربه کردنش متفاوت ری-

 را مکثی کرد و سپس گفت: ری

اگر شکست هم بخورم، تصمیم خودمه رائین. -

بذارید برای یه بارم که شده با تصمیم خودم جلو 

   برم.

 نفسی از هوا گرفت و پلک روی هم فشرد. 

ام اینه که کنارم باشی. من با دادیار از تو تنها خواسته-

قدر زیاد که شاید حتی حالم خیلی خوبه رائین، ان

   نتونی تصورش کنی.
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رائین به تاسف سر تکان داد. دست نشسته بر روی 

 سر را تا گردن امتداد داد و سکوت کرد. 

را تکیه به کاناپه داد. دست روی لب کشید و ری

بدون حوصله حتی موهای مقابل صورت را دیگر 

 پشت گوش نفرستاد. 

ام رو من تصمیم رو گرفتم داداش و تنها خواسته-

   بهت گفتم.

 نباید عاشق بشه؟ زندگی کنه؟ چون پسر داره -

ریما با تردید پرسید. سر خواهر و برادر سمت او 

 چرخید و دخترک جسارت به خرج داد. 

سنی نداره که! تو بچگیش یه اجبار زندگیشو خراب -

   کرده، بقیه عمرش هم باید این طور زندگی کنه؟
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 ریما؟ -

 نگاه دختر سمت برادر رفت. 

زرگتره! به نظرم سنگ را از من و تو برائین ری-

   نندازیم وسط این داستان بهتره.

 عجب بابا عجب! -

رائین برپا زد. عصبی دست روی گردن کشید و 

 انگشت تهدید سمت جفت خواهرانش گرفت. 

من دیگه کاری ندارم. اما شکست بخوری به خدا -

دونی برام را که میقسم به جون خودت ری

م. قاتل شدنو به ذارارزشمندی، اون مردو زنده نمی

  خرم، پس حواست باشه.جون می
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رائین گفت و قبل از آن که پاسخی از سمت 

را خواهرانش بگیرد، سمت اتاق حرکت کرد. ری

 برادر را با نگاه دنبال کرد. 

اپه ی کانلبهدر نهایت نفس از سینه خارج کرد. سر به 

در سکوت هم  تکیه زد و خیره به سقف سکوت کرد.

 آرامش نداشت. 

ر شد فکآمد و باعث میصدای بحث ریما با ملیحه می

ها همانند دادیار و خانواده دایی حیدر او کند چرا آن

 نبودند؟ پاسخی نداشت.

ترجیح داد به اتاق خود برود. به موزیک پناه ببرد و  

را، . دادیاری که سرشار از عطر ریبه دادیار فکر کند
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 ی پسر را صافدر ماشین را گشود، سر افتاده بر شانه

ا ر کرد و دستی روی صندلی گذاشت و دست دیگر

 میان موهای نرم پسر کشید.

را را توانست تندیس جیبی او و ریاگر می 

 برد.ساخت و همه جا با خود میمی

 آکام بابا. -

 سر چرخاند.  پسر پلک روی هم فشرد و

 بیدار شو، رسیدیم. -

ی پسر خارج شد. به آرامی پلک نفس عمیقی از سینه

از هم گشود و در تاریکی فضای پارکینگ نگاه 

 خمارش را به پدر داد. 
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اش را تکان کودکانه لب مکید و دست خواب رفته

 داد. 

 تونم بغلت بگیرم. پاشو دیگه هم هیکل خودمی نمی-

لبخند کمرنگی روی لب پسر نشست و دادیار از او 

 فاصله گرفت. 

 بریم باال بخواب. -

ی ماشین تکیه زد. قدم روی زمین آکام دست به بدنه

 گذاشت. 

دادیار در ماشین را قفل کرد و تصمیم گرفت، وسایل 

ها را صبح روز بعد به خانه ببرد. انگشتانش را دور 

 د: بازوی پسرش تکیه زد و آرام لب ز

   نیفتی بچه.-
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آکام میان خواب و بیداری وارد خانه شد. مرد جوان، 

کلید را روی جا کفشی انداخت و حواس به پسرک 

 داد تا نیفتد.
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وارد اتاق آکام شدند. دست برد تا هودی را از تن 

آکام غرولند کنان خود را روی پسرک در بیاورد، اما 

 تخت انداخت. 

   بعدا بابا.-

 کنه آکام پاشو درش بیارم بابا، بعد بخواب. اذیتت می-
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پسرک اما با همان جین و هودی زیر پتو رفت و سر 

 روی بالش تکان داد. 

   پزی بچه.از گرما می-

های منظم پسرک، نشان از به خواب اما صدای نفس

 داد.رفتنش می

های پسر را ها و کفشبا خنده سر تکان داد. جوراب 

 به آرامی درآورد و پایین تخت انداخت.

جای پتو ملحفه روی او کشید و دست درون به 

ش او هایموهایش فروبرد. این وابستگی به تنها دارایی

 کرد.رساند یا دچار سقوط میرا یا به اوج می

زد و نتیجه هرچه بود آن را دوست داشت. تبسم  

آهسته  از اتاق خارج شد. در خانه را بست و 

 هایش را درون جاکفشی انداخت.کفش
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شلوارش را همراه با هودی درون سبد رخت چرک  

انداخت و شلوارکش را از روی کاناپه برداشت. آن را 

 تن زد و وارد اتاق خود شد. 

سمت میز رفت و کیسه را بلند آرام و با حوصله به

مورد نظر را از درون آن خارج کرد و ی کرد. بسته

 بررسی کرد.

تمام امروز از مقابل دیدگانش عبور کرد و لبخندش  

هایش را دچار آنقدر عمیق شد که خطوط کنار چشم

 چروک کرد.

تردید و تعلل را کنار گذاشت و باز وارد اتاق آکام  

عکس شد. بسته را روی پاتختی پسرک گذاشت. قاب

و تنش روی تن پسرک سایه  کنار تخت را نگریست
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ی پدرانه روی پیشانی او نشاند و انداخت و بوسه

 گفت:

   خوب بخوابی بابا.-

هاش هدیه داد و فاصله گرفت. چراغ عطر او را به ریه

را خاموش کرد و اتاق در تاریکی فرو رفت. نگاهی 

 به آکام انداخت و از اتاق خارج شد.

خود را به تن خسته خود را روی تخت انداخت و   

تحمل، با خواب دعوت کرد و آکام دقایقی بعد بی

 احساس حرارت بسیار، پتو را کنار زد.
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بینی باال کشید و روی تخت غلت زد. کف دست 

روی تخت کشید. چشمان خمارش را از هم گشود و 

ک چرخاند. با احساس تشنگی روی نگاه در اتاق تاری

 خیز شد و اتاق روشن شد.تخت نشست. نیم

انگشت روی چشمانش کشید و از جا برخاست. اتاق 

را ترک کرد. نیم نگاهی به در نیمه باز اتاق پدر 

و به آنجا سرک کشید. دادیار غرق در     انداخت

 خواب بود و آکام سمت آشپزخانه حرکت کرد.

ب کرد و یک نفس نوشید. هنوز لیوانی را پر از آ 

کشید و گرمای حاصل از خواب او را سمت خود می

انداخت.  دومین لیوان ها خفگی را به جانش میسلبا

 آب را نوشید و لیوان خالی را درون سینک گذاشت. 
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ای برای شستن آن نداشت. به سمت اتاق حوصله

اش را از تن کند و حرکت کرد و در میان راه هودی

 شرتی از کشو برداشت و تن زد. اتاق شد. تی وارد

جینش را نیز با یک شلوارک تعویض کرد. به قصد 

ز ی سبخواب روی تخت بازگشت. اما با دیدن بسته

رنگی روی پاتختی چسبیده، به تخت، چشم گرد کرد. 

ی تقریبا بزرگ را خود را جلو کشید و تعلل بسته

 برداشت و روی تخت گذاشت. 

رداشت و مات گوی درون جعبه، لب در جعبه را ب

لرزانش را به دندان کشید. دست پیش برد، گوی را 

مانند جسمی با ارزش میان دو دست، از جعبه 

درآورد، تکان محکمی به آن داد. اکلیل های رنگی 

پیچیده درون آن لبخند روی لبش گذاشت. گوی را 
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ی روی تخت گذاشت. سرانگشت شست روی نوشته

   ند زد. پدرش خوب به یاد داشت.گوی کشید و لبخ

 )خوش اومدی به سرزمین بابا، داروگ کوچولو(

  

ی گوی قبلی را درآورد. خم شد و از بالشش، مجسمه

آن را مانند جسمی با ارزش درون جعبه گذاشت و 

 گوی جدید را میان دست برداشت.

 پدرش همیشه همه چیز را به یاد داشت.  

ندگی او آکام بود و کرد. همه زاو را فراموش نمی

 خواست با ظن بد این را انکار کند. پسرک می

اما قدرت عشق بیشتر بود. آنقدر زیاد که گوی را 

همانند جواهر درون جعبه بازگرداند و خیره آن در 
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تر، دید. رنگیفکر فرو رفت. دنیای جدید را زیبا می

تر!  پدر خوشحال بود و او هم متفاوت تر، چراغانی

وبویی را گرفته بود که شان رنگد. زندگیششاد می

های از ته قبال نداشت.  بوی خوش خنده...بوی قهقهه

دل. شاید هم بوی خانواده شدن. طفل شادمانی خود 

رفت و قد میها انداخته بود، راهرا به آغوش آن

 کشید. می

 شد.رنگ میی گذشته کمسایه

ود ای به زیر چادر خوشی در خخاطرات تلخ گوشه 

ان شسایهفرو رفته پنهان شده بودند.  فراموش نه! اما 

آمیخته به خوشی تنها تبدیل به خاطره شده بودند. این 

هایش به روزها او بود و پدر و دختری که قدم

 شان حال خوب را داده بود.زندگی
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های کودکی نوپا را به دختری که شاید قرار بود قدم 

 شان هدیه بدهد.جان زندگی

� � � � � � � 

  

897 

ژله را داخل ظرف برگرداند و داخل یخچال قرار داد. 

هایی که تهیه کرده بود را داخل نوشابه و دلستر

یخچال گذاشت. محتویات ساالد را شست و 

 ها را روی ظرف با نظرم قرار داد.  شیرینی

 بابا. -

شیرینی تر را داخل یخچال قرار داد. ظرف کریستال 

اش ای شدهسمت پسر چرخید، انگشت شست خامه

 را لیس زد و لب روی لب فشرد.  
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 جانم؟ -

 خوبی؟ -

ی دادیار که متوجه منظور پسر شده بود، دستی به شانه

او کوبید. نیمچه لبخندی زد و آکام برای اولین بار 

چاله های اش واقعی است یا دروغین!  نفهمید، خنده

اش در گونه فرو نرفت. شاید هم دوست داشتنی

 خسته بود!

رم لباسمو عوض کنم، اگر غذا ها رو آوردن من می-

 کنم. بذار رو اپن خودم جا به جا می

 بابا. -

در حالی که قصد عبور از کنار قامت پسر داشت، سر 

 چرخاند. 
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 آکام چی شده؟ -

میقی از نفس عبند بند انگشتانش را باز و بسته کرد و 

 سینه خارج کرد.  

 ناراحت نیستی؟ -

هایش شرت پسر داد. لبمرد جوان، نگاه به خط تی

 حتی برای تلخندی کج نشد.  

 این نیز ُبگذرد.  -

 یعنی چی؟  -

تغییری در لحن خود ایجاد کرد. سر باال کشاند و 

 انگشت سبابه کنار لب کشید. 

 رسن.  دیره ها! االن می-

 بابا من برم صحبت کنم؟ -



 

Romanzo_o 3455 

کالفه، دست به پیشانی گرفت.زبان در دهان چرخاند. 

ی سیاه ماکروویو خود را سر باال آورد و در صفحه

 نگریست.  

 کنم آکام ازت! بهتره بحثو ببندیم.خواهش می-
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از آشپزخانه خارج شد اما بالفاصله پس از خروج، 

 این صدای آکام بود که مانع ادامه دادنش شد.  

 ترسی بابا؟ از چی می-

 بدون آن که تن بچرخاند به راهش ادامه داد و گفت: 

 خوام چیزی بشنوم. نمی-
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هایش ی روی اپن میان انگشتان پسر مچاله و لبکیسه

رج به رج تنش به به دندان کشیده شد. خشم در 

غلیان آمد. باعث و بانی همه چیز او بود. عصبی 

سمت اتاق پدر قدم تند کرد. در نیمه باز اتاق را کامل 

گشود و او را در حالی که نیمه عریان پیراهن کالباسی 

 به دست داشت، دید زد. 

 مگه من مقصر نیستم؟ -

 چرند نگو. -

 پشت به پسر کرد و پیراهن را تن زد.  

 کنی؟ ا چرا داری این طوری میباب-

خشمگین آستین پیراهن را پوشید و سمت پسر 

چرخید. موهای سیاه و خیسش دلبازانه روی 
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اش افتاده بود اما کبودی چهره توام با غم پیشانی

 نگاهش راهی برای انکار نگذاشته بود.  

چون تو ماجرایی که به تو هیچ ربطی نداره، نباید -

 دخالت کنی. 

ربط نداره، در حالی که به خاطر من ردت به من -

 کردن. تناقض عجیبیه؟ مگه نه؟  

 کالفه پنجه میان موهای خیس فرو برد و غرید: 

 آکام. -

خوانت! من نبودم...همه چیزت به خاطر من نمی-

 تکمیل بود.  

شراره های آتش در نگاه مرد جوان بیدار شدند. 

ی از های تر روی هم کشیده شدند و سوزش عمیقلب
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هایش کشیده شد. تن میان جفت ابرو به شقیقه

چرخاند، جفت دستانش را سپر تن، روی میز توالت 

قرار داد. سر  پایین انداخت و قطره آبی به جا مانده 

ی از حمام نیم ساعت قبل، روی میز چکید. سینه

ا ی سینه تعریان شتاب زده باال و پایین شد و نیمه

رفته  خود را به رخ  گردن از سرخی رو به کبودی 

 کشاند.  پسرک می

 ای خدا...ای خدا.-
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مکثی کرد، دستی از روی میز برداشته شد و دست 

دیگر مشت شده پر قدرت در جای خود باقی ماند تا 

 اش شود.  اگر مرد از پا افتاد، ناجی

ی دوستم، رم خونهرم...میبخوای...بخوای من می-

 اون...اون خونه مجردی داره.  

انصافانه در چشمان مرد شعله خشم زبانه کشید و بی

ور شد. سخنان در گلو مانده، راه نفس را بستند و 

عصیان پرتوهایش را به سوی قلب مرد انداخت. 

خفقان به جان عریان مرد نشست. سیاهی ها میان 

رقصیدند و پوزخند زنان، پرچم موفقیت خود را خون 

 باال آوردند.  

 گمشو بیرون آکام.  -
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پسرک، مضطرب انگشت به دهان برد. پوست 

ی ناخن را به بازی گرفت و ناخواسته آن را گوشه

 خون انداخت. 

 بابا.  -

صبر به انتهای خود رسید. قدرت طالب شد و فریاد 

بار صدا روی جانش بر سر پسر فرود آمد. برای اولین 

بلند کرد. صدایی که باز هم به خاطرش خودش باال 

رفته بود. صدا باال رفت تا صدایی را که از رفتن 

 گفت را به سکوت دعوت کند.  جانش می

 گمشو بیرون...فقط خفه شو، برو بیرون.  -

 بابا...من... -
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قلبش به نافرمانی از او تیر کشید. ناخواسته دست باال 

ت چپ سینه به چنگ کشیده شد. پسرک رفت و سم

 ترسیده قدم سمت پدرش برداشت. 

 برو بیرون...-

 نفس پر دردی از سینه خارج کرد و واگویه کرد.

 برو بیرون. -

 بابا...گوش کن. -

چشمانش سیاهی رفت اما سرپا ماند تا خوف 

 اش را میان جان پسر پهن نکند.سفره

قدر بزرگ نشدی که بفهمی چی به دهنت هنوز ان-

 خوام بهت توهین کنم. میاد! پس برو بیرون، نمی

 بریم دکتر؟ -
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بغض صدای پسر، نابودش کرد و سرپیچی قلب نیمه 

جانش، بیشتر جانش را در دست فشرد. سعی کرد 

نفس عمیقی بگیرد اما نفس مانده در گلویش باال 

 آمد. نمی

 خوبم برو بیرون.-
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ی پدرش شد. سر مرد باال آمد. پسر در سکوت خیره

ی پسر، به سختی نفس ی رنگ پریدهبا دیدن چهره

 عمیقی گرفت. 

 برو آماده شو...برو آکام. -
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اش های خشک شدهپسرم ناغافل، بغض از میان لب

 رها شد. 

 ببخشید که به خاطر من، خوشبخت نیستی. -

مشت  از روی میز برداشت. سعی کرد به لبخندش، 

 رنگ و بوی واقعی بودن ببخشد. تن جلو کشاند. 

کی گفته من خوشبخت نیستم؟ این عادت تو به کی -

کنی بابا جان؟ از رفته که قصاص قبل از جنایت می

 من.   ذارن تو بغلهمون روز اول که دخترشون رو نمی

ولی باباش گفت، قید دختر منو بزن. گفت به درد -

 خورید. هم نمی

لبخند مرد واقعی تر شد. ساعد جلو کشاند و 

هایش را میان موهای پسر برد و آن ها را به انگشت

هم ریخت. درد موذی سمت چپ سینه آزارش 



 

Romanzo_o 3464 

داد. اما او آموخته بود که به خاطر آکام رو پا شود. می

 وغ تا پسرک نترسد. حتی شده به در

دونستیم که راه درازی در پیش را میهم من...هم ری-

 داریم. 

 امروز میاد؟ -

های پیراهن، سر پایین انداخت و مشغول بستن دکمه

 سوی آینه چرخید. 

 بهش گفتم. شاید بیاد.  -

 ی آکام خارج شد.  نفس عمیقی از سینه

 باشه...بابا؟ -

و سمتی از برس چوبی از روی میز برداشت  

 ش کشید. موهای
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 جان؟ -

 کنه؟  قلبت درد می-

چانه باال انداخت و پاسخ پسر را داد، هرچند 

دروغین، در خود منقبض شده بود تا به روی آکام 

 نیاورد. 

 نچ. -

 شه مراقب خودت باشی؟ می-

برس را روی میز انداخت. سر سمت پسر چرخاند و 

 او را نگریست. 

 چشم...دیگه؟ -

 میرم حاضر بشم. -
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ای به تن داد و از اتاق خارج پسرک غمگین زاویه

شد. دادیار درد نگاه او را خواند اما سکوت را ترجیح 

 داد. پی پسرک را نگرفت تا کمی با خود کنار بیاید.
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از دل پسرک در میاورد اما پس از زمانی کوتاه! شاید 

تنهایی گاهی راه حل درستی برای حل مسئله باشد. با 

 صدای زنگ از فکر خارج شد. 

 آکام...درو باز کن. -
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هایش در سالن او را صدای پسر نیامد اما صدای قدم

 متوجه کرد که در را گشوده است. 

 را اومد.  ری-

 شو.  باشه...تو برو حاضر-

ی آخر بست. های پیراهن را به جز سه دکمهدکمه

ش روی دستی میان موهایش کشید. کمی از ادکلن

شاهرگ گردن و مچ ، همین طور پیراهنش زد و از 

اتاق خارج شد. سمت در حرکت کرد و آن را گشود. 

ای سر تا پای مرد انداخت و را نگاه خریدارانهری

 لبخند زد. 

 شده.  به به آقا چه جذاب -

های در مرد در گلو خندید، دست دراز کرد. پاکت

 دست او را گرفت و به خانه اشاره زد. 
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 بیا تو.  -

را وارد خانه شد. نگاهش سرتاسر خانه را کاوید. ری

 ها کرد. ای به کیسهسمت دادیار چرخید و اشاره

دادیار یه چند تا دسر درست کردم، مراقب باش -

 نریزن. 

روی میز گذاشت. آن ها را گشود و  مرد پاکت ها را

 ظروف بسته بندی شده را بیرون کشید. 

نیازی نبود، خیلی زحمت کشیدی، یه چند تا چیز -

 درست کردم خودم. 

را دست بند مانتو کرد. آن را درآورد و شومیز ری

 اش را در تن نظم داد. پوشیده

 ااا؟ از این هنرا هم داری آقای دکتر؟  -
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مرد خندید. خم شد که ظرف را روی میز بگذارد اما 

با انقباش تن، ناخواسته انگشتانش روی میز درهم  

مشت شدند. دردی بازوی سمت چپش را در بر 

گرفت و سوزش عجیبی به جان آن تکه گوشت 

 اش، افتاد. نشسته در سینه

 آخ. -

را به سرعت سمت او حرکت کرد و بازویش را ری

 نگرانرا سمت صندلی کشاند و دلچسبیده، تن مرد 

 کمک کرد تا روی صندلی بنشیند. 

 وای چی شدی دادیار؟ -

 خوبم... -

نفس عمیقی گرفت، به سمت جلو خم شد و نگاه 

 را دوخت. ناالنش را به ری
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 هیشش، آکام نفهمه. -

 قلبته دادیار؟  -

 دادیار نامحسوس بازوی چپش را مالید. 

 نه عزیزم، چیزی نیست.-
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 من خرم؟ -

نگاه لرزانش را روی بازوی چپ و دست مرد سوق 

 داد. 

مالی؟ قلبته دادیار...چی شده؟ به داری بازوتو می-

 خاطر چی عصبی شدی...پاشو بریم دکتر.  



 

Romanzo_o 3471 

دادیار دست از بازو کشید، سر پا شد و سمت یخچال 

 تا ظروف را در آن جا دهد. رفت 

را، تو که بدتر از آکامی، نترسید وای تو رو خدا ری-

 سالمه سالمم!  

دختر خود را سمت او کشاند. دستش نوازش وار 

روی دست مرد که به تنه یخچال چسبیده بود، کشیده 

 شد.  

 دادیار. -

سر از میان یخچال به سمت دختر خم کرد و لبخند 

 زد. 

 خانم شاملو؟ جوِن دادیار -
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ای روی ته ریش مرد را با خنده خم شد و بوسهری

 زد.  

دونی که جون من و پسرتی؟ پس خواهش می-

کنم مراقب خودت باش. هوایی که تو توش نفس می

 خوره. نکشی به درد الی جرز دیوارم نمی

ی درب یخچال چسباند. نفس دادیار پیشانی به لبه

 عمیقی گرفت و لب زد: 

هات بارونی شدن! با بهار قرارداد بستی باز که جنگل-

 یا پاییز که بارون نگاهت تمومی نداره؟ 

عشق از نو میان قلب دختر شکفته شد. مگر چه 

داشت این مرد که هر روز بیش از روز قبل عاشقش 

شد؟ خودخواه بود اگر او را برای یک عمر زندگی می

 خواست؟و تمام عمر می
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 دادیار. -

ی دختر فرو لو برد، میان تار های فر شدهدست ج

برد. فوتی میان موی افتاده در پیشانی دختر کرد و از 

 اعماق وجود گفت:

یه جون داریم، فدات کنیم، جفتمون راحت بشیم؟ -

 دلبری نکن، من دست به خوردنم خوبه ها!

   را با یادآوری موضوعی کمرنگ شد.لبخند ری

   از بابا به دل نگیر.-

 گیرم...حق داره. نمی-

   در یخچال که صدایش درآمده بود را بست.

دونستم را بابات واقعا حق داره...منم از اول میری-

قرار نیست با بار اول اومدن جوابی بگیرم، به هر حال 
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شرایط من با بقیه آدما یکسان نیست. اما منم کوتاه بیا 

  قدر میام تا خود بابات خسته بشه.نیستم، ان
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دست جلو برد، بینی دختر را میان انگشت شست و 

ی سبابه گرفت و کشید. چشمک زد و گوشه

را باز خم شد و چشمانش در هم فرو رفت. ری

   ی چشم مرد را بوسید.گوشه

   آخیش! دیگه هیچ دردی تو تنم نموند.-

ا با ذوق عقب کشید. درب خانه باز به صدا رری

ای به ی پیشانی خاراند. اشارهدرآمد. دادیار، گوشه

 دختر زد و گفت: 
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کنی؟ فکر کنم غذاها رو بی زحمت درو باز می-

   آورده باشن.

را به سمت در رفت، غذاها را تحویل گرفت. ری

کمی بعد آکام هم به آن ها ملحق شد. میز سالن را 

کمی به خانه نظم دادند. مهمانی دلیل خاصی چیدند و 

نداشت و تنها جمعی بود برای دورهم جمع 

شان. مدت زمان کوتاهی گذشت که باز زنگ شدن

خانه به صدا درآمد. خانواده دایی حیدر، جمعی که 

شان آمدند، به جمعی دادیار به حساب میخانواده

های روزمره اضافه شدند. زمان به خنده و حرف

ذشت. به اتفاقات از سر گذشته به خواستگاری گمی

های اول مقابل به در بسته خورده. دخترک در دقیقه

دایی و زن دایی دادیار معذب بود اما با دیدن رفتار 



 

Romanzo_o 3476 

گم آن ها، مانند خودشان صمیمی شد. هرچند خون

ی اول شرمنده بود. که هنوز از رفتار پدر در جلسه

ی خود صمیمی دهی دادیار بر عکس خانواخانواده

دیدند. قربان را را از خودشان میبودند. ری

هایشان از ته دل و واقعی بود. گویا دختر را صدقه

ی خودشان دوست داشتند. بار دیگر مثل دختر نداشته

زنگ خانه در کمال غافل گیری به صدا درآمد. آکام از 

جا برخاست و سمت در رفت. دستگیره را کشید و 

حبس شد. انتظارش را نداشت. تیره  اشنفس در سینه

 کمرش تیر کشید و درد خود را به سرش رساند.

 آکام کیه بابا؟-
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هایش به عرق آب دهانش را قورت داد و کف دست

نشست و آب دهانش خشک شد. کلمات را گم کرد 

 و تنها زل زد.

 آکام چی شده؟-

آکام پلک بست و دستگیره را رها کرد. جمالت را 

 تنها گفت:ردیف کرد و 

 بابا بیا اینجا.--
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از لحن پسر، ابروهای مرد، یک دیگر را در آغوش 

گرفتند. نیم نگاهی نثار ابوالفضل که اخم کرده به آکام 

 نگریست، انداخت.می

رنگی رو به دختر کنارش زد. دست او را لبخند کم 

 رها کرد و سمت در قدم برداشت. 

چند قدمی مانده به آکام، برق نگاه آشنایی میان 

 هایش فرو رفت. سیاهی

 کرد. برق نگاهی که او را به هفده سال پیش پرتاب می

این نگاه را خوب به یاد داشت! همان نگاهی بود که 

کرد، کمربند روی تنش نکوباند. همان التماسش می

 هایش کبود بود. ضرب دستتنی که روزگاری از 

ای در خود مچاله شد. قلب منقبض شده، گوشه

اش افتاد. سوزش عجیبی به جان سمت چپ سینه
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ی نمایش مانند فیلمی به تصویر خاطرات روی صفحه

 کشیده و مقابل چشمانش زنده شد.

 قدم از قدم برداشت.  

تصویر واضح تر شد. ابوالفضل نگاهی به تصویر 

 مقابل انداخت.

سر به سمت پدرش چرخاند و او نیز با تکان سری، 

 به تاسف دعوتش کرد.

ی جالد روحش، کامل قدم دیگری برداشت و چهره 

تر شد. این مرد همانی بود که تمام عمرش را فدای 

 های خود کرده بود. خواسته

ی ناخن به دندان کشید و با را نگران، گوشهری

 بست. آکام یادآوری قلب ناکوک دادیار، عصبی چشم

ی افرادی که هم آشنا بودند و هم غریبه، در اما خیره
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برد. قدمی دیگر حس های متناقضی به سر می

ی انباری را ی خود گوشهی شدهبرداشت و تن مچاله

 به یاد آورد. 

زد تا نابودش نکنند. تا همان روزهایی که ضجه می

نابود نکنند اویی را که با کودکان اطرافشان متفاوت 

 بود. 

رفت. آکام به ای از ابهام پیش میهمه چیز در هاله

 سمت پدرش چرخید. 

ی تک به تک را به مرد کامل کنار پسر ایستاد و چهره

 خاطر سپرد.
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اش پا هایی که هر کدام به نوعی به گذشتهچهره

 گذاشته بودند. 

کرد، جز تلخی به ای که هر چه کنکاشش میگذشته

 رسید.هیچ می

ی آن روزها فردی باشد که کنارش شاید تنها خاطره 

 ایستاده است.

 آکام! پسرش! 

 تمام جانی که به خاطرش دویده و زمین نخورده بود.  

 پدر گذاشت. پسرک دست روی بازوی

 او را به خود آورد و نگران لبخند زد. 
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شناخت، جز پیرمرد و پیرزن! همه را پشت این در می 

هرچند که سخت نبود حدس چه کسی بودنشان با 

 وجود این حال پدر. 

اخم آرام آرام نه تنها در چهره، بلکه در جان مرد 

 رسوخ کرد.

سخت بود، دیدن آدم های آن روزها و فراموش  

دن آن روزها! سخت بود به یاد بیاوری که به کر

خاطرشان چه از سر گذراندی و بتوانی عادی رفتار 

 کنی.  

 واسه چی اومدی؟ -

ی مرد میان فضای خانه صدای خشک و دو رگه

 پیچید. ابوالفضل خود را جلو کشاند. 

 توانست حال دادیار را حدس بزند. می



 

Romanzo_o 3483 

هیچ حالی که هیچ خوب نبود. حالی که جز درد 

 برایش جا گذاشته بود.  

 دادیار! -

سر نچرخاند. نگاه ابوالفضل نینداخت و سوالش را 

 دوباره تکرار کرد. 

 واسه چی اومدی؟ -

ی خشم نگاهش را سمت مجیدکه ابوالفضل، گلوله

ای بدون صدا به چهارچوب کنار  تکیه زده بود گوشه

 انداخت.  

   بینن.بذار بیان تو، دم در همسایه ها می-

مرد در سکوت، به عقب کشید و چند تن سر به زیر 

 وارد شدند. 
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خواست، عربده بزند. بگوید از دردی عجیب دلش می

 که درمانی نداشت.
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 عربده بزند تا بروند. 

خواستند؟ نفس پس از هفده سال چه از جانش می

آمد. از خشم، ها گیر افتاده و باال نمیجایی میان ریه

 اش دفن کرده بودند. خشمی که هفده سال در سینه

هیچ آماده نبود برای مقابله با انسان هایی که هیچ 

 ارزشی برایش نداشتند. 
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ورزید. اصال برای دلش میخواست و قلب امتناع می 

شان راه ه راه را باز کرد؟مگر آن ها او را به خانهچ

 دادند که او آن ها را به خانه راه دهد.

آن هایی که او را به پول فروخته و مانند موجودی 

 اضافه از آن خانه بیرون پرتش کرده بودند.

خشمگین جفت دستانش را روی صورت سرخ شده  

 ها از درد بسته شد.کشید. قلب تیر کشید و چشم

آکام نامحسوس بازوی پدر را چسبید تا مقابل آن  

نگاه ها زمین نخورد. هرچند که به پدرش اطمینان 

 اش همیشه روی پا بود. زیادی داشت. اسطوره

را با احساس نگاه آن انسان ها به روی خود، ری

 کالفه سر به زیر انداخت. 
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انگشتانش را شانه وارمیان موهایش فرو برد و تار تار 

را به بند بند سر انگشت آغشته کرد.  آشفته آن ها 

 دادیار را از نظر گذراند. 

دادیاری که گویا با یادآوری آن روزها به هم ریخته 

 بود. 

مرد اما بدون توجه به ابوالفضل، بازوی خود را از 

دست آکام رها کرد و قدم های بلندش را سمت 

 اای قبل با بوی عطر غریبه های آشنپذیرایی که ثانیه

 پر شده بود، برداشت.

بدون مالحظه، دست در هوا تکان داد و صدای بم  

 اش را مهمان سالن کرد.شده

 مالحظه در برابر آن ها برای او معنایی نداشت. 

 خواید این جا؟ دنبال کی اومدید؟ چی می-
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نجوایی هرچند آرام، هرچند بدون صدا از میان لب 

نجوایی که  رنگ، پیرمرد خارج شد.های لرزان و بی

 نفت روی آتش دادیار ریخت.  

 پسرم...سجاد.-
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دادیار که در حال کنترل خود، برای باال نبردن 

صدایش بود، مشت سنگینی به ستون میان خانه کوبید 

 و مرد را از هر گونه کالمی منع کرد. 

 من پسر شما نیستم.  -
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بدون طاقت و عصیان زده صدا باال برد. قلب به تپش 

 افتاد. 

سینه به تقال! سیبک گلو، نفس را به فراموشی سپرده 

 و مبهوت نظاره گر شد.

بازوی چپ تیر کشید و این بار دستی روی آن  

 ننشست.  

 پسر شما مرد. -

جفت دستانش را به هم کوبید و در هوا هر کدام را 

 جدا تکان داد. 

 برید یه فاتحه هم نثار روحش کنید.  -

 سجاد.-
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صدا باال برد و بدون توجه به دردی که در دست 

 پیچید، مشتی دیگر روی ستون کوباند.  

سجاد مرد! سجادو شما خاکستر کردید. سجاد همون -

دنبال پسر مرده تون تو سالها مرد. حاال پاشید برید، 

 قبرستون بگردید.  

آکام ملتمسانه نگاه ابوالفضل انداخت. دست 

نامحسوس روی بازوی دردناک نشست و پلک روی 

 هم فشرده شد. 

حرکت از چشمان تیز بین ابوالفضل عقب نماند. 

 ای حرکات دادیار را نظر گذراند.ثانیه

ای داد برتکان نامحسوس که دادیار به بازویش می 

 نگران کردن او کافی بود.

 گوش کن پسر. -
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 خشمگیمن سمت او چرخید و متهمش کرد. 

 بهتره خفه شی.  -

های صابر به هم دوخته شد و حرفی برای گفتن لب

نماند. دادیار با همان جمله سر و تهش را هم آورد و 

ان شاو را خفه ساخت. البته که حق داشت تک به تک

 را متهم سازد. 

کنن که اومدید مثل کجا پول پخش و پال میاین بار -

بتون ام کنید؟ بگید خودم جیگوشت قربونی تیکه تیکه

 رو پر کنم، نیازی به گدایی نیست.
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حیدر استغفاری کرد. روی پا، به سمت پسری که 

 د. برایش پدری کرده بود، حرکت کر

متوجه حال دادیار شده بود. مرد جوان به ناگهان با 

 یادآوری آن روزها ترکیده بود.

با وجود این که حرفی از دهان آن ها در نیامده بود،  

 دادیار اما منفجر شده بود. 

 دست روی بازوی او گذاشت و لبخند زد. 

لیال نگران حال پسر را کاوید و اشک در چشمانش 

 جمع شد. به این مرد خوشی نیامده بود. 

مگر این پسر جز خوبی چه کرده بود که هر کسی 

 رفت.زد و میمیامد، زخمی می

 بابا جان. -
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های لرزان دادیار روی چشمان و چین افتاده مردمک

 بر اثر پیری به روی پیشانی  مرد چرخید. 

 دایی.-

  

 فهمم پسرم، متوجه حالت هستم.  می-

مجید سکوت کرده، مغموم سر در گریبان فرو برد و 

صابر سردرگم گردن چرخاند و نگاهش به پسری که 

چند صباح پیش، مقابل نگاهش، خونش به روی زمین 

 نشسته بود افتاد. 

 ی پدرش بود.پسری که حال دلنگران خیره



 

Romanzo_o 3493 

را بیشتر به  نوید، که پشیمان از آمدن بود، خود 

خاتون نزدیک کرد و دست حمایت گر زن روی کمر 

 الغر پسر باال و پایین شد.  

ترجیح آن دو با وجود حال دادیار سکوت بود. خاتون 

 خون دل خورد. 

دخترش همان سال ها رفت و هر چه درد بود را برای 

 این مرد گذاشت. 

ای که از یک دیگر پیشی گرفته، بد هر دو خانواده

 بودند. کرده

 ی سجاد به مرد!آن ها به آفرین...خانواده

 در نهایت هر دو خانواده به هر دو کودک.

 شان رشد کرد. کودک بودند اما کینه در قلب
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 کینه شد و تبدیل به زخم های چرکین این روزها شد.
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 به پسرت فکر کن.  آکام، دادیار!-

 نگاه مرد باال آمد و روی پسر نشست.  

 خوایم آزارت بدیم. ما نمی-

 پوزخند غلیظی روی لب مرد نشست.  

ده بعد تو از آزار شما اسمتون معنی آزار و اذیت می-

 زنی داداش بزرگه؟ دم می

ماند بالیی خشمگین عقب گرد کرد. اگر در خانه می

به سر خود میاورد و به هیچ عنوان عالقه نداشت، 
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مقابل انسان هایی که تنها نام خانواده را یدک 

 کشیدند بماند.  می

 بریم بیرون؟ یکم هوا به سرت بخوره؟ -

 ی سینه کوبیده شد.قلب به قفسه

 هایش گوش خود را پر کرده بود.تپش 

ست بیشتر روی بازو کشید. سوال ابوالفضل بدون د 

را که شاهد بود، بغض کرده خود رو جواب ماند. ری

 جلو کشاند.

دروغی روی زبان گذاشت تا شده به اجبار، دادیار را  

 از محیط دور کند. 

شان را نابود آخ لعنت به آن هایی که آمدند و خوشی

 کردند. 



 

Romanzo_o 3496 

 خود را جلو  کشاند.

ی مردش را روی دست مردانه انگشتان ظریفش 

 کشید و در چشمان سرخ غرق در خونش، لب زد:

عزیزم بریم منو برسونی خونه؟ داداش گفت زود -

 برگردم.

نگاه زن و مرد باز روی دختر بازگشت. خبرها به 

 شان رسیده بود. گوش

 را نگاه پر از خواهشش را به  ابوالفضل انداخت.ری

دادیار لب روی لب  ابوالفضل عصبی سر تکان داد. 

 کشید.

های برچیده و گردن صاف کرد . چشمان نگران،  لب 

 بغض کرده، باعث شد، پلک روی هم فشار دهد.
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 خوبم. باشه عزیزم.-

را دیگر از یاد رفتنی نبود که در زندگی فراموشش ری

 شود.
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به سمت آن ها چرخاند.  آن ها را نظر  باز سر

 گذراند. 

سوخت.رو به چشمان دلش برای حقارتشان می

 ی مجید، غرید: شرمنده

ی من برید بیرون، وقتی بر هر چی زودتر از خونه-

 خوام ببینمتون. گردم نمیمی
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سپس نگاهش را روی صابر و آن زن و مرد که نام 

چرخاند. هر چه کشیدند، پدر و مادرش را یدک می

 کرد، خبری از مهر مادر و پدری نبود.تماشایشان می

 مادر هیچ زمان فرشته و حامی زندگی او نبود.

 پدر هیچ زمان برای او قهرمان و اسطوره  نبود.

 البته فقط تو و برادر و پدر و مادرت. -

نگاهش روی نوید و خاتون ماند. لبخند کمرنگی 

 برای  آن دو زد و افزود: 

 یه روی چشمای من جا دارن.  بق-

 داداش به خدا... -
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فریاد زد و مرد جوان را به سکوت دعوت کرد. کاش 

توانست بگوید تا زمانی که در این خانه هستند، می

 سکوت کند. 

 توانست آن هارا بیرون کند. کاش می

 دیگه اسم منو نیار، تو هم مثل بقیه شون بی لیاقتی.-

 برداشت. عقب گرد کرد. به پشت گام 

را به سرعت وارد اتاق شد. مانتو روی شومیزش ری

 تن زد و پس از برداشتن کیف خارج شد.

حیدر خود را مقابل پسر کشید و دادیار با درد لب  

 زد: 

رسونم و بر را رو میرم، ریدونم کجا مینمی-

 کنم. گردم. لطفا بمونید...خواهش میمی
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 زد. اش نشست و لبخند دست مرد روی شانه

 برو پسرم، برو نگران نباش. -

دادیار لبخند کوچکی زد. بدون نگاه به آن قوم از خانه 

 را نیز رفت.خارج شد. ری

نگاه آکام میان سکوت بین آن ها چرخید. ابوالفضل  

 که نگاه آشفته و هراسان پسر را دید، لب زد:

 تو هم بیا.-

 پسر سر تکان داد و  پشتبند ابوالفضل خارج شدند و

ای به پدر، او را در خانه ماندگار ابوالفضل با توصیه

 کرد.
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دید و ذهنش در جایی دیگر چشمانش مقابل را می

 چرخید. می

اشک نبود اما درد پر قدرت خود را جایگزین کرده 

 بود.

کرد و پوزخند زنان نمایی میاشک نبود اما غم قدرت 

 کشید.خود را به رخ می

ای پنهان شده و سر به زیر انداخته لبخند در گوشه 

نگریست. سر نچرخاند! بود و دل مغموم درد ها را می

 را را ندید. آکام را ندید، ری

خواست. تک و تنها! ای را میدلش پناه بردن به گوشه

 می! بدون هیچ غ



 

Romanzo_o 3502 

 کرد.بدون هیچ احساسی، تنش تمنای خواب می

خواست. برای اولین بار بودن هیچ کس را نمی 

 شان او را برده بود به همان سال ها!آمدن

کرد و آن ها با  نام صالح سال هایی که التماس می 

 دوختند. بریدند و میبرایش می

چه کرده بودند با قلبش که پس از سی و یک سال 

 حالش خراب بود. هنوز هم 

 چه کرده بودند که فراموشی فرضی محال شده بود.  

آرامش نامی غریب به یاد تمام روزهایی مملوء از 

 درگیری بود. 

دانست به کجا پناه ببرد. سردی خسته شده بود و نمی

 نواخت.باد از درز نیمه باز پنجره به صورتش می
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 ننگریستند و تحال و کرخت جلو را میچشمان بی 

 خسته روی صندلی ولو شده بود. 

قلب گه گاه با درد غلیظی خود را به نمایش 

 کشاند. می

ی کوچکی کرد. مشت جلوی دهان کشاند و تن سرفه

 به جلو کشید.  

 دادیار؟ -

ی ابوالفضل به آرامی نامش را به زبان آورد و او توجه

 نکرد. 

پسرک نگران به در چسبیده بود و رخ بی رنگ 

نگریست. روی او هم فشار بود اما حال می پدرش را

 پدرش مهم تر بود.
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امشب نیز با افرادی آشنا شده بود که هیچ تصوری از 

ی غربت آن ها نداشت. دو ظالمی که پدرش را آواره

 کرده بودند. 

تنیده شد. چه  انگشتان  روی ران پا در هم

خواستند از دنیا که حاضر شدند فرزندشان را می

گونه دلشان آمد که پدرش را از بین بفروشند؟ چه

 ببرند.

بیشتر در خود جمع شد و بغض قدرت ورزی کرد  

زد و عقل به جانش. تنش برای آغوش پدر دل دل می

 خواند. او را به سکوت فرا می
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پنجره دست زیر چانه گذاشت و سر به سمت 

چرخاند. بغض قورت داد و سیبک گلویش در 

را را نشان گرفت. ی پنجره چشمان نگران ریشیشه

دست جلو برد، انگشتانش را روی مشت درهم فرو 

 ی پسر گذاشت.رفته

سر پسر چرخید و نگاه دختر میان چشمان به اشک   

 اش نشست. نشسته

 گذره. می-

 کشاند و به را به آرامی لب زد. پسر پیشانی جلوری

 صندلی راننده چسباند. 

را از انگشتان در کفش درهم مچاله شدند و ری

ی پسر، مغموم خود را کمی به سمت ی گرفتهچهره

 پسر کشاند. 
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آکام را مانند برادری کوچک دوست داشت. پسرک 

در ظاهر پر از سر و صدا بود اما مانند پدرش، 

 اش دل هر کس را به آتشمظلومیت زیر پوستی

 کشاند. می

دست دور کمر آکام انداخت، سر پسر را به سینه 

چسباند و دست نوازش وار میان موهای آکام فرو 

 برد.

نگاه ابوالفضل از آینه به دختر و پسر افتاد. لبخند  

ی کمرنگی زد. مردمک در حدقه چرخاند و خیره

 دادیار، با غم آب دهان فرو فرستاد. 

به روی ران پا!  حرکت ناخودآگاه انگشتان  مرد

 اشش برای نشان به هم ریختگیمردمک های متزلزل

 کافی بود.
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نفس عمیقی از سینه گرفت و کالفه دست به پیشانی  

 کشید.  

ای احساس تنهایی باعث شد، دستانش را آکام لحظه

ی او اش را به سینهدور کمر دختر گره بزند و پیشانی

 بچسباند.
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انگشتان دختر نوازش وار میان موهای پسرک فرو 

 رفت و بغض فرو فرستاد. 

قدر در آن لحظه از ته دل دعایش به ضرر خود اما چه

 خواست، پسرک در آغوشش مادر  داشته باشد. می
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 شاید اگر آفرین بود، او در زندگی دادیار نبود. 

دادیار را نداشت اما شاید این غده های چرکین در 

 زندگیشان کمرنگ تر بود. 

 شان آرامش بیشتری داشت. گردن خم کرد. شاید قلب

 ای میان موهای پسر کاشت. بوسه

 بوسه دقیقا روی جای بخیه نشست. 

 بازوان آکام بیشتر دور کمر دختر فشرده شد. 

ران چشمان آکام به اشک نشست. صدای قطرات با

 دختر را به خود آورد. 

ی جلوی ماشین که با باران عجین شده چشم به شیشه

 بودند، دوخت. 
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نفس از سینه خارج کرد و باز دست روی سر پسر 

 کشید. 

 گذره.  می-

 صدای پسرک از اعماق چاه به گوش دختر رسید. 

 شم.  دونی گاهی از خودم متنفر میمی-

 فزود: را سکوت کرد و آکام با درد اری

ات تو اوج درد پدر و مادرت بسته شده سخته نطفه-

 باشه.  

 پسرک آب دهان فرو فرستاد و دختر لب لرزاند.  

 سخته بابات هر بار نگاهت کنه، یاد او روزا بیفته.  -

 هق زد و لب زد: 

 سخته مامانت حتی لمست نکرده باشه.  -
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ی دختر باز روی موهای پسر نشست و از ته دل بوسه

 وا کرد. نج

 جانم...جانم عزیز دلم. -

سخته سر تا سر وجودت برای تنها کست درد باشه. -

 من برای بابا چی بودم جز درد؟ جز غم؟  

رسید، چه رسد صدایش به سختی به گوش دختر می

 به گوش دادیاری که در این دنیا نبود.  

 آکام. -

نام پسرک را لب زد و او دل دل زنان جمالتش را 

 اند.  روی لب ر

شون اومد بابا رو به پول بفروشن؟ بابا چه طوری دل-

 رو نخوان؟



 

Romanzo_o 3511 

� � � � � � � 

  

904 

انگشتان پسر بدون حس درهم گره خوردند. انگشت 

 کرد. که هیچ، جانش را احساس نمی

 را روی تن پسر خم شد. ری

 اش کرد. فوتی روی موهای افتاده بر پیشانی

دست دیگر روی دست پسر که بر ران پایش ثابت 

 رنگ خندید. شده بود، گذاشت و کم

ثل ای مای مثل تو رو، بچهخودشون اشتباه کردن. نوه-

 باباتو از دست دادن. تو هیچ وقت حاصل درد نبودی. 
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 تچشمان پسر کاور سیاه صندلی را بلعید و دختر دس

نوازش روی موهای او کشید و صدایش را از نزدیکی 

 به گوش او رساند.  

تو تمام اون چیزی بودی که باعث شدی بابات -

زندگی کنه. خوب زندگی کنه! مطمئن باش مامانت 

ی نوازش ها رو آدم احساس همیشه کنارت بوده. همه

کنه اما مطمئنم که مامانت هیچ وقت تو رو رها نمی

 نکرده.  

 ن ایستاد.ماشی

دادیار به خود امده سر چرخاند. نفسی از هوای  

 ی ماشین گرفت. خفه

فضای بیمارستان در چشمانش فرو رفت. گیج شده 

 سر به سمت ابوالفضل چرخاند. 
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 این جا چرا اومدی؟ -

ی مزه پرانی نداشت. ابوالفضل که حتی حوصله

سوییچ را از جا سوییچی درآورد. چنگی به کیف 

 پولش زد. 

 پیاده شو. -

دادیار که متوجه کسلی او شده بود، باز نامش را به 

 زبان آورد. 

 داداش؟ کجا؟ -

ات بود، پیدا دادیار دیدم دستت روی بازو و سینه-

 شو یه چکاپت کنن، خیالمون راحت بشه. 

را خارج شده بود، ای قبل از آغوش ریآکام که ثانیه

 خود را میان دو صندلی کشاند. 
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 کرد. عصریم قلبش درد می-

 ی پسر، سر دادیار را سمت او چرخاند. صدای گرفته

سر، ی پبا دیدن بینی سرخ و چشمان به خون نشسته

 تبسم کرد.

ی او برد و آشفته ترشان دست میان موهای آشفته 

 کرد.  

 قورباغه تو چرا سرخ شدی؟-
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 را نیز خود را کنار پسر کشاند. آکام سکوت کرد و ری
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کرد انگاری! لطفا به قلبش منم اومدنی اذیت می-

 زورم شده ببریدش. 

 ی مرد را ترک کرد. نفس عمیقی راه سینه

 از دست شما! من خوبم. -

 ابوالفضل در ماشین را گشود و در همان حال گفت. 

یم، خیال ما هم راحت بشه...دادیار با یه چکاپ کن-

 شه کرد. قلب شوخی نمی

دادیار سر تکان داد. پیاده شد. آکام خود را سمت 

پدرش کشاند. دادیار خم شد، موبایلی که به زیر 

 صندلی افتاده بود را بردارد. 

کمر صاف کرد. باران نم نم روی سرش باید و با آکام 

 مواجه شد. 
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قصد جلوتر راه افتادن و آکام را از ابوالفضل و ری

کنار پدرش قدم برداشت. موهایشان به قطرات باران 

 آغشته شده بود.  

 بابا. -

 ی پسر حلقه شد.دست دادیار دور شانه

 جون بابا؟ -

 خوبی؟ -

لبخند زد. آکام را به خود چسباند و دست میان 

 ی پسر فرو برد. موهای خیس شده

ن روزها افتادم. از اولم خوب بودم، فقط یاد او-

 خوشم نمیاد ببینمشون. 

 بخشی اونارو؟ نمی-
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 لب با زبان تر کرد و گفت: 

بخشم، به خاطر خودم، به خاطر آفرین، به خاطر نمی-

تو که حسرت مادر رو دلت موند. به خاطر زندگیم 

اگر اونا رو ببخشم، قبل از همه مدیون خودمم آکام. 

کسایی که بخشندگی خیلی کار بزرگیه اما واسه 

لیاقتش رو دارن بابا. بدون هیچ شکی، حاضر بودم 

ای شدم اما خانوادهیتیم بودم، تو پرورشگاه بزرگ می

 با این خصوصیات تو زندگیم نبودن. 

ی آکام لبخند زد. مرد خم شد و گاز کوچکی از گونه

 پسر گرفت. 

نبینم دیگه واسه خاطر کسایی که هیچ ارزشی ندارن، -

تو این روزا که حالمون خوبه، ناراحت ناراحت باشی. 
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نباشه. همه چی درست می شه...بازم مثل چند وقت 

 شه. پیش حالمون خوش می

را خیلی خوبه، خوبه که تو زندگیته، خوشحالم ری-

 که هست. 

 پسر بیشتر به پدر فشرده شد. 

 منم خوشحالم که تو، توی زندگیم هستی، زندگیم.-
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های پیراهن، به سر خم کرد و مشغول بستن دکمه

 سخنان پزشک گوش داد. 

 مشکل به خصوصی وجود نداره.  -
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 سر باال آورد و رو به ابوالفضل، شانه باال انداخت. 

 من که گفتم چیزیم نیست. -

 . ابوالفضل بدون توجه سر چرخاند سوی پزشک

ی مالید هم قفسهسامین، هم بازوی چپشو می-

 شو! نگرانمون کرد. سینه

 مرد نگاه  نافذش را به دادیار دوخت و لبخند زد. 

احتمال زیاد عصبی بوده، این یه هشداره! اگر مراقب -

 ده. نباشی، کار دستت می

 ای به ابوالفضل کرد و پشت میز بازگشت. اشاره

بینیم. وقتی ذاتا ما ایشون رو خیلی کم جدی می-

 بینیمش، یعنی اوضاع همچین قشنگ نیست.  جدی می
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ی موبایل انداخت و سر مکثی کرد، نگاهی به صفحه

 باال کشاند. 

خیلی مراقب باش، گفتم االن چیزی نیست...اما قلب -

شه. اضطراب و استرس رو از شوخی سرش نمی

به سالمت قلبت خودت دور کن. ورزش کن و 

اهمیت بده. این روزا بیشتر از افراد مسن، جوون ها و 

دونم چه نوجوون ها بیمارهای من هستن، واقعا نمی

 خبره! 

دادیار روزهای خوبی رو از سر نگذرونده این چند -

وقت، تحت فشار بود، قلبه که زیر دستش دووم 

 آورده! 

د. ای به در خورد و پسر جوانی با سالم وارد شتقه

 نگاه پزشک جوان، جدی سمت او چرخید. 
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 خوای؟ چی می-

پسر جوان، معذب دست به روپوش سفیدش مالید و 

 جلوتر آمد. 

 خوبی سپهر؟  -

ای روی میز گذاشت و سمت ابوالفضل پسرک پرونده

 چرخید. 

 ممنون دکتر، سالم. -

 ابوالفضل لبخند زد. پسر سمت میز چرخید. 

 گفتن این پرونده رو برات بیارم. -

بدون آن که نگاهی به پسر بیندازد. پرونده را برداشت 

 و درون کشو انداخت. 

 تونی بری.آوردی، می-
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پسر عقب گرد کرد و با خداحافظی زیر لبی از اتاق 

 خارج شد. 

 این بچه رو اذیت نکن. قدر ان-

نگاهی به در اتاق انداخت. سر تکان داد و نفسی از 

 سینه خارج کرد. 

 خیال داداش.  بی-

 ابوالفضل سکوت کرد و پزشک سمت دادیار چرخید. 
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کنی با مراقب خودت باش، با هر چیم بازی می-

قلبت بازی نکن، فکر و خیال رو هم تا جای ممکن 

 از خودت دور کن. 

  حتما.-

با خداحافظی کوتاهی از اتاق خارج شدند. آکام 

شت را نیز پبالفاصله با دیدن پدر روی پا ایستاد. ری

 بند او، سمت دادیار حرکت کرد. 

 شد؟ چیزی شده؟ چی-

ابوالفضل قبل از آن که آن ها برسند، سمت دیگر 

حرکت کرد و دادیار رو به آن دو که نگران نگاهش 

 کردند، پاسخ داد: می

وبم، گفتم که چیزی نیست، دکتر گفت احتماال به خ-

 خاطر استرس و اضطراب باشه. 
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گاه ی نرا با لبخند خیرهآکام نفس راحتی کشید و ری

 درخشان مردش شد. 

 خداروشکر. -

آکام خود را سمت پدرش کشاند و در آغوشش فرو 

رفت. دست مرد دور کمر پسر حلقه شد. دادیار نگاه 

را دراز کرد. دختر ا سمت ریچرخاند و دست دیگر ر

با عشق کنار آکام در آغوش مرد فرو رفت. دیگر یک 

خانواده شده بودند. دیگر برای هم با ارزش ترین 

شده بودند. آن ها در آغوش هم فرو رفتند و نگاه پر 

از حسرت  پسری را روی خود ندیدند. دستی به 

ی پسر برخورد کرد. چرخید که نگاهش به نگاه شانه

 الفضل برخورد کرد. ابو

 رم سپهر، کاری نداری؟ من دارم می-
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 دست جلو برد و لبخند زد. 

 سالمت باشید دکتر، نه ممنون. -

ی پسر کوباند و از او ابوالفضل دست روی شانه

 فاصله گرفت.
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آکام و ابوالفضل را با خداحافظی پشت سر خود 

گذاشت. ماشین را ترک کرد. با پیاده شدن دادیار 

 سمت او چرخید. 

 برو سرده! واسه چی اومدی؟ -

 آرام لب زد تا صدا به گوش رائین نرسد. 
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 گفتی مامان و بابات خونه نیستن؟ -

را سر تکان داد، حالت گریان به خود گرفت و ری

 ناالن گفت: 

دادیار توروخدا، رائین مخالف صد درصد این -

 ماجراس قبل بابا! 

 دادیار با خنده دست در هوا تکان داد: 

خوام باهاش حرف بزنم فقط! نه عزیز دلم می-

 برادرت آدمیه که اهل حرف زدن نباشه و نه من!  

 را ترسیده، بازوی مرد را چسبید. ری

دعوا نکنید ها! تو رو خدا منو نذار بین خودتون -

 دادیار. 
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مرد با آرامش دست جلو برد. تار موی دختر را پشت 

 گوش فرستاد و عمق بیشتری به لبخندش داد. 

کنم، گل قشنگم، من هیچ وقت همچین کاری نمی-

 قدر عزیز دلته. دونم چهاونم با کسی که می

 را از شعور مرد لبخند زد. ری

قدر دوست دارم که هیچ وقت فکرشم قط بدون انف-

قدر دوست داشته کردم یه روزی یه مردو بتونم اننمی

 باشم. 

شان طول کشید. چشمان درخشان دختر دوئل نگاه

را هراسان فاصله داد.  با صدای در ریطعم زندگی می

گرفت. سر چرخاند و با دیدن رائین سر به زیر 

عقب کشید و دست روی  انداخت. دادیار نیز شرمنده

 گردن گذاشت. 
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 چه عجب خانم؟ شما اومدی؟ -

نگاه روی دادیار چرخاند. مکث کرد و نفس از سینه 

خارج کرد. آرنج به چهارچوب در چسباند و انگشت 

 شست روی لب کشید. 

کردم بار آخر همه چی تموم به آقا دادیار! فکر می-

 شده باشه ها! 

 دادیار آمد.لبخندی هرچند کمرنگ روی لب 
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سالم رائین جان. ببخشید که هی مجبوری روی منو -

ببینی، فکر کنم تا زمان راضی شدن بابات باید تحمل 
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کنی، البته از اون جا به بعدم به عنوان شوهر 

 خواهرت. 

ر چرخاند و در دل را لب گزیده، نگاه سمت دادیاری

ذکر گفت تا امروز روز خوب رائین باشد. انگشتان 

رائین به سرعت باز و بسته شد. زبان در دهان 

چرخاند و چندین بار لبخند آمده روی لب را حذف 

 کرد. 

عجب! من نخوام شما شوهر خواهرم باشی، باید کیو -

 ببینم؟ 

دادیار شانه باال انداخت و لب جلو فرستاد و سینه 

 لو فرستاد.ج

 خودمو. -
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 ی آن دو، در حالیرائین دست زیر بینی کشید و خیره

 را بود، گفت: که مخاطبش ری

 کاش من بدونم، چی تو این مردی دیدی.  -

را کالفه سر به زیر انداخت و دادیار مانند همیشه ری

 محجوب پاسخ رائین را داد.  

 شه با هم حرف بزنیم؟ می-

را مو زدم! قبلشم به ریمن روز خواستگاری حرف-

حرفمو گفتم. این رابطه رو هیچ جوره قبول ندارم، 

 ده، نه شما.  منتها نه خواهرم گوش به حرف می

را مغموم نام برادر را به زبان دادیار سکوت کرد و ری

آورد. نگاه رائین روی او چرخید و دخترک جسارت 

 به خرج داد. 
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ه ر شما خوبتو حاضری من کنار کسی باشم که از نظ-

قدر اما خودم هیچ احساسی بهش نداشته باشم؟ ان

 براتون سخته بودنم کنار کسی که دوستش دارم؟  

دادیار متاسف، سر سمت دختر چرخاند و دختر باز 

 گفت: 

 دقیقا مشکلت چیه رائین؟ -

سر پسر باال آمد و جایی میان پشت سر مرد و خواهر 

 ماند. 

 ده. مشکلم دقیقا پشت سرتون وایسا-

را همزمان سر چرخاندند. هر دو انتظار دادیار و ری

 دیدن آکام را نداشتند.  

 کافی نیست؟-
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را در آکام لبانش را کنجی از صورت جمع کرد و ری

 عوض دادیار پاسخ برادر را داد. 

 نه قانع کننده اس و نه کافی!  -

 کنی من مشکلم؟ چرا فکر می-

دادیار به سمت آکام چرخید و قبل از آن که رائین 

 پاسخ پسر را بدهد، گفت: 

 آکام واسه چی اومدی؟ برو تو ماشین تا بیام. -

 پسر نگاه میانشان چرخاند و شانه باال اندخت. 

 مگه مشکل من نیستم؟ -
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را ملتمسانه نگاه به برادر انداخت. کاش پسرک را ری

کرد. آکامی که این روزها حساس وارد این بازی نمی

تر از همیشه شده بود را! رائین با نگاه خواهر، دست 

 روی پیشانی کشید و دادیار قاطع آکام را نگریست. 

 آکام برو تو ماشین.  -

 اما بابا... -

نیستی، هر چی هم برو تو ماشین پسرم، مشکل تو -

 باشه من باید حلش کنم، برو عزیزم. 

آکام  لب روی هم فشرد. عقب گرد کرد اما قبل از 

ی مانده بر دل را به زبان رفتن، سر چرخاند و جمله

 آورد.  

کاش آدمی اندازه بابای من قابل اعتماد برای سپردن -

 م. اخواهرت به دستش پیدا کنی، بازیکن مورد عالقه
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ی خود دست به پهلو یین آمده از جبههرائین پا

 چسباند و پسر افزود: 

ی کوچیک یا بزرگ تو زندگیش هر آدمی یه نقطه-

کنه! هیچ آدمی داره که اونو از تکمیل بودن ناامید می

ی سیاه شه که تکمیل باشه. اما شاید تنها نقطهپیدا نمی

 زندگی بابا فقط من باشم. 

ست روی بینی دادیار آشفته انگشت اشاره و ش

 گذاشت و پلک روی هم فشرد. 

 آکام جان بابا؟ -

 گم که! باشه، فقط حرفمو بزنم و برم! چیزی نمی-

دادیار سکوت کرد. پسرک قدمی به جلو برداشت و 

 دقیقا میان مرد و زن ایستاد.  
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شاید من اگر نبودم، بابای من مردی بود که هر -

و  کنهتونست بهش تکیه دختری با خیال راحت می

دونم مشکل بزرگیم اگر بگم نه باهاش زندگی کنه! می

 اس.مسخره
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مکثی کرد و نفس عمیقی گرفت. سوز عمیق هوایی 

 که تا ساعتی قبل بارانی بود به جانش نشست و افزود:

ه چه جرمی نباید اما یه سوال ازت دارم! بابای من ب-

زندگی کنه؟ به چه جرمی وقتی فقط یه پسر بچه بوده 

ی زندگیشو ازش گرفتن؟ بابا بدبختش کردن و همه

 ای که دست خودش نبوده؟ چی کم داره جز گذشته
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دادیار سر چرخاند تا جلو پسرک را بگیرد اما با نگاه 

 را منصرف شد. ری

 دخترک عجیب از دفاع پسر ذوق کرده بود. 

گاه دادیار انداخت تا سکوت کند تا بگذارد مرد ن

 جوان بزرگ شده حرف بزند.  

برای من یه دلیل بیار! یه دلیل سیاهه دیگه آقا رائین! -

اون روز تو خواستگاری چیزی نگفتم چون بی 

احترامی شکل نگرفت، چون باباتون مخالفتشون رو 

صرفا به خاطر وجود من اعالم کردن. اما فقط به 

تونید بابامو آزار بدید. اونو جود من نمیخاطر و

 بذارید کنار! من حاضرم... 
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دانست، آکام قصد گفتن چه دادیار که خوب می

سخنی را دارد، میان حرف او پرید و رو به رائین 

 گفت: 

قدر رائین جان من و آکام از هم جدا نیستیم، ان-

عرضه دارم تا پدرتون رو راضی کنم و به این باور 

 ی گلشوتونم دستهو مطمئنش کنم که می برسونم

 خوشبخت کنم.  

 را؟ ذاری برای داشتن ریپسرتو کنار نمی-

 دختر نگران نگاه میان برادر و معشوقش چرخاند. 

تونه زندگی پسر خوب، کدوم آدمی بدون نفس می-

کنه که من بتونم بدون کسی که هفده سال وصله به 

 نفسم زندگی کنم؟ 
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گذری بعد انتظار داری من باور تو از پسرت نمی-

 جنگی؟ کنم واسه خوشبختی خواهرم می

 دادیار لبخندی زد، دست آکام را چسبید و گفت: 

من اگر از پسرم بگذرم، باید نگران خواهرت باشی. -

اگر از کسی که هفده سال بزرگش کردم، بگذرم باید 

بترسی که چهار روز دیگه پای یکی دیگه بیاد وسط، 

 م بگذرم.از خواهرت
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دید، لبخندی ی این بحث را بیهوده میدادیار که ادامه

 ی پسر افزود: ی گرفتهزد و رو به چهره
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کنم، با پدرت صحبت کنم درست باشه. فکر می-

ت خواستم یکم باهاببخشید که وقتت رو گرفتم، می

خواستم بگم، با یه حرف بزنم اما خب هر چی می

لحن دیگه گفته شد. من خواهرتو دوست دارم. برای 

به دست آوردن و خوشبختیش هم هر کار الزم باشه 

 دم. انجام می

سخنی نداشت برای رائین سکوت کرد. در واقع 

 دانست باید چه کند. گفتن، آن هم زمانی که خود نمی

 را.فقط به خاطر ری-

 دادیار سر چزخاند و چشم به مرد جوان دوخت. 

 فقط به خاطر دل خواهرم با بابا حرف زدم.-

 شانه باال انداخت و افزود:
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کاری از پیش نرفت، یعنی راضی نشد. از نظرش -

 .را کافی نیستیبرای ری

لب با زبان تر کرد و لبخند زد. بدون طعنه و کنایه 

 خندید.

شاید باید بیشتر تالش کنی برای خواهرم...البته که -

 همه جوره، از سرت زیادیه و ازت خیلی سرتره.

دادیار نیز مانند مرد جوان لبخند زد اما قبل از آن که 

او سخنی بیاورد، دخترک نام برادر را شاکی به زبان 

 آورد.

 رائین.-

 تونم دروغ بگم.ببخشید که نمی-

 را بهت زده خندید و دادیار به جای او پاسخ داد:ری
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 را بیشتر از منه.گی، لیاقت ریبدون شک درست می-

دیگر حرفی زده نشد، دادیار عقب گرد کرد و با 

 شان را ترک کرد.خداحافظی جمع

آمده بود صحبت کند اما با دیدن شرایط، رفتن را  

ح داد. هرچند که سخنان آخر پسر به نوعی ترجی

موافقتش را اعالم کرد. از نظرش اما آمد که حال شاید 

 زمان صحبت نباشد.

را هم را را پیش مرد ماند و دل مرد پیش ریدل ری 

 ترک کردند و هر کدام در دنیای خود قدم گذاشتند.

را خشمگین از برادر، بدون آن که به صدا زن ری 

، مسیر اتاق را در پیش گرفت و هایش گوش کند

دادیار پس از ورود به خانه بدون نگاه به آن هایی که 
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هنوز در سالن خانه جا خوش کرده بودند، سمت اتاق 

 رفت.
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وارد اتاق شد. با دیدن خاتون روی سجاده نشسته، 

 ایستاد. 

ی اتاق گرفت. سمت عمیقی از هوای نم گرفته نفس

پنجره حرکت کرد و آن را گشود تا کمی هوا وارد 

اتاق شود. پدر وارد خانه شد و با دیدن آن ها که 

 نرفته بودند، در سکوت به اتاق رفت.

روی تخت نشست و خیره به خاتون کف دست دو  

 سمت تن نهاد. 
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اند و رسید. سر چرخصدایی از سالن به گوش نمی

اتاق را از نظر گذراند. چند وقت دیگر کنکور بود و 

 هیچ مطالعه نکرده بود. 

از همه چیز عقب افتاده بود. بیسبال و باشگاه! حتی 

 رفت.دیگر مکانیکی هم نمی

تمام عالیقش به کنج خانه رسیده بود. با اتمام نماز  

 خاتون، زن سر باال آورد. 

ی اش شد. خیرهنوهی ای به نگاهش داد و خیرهزاویه

   پسرک دخترش!

 َوِخه بیا این جا مادر-

آکام از روی تخت برخاست. قدمی برداشت و کنار 

و دو زانو، کنار پیرزن   خاتون، کمی شلوار باال کشید

 نشست. 
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جیب بزرگ پیراهن گل گلی   زن دست لرزان داخل

 فرو برد و مشت از آن درآورد. 

ر، دست روی ساعد سمت پسر کشاند. با دست دیگ

زمین پسر را گرفت و مشت دیگر را روی کف دست 

 او نهاد. 

ی مقوایی کوچکی میان مشت را از هم گشود و تکه

 دست پسر افتاد.

ی تکیده، چین و چروک اطراف آکام نگاه از چهره 

ی های درهم فرو رفته اما گل انداختهچشمان و گونه

 یدزن گرفت و دست گرفتار خود میان دست زن را د

   زد.

انگشتان زن میان دست پسر لرزید. پسر گردن باال 

ی مادربزرگش را از نظر گذراند. دست کشاند و چهره
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زن عقب کشیده و نگاه پسر پایین کشیده شد. با دیدن 

 عکسی آب گلو فرو فرستاد. 

نهایت دختری با گیسوان بلند با لبخندی ملیح اما بی

ض پایه های خندید. بغشبیه به خود درون عکس می

جانش را به لرزه انداخت. چشمانش به عکس خیره 

 بلعید.نبود، بلکه عکس را می
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نگریست. موهای بلند و چشمان مادر او را می

 دید.خنی مادر اطرافش را فرا گرفته بودند و میآشفته

پیراهن آسمانی رنگ بلندی به تن داشت و کنار  

 کشید. ای قد رعنایش را به رخ میباغچه
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نفس های بلند بلند پسر بغضش را به فضای اتاق 

 هدیه داد. 

نگاه پیرزن به اشک نشست و پسر چشم بست. تصور 

کرد، مادر را، خود را، آغوشی که لمسش نکرد را! 

شان را! هم بودن تصور کرد، آفرین را! پدرش را! کنار

 تصور کرد، آفرین بزرگ شده را، سجاد مرد شده را! 

خود را میان آن دو ورجه وورجه کنان. بغض بدون 

 طاقت شکست.

سر به سمت پایین سجده کرد و شکست! حنجره کم  

 آورد و دل درد را روی بوم کشید.

سمت پسرک کشید و سر او را روی خاتون خود را به

 پای خود گذاشت.

 ِبِگرُدِمت ، پسرم. ای-
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دار زن توجه نکرد و تنها به آکام به صدای بغض

 عکس زل زد.

اش روی چادر زن ی بینیتیغه  های اشک ازقطره

 های او را هم ردیف کردند.ریختند و اشک

 مامانم چطوری بود؟-

 خاتون آه کشید و آکام چهره آفرین را نوازش کرد.

یطنت ساکت و آروم بود. اما چشاش همیشه ش-

 داشت.

های آفرین کشید های خود را روی چشماکام انگشت

 .هایش شدت گرفتو اشک

 وقت نذاشتن نشون بده. هایی که هیچهمون شیطنت-

 خاتون دست روی سر آکام کشید و پسرک پرسید:
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 مامانم شاد بود؟-

 زن سر بر سر پسرک گذاشت و با غم پاسخ داد:

 نه نبود. کنار ما نبود اما کنار تو بود. -

هق کرد. آکام عکس آفرین را به قلب چسباند و هق

هایش تکان خوردند و صدایش از کنترل خارج شانه

هایش را شد. او بلندبلند گریه کرد و خاتون شانه

 محکم گرفت.

 دی.مادرتو می جانم پسرم،ِبال ِگردونت ُبُرم مادر ،بوی-
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 مامانم منو دوست داشت؟-
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 خیلی. خیلی زیاد.-

صدایش به فریاد شباهت پیدا کرد و بزاق دهانش از 

 اش راه خود را باز کرد.شدت ترشح، از اطراف چانه

 بازم بگو، بگو که مامانم دوستم داشت.-

تو رو دوست  دوست ِدشَت همون قدر که دادیار -

 دره.

صدای زن تحلیل رفت و آکام چادر او را روی خود 

 کشاند.

 شدند.نفیرهایش خفه نمی 

طاقت در او گلووچشم پاره کرد و دادیار بی 

های اوهم قرمز بودند و گلویش گشود.. چشم  را

 سوخت. می
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 نفس اوهم تنگ بود همانند نفس آکام و خاتون. 

خود را به آن دو  آهسته سمت آکام خیز برداشت و

 رساند و کنارشان زانو زد.

های تمام تنش به لرزش نشسته بود و با دست 

 مرتعش کتف آکام را گرفت.

هایش گذاشت و با خاتون هراسان دست روی دست 

 زبانی که به لکنت افتاده بود پرسید:

 موخوای ازم جداش کنی ؟-

 ترس زن را دید و با تعلل سر تکان داد.

 ا ترسیده.نه خاتون ام-

 های اوبرای گرفتن آکام مقاومت کرد و خاتون دست 

 را بیشتر فشرد.
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 التماست ُمکنم ازم نگیرش.-

ی زن مرد کالفه دست رو دست و پوست چروکیده

 گذاشت.

خاتون من حقی ندارم آکامو ازتون بگیرم، اما -

 ترسیده.

کرد و دادیار او را از زانوی زن آکام تنها گریه می

 فاصله داد.

های سر پسر را به سینه خود رساند و او را به رگ

 ی تن خود چسباند.خسته

 جان دل بابا چی شدی؟-

 صدای آکام لرزید و گفت:

 گفت مامانم دوستم داشت.-
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 هق کرد و عکس آفرین را باال گرفت:هق

 ببین چقدر قشنگه! عین...عین تو خوابمه بابا.-

 دادیار به عکس زل زد بغضش سر باز کرد.

� � � � � � � 

  

926 

دو نفری اشک ریختند. تمام   آکام را به خود فشرد و

هفده سال تگری شد و آن را روی زندگی باالآوردند. 

های تسبیح از دست خاتون به شانه لرزاندند و دانه

زمین غلتیدند. جگر زن خون بود و دلش از تمام 

کرد، مرغ ی سیر. زندگی را اگر جانور فرض میزندگ

 شان سفره پهن کرده بود.شومی بود که به جان زندگی
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 ده.بابا خاتون بوی مامانم رو می-

چادر زن را گرفت و آن را به بینی چسباند. عمیق بو 

 کشید و پرسید:

 ده؟بوی مامانم رو می-

دادیار با اشک چادر زن را از دست آکام که آن را 

تعارف زده بود گرفت. زیر سنگینی نگاه او  بهش

 چادر را بویید و با اشکش آن را خیس کرد.

 ده.آره بوی مامانت رو می-

 آکام چادر را میان خود و پدر گذاشت و گفت:

 شه خاتون بمونه؟ بابا می-

دادیار متعجب شد و آکام التماس را در لحن خود 

 ریخت:
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 بابا لطفا. بابا بمونه پیشم. -

 آکام جان!-

آکام همانند کودکان خاتون را در آغوش گرفت و 

 تکرار کرد:

 بابا لطفا.-

های کدادیار نگاه مغموم خود را به زن کشاند و چرو

 پر شده از اشک او را نگریست.

 بابا بمونه؟-

 بمونه بابا. تا هروقت تو خواستی.-

 آکام خاتون رو بوسید و پرسید:

 مونی؟می-
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ن آکام و دادیار چرخاند و آن را زن نگاه خود را بی

داشت. دادیار پلک کوباند و روی مرد جوان ثابت نگه

 او گفت:

مو مونم ولی نموخوام باعث اذیت بابام بشوم . موُرم -

 مسافرخانه تو وخه بیا پیشمون .

 دادیار مانع شد و گفت:

خوره مادربزرگ پسرم مونید. بهم بر میهمینجا می-

 بره هتل.

ها را کنار هم رها کرد. از اتاق خارج شد آنایستاد و 

و قد خمیده خود را به سرویس رساند تا آب سرد 

 تسکین آتش پوستش شود.
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 خود را ساخت.

 مانند همیشه نقاب بر چهره زد.  

بی بود در او عادت کرده بود به این کار! بازیگر خو

توانست از آن ها به مقابل انسان هایی که هیچ نمی

 نیکی یاد کند.

 اصال مگر جایی هم برای نیک بودن گذاشته بودند؟  

 گفت؟از کدام نیک سخن می

 ی خود یا اشک های آکامش؟ از کودکی بر باد رفته 

ی گفت یا قلب تکه تکه شدهاز رنجش آفرین نیک می

 خود؟
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گونه بود که در مقابل هر کس چه به خوبی آموخته 

 در بیاید.

  

به خصوص در مقابل آن هایی که برای او جز شر 

 هیچ نداشتندگ 

 دید کهبا یادآوری آکام تلخ خندید. کاش آفرین می 

 کند.تابی میگونه بیپسرکش چه

آکام پس از پانزده سال به تازگی فرصت عزاداری  

 برای مادر را یافته بود. 

مظلومیت آفرین زودتر از این ها بود و  هرچند حق

 حال زمانش رسیده بود.
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از سرویس خارج شد و پذیرایی بازگشت. نگاهی  

 چرخاند.

  

کشدند زن و مردی که تنها نام پدر و مادر را یدک می

 در سمتی جا گرفته بودند. 

کت و شلواری رنگ و رو رفته چند سایز بزرگتر در 

 تن من فقر را جار می زد.

همان فقری که با فروش او هم نتوانستند پشت سر  

 بگذارندش. 

نگاه چرخاند و زن با آن چادر سفید به دور کمر بسته 

ی اشک را در چشمانش و پیراهن گلدار، جوانه

 شکوفا کرد.
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کاش مانند تمامی مادر ها برایش مادر بود. دلسوز 

 بود.

 سمتی دیگر دایی و زن دایی که در واقع پدر و مادر 

 اش بودند، نشسته بودند.واقعی
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 دایی و زن دایی حق آب و گل به گردن او داشتند.

پدر و مادری که هم برای او پدر و مادر بودند، هم 

 برای آکام. 

 آن ها که توانستند معنای خانواده را معنی کنند.
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ی آشپزخانه ایستاده بود و نوید کنجی ابوالفضل گوشه

به روی کاناپه معذب در خود جمع شده بود. صابر و 

 ای سر به زیر کنار هم نشسته بودند. مجید نیز گوشه

لبخندی هر چند سخت به روی لب گذاشت و به او 

 اشاره زد. 

نوید جان اگر دوست داری برو پیش آکام. خاتونم -

 اون جاست. 

اش رک خجالت زده ایستاد. موهای فر روی پیشانیپس

اش را ریخته شده و چشمان درشت و سبز پسر چهره

 بانمک تر کرده بود. 

ای پیش خود گفت، حیف چنین دسته گلی که لحظه

 دست صدرا افتاده بود. 
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ا توانست تصویری مانند صدرلیاقتی بدون شک میبی

 را به رخ بکشد.  

 واقعا برم؟ -

ا واقعی تر کرد. پسرک قدم از قدم لبخندش ر

 برداشت. 

کنار او رسید با تشکر زیر لبی سمت اتاق آکام قدم 

 تند کرد. 

حیدر با دیدن نگاه خواهر و شوهر خواهرش به روی 

قامت دادیار، استغفاری زیر لب به زبان آورد. یک 

عمر خواهرش مادری کردن را از یاد برده بود که 

ز زندگی پسر را مختل امروز در نقش مادری دلسو

 کند؟ 
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عمری به خاطر سجاد درد دیده حتی از خواهر 

گذاشت، پسری که مانند گذشت و حال بازهم نمی

پسرهایش برای بزرگ کردنش خون و دل خورده بود 

 را نابود کنند.

 نفسی عمیقی گرفت. 

قبل از آمدن دادیار با آن ها صحبت کرد بروند اما  

 آمده بودنو تا حتما با دادیار صحبت کنند.

 کمی به خود مسلط شد.  

ی ماجرا دقیقا آن جایی بود که دیدار با پدر و خنده

 کرد.مادرش را مانند جنگ تعبیه می
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باز نگاهی چرخاند و جای خالی کنار دایی حیدر 

یافت. قدمی سمت کاناپه برداشت و روی آن جا 

 گرفت.

نگاه مرد و زنی که در ظاهر پدر و مادر بودند. سر تا  

 پای پسر را کاوید. 

چرخاندند و باز به این گه و گاه نیز در خانه نگاه می

رده کرسیدند، پسرکی که روزی در حقش بد باور نمی

 بودند، امروز در جایگاه موفقی ایستاده بود.  

 شنوم.  خب من می-

 مکثی کرد و خود افزود: 
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اما قبل از این که شروع کنید، یه چیزی رو خالصه -

خواد بیاید تون میکنم. اجازه ندارید، هر وقت که دل

 و آرامش زندگی من و پسرمو مختل کنید.  

 سر زن و مرد به زیر افتاد. 

 ای که رهایش کردند نبود.آن پسرک سادهاین 

حیدر به تاسف از شرمندگی خواهرش، چشم بسته  

 سر چرخاند و لیال معذب به دادیار نگاه انداخت. 

داد به سجاد بالغ این روزها که انسان های آن حق می

 روزها را نخواهد.

 ترین حق سجاد، آرامش بود.کم 

نیز آرامش  مهم ترین چیزی که از او گرفته بودند  

 بود.
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 دقیقا آنی که هنوز هم کامل به دست نیاورده بودش. 

 –حاال هر حرفی دارید، سر تا پا شنونده هستم. -

دست به سینه تکیه زد به مبل و منتظر ماند. ابوالفضل، 

ی چانه را کالفه پنجه میان موهایش فرو برد. گوشه

ن، خاراند و با نیم نگاهی به آرام، این پا و آن پا کنا

 مکث کرد.

دانست برود و کنار دادیار بایستاد یا نه! آرام نمی 

دست جلو برد؛ انگشتان ظریفش را روی دست مرد 

 نشاند و او را با خود یک دل و همراه کرد. 

 لبخندی به روی زن جوانش پاشید. 

چندین قدم همراه با آرام برداشت و کنار ستون 

ای که پدر و مادرش و دادیار نشسته نزدیک به کاناپه

 بودند، دو صندلی گذاشت و هر دو کنار هم نشستند.  
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 پسرم... -

ی سخن به مرد را نداد و با همان ی ادامهدادیار اجازه

 آرامشی که در ظاهر ساخته بود، گفت:
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 من پسر شما نیستم، لطفا از این کلمه استفاده نکنید. -

کنایه و طعنه زد در حالی که جانش در اتاق آکام و 

 پیش حال بد پسرک مانده بود.  

 سجاد بابا. -

پوزخندی به تلخی تمام خاطرات کودکی روی لب 

 دادیار نشست. 
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عجیب بود اما هیچ حسی نسبت به مرد  و زن 

 نداشت. 

هیچ حسی که نشان از خون جاری در رگ هایش 

 بدهد.

 چه سخت بود، باور این لحن از زبان مرد.  

 ت بیفته. خواستیم اتفاقی برای بچهما نمی-

دادیار سکوت کرده، نگاه روی ابوالفضل چرخاند و 

ه فهمید چ ی دردناکی کرد و تنها ابوالفضلتک خنده

 غم و افسوسی به زیر آن سیاهی خوابیده است.  

خوان بچه خواهرشون ما فکر کردیم اون خانواده می-

رو ببینن! توهم بد کردی نباید پسره رو ازشون دور 

خوان پسرتو ببرن. به ما دونستیم میکردی. اما نمیمی

 نگفته بودن.
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هایش مجید عصبی چشم بست و مشت روی لب

 کوبید.

کردند و بیش از پیش ش پدر و مادرش سکوت میکا 

 کردند. خراب نمی

ی ناخن به نگاهی به دادیار انداخت و نگران گوشه

دندان کشید و تا به خون نیز انداختن آن دست پس 

 نکشید.

 ابوالفضل مات به مرد خیره شد. 

 گونه رویش را داشت که چنین بگوید.  چه

 ذاشتم آکام بمونه؟ می-

مرد سکوت کرد، دادیار با آرامش پلک روی هم 

 گذاشت و سر خم کرد. 
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خودمم یه کارگر تو سری خور، بدون آرزو و هدف -

موندم. همه نوع کاری کردم که االن این جا باشم. می

که کار کردن هیچ وقت عار نیست اما پیش شما 

زیر  مم نهایتپیشرفت مسخره ترین اتفاق ممکن. بچه

 شما...  دست اون آدما و

 ی بینی خاراند. گوشه

ی مردی که دیگر تار زبان در دهان چرخاند و خیره

 شد، لب زد:سیاهی میان موهای سپیدش پیدا نمی
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کردید. بازم فقر از در و آکامم بچگی دومادش می-

و شما واسه نجات خودت رفت دیوار خونه باال می

 کردی...هوم؟ یکی دیگه رو قربونی می

مرد سر به زیر انداخت و دادیار مانند خودشان 

 رحم شد.  بی

تواند مانند خودشان تاخت تا نشان بدهد، او هم می

 بد باشد.

کردید که قاتلم، آکامو م میموندم، تو ذهن بچهمی-

م روی دلم گرفتن و حسرت دیدن بچهازم می

 شد. یه روزموند. نهایت پسرمم یکی مثل صدرا میمی

چشید و یه روز زیر کتک ضرب کمربند شما رو می

 های صدرا زخم و زیلی بشه.  
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ابوالفضل دستی به ته ریش کشیده، نگاه به پدر 

 دوخت.

دادیار شمشیر را از رو بسته بود این بار! هرچند بیش  

 رفت.از این هم انتظار نمی

شد یکی مثل ما! منم که یه پسر بچه می نهایت آکامم-

ی بدون مادر تو سری خور احمق! خب تکلیف بچه

ی منم کامال مشخص بود! به خصوص با خانواده

 پدری و مادری که داشت.  

چهره درهم کشید اما پوزخندی آشکار روی لبانش 

 نشسته بود و چه تناقض عجیبی بود.  

 . جدی فقظ یه سوال دارم ازت پدر نمونه-

مرد سکوت کرد و زنی که از آن ندیده بود، حتی 

 ای مادری، گفت: ذره
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 پسرم ما... -

کنم، بذارید کنم ساکت! خواهش میخواهش می-

 نیمچه احترامی که براتون قائلم از بین نره.  

مادر ما اومدیم مارو ببخشی، شنیدیم رفتی -

خواستگاری ردت کردن، اومدم واست مادری کنم 

خودم برم برات خواستگاری یه عروس  پسرم.  بذار

 دسته گل بیارم. 

 ببخش پسرم، بگذر.

دادیار مبهوت و حیران سر چرخاند. موهای سپید زن 

که از زیر چارقد کرمی مشخص بود را از نظر گذراند 

 تا به چادر سپید، پیچیده به دور تنش رسید.
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اش خارج شد و ابوالفضل دعا نفس عمیقی از سینه

کرد کاش تا نترکیدن دادیار همه چیز ختم به خیر 

 شود.

شه؟ کاش من جواب طوری روتون میجدی چه-

 همین سوالو حداقل پیدا کنم.  

زن چهره درهم کرد و دادیار با ضرب سر به سمتش 

 چرخاند.  

خواستگاری؟ ببخشمتون؟  خوای بری واسه من می-

 دختر دسته گل؟

 پوزخندش پررنگ تر شد و تای ابرو باال انداخت.  
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پدر و مادر و مادر و برادرم کنارم نشستن چرا باید -

شما رو ببرم با خودم خواستگاری؟شمایی که پونزده 

گذره؟ شمایی که جز بدبختی سال از نبودت می

 ا کیچیزی برای من نداشتی؟  اصال ببرم بگم شم

 ایم صرفا؟هستید؟ پدر و مادر شناسنامه

نگاه زن باال آمد و روی برادرش نشست. برای پسرش 

 مادری نکرده بود و برادرش، پناه پسر شده بود.  

 چی رو ببخشم؟ بدبختیمو؟ -

 سر مرد به زیر افتاد و صدای دادیار بم شده باال رفت.  

 شه؟ با شمام! بی مادری بچه من جبران می-

روی دسته مبل کوبید. سر تیز عمیقی کشید و مشت 

درد از میان دو ابرو به شقیقه ها کوبیده شد. دقیقا 

 ای سنگی. مانند کوبیده شدن موج های دریا به صخره
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 گرده؟ شه؟ بچگی من بر میآفرین زنده می-

 لب با زبان تر کرد. 

آکام از صدای بلند پدرش، همراه با نوید از اتاق 

 یده به دیوار شاهد ماجرا شد. خارج شد و چسب

شاید جای کمربندت رفته یا کمرنگ شده باشه اما -

 تو ذهنم به پررنگی همون روزا نشسته.  

 پوزخندی زد و اکام با درد چشم گرفت. 

شما زیادی فراموش کار شدید اما جوری که حتی -

ی خودتون،اصالت خودتون رو فراموش کردید، لهجه

اید همینه که دنبال بخشش چه برسه به اون روزا! ش

 هستید. 

 ی صحبت به آن ها نداد. شانه باال انداخت و باز اجازه
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 ماند.خسته بود و اگر نمی گفت جانش درمانده می

 بخشش؟-
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 پوزخند زد، چشم چرخاند.   

کدوم بخشش؟ مریم و عاطفه رو  من اصال یادم -

نیست... مثال خواهرام هستن، اونا یادشونه؟ من یادم 

نیست. من یادم رفته مریم چه شکلی بود. یادم رفته 

طوری بود. شما اومدید دنبال کی؟ دنبال عاطفه چه

کسی که دیگه ردی ازش تو زندگی تون نیست؟ بچه 

 ه دارن؟ های اونا خبر دارن یه عموی دیگ
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 سر مرد به زیر افتاد.

 حرفی برای گفتن نداشت. 

 اش درست بود. گفته

 دادیار مردمک در حدقه چرخاند و صابر را نگریست. 

دونه یه عمو داره که بدترین نحو ممکن دختر تو می-

 طردش کردید.  

 محکم دست به هم کوباند و به پشتی  کاناپه تکیه زد. 

کنم، سجاد مرد. برید حاال هم من خالصه تون می-

دنبال سجادی که کشتیدش بگردید! اینی که جلوتون 

نشسته سجاد نیست...دادیاره. اینی رو به روتون 

هست، کسی هستش که خودم با خاکستر های سجاد 

 ی سجادو پیدا کردید.  ساختمش، برید شاید الشه
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اش پر شتاب از جا برخاست. نفس نفس زد و سینه

 باال و پایین پرید.

حیدر دستی به محاسن خود کشید و بدون تحمل  

 گفت: 

 اومدید.  نباید می-

کشیدند پشت به آن هایی که نام خانواده را یدک می

 کرد و صدای آن مرد باز در سرش پیچید. 

 قدر سخته؟ بخشیدن ما ان-

 قامت چرخاند و مرد حظ کرد از قد و باالی پسر! 

 ی نیستم.ابخشش؟ متاسفم من اصال آدم بخشنده-
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زد.جمالت جان دلگیر بود و جانش غم را فریاد می

خود را می گرفت اما مجبور به، به زبان اوردنشان 

 بود. 

به خاطر خودمم ببخشم به خاطر اشک های بی - 

بخشمتون. به خاطر بچگی خودمم گناه آکامم نمی

بخشم. به خاطر ببخشم به خاطر اون سفره عقد نمی

 بخشم. به خاطرودید، نمیاینکه هیچ وقت پشتم نب

اشک های آفرین که از زندگی ناامیدش کردید 

بخشم. من ببخشم به آفرین خیانت کردم، به نمی

ید تون. حاال هم میپسرم خیانت کردم. من شما نیستم

از همون راهی که اومدید برگردید. چون رغبتی به 

 شنیدن صداتون ندارم و حتی دیدنتون.
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 حیدر سر به تاسف تکان داد. 

 داد. به دادیار حق می

 اش را ببیند. داد که نخواهد خانوادهحق می

داد رحمی به انسان هایی که روزگاری هیچ حق می

 رحمی به او نکردند، نکند. 

مرد و زنی که با نامردی تمام حتی به اشک چشم 

 پسرشان نگاه نکردند و او را زیر پا کوفتند. 

 نگاهش را روی خواهر کشاند. 

اش خواهری که نگاهش روی قامت پسر، مرد شده

 مانده بود.
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پسرک دیروز، امروز مرد شده بود، بدون آن که مانند  

ود بقیه پدر و مادرها شاهد رشد کردنش باشند.  خ

 کردند، مرز امروز حاصل رفتارهای خودشان بود. 

همان پسری که روزی به بدترین نحو ممکن خردش  

 کردند.

همانی که بدون توجه به غرورش او را زیر دست  

سان انداختند و شب حجله را پای صدرا و علی

 برایش به عنوان بدترین شب عمر ثبت کردند. 

به دیدن پسر خواهر و شوهر خواهرش با کدامین رو  

 کردند؟ آمده بودند و طلب بخشش می

توانست خرده بگیرد، سجاد آن روزها به دادیار نمی 

 را خوب به یاد داشت.
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له، نابود شده و از پا افتاده. پسرک پانزده ساله ناالن  

ی شهری شده بود که هیچ با کودکی بدون مادر، آواره

 تصوری از آن نداشت.

و بزرگ را به درد  آن روزها سجاد دل کوچک 

 انداخت. می

 درد کشیده بود. دردی که الیق قلب مهربانش نبود. 

 دردی که الیق یک نوجوان نبود.  

 سجاد دیروز و دادیار امروز حق داشت که نبخشد.

زن مقابلش را! خواهرش را به خاطر پسر خود او  

 کنار گذاشت.

خواهرش مادری بلد نبود و شوهر خواهرش برای  

 رای چنین فرزندی حیف بود.پدری ب
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آرزوهای کودکشان را فروختند و او را ارزان پای 

 ی عقد نشاندند.سفره

ارزان هم شاید نه بلکه بیشتر  شبیه به اشغالی به پای  

 اش کردند. پول معامله

توانست ببخشد! ساده نه تنها دادیار بلکه او هم نمی 

نبود گذر از نفس هایی که همراه با درد از گلوی مرد 

 خارج شده بودند. 

ساده نبود، اشک هایی که دادیار بر سر آکام تب کرده 

 ریخت.می
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ساده نبود، اشک های آکامی که در دوری از پدر، در  

نشست تا زد و کنار در میوحشت طرد شدن هق می

 پدر جوانش خسته از کار و دانشگاه برسد. 

ساده نبود، شب بیداری ها و خستگی های سجاد 

اش شبانه روز جوان پای درس و کار! او و خانواده

 ی دادیار بودند و هستند.شاهد تالش های بی وقفه

پسر را با تمام وجود مانند پسران خود دوست  

 داشت.

هرزاده نبود، دادیار پسر دادیار برای او صرفا یک خوا 

 او بود. 

 اومدنتون اشتباه بود.  -

زن سر باال آورده، نگاه از پسرش گرفت و رو به برادر 

 نالید: 



 

Romanzo_o 3585 

 حیدر. -

مرد اما کوبنده، تن جلو کشاند، دستانش را درهم گره 

 زد و گفت: 

گفتن حرف هایی که هیچ دردی از هیچ کس دوا -

که  د برای کاریکنیکنه اشتباهه! طلب بخشش مینمی

 به درست بودنش ایمان داشتید؟  

 سر به سمت مرد پیر چرخاند. 

ی چشمانش در نگاه چهره درهم برد و چین گوشه

 دادیار نشست. 

 کرد. پدرش نشسته بود و دایی برایش پدری می

قدر گفتم این بچه باهوشه؟ گفتم عاشق درسه! چه-

ش ذاریگفتم حتی اگر نبود هم اجازه نداری بچه سن ب
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پای سفره عقد. مرغت یه پا که هیچی، کال پا نداشت. 

فکر این روزا بودم! این روزا که بیفتی دنبالش برای 

 طلب بخشش.
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خواستم خوشبخت بشه. پولدار بودن، دیگه من می-

 زد.  تو فقر نبود. واسه یه لقمه نون سگ دو نمی

حس از هم گشوده، کنار تن رها بند بند انگشتان بی

 شدند. 

ها حتی به تلخند دل به درد آمده، تلخند زد و لب

 کش نیامدند.  
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شدم...خوشبخت شدم بابا! آفرین مرد...خوشبخت -

بدون مادر شد...خوشبخت شدم. یه عمر  شدم. آکام

 ترس گرفتن بچه مو داشتم...خوشبخت شدم.  

 آکام از نوید فاصله گرفت و نزدیک پدر شد. 

ساعد جلو کشاند و سرانگشتانش را به دست او 

 رساند.

ای ماند که اخرین بار قبل از نگاه زن و مرد روی نوه 

تخت بیمارستان در دو سالگی دیده بودنش. مهر پسر 

تند توانسبه جانشان نشسته بود اما صد حیف که نمی

 حتی صدای او را بشنوند.

 آکام اما تبسم کرد.   

گذاشت در این شرایط، پدرش در احساس تنهایی نمی

 و رهایی غرق شود. 
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 مان لب های کش آمده سر خم کرد. با ه

مردمک در حدقه چرخاند و نگاهش مسیر انگشتان 

پسر را دنبال کرد. باال آمد و خیره به پسر سر به 

 زیرش باز لب زد: 

تو درس عقب افتادم. خوشبخت شدم...با ترس -

عاشق شدم...با ترس نفس کشیدم...قاتل شدم...متجاوز 

خت شدم، فقط از شدم اما حق با توئه بابا من خوشب

قدر که شدت خوشبختی سرم گیج زد و گیج زد، ان

 به خودم اومدم دیدم کله پا شده، ته چاه! 

دست آکام را باال آورد. سر چرخاند و مردمک در 

چشمان هم رنگ خود انداخت.  برق نگاهشان را 

 فهمید.نمی
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بینیش؟ تنها دلیل بیرون اومدنم از اون چاه، همین می-

گر نبود، خیلی وقت پیش، تو همون س. که ابچه

 ها منم کنار آفرین خوابیده بودم. سال

ای از نبودن پدر، کل وجود آکام را حس ترس لحظه

 در بر گرفت.
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اصال زندگی چه رنگ بود، بدون پدرش؟ حس ترس  

و باعث فشار ریزی به  به نورون هایش منتقل شد

 دست پدر شد.  

اون روزها تموم شد. اما هنوز رد ترکش هاش تو -

 بخشم.  زندگیمه من نمی
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 سجاد بابا...من بدتو نخواستم. -

 سر تکان داد و لبخند زد.

 خوام.  باشه...حق با شماست. اما منم شما رو نمی-

ببخش...بگذر، ما عقلمون همین قدر قد داد. ما -

خواستیم مثل صابر کارگری نکنی، صالحتو می

 خواستیم.  می

ابوالفضل، کف دست زیر بینی کشید و همان را تا 

 چانه امتداد داد.

دادیار سکوت کرد و مرد اندیشید از کدام بخشش  

 زدند؟ حرف می

ده ه آمتوانست دهن بگشاد و بگوید، برای چکاش می

 اید؟
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برای از بین بردن آجر به آجر زندگی که دادیار برای  

ساختنش یک جان به امانت گذاشته بود؟ آمده بودند 

تبر به جان هایش بزنند؟ همان جان هایی که عرق 

سرد و گرم ریخت تا به وجود بیاوردشان! گردن باال 

 کشاند.

 ی برادرش را از نظرسر به زیر افتاده و رخ کبود شده 

گذراند. دهن گشود تا از رفتن آن ها بگوید اما با 

 هایش کوفت.صدای دادیار، مهر سکوت به لب

کنید من از بخشیدن شید؟ فکر میبه کلمه قانع می-

بگم واقعا بخشیدم؟ کاش بخشیدن همین قدر راحت 

 بود.  

 لبخند زد. واقعی بود.
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از همان هایی که چال های خوش رنگ و لعابش را  

 برد.بند انگشتی درون گونه فرو میاندازه 

بخشیدم همه دنیا رو به شما، اما من حقمو -

بخشم. فقط حق خودمم نیست! حق آفرین! حق نمی

خواست رو دامن فاطمه پسرمه! حق شبایی که دلم می

برم  تونستمبخوابم و گریه کنم...اما نبود. نبود و نمی

پیشش چون ترس از دست دادن آکامم یه عمر تو 

 جودم ریشه زد.  و

پوزخند زد و تلخی تبدیل به زهر شده در جانش نفوذ 

 کرد. 

 قدر نبود که االن دیگه...نبود و نبود. ان-
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 سری تکان داد و حسرت هایش را از خود دور کرد. 

. دید، برگردیدخیال، اگر فقط برای بخشیدن اومبی-

 بخشم.  نمی

 پیرمرد لق لق زنان از جا برخاست. 

نگاه دادیار روی عصایی نشست که اگر پسر بود باید 

گرفت اما نه او پسر بود و به جای عصا دستش را می

 نه مرد، پدر!  

بذار پیشت باشیم واسه خواستگاری، بذار برات -

 جبران کنیم.  

 قفل کرد.  سر تکان داد و نگاه در چشمان مرد
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هیچی برای جبران نیست. برید...برید و منم کنار -

 سجاد خاک کنید.  

 مکثی کرد و همان طور صامت و خیره افزود: 

من دروغ گفتن بلد نیستم. گرچه شناسنامه اسم شما -

کشه اما واقعیت دایی و زن دایی رو پدر رو به رخ می

و مادرم کرد. نگران عذاب وجدان بیدار شده تون 

 نباشید. پدر و مادر من همراهم هستن.  

مرد لرزان سر باال آورد و آکام در یک لحظه به عقب 

 کشیده، راه اتاق را در پیش گرفت.

 شان نداشت.ای به دیدن چهرهعالقه 

برعکس دیدن خاتون، هیچ رغبتی برای آن ها در دل  

 نداشت. 
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شان بگذراند. نوید کاش بروند. بروند و راحت

 بند پسر وارد اتاق او شد.پشت

خاتون که شاهد همه چیز بود و همه چیز را شنیده  

 بود.

ی پسرش کرد و هر دو پسر با ای به هر دو نوهاشاره 

عشق سمت جهان خاتون قدم برداشتند و به زیر 

 چادر نمازش پنهان شده، در آغوش او فرو رفتند. 

ی دختر ی پسر ناخلفش و پسری، نوهپسری، نوه

 خلف و ناکامش.

ای را اول نثار موهای آکام و سپس روی موهای بوسه 

 ی جانش بودند.  و وصلهنویدش نشاند. هر د
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دادیار در سوی دیگر خانه، بدون آن که خشم به جان 

 خود راه بدهد، سمت صابر سر چرخاند. 

 کاش دست پدر و مادرتو بگیری و بری از این جا-
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 .اش را باال آوردمجید سر به زیر افکنده

 سکوت کرده بود.  

ترسید برای مانند همیشه احمقانه عمل کرده بود و می

 همیشه دادیار را از دست داده باشد. 

 به حرفشون گوش بده...کینه نکن سجاد.  -
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نگاه عمیقی به صابر که پشیمانی در فوج فوج 

 شد، انداخت. چشمانش قدم می

 دونی چرا؟ تو رو بخشیدم صابر، می-

 تعجب گرفت و دادیار دردناک خندید. نگاه مرد رنگ 

تونستی کتکم اگر پدر داشتم، تو هیچ وقت نمی-

تونستی اجبارم بزنی. اگر پدر و مادر داشتم تو نمی

شون رو سر تو بود و توهم قدرت نشون کنی. دست

برادر کوچیکت دادی. بخشیدمت اما هیچ حسی بهت 

ای، همین! اما پدر و مادرت جایی ندارم. یه غریبه

 برای بخشیده شدن نذاشتن.  

ای روی ر به زیر انداخت و تنها تک کلمهصابر س

 زبان راند: 

 ام.  شرمنده-
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 شرمندگی دیگر برای او نان و آب نبود.

ی برادر را ای در سکوت، رخ پایین افتادهلحظه 

 نگریست و سر به تاسف تکان داد.

آکام پتوی روی تخت را روی تن خاتون که از  

 شدت غصه خوابش برده بود کشید و پایین تخت،

تکیه به پاتختی زده، مقابل نوید که زانوهایش را در 

 آغوش کشیده بود، نشست. 

 خوشحالم این جا دیدمت. -

 یعنی به خاطر بابام از من متنفر نیستی؟ -

آکام شانه باال اندخته، مانند نوید، زانوهایش را در 

 آغوش کشید. 

 نویسن؟   تو چرا؟ مگه گناه پدرو پای پسر می-
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 ه، چانه روی زانو چسباند. نوید سکوت کرد

 کار کنی؟ خوای چیمی-

نوید لب برچیده، سر به سمت سقف کشاند، موهای 

 . اش نشستفرش عقب رفته و تاری هم روی پیشانی

اوممم...احتماال بعد جدایی مامان خدیجه و بعد از -

این که از نوا و مامان مطمئن باشم، برم پیش مامان 

 خودم.
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 لندن؟ -
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پسر بزرگتر چشم روی هم گذاشت و پاسخ مثبت 

 داد. پسر کوچک کنجکاو تر پرسید: 

 ذاری؟ یعنی خواهر و مادرتو تنها می-

 این بار نوید شانه باال انداخت و گفت:

زنم. اما نیاز هر چند وقت یه بار میام به شون سر می-

 رم از این جا دور بشم.  دا

اش را جلو کشاند و به آکام انگشتان درهم قفل شده

 بازوی پسر کوباند.  

 برو جایی که حالت خوبه.  -

قدر کاش زود تکلیف صدرا مشخص بشه. کاش ان-

 براش ببرن که نتونه برگرده به زندگی مامان.  

 آکام، سرانگشت زیر چانه کشاند و آهسته لب زد: 
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قدر زیاد هست که حاال نگران نباش، جرمش ان-

 حاالها آب خنک بخوره.  

 چشمان سبز نوید در چشمان آکام نشست. 

قدر باباتو بدون. من که هیچ وقت نفهمیدم پدر -

 داشتن چه طعمی داره.  

 آکام سکوت کرد و نوید افزود:

کنم، احتماال منم هیچ وقت صدرا رو باباتو درک می-

کاری که بابات کردن کجا و برای من نبخشم. البته 

 کجا! 

چرا باید ببخشیم اصال وقتی همیشه آزارمون دادن؟ -

پس اون وقت فرق اونا با ادم های خوب اطرافمون 

 چیه؟ 
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شن. قبول ندارم،آدم هایی اونا خوبن و اینا بخشیده می

کنن، لیاقت بخشیده شدن که بدون وقفه ظلم می

 ن کنن! ندارن، مگر اینکه بتونن جبرا

حداقل کمش رو! نه این که بعد از پونزده سال 

 پیداشون بشه و خواهان بخشش بشن.  

نوید با تکان سر سخنان پسر را تایید کرد. هر چه 

گفت راست بود و راست! هر کسی الیق بخشش می

 نبود.

 آمده بود به نوعی از پسرک خداحافظی کند.  

ی قوی رابطه آکام را زیاد ندیده بود اما همان یک روز

 را میانشان ایجاد کرده بود.
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 اومدنت؟ -

 سر آکام از صدای نوید باال آمد. 

 به خودت آسیب زد اما به همه کمک کرد.  -

 بازهم سکوت از سمت او و نوید ادامه داد: 

خوره. من گه کتک نمیمامان خدیجه آزاد شد. نوا دی-

 تونم برم جایی که خیلی وقته آرزوش رو دارم.  می

 این بار با لبخند چشمان فندقی او را نگریست.  

بابات دیگه با ترس حیوونی مثل صدرا زندگی -

 کنه. نمی

 تای ابرو به همراه شانه باال انداخت و گرفته تر افزود: 

 واقعیتو فهمیدی، خاتونو دیدی! -
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 گن همین انگاری.  قسمت که می-

آکام به زبان آورد و نگاهش را جایی جز صورت 

 نوید انداخت. 

افکار در سر نوید به چرخش درامدند و در نهایت به 

 ی اکام برخورد کردند. جمله

شه تغییر حق با توئه. قسمت و سرنوشت رو نمی-

 داد.  

 آکام به روی پسر لبخند زد و هر کدام زندگی را به

ای فرو رفتند. در دست سرنوشت سپرده، در اندیشه

ی کوتاهی از هم، در رویاهای دور از همی فاصله

 غرق شدند.

رویاهایی که برای هر کدام به تنهایی معنای زندگی  

 داد. می



 

Romanzo_o 3605 

 شان را تماشا کرد.به ستون تکیه زده، رفتن

رفتن آن هایی که تنها نام پدر و مادر را یدک  

 کشیدند.می

های آخر، نگاه حسرت دارشان را به روی لحظه در 

 درب اتاق آکام احساس کرد.  

دایی حیدر برای راحتی او، مهمان های ناخوانده را به 

 خانه خود دعوت کرد. 

ی دادیار فقظ باعث آزار دانست ماندنشان در خانهمی

 اوست. 

زد و  ی ستون تکیهدر فکر فرو رفته، شقیقه به گوشه

 ادر را از نظر گذراند.ی مکمر خمیده
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چه کرده بودند با اوی پر محبت که هیچ محبت و  

 مهری به آن دو نداشت؟ 

چه بد کردند با او، و چه بد کردند با خودشان. با 

صدایی، پلک زد خیال پشت نگاهش به پروازه درآمد 

 و سیاهی ها در چشمان مجید نشست. 

 ببخشید.-
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 دادیار سکوت را برگزید.
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مجید را در این چند وقت به خوبی شناخته بود. او  

 تلخ افزود: 

به خاطر حماقت ها و احمق بودن هام حداقل منو -

کنم از روی قصد ببخش! هیچ کدوم از کارایی که می

 خوام آزارت بدم. نیست. باور کن که نمی

 چشم تر شد. پشت دست زیر چشم کشید. 

 نگاه به زیر انداخت. 

 خجالت زده بود شاید هم معذب.

خواستم موضوع خواستگاری رو بگم، من نمی-

خودشون شنیدن. بعدشم خیلی یه هویی قصد اومدن 

ش این چند وقت حرفت کردن. باور کن دادیار. همه

 گفتن و انگاریتو خونه شون بود. حتی از اومدن می

 تصمیم گرفتن عملیش کنن. 
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ی لرزانش، لحن آغشته به بغض مرد جوان و چانه

 رساند.هایش را به گوش مخاطب میصداقت گفته

 ساعد جلو کشاند.  

ی مجید را چسبید و او را سمت خود و سمت شانه

 آغوش همیشه حامی اش کشاند. 

 تو کاری نکردی که.  -

 افزود: برادر کوچک را مردانه به آغوش کشاند و 

اشتباهی هم نکردی که بخوای ببخشمت. امروز یا -

 فردا! به هر حال من منتظر این روز هم بودم.  

 ی برادر چسباند و لب زد: مجید پیشانی به شانه

 خوشبخت بشو داداش.  -

 دادیار سکوت کرد.
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ای گذشت، پسر از آغوش برادر خارج شد. دقیقه 

 بود. اغوشی که مانند لحن صدای مرد مهربان

 عروسی بیای ها! -

 گیری؟ می-

متعجب پرسید و دادیار از لحن او و ابروهای باال 

 اش خندید. پریده

 را نیز حتی در آن لباس سفید زیبا بود. تصور ری

 اگر راضی بشن، حتما می گیریم. -

 خوای با فاطمه بیایم؟این بار می-
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ی او کوبید. لبخند زد و دادیار مهربان، مشتی به شانه

 با لحنی که دیگر چرکین نبود، بشاش گفت:

راهش نکنیم. تو هم مگه کار فاطمه بارداره، هی زابه-

 و زندگی نداری؟ 

 سجاد نیز مانند خود او، لبخند به لب آورد. 

 یه برادر بیشتر ندارم که! -

 ادیار عمیق تر شد.لبخند د

این پسر ساده بود و به خوبی فهمیده بود که قصدی  

 پشت کارهایش نیست.  

دم، هر کار دوست داشتید بکنید. به جفتتون خبر می-

 فعال که باید هفت خانو  بگذرونم تا راضی بشن.  
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شی،دوماد مثل تو دسته گل از کجا مطمئنم موفق می-

 پیدا می کنن؟ 

ادیار تشکر کرد و کمی بعد مجید هر دو خندیدند. د

 را نیز راهی کرد.

ابوالفضل پس از زمزمه های درگوشی و نصیحت 

های زیر زیرکی تنهایش گذاشت  و دایی حیدر با 

 اطمینان خداحافظی کوتاهی کرد و رفت.

 خانه در سکوت فرو رفت. 

 نگاهی به درب اتاق آکام کرد. 

 .نی خاراندسر چرخاند و با دیدین خانه، شرمنده، پیشا

زمانی که او درگیر چالش جدید زندگی بود، زن دایی 

 و آرام خانه را به دست تمیزی سپرده بودند. 
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 گردن باال آورد.

ای عمیق، نگاهی به ساعت انداخت و با خمیازه 

 هایش نهاد.پشت دست روی لب

خسته بود و روز سنگینی از سر گذرانده بود و  

 اش بود.خواب دوای درد خستگی

  

 خود هم دستی به سر و روی خانه کشید.

سری به آکام و نوید که مشغول حرف زدن بودند، زد 

 و به سوی اتاق خود قدم برداشت.

 شرت از تن کند و شلوارکی پا زد.تی 

خود را روی تخت انداخت و به ربع نکشیده،  

 چشمانش روی هم افتاد. 
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را، آکام، سرنوشت، تاریکی به سراغش در خیال ری

 آمد و به دنیای رویا وارد شد.
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ی فروشگاه آن سمت خیابان، آرنج تکیه به خیره

 ماشین زد.   یپنجره

زیر نور آفتاب، چهره درهم کرد. موبایل را از دستی 

ی آلوده  به دست دیگر انتقال داد و نفسی از هوای

 که درون ماشین پیچیده شده بود، گرفت.  تهران

زن پشت   کشید. پا دراز کرد و کف دست زیر چانه 

خط جمالتش را تند تند و بدون وقفه روی زبان 

 داد. راند. مجالی به او نمیمی
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کرد. گاه از سر ذوق خندید و گاه بغض میگاه می

  آورد.زد و گاه مالمت بار نام او را به زبان میفریاد می

اش را دادیار متوجه تمام حرف هایش، کلمه به کلمه

   سپرد.به ذهن فرا می

هایش بود. خوشحال بود به و نگرانی  متوجه حال او

هایش! به خاطر خاطر بودن او! به خاطر نگرانی

 داشتنش. 

های طوالنی و پس از نگرانی های هرچند پس از سال

 بسیار. ضربی روی فرمان گرفت. 

ماشین های متفاوت با رنگ های بسیار، زبان  یخیره

 در دهان چرخاند. 

ذهنش جایی میان دقایقی بعد و همان لحظه چرخ 

 زد. می
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 گوشت با منه دادیار؟-

ها را  جا کرد. هجوم ماشینتبسم زد و گوشی را جابه

که باعث تشکیل ترافیک سنگینی شده بود را دید زد 

 و نفسی گرفت. 

 کل حواسم به توئه.-

زن جوان، خودکار روی کاغد  انداخت. بالشتک 

 پشتش را کمی جا به جا کرد و همزمان گفت:

خب پس خوبه. خواستم بگم نگران چیزی نباش. -

مطمئن باش اونقدر خوبی داری که چیزای دیگه 

 پیششون به چشم نیاد.

دادیار سکوت کرد. روز خواستگاری در خاطرش 

 نقش بست و فاطمه افزود:
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اش اطمینان ز داره...نازشو بکش. به خانوادهدختره! نا-

تونی خوشبختش کنی. مطمئن باش کافیه بده که می

 بشناسنت تا عاشقت بشن. 

ترافیک جلو رفت و دادیار همراه آن ماشین را راند، 

نفس خود را خارج کرد. سر کج کرده به پشتی 

 صندلی تکیه زد.
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ای تردیدش را روی زبان لب برچید و  پس ثانیه

 جاری کرد. 

 مطمئن نیستم فاطمه. -
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تاپ را روشن کرد و کالفه شد. پلک بست فاطمه لپ

 و با شماتت لب زد:

خوای خودم برم حرف دادیار نگو اینطور. اصال می-

 بزنم؟ بابا خب هر ادمی احتمال داره بار اول رد بشه. 

ی مقابل گرفت و نگاهش را به جایی چشم از شیشه

 جا بود و هم نبود. میان فرمان دوخت. حواسش هم آن

نه خواهر من. این چیزیه که خودم باید حلش کنم. -

 آد. ام هیچکس دیگه نمیاگه خودم از پسش بر نی

گفت در صورتی که اطمینان نداشت، خود بتواند 

 حلش کند.

فاطمه وارد فایل مورد نظر شد و لیوان نوشیدنی را از  

اش ی مرد روی گونهدست همسرش گرفت. بوسه

 نشست  و لبخند از ته دلی روی لب زن نشست. 
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را دونم که تو و ریآی. من میتو از پسش بر می-

ای در کنار رسید. هر عالقهره بهم میباالخ

هاش قشنگه. اون وقت بیشتر قدر هم دیگه رو سختی

 دونید. می

 راهایش امیدوار فرو رفتند و ریلبخند زد.چال گونه

نبود که انگشت میان چاله های خوش رنگ و لعابش 

 فرو ببرد. 

 امیدوارم خواهرم. -

ه را برای های او را ماساژ داد و شانهمسر فاطمه شانه

شانه زدن موهای فاطمه از روی میز برداشت. زن به 

مبل تکیه داد و گوشی را از این گوش به آن گوش 

 داد.
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گم نگران نباش...خدا تو رو خیلی دادیار بازم می-

 دوست داره داداش.

 در فکر فرو رفته لب زد:

 چرا؟-

فاطمه بدون درنگ گفت از آن چه روی دلش سنگینی 

 کرد.می

ی عزیز خدایی. تو اوج بی پناهی، پناه پسرت ندهتو ب-

شدی. تو اوج بچگی، پدر شدی...پدری کردی و 

الحق که خوبم پدری کردی. پناه شدی و مثل کوه 

پشت پسرت وایسادی. همین بسه که نگاه خدا 

همیشه روت باشه، چون از وقتی یه پسر بچه معصوم 

 بودی، مرد شدی. پاک موندی. عاشق شدی، بدون ریا

عاشق شدی. پدر شدی تو اوج تنهایی و بچگی. 
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تالش کردی...تو هوای آکامو داشتی و حاال خدا 

 هوات رو داره.
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مرد بی صدایی پیشه کرد. سکوتش طوالنی شد و 

 فاطمه افزود:

 به خدا توکل کن و برو جلو. -

 تونم برم؟فاطمه جان، چشم. میچشم -

 برو عزیزم...دور سرت بگردم، مراقب خودت باش.-

 همسر فاطمه به او اشاره زد و زن فورا گفت:
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آیم ما...امیدوارم وقتی راستی چند روز دیگه می-

 را بتونم کنارت باشم سجادم.ی ریری خونهمی

داد. دادیار از خاکستر های دیگر نام سجاد آزارش نمی

 ی سجاد ساخته شده بود.هم پاشیدهاز 

 خواد خواهر من.نمی-

فاطمه لجبازانه چانه باال انداخت. تکانی به هیکل تپل 

 اش داد و گفت:شده

آیم یعنی ِا دیگه اینقدر مقاومت نکن. گفتیم می-

 خواد پیش داییش باشه.آیم. نی نی میمی

 دایی قربون نی نی بره...حامدم بیارش پس. -

 وق سر تکان داد.فاطمه با ذ
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اش نوشید و نگاهی به داریوش که کمی از نوشیدنی 

 به تماشای او نشسته بود انداخت.

 حتما عزیز دلم، حتما.-

دادیار نفس خود را خارج کرد و با سبک شدن 

 ترافیک حرکت کرد. 

ی خواهر رفت و ای قربان صدقهبا عشق برادرانه  

ه داحافظی ببرای پایان خانی و تولد خانی دیگر با خ

 تماس خاتمه داد.

 گوشی را روی صندلی کنار گذاشت.   

ی تنومندافکارش نگرانی همانند موریانه به جان تنه 

 افتاده و برای خوردن ذهنش اقدام کرده بود.
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شب خواستگاری را به یاد آورد و آه کشید. جو  

 سنگینی بود. 

تر های عرق چکیده از پیشانی دادیار سنگینقطره

 . بودند

اش دستمالی به دست داشت و هر دقیقه روی پیشانی

 شد.کشیده می

را به خرید کت و شلوار رفته بود با عشق همراه با ری

و با همان هایی که انتخاب دختر بود، مقابل نگاه او و 

 اش جا گرفته بود.خانواده
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آکام استرس داشت و ناخن های کوتاه در کف دست 

 فرو برده بود.

هایش دادیار را درآغوش گرفته  و ابولفضل با نگاه 

مانند کوهی پشت او ایستاده بود. لیال نیز مانند مادری 

 نگران سمت دیگر دادیار روی مبل نشسته بود.دل

امیرحسین دست آکام را گرفت و دایی حیدر زیر نگاه 

 را دهان گشود.خشمگین پدر ریمتاسف و 

را به هم گفت. او ی او و ریاز سنت پیامبر و عالقه 

سخن گفت و مرد نگاه از دادیار خجالت زده و 

 معذب نگرفت. 

دادیار زیر زل چشمان  او ذوب شد و در برابر تمام 

های دایی حیدر "نه" تنها چیزی بود که خرج شد. نطق
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شان مردی مانند او ی گلاز نظرشان برای دختر دسته

 به همراه فرزندی نوجوان، کافی نبود.

را مقتدر کلمات را به زبان آورد و در پدر ری 

را صورت دادیار کوفت تا مرد ایمان بیاورد از ری

 زیادی کمتر و پایین تر است.

شان به به اتاق نرفتند. پنهانی حرف نزدند و دهان 

 جای شیرینی به تلخی آمیخته شد.

رسم مهمان نوازی را به اجرا گذاشته بودند اما  هاآن  

 چایی نخورده بازگشتند، شیرینی که جای خود دارد.

توانست را را هیچ شیرینی نمیلحن تلخ پدر ری 

 جبران کند.
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های رائین و نگاه گشاده رویی ریما در برابر اخم  

را و ابراز شرمندگی ملیحه های ریاش، اشکریزبینانه

 ها با کوکی شکسته خانه را ترک کردند. هیچ بود و آن

ی امید باشد اما ناامیدی را ای که قرار بود خانهخانه

 ذره ذره به جانش تزریق کرده بود. 

 با صدای نوتفیکیشن  موبایل به خود آمد. 

های خیس لب با زبان تر کرد و کف دست روی لب

 اش کشید.شده

 "سالم دادیار. خوبی عزیزم؟"

را خواند و خسته تبسم زد. باز هم چاله را پیامک ری

های دوست داشتنی اش در گونه فرو رفتند. خسته 

بود، درست اما لبخند آمیخته به امیدش برای 

 هایش کافی بود.چاله
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بعد از خواستگاری هم همین پیامک را از او دریافت 

 جای آغوشش. کرد به

دخترک حتی از راه دور هم معنای آرامش را به طور 

 کامل به جا میاورد.

 "خوبم عزیزم خیالت راحت هنوز نرفتم."

 کرد.دانست دختر نگران بود و حال او را درک میمی

ی کلماتش متوجه شده های او را حتی از لفافهسخن 

 ها پاسخ داشت.بود و برای آن
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 دونم رفتار بابام چطوره.""نگرانم دادیار. می

ت دانسرو نگریست. میماشین را پارک کرد و به پیاده

خواست تا انتهای این کار برود. انگشتان جای و می

ی موبایل به حرکت ذهن نشسته و روی صفحه

 مدند.درآ

 آم. باید بر بیام.""از پسش بر می

 پیام را فرستاد و باز تایپ کرد.

"تو خودتو، عشقتو با جسارتت نشون دادی...حاال 

 نوبت منه، جوِن شیرین.

کرد، را را از پشت خطوط حس میلبخند ری

شناخت. بهتر همینطور نفس راحت او را. دختر را می

 از خودش. 
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را اجاره داده ای را به ریها قلبش گوشهدیگر این روز

 بود و با آغوش باز او را پذیرفته بود.

 ترسم خردت کنه."ترسم بدرفتاری کنه، می"می

 نگرانی دختر، لذت داشت.

 داد.عشق دختر بوی خاک آغشته به باران می 

 نشان زندگی بود.

 نشان ادامه دادن بدون وقفه و بدون خستگی. 

نه ست. این بار نوبت م"حتی اگه بکشه منو برام مهم نی

 دختر بارون."

گل را را آب شد و دادیار دستهقند در دل ری

 برداشت. 

 را نگریست.به محل کار پدر ری
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ای تردید به جانش نشست اما با پس زدن آن، لحظه 

 جسارت به دل راه داد و نوشت:

 "باید برم."

 هات، سرزمینت پربار.""برو. عشقم بدرقه قدم

کرد و گوشی را درون جیب  لبخندش را عمیق

 گذاشت.

در ماشین را قفل کرد و برای نزاع بر  سر عشق قدم  

 برداشت.
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مقابل فروشگاه بزرگ لوازم خانگی ایستاد. نگاهی به 

سر در آن انداخت و با نفس عمیقی وارد شد. چندین 

ای از فروشگاه مشغول معرفی کاال گوشه فروشنده

 بودند.

ی پیشانی خاراند. دسته گل را به سردرگم گوشه 

 دست دیگر انتقال داد و درمانده نگاه چرخاند. 

ی پسر جوانی، کنجی از فروشگاه به سمتش با مشاهده

حرکت کرد اما با شنیدن نامش، از زبان فردی آشنا، 

 گردن چرخاند. 

د جوان، دست درون جیب فرو رائین پشت به مر

 برده، او را نگریست.

 ای لب روی هم فشرد. سر تکان داد و لحظه 

 سالم. -
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دادیار اما در پاسخ به او، لبخند کمرنگی زد و قدمی 

 به جلو برداشت. 

 سالم. -

 این طرفا؟ -

دانست و تنها به  رائین دلیل آمدن را به خوبی می

 قصد  آزار او ادامه داد:

 با آقا ابراهیم حرف بزنم.  اومدم -

 جا.بابا تو اتاقشه، بریم اون-

دادیار سر تکان داد و رائین نیز با تذکری به یکی از 

فروشنده ها سمت اتاق راه افتاد و دادیار نیز پشت به 

 او، وارد اتاق تقریبا کوچکی شد.
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را، همراه با تعارف نگاه چرخاند. با ندیدن پدر ری  

رائین روی صندلی که مقابل میز بود، نشست. اطراف 

 اتاق مملوء از جعبه های لوازم خانگی بود.

 االن میاد بابا.-

ای یخچال رائین گفت و نگاه دادیار چرخید. گوشه 

کوچکی  و روی میز لپ تاپی به همراه جامدادی 

 کس خانوادگی قرار داشت. استیلی و قاب ع

را در قاب عکس تبدیل به انعکاس لبخند لبخند ری

 روی لب او شد. 

 خندی؟ به چی می-

مردمک در حدقه چرخاند و نگاهش را روی پسر 

 نشاند.
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کاله اسپرت و کپ نشسته روی سر مانندکالهی بود 

 را دیده بود.  که چندی پیش بر سر ری

 هیچی، عکس قشنگیه. -

رائین نیم نگاهی به عکس انداخت و سکوت کرد. 

 دادیار کمر خم کرد.

دسته گل را روی میز گذاشت قبل از کمر صاف  

 کردن، اما با صدای رائین سر باال آورد. 

 و خوشش اومده؟ را از چیه تری-

 انگشت اشاره روی لب کشید و پوزخند زد. 

 فهمم. این همه خواستگار خوب داره. واقعا نمی-
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دادیار بدون آن که گارد عجیبی بگیرد، شانه باال 

 اش چین خورد و لب زد: انداخت. پیشانی

 دونم.  منم نمی-

کرد.  همین آرامش مرد، رائین را خشمگین تر می

هایش با آرامش رفتار زخم زبان اصال چرا مقابل

 کرد؟می

شه...با وجود را دست بکش. نمیبرو...برو از ری-

 شه.  پسرت نمی

دادیار سر چرخاند و کالفه نگاهش را جایی جز نگاه 

 مرد جوان انداخت. 

 را از برادرقدر مرد مقابلش با توصیفاتی که ریچه

 کرده بود، متفاوت بود. 
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 هی باتوام. -

 کشاند و رائین برنده افزود:  سر باال

کل ته. مشمشکل فقط پسرت نیست. مشکل گذشته-

 اش. ببین آقا جون! ذهنته که هر روز تو مرور گذشته

 دادیار باز هم سکوت کرد.

 رائین مغلوب خشم شد. 

های خشم در دست در هوا تکان داد و شراره

 چشمانش به آتش کشیده شدند.

  

 ورت مرد براق شد.ای کرد و در صدندان قروچه

را، برای خواهر من زیادی کمی! تو تو واسه ری-

 لیاقتشو نداری.
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داد و قلب قهر کرده، ذهن نادانش حق را به رائین می

 ای کز کرده بود.گوشه

و شستش را دو  سر به زیرانداخت. انگشت اشاره 

 سوی صورت روی چشمانش کشید.

رائین که متوجه تند رفتنش شده بود، سکوت کرده،  

 کمر به صندلی چسباند.  

 رائین جان. -

ا اش ررائین سر باال آورد و دادیار نگاه نیمه سرخ شده

 به او دوخت.  



 

Romanzo_o 3638 

تمام دم. اما خواهرتو شاید از من بهت حق می-

خواستگار هایی که براش اومدن، بیشتر دوست دارم. 

کنارش آرامش دارم. حساسیتت سر خواهرت، کامال 

 منطقیه. اما اجازه بده تا من خودمو ثابت کنم.  

سر باال آورد تا ادامه بدهد اما با گشوده شدن درب 

اتاق، گردن سمت آن چرخاند و با ابراهیم که دستمال 

کشید، مواجه ود میکاغذی روی صورت خیس خ

 شد.

ی مرد با دیدن خواستگار دخترش رو پا ایستاد. چهره 

 درهم فرو رفت. 

نیم نگاهی به پسرش که روی کاناپه لم داده بود 

 انداخت.
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چشم از او گرفت و هنگام خشک کردن پشت دست  

 با دستمال قدمی به جلو برداشت.

 سالم.-

 دادیار لبخند معذبی زد و گفت:

 خوام مزاحمتون شدم.میسالم. عذر -

مرد سکوت کرده، از مراحم بودن دادیار سخنی به 

 زبان نیاورد. قدمی به جلو برداشت. 

کنار پسرش نشست و در همان حال خشک، کالم 

 ای دیگر طرح کرد.نشسته در ذهن را با صورت مسئله

 مشکلی نیست.-

 دادیار لب با زبان تر کرد. 

 انتظار این خشکی را داشت. 
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 از آن که او سر حرف باز کند.قبل 

ابراهیم خشک و بدون هیچ نرمشی، جمالتش را به 

 صورت مرد جوان کوباند.
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کردم روز خواستگاری همه چی تموم شده فکر می-

 باشه.

امروز اومدم که  اگر زمانش رو دارید، برای بار دوم -

 دختر خانم تون رو ازتون خواستگاری کنم. 

 رائین خشمگین چشم بست.
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لب زیرین کنجی فرستاد و کالفه سرانگشت روی  

 خشکی پلک کشید. 

جوابم همونی هست که روز خواستگاری بهت -

 گفتم. 

لو دادیار خیلی متین سر تکان داد. کمی خود را ج

 کشید و لب با زبان تر کرد.

تون رو بهم بگید، تا بدونم سر چه چیزی شه دلیلمی-

 الیق نبودم؟ اون شب از هیچ دلیلی برای من نگفتید.

ابراهیم پیشانی صاف کرد. دست باال برد و محاسن 

 خود را به چنگ کشید.

دلیلی واضح تر از پسرت؟ یک بار ازدواج کردنت؟ -

اما مهم ترین دلیل پسرته. ی پر از زخمت؟ گذشته

 کافی نیست؟
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 را ودانست که مرد مقابل با توضیحات ریدادیار می

رائین و البته دایی حیدر در مراسم به موضوعاتی از 

 گذشته اشراف دارد. 

 را هستید مسلما کافیه.از نظر شما که پدر ری-

 دختر منو دوست داری؟-

 دادیار با آرامش، آرنج روی زانو نهاد.

ت دراز کرد و مچ همان دست را ران پایی که دس 

 روی پا دیگر افتاده بود،  گذاشت.

 بدون شک، بله. -

 مرد سر تکان داد. کمی خود را جلو کشاند.

نگاه رائین میان پدر و دادیار به گردش درآمد و  

 نتوانست ذهن پدر را برای سوالی بعدی بخواند. 
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 گذری؟از پسرت می-

باال رفت و آفتاب لبخند از  تای ابروی رائین متعجب

 روی لب های دادیار رخت بست.

 گذرید؟شما از بچه هاتون می-
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مرد که انتظار چنین پاسخی را داشت، سر تکان داد و 

 گفت:

 سوالمو جواب بده پسر جون.-

 به هیچ عنوان، مگه این که اون روز مرده باشم. -

 نگاه مرد روی چشمان مصمم دادیار نشست. 
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 او اما لبخند زد. 

 تونید خودتون رو از بین ببرید؟شما می-

مرد صامت ماند و دادیار  عمق بیشتری به لبخندش 

 داد.

آقا ابراهیم، آکام خود منه! آدمیزاد خودش رو -

م شه یه جستونه کنار بذاره چون بعدش صرفا مینمی

 ی متحرک همراه با روح مرده. زنده

 ابراهیم کنجکاو شنیدن سخنان مرد جوان سکوت کرد. 

ی او، سرانگشت رائین، با شنیدن جواب هوشمندانه

ان را به ی داخلی دهروی لب کشید و با دندان، جداره

 دندان کشید.
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من صرفا سیزده، چهارده سالم بود که یه موجود -

کوچولو رو گذاشتن تو بغلم، زمانی که تنها بودم، 

بدون هیچ پناهی! هفده سال تمام کنار اون موجود 

رشد کردم. کودکیم، نوجوونیم و جوونیم کنار  اون 

گذشت. درس خوندم، کار کردم چون تنها یه دلیل، یه 

 برای ادامه دادن داشتم.انگیزه 

 دادیار سکوت کرد.

هایش در صورت مرد دو دو زد اما حسی میان سیاهی 

 چشمان او پیدا نکرد.

 بنابراین ادامه داد بدون آن که به آخر قصه بیندیشد. 

ی چرکین و پر از زخم من به قول شما و گذشته-

رائین جان وسط بود و هست چون یه موجود دوست 
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گذشته تو زندگی حال من بود و  داشتنی از همون

 هست و خواهد بود. 

گی و انتظار داری من دخترمو تو از پسرت می-

بسپرم دستت؟ این طور که بوش میاد پسرت حتی 

گیره برات. چرا باید را و اولویت قرار میقبل از ری

دخترمو دست مردی مثل تو بسپرم؟ تویی که با حرف 

 ه.لرزجدایی از پسرت، تن و بدنت می
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 هر دو پا کنار هم جفت شدند.

 ساعد روی زانو کشاند و انگشتانش را درهم قفل زد. 
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ترسم. تنها ترسم از دست دادن ترسیدم، حتی میمی-

اون کسی بود و هست که برای خندیدنش، حاضرم 

را نه باالتره و نه پایین تره. ریدنیا رو جا به جا کنم. 

را تو پسرم تو جایگاه خودش قرار گرفته و ری

جایگاه همسرم، فردی که برای زندگی مشترک بعد از 

 گیره. این همه سال انتخابش کردم، قرار می

درنگی کرد و به دنبال آثار سخنانش در صورت مرد 

 هیچ نیافت. 

پدرش را از آن در برابر حسی مطلقی که ریبی

 گفت را حال در این مرد یافته بود.می

را آکام من قرار نیست آسیبی به زندگی من و ری-

قدری هم مرد شده که گمون نکنید به بزنه. پسرم ان

خوام ازدواج کنم. چون اگر چنین م میخاطر بچه
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قصدی داشتم خیلی وقت پیش، زمانی که آکام یه پسر 

حاال که پسرم تو  کردم نهبود باید این کارو می بچه

 ی هجده سالگی هستش.آستانه

مرد باز سکوت کرد و دادیار باز از خود دفاع کرد. 

کرد که از جسارت دروغ نبود اگر رائین اعتراف می

 مرد، خوشش آمده است.

 هم جسارت و هم حمایت از پسرش! 

ی من جز آکامی که رد پاش پاک شدنی گذشته-

ال هایی که آکام مونه. تمام سنیست، تو گذشته می

کنار من بزرگ شد، صرفا یه ذهنیت خیلی کم از من 

و مادرش داشت. یه ازدواج زود هنگام، مرگ مادرش 

و اومدن من به تهران برای امنیت خودش.  تو تمام 

این سال ها پسر من تو آرامش مطلق زندگی کرده 
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بود. از گذشته حرفی نبود تا همین چند وقت اخیر که 

 اطالع دارید.

 ابراهیم صادقانه پرسید تا صادقانه پاسخ بگیرد.

من چرا باید بهت اطمینان کنم؟ چرا باید دختر دسته -

گلمو بسپرم دستت و بعدش باعث بشم دخترم کلی 

. پسر جون در واقع حرف و کنایه از فامیل بشنوه

 س و تو...تجربهدختر من یه دختر بی
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ی حرف خود را خورد. به لبخند دادیار گرد غم ادامه

 پاشیدند.
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اگر منظورتون از تجربه یه اسم تو شناسنامه هست -

که درسته، من تجربه داشتم اما اگر منظورتون عاشقیه! 

 م.شمنم مثل دخترتون اولین باری هست که عاشق می

ت روزای ی گذشتهگقانع کننده نیست، خودت می-

اخیر برگشتن. از کجا معلوم، زندگی دختر من 

 دستخوش غم و بدبختی و اضطراب نشه؟

رفتن. فقط یه سایه از گذشته بودن که خواستن به -

یادم بیارن چی شده که این جا و تو این جایگاهم. به 

دم. شاید اگر روزی، یکی مثل خودم، شما حق می

کنه، واکنش بدتری  ام رو خواستگاری دختر نداشته

نسبت به شما نشون بدم. اما بدون ریا، بدون دروغ، 

را اولین خانمی هست دخترتون رو دوست دارم. ری

 که قلبم رو تمام و کمال بهش دادم. 
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 رائین آچمز شده تن جلو کشاند. 

ابراهیم همچنان سکوت کرد و رائین از پدر پیشی 

 گرفت.

نی؟ فقط رو کاز کجا بدونم خواهرمو خوشبخت می-

 یه قول حساب کنیم؟

دادیار نگاه باال کشاند و از تکان مردمک های مرد 

 روی پسر، متوجه شد که او هم منتظر پاسخ است.

دم، من قولی بابت خوشبخت کردن خواهرت نمی-

چون خوشبختی تو قاموس هر آدمی یه طوری معنی 

ذارم براش ی خودمو میتونم قول بدم همهشده اما می

ین که بعد از این هم کنار من احساس خوشبختی اما ا

را مربوطه. اما من با تمام وجود تالش کنه یا نه، به ری
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ی ذهنش حس را همیشه تو پس زمینهکنم تا ریمی

 خوشبختی داشته باشه.

دادیار سکوت کرده، سر به زیر انداخت و ابراهیم 

 متفکر او را نگریست. 

 .مرد کم سن و سال مقابلش عجیب بود

 را را به او بسپرد. اما همچنان دلش رضا نبود، ری

 تونی بدی!مسخرس، حتی یه قول خوشبختی نمی-
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 دادیار سر باال آورد. 
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دانست مرد مقابلش بی منطق است یا خود را به نمی

 بی منطقی زده. 

 خواستند که نشدنی بود. چیزی را از او می

 قول دادن در اوج بدقول بودن، کار سختی نبود. 

خیلی از انسان ها صرفا از سر  وقت گذرانی قول 

 کنند. دهند و به سختی به آن عمل میمی

من قول خوشبختی بدم و خوشبختش نکنم، این -

 خوره؟قول به چه دردی می

 شانه باال انداخت و افزود:

 من پیش بینی از آینده ندارم. -

 نگاهش سمت نگاه موذی رائین کشید. 

 متوجه شده بود که قصد آزارش را دارد.
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تونی به کسی برای خوشبختی قول بدی و تو می-

تونی با اعتماد بگی هیچ بدون شک عمل کنی؟ می

 اتفاقی نمیفته؟

 سر تکان داد و خود پاسخ خود را داد.

دم تمام ی بدم. اما قول میتونم چنین قولمن نمی-

 خودم رو برای لبخند و خوشبختیش بذارم.

مرد خسته، دست روی سیبک گلو گذاشت همان را 

 اطراف گردن امتداد  داد.

 دل من رضا نیست به این وصلت.-

دادیار پلک روی هم گذاشت و برای بار هزارم در دل 

 حق داد که او را نخواهند. 

 ندشان مانند دادیار نباشد.داد که داماد مورد پسحق می
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ی نحس مشکالت و گذشته دست از سر او بر سایه

 نمی داشتند.

من دخترتون رو دوست دارم. اولین کسی هست که -

 چنین احساسی بهش دارم.

 اش را با زبان تر کرد و افزود:لب خشکیده

کنم  برای جلب  اطمینانتون هم تمام تالشم رو می-

 اما...

پیشانی یک دیگر را در آغوش مکث کرد. خطوط 

 گرفتند و گفت:

را میون طوفان زندگی من، یه ساحل امنه، بذارید ری-

طعم خوشبختی رو بچشم...بذارید بفهمم یه زندگی 

 طوریه! واقعی چه
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درنگ کرد. لبخند زد و احساس لبخندش، غم توام با 

 عشق بود.

من خیلی تالش کردم تا به این جا و به این نقطه -

 نذارید از تمام خودم ناامید بشم. برسم،
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د ی صندلی تکیه زدستانش را دو سمت آالچیق به لبه

ی توکلی ها و نفس عمیقی از هوای سرد باغ خانه

 گرفت.

رائین تمام تصوراتش را با خاک یکسان کرده بود.  

رو به او که کف زمین، زانوهایش را  چشم چرخاند و

 در شکم جمع کرده، لب زد: 
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 خوری، بلند شو. سرما می-

 پسر جوان بدون توجه، لب روی لب کشاند. 

ی پدر و ی آالچیق مورد عالقهتکیه زده به دیواره

 مادر، دست دراز شده را روی زانویش را چرخاند. 

 از رائین دلخوری؟ -

کردم، رائینی که مینباشم؟ هیچ وقت فکرشم ن-

 همیشه پشتم بوده، یه هو این طوری پشتمو خالی کنه. 

امیرپارسا بدون آن که به دختر نگاه کند. چشم در 

حیاط چرخاند. کف دست روی بازوی دست دیگر 

 گذاشت و چانه روی زانو نهاد.  

 برادره! حق داره. -
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ای به اویی که هم حواسش این جا بود و را لحظهری

نگاه دوخت. چنگی به کیف کوچکش زد.  هم نبود

کرد. برخاست و با  حتی امیرپارسا هم درکش نمی

خروج نفس عمیقی از سینه، کف دست روی پیشانی 

 کشید. 

من برم، دادیار در دسترس نیست، برم شاید بفهمم -

 چی شده. 

 پشت به امیرپارسا کرد اما با صدای او ایستاد. 

 تونه خوشبختت کنه.  رائین حق داره اما دادیار می-

 سمت او چرخید و پارسا ادامه داد: 

 س. دونه. سختی کشیدهقدر جواهر رو می-
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خود را روی زمین مقابل امیرپارسا، بدون توجه به  

 خاکی شدن پالتوی کرمش انداخت. 

چشمان خاکستری پسر در جنگل های آشفته و بارانی 

 دختر نشست. 

کنی که چی؟ این سوسول خب که چی؟ گریه می-

بازی ها چیه، جمع کن بابا! انتظار نداشتی که بابات 

 بگه بیا بردار، دخترم مال تو. 

 ی دختر به چشم امیرپارسا آمد. تغییر چهره

اش با دست دختر باال رفت و انگشتان گره خورده

 ی پسر جوان نشست. قدرت کمی، روی شانه

 پارسا.خیلی گاوی امیر-
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مردمک های غرق خون پسر، در حدقه چرخید و 

 خسته روی دختر نشست. 

 را، پاشو مخمو خوردی. پاشو برو ری-

را روی زانو خود را سمت پسر کشاند. جفت ری

دستانش را روی زانوی پارسا گذاشت و نگران 

  پرسید:

 پارسا خوبی؟ -

ی پسر، در نگاه دختر نشست. خوب چشمان خسته

 نبود. هنوز خیلی فاصله داشت با مرد آن روزها! 

 ت با دادیار کی بود؟ آخرین جلسه-
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 دیروز. -

 را باز پرسید. به آرامی لب زد و ری

 منظمه؟ -

امیرپارسا سر تکان داد و با حس دردی در گردن، 

ا هنوز میامدند اما نه دست روی آن کشاند. سایه ه

توانست به خواب برود. یا مانند قبل! هنوز گاهی نمی

رفت و آشفته با کابوس تن عریان خود به خواب می

پرید. کابوس لمس تنش به دست مردانی از خواب می

اندیشدند. سر کج کرد و  که جز شهوت به هیچ نمی

شقیقه به زانو تکیه زد. بغض نشسته در گلویش را 

ل اش، حال درستاد اما سیبک باال و پایین شدهفرو ف

 را فرو برد. اش را در چشمان ریآشفته

 پارسا. -
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ی جمع شده و لرزانش را به زانو سر چرخاند. چانه

 اش را دور مچ پا پیچاند. چسباند و بازوهای آب رفته

 خوابم نبرد...یعنی برد اما... -

ی را درهم رفت و بغض، زمین حنجرهی ریچهره

 پسر را به لرزه انداخت. 

هایش به زیر افتادند و خواست و نبود. شانهنفس می

 صدا راه گلو را ترک کرد. 

 فقط یه ساعت. وحشتناک بود. -

را دست جلو برد قطره اشکی از چشمش چکید. ری 

ی پسر را با سرانگشت لمس و قطره اشک روی گونه

 د. کر

 جانم. -
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 را. ری-

بغض آلود نام دختر را به زبان آورد و به ناگهان 

 ترکید. گویا بغض منتظر فرصتی برای ترکیدن بود.

مانند کودک جفت دستانش را مقابل صورت گرفت  

لرزید اش میهای مردانهو از ته دل اشک ریخت. شانه

 کرد.و دل دختر را خون می
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ای نه چندان دور، شاهد اشک توکلی بزرگ از فاصله

 های پر از زجر پسر شد و کاری از دستش بر نیامد.

 .گرفتامیرپارسا باید به آرامی راه درمان را پیش می 
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نباید انتظار داشته باشند در مدت زمانی کوتاه، امیر  

 باز گردد. پارسای قبل به آغوششان 

امیرپارسا تمام صورت را پوشاند و میان بغض و هق 

 هقش، صدایش را به گوش دختر رساند. 

کنم دوباره لمس را. هر بار حس میدرد داره ری-

 شم... می

ه ای ساخت و بنفسی گرفت و نفس باال نیامد. حفره

کی هایش یسختی خود را به بیرون پرتاب کرد. نفس

 ج  شد. در میان از سینه خار

مثل یه آشغال بودم میون دست -

 را. را...ریهاشون...ری

باز صدای هق هقش بلند شد و دستان دختر به یاری 

 جان پسر شتافت.تن بی
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او را در آغوش کشید و سر پسر بی نوا روی  

 اش نشست. سینه

گم شاید دارم تاوان تفریح های بی حد و گاهی می-

دم. من ...ولی به خدا هیچ کسو هیچ وقت مرزمو می

 زور نکردم که باهام باشه.  

را چانه باال کشاند. بغض فرو فرستاد و سر پسر ری

 زیر گلویش جا گرفت. 

انگشتانش روی کمر پسر کشیده شد و ذره ذره 

 نوازش را به جانش تزریق کرد. 

اما سکوت کرد تا پسر خالی شود از رازهای پر از 

 درد. 

 را...کاش تموم بشه...یا تموم بشه یا بمیرم. ری-
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ترسیده از افکاری که در سر پسر، در حال شکل 

 های امیرپارسا را چسبید. گیری بود، شانه

 درد خود را رها کرد و درد پسر را در آغوش کشید.

میان جفت ابرو  او را از خود فاصله داد و اخمی 

 نشاند.

این بود تالشت؟ تجاوز تاوان نیست امیرپارسا. هر -

شه گناهکار نیست. هیچ کسی که قربونی تجاوز می

گناهی چنین تاوانی نداره. تو؟ تو چیکار کردی که 

خوای بینی؟  میخودت رو مستحق چنین چیزی می

بمیری؟ این همه جنگیدی، خوب بمونی، سرپا بشی 

 دن بزنی؟که حرف از مر
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تند تند سخنانش را به صورت رنگ پریده و لرزان 

 پسر کوباند. 

امیرپارسا دیگر مانند آن روزها و بیمارستان نبود. بهتر 

 شده بود. 

خیلی بهتر! اما زمان نیاز بود برای کامل روی پا 

 ایستادنش. 

قا مانند کودکی که به تازگی راه رفتن یاد دقی

 اس.گرفته

قدر باید به زمین بیفتد تا روون راه رفتن را از بر ان 

 شود. باید به زمین بیفتد. 

 راه برود تا به دویدن برسد. 
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ز ی امیرپارسا نیروح و روان آشفته و به عذاب نشسته

 نقش همان کودک را داشت. 

ه؟ امیرپارسا تو قشنگ گذره...باشدورت بگردم، می-

ترین رفیقی هستی که من دارم...رفاقتمون رو از بین 

نبر. تو دیگه فقط رفیق من نیستی که! رفیق دادیارم 

 هستی.  

 تلخندی روی لب پارسا نشست. 

 کمی به عقب رفت و پشت دست زیر چشم کشید. 

را اش خارج شد و مستقیم در قلب ریآهی از سینه

 نشست. 

نگاه کسل و کرختش، کافی بود برای چشمان سرخ و 

ماند. این بار را! اما باید محکم میدرآمدن بغض ری
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ی پسر خود را جلو کشاند و دستانش را دور شانه

 دختر حلقه کرد. 

خوشبخت بشی آبجی...مثل خواهر بودی و هستی -

  برام.

اش اندازه هزاران کادوی ناب، شیرین بود. آخ جمله

 داد. امیرپارسا همیشه حال خوب را به او هدیه می

هیچ وقت ارزشش را پایین نیاورد. پارسا مستحق این 

 روزها و این اتفاقات نبود. 

ی پسر فشرد و محکم تر در اش را به شانهچانه

 آغوشش گرفت. 

این لحظه آغوش نگران اتفاقات پیش رو بود اما در 

امیرپارسا پر از حس خوب بود. کمی گذشت. هر دو 

 آرام تر شدند. 
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هر دو نیاز داشتند به یک دیگر، برای آرام شدن، برای 

ی توکلی ها را به مقصد بهتر شدن. کمی بعد، خانه

 خانه ترک کرد. 

شب قبل به دادیار گفته بود که به دیدن امیرپارسا 

ف مخفی نداشتند. دادیار میاید. او با جانش دیگر حر

 ماند.  نفس بود و نفس می

پیامکی به دادیار ارسال کرد و نگران از ارسال 

 اش فرو برد.نشدنش، دست زیر شال و موهای آشفته

 موبایلش هم در دسترس نبود. 
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ت. استرس در جانش مضطرب، ناخن به دندان گرف

ی دادیار را گرفت و باز عدم رخنه کرده بود. شماره

دسترسی، ترس به جانش انداخت. از پنجره به بیرون 

 خیره شد.

انسان های در حال گذر! بدون شک هر کدام  

 پروراندند. ی بزرگی در سر میدغدغه

کردند و ای سیر میهر کدام در دنیای جداگانه

کشیدند. ر سر به تصویر میرویاهای مختلفی را د

 تصویر آینده همراه با دادیار زیبا بود.

دادیار همانی بود که عمری به دنبالش گشته بود و  

 حال در این زمان و در این سن به او رسیده بود.
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شود. او،  از این که پا جلو گذاشت، پشیمان  نمی 

الیق بود. سجاد دیرینه و دادیار این روزها الیق 

 د.عاشقی بو

الیق پرواز با لبی خندان. دست زیر چانه نهاد.  

 ها بخیه شدند.هایش مقابل لبناخن

اش را تواند پر پرواز زخمیست که میدادیار همانی

درمان کند و او را در اوج آسمان برای پروازی خاطره 

 انگیز رها کند.

شد به اعماق دنیا سفر کرد. به تمامی با مرد می 

مر مقابل نگاهت بوده و آن ها را با زیباهایی که یک ع

 اش.چشم باز ندیده
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نفس عمیقی مسیر ریه هایش را ترک کرد و از میان  

های نیمه بازش خارج شد. امسال، عجیب ترین لب

 سالی بود که به عمرش دید. عاشق شد.

ئال برد به ایدهدل داد به مردی که روزی گمان نمی 

هایش بخورد اما دادیار آذر آمد تا سمفونی در 

ئال هایش را زیر و رو کند. گوشش بنوازد و تمام ایده

هایش هایش از رویاپردازیتبسم شیرینی روی لب

 نشست. 

ماند. حتی دادیار برای او همه چیز بود و همه چیز می

با نامش، آن تکه گوشت نشسته در سمت چپ 

 شد. اش، مملوء از عشق میسینه
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دادیار آذر همان مرغ آمینی بود که سال ها منتظرش 

بود. همان مردی که توانایی خوشبختی هر زنی را 

 دارد.

. دمردی که سر تا سر بدنش را قلب فرا گرفته بو 

 ورزید.احساس داشت و عشق می

 بغض کرد و گلویش به تپش افتاد. 
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دلتنگ شده بود. دلتنگ نجابت مرد دوست 

اش. بودن فردی که با جان و دل دوستش داشتنی

 داشته باشی، شیرین است.



 

Romanzo_o 3675 

ر. گذشتند و گذشتند آن هم مردی مانند دادیار آذ 

امروز به این جا رسیدند. به حسی که از واقعی 

 بودنش مطمئن بود. دادیار را با پسرش قبول کرده بود. 

به این باور رسیده بود که دادیار آذر همراه با آکامش 

آن مرد دوست داشتنی و سرزنده است. دادیار همان 

مردیست که کنار پسرش پر از شیطنت و سرزندگی 

 . شدمی

همانی که مانند پسرکی هجده نوزده ساله آتش 

 خندید.سوزاند و میمی

دادیار با پسرش رشد کرده بود، با او یک روح در دو  

دانست جدایی آکام به جسم شده بودند و خوب می

 شود.معنای نیمه ماندن روحش می



 

Romanzo_o 3676 

او اکام را به عنوان برادر کوچکی پذیرفته بود. همان   

 ست مانند پدرش مرد بار آمده است. دانبرادری که می

نفس عمیقی کشید. ساعد پایین اورد و پشت سر به 

صندلی تکیه زد. در فکر گذشت و متوجه نشد، چه 

 زمانی ماشین مقابل خانه ایستاد.

ی ماشین را دستی به سر و وضع خود کشید. هزینه 

 حساب کرد.

با چنگی به کیف کوچکش پیاده شد. نیم نگاهی به  

ی سیاه موبایل انداخت و با ندیدن پیام یا صفحه

زنگی از سمت او، کالفه دست به پیشانی جمع 

 اش کشید. شده
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سمت خانه حرکت کرد. زنگ در را زد که بالفاصله 

در گشوده شد. متعجب تای ابرویی باال انداخت و 

 وارد شد. در اصلی خانه باز بود.

یاد فراز همان میان هم صدای بلند پدر که بیشتر به  

 شبیه داشت، به گوشش رسید. 

متحیر قدم تند کرد. پدرش اهل داد و فریاد نبود. 

مستبد بود اما در مشاجره صدایش از حدی باالتر 

رفت.  به سمت درب اصلی خانه، نگران قدم تند نمی

 کرد.

 کوبید. پا رویاش میی سینهقلبش تند به قفسه 

 آخرین پله گذاشت. 

ر را کامل گشود. صداها قدم بلندی برداشت و د

 واضح تر به گوشش رسید.  
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 حق نداری سنگ جلو پاشون بندازی.-
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صدای مادرش آمد و حواسش پرت رائین شاکی تکیه 

 زده به دیوار شد.

 رسید.  صدای پدر و مادر از آشپزخانه به گوش می 

 گفتم نه یعنی نه. -

رائین به تاسف سر به زیر انداخت. دستانش را روی 

را که ی سینه صامت گذاشت و نیم نگاهی به ریقفسه

 مقابل در ایستاده بود انداخت. 
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را نگاه از برادر گرفت و رو به ریما که ترسیده به ری

ی ی مبل نشسته و انگشت به دهان خیرهگوشه

 انداخت و لب زد:  آشپزخانه بود، شانه باال

 چی شده؟ -

ریما لب روی هم فشرد. شاکی نگاهی به رائین 

 انداخت و سمت خواهرش گام برداشت.  

 هیچی بحثشون شده. -

را جلوتر رفت. کیف کوچکش را روی میز ری

گذاشت و پاکتی که امروز به خاطرش از خانه خارج 

 شده بود را هم با احتیاط روی میز گذاشت. 

 شه؟ عوا میالکی مگه د-
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ا ررائین تکیه از ستون گرفت. قدمی به سمت ری

برداشت و صدای بلند پدر باز به گوش سه فرزندش 

 رسید. 

فهمی؟ طرف بسه...بسه ملیحه، نه یعنی نه! هیچ می-

خواد زندگی کنه یه پسر همسن ریما داره.  با اون می

 دخترت؟ عقلتون رو از دست دادید؟

تر کرد. کف دست زیر را، عصبی لب با زبان ری

 چشم چسباند و رائین جلوتر آمد.  

 امروز دادیار اومده بود. -

فریاد ملیحه و بالفاصله صدای شکستن چیزی، ادامه 

 سخن پسر را برید. 

عاشقشه، عاشقشه، تو بفهم! باید مثل ما بشه؟ مثل ما -

بدون عشق؟ که بچه هامون تو حسرت یه محبت 
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ترت عاشق شده. معمولی از سمتمون موندن؟ دخ

اش نکردیم چیزی که من و تو هیچ وقت تجربه

 ابراهیم.  

رائین کالفه چشم بست و ریما بغض کرده خود را در 

سخت بود پدر و مادرت از عشق  آغوش گرفت. چه

 نداشته شان به یک دیگر سخن بگویند.  

 من هیچی کم نذاشتم تو این زندگی کوفتی.-
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 مرد غرید و زن با اشک چشم باز فریاد زد. 
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کاش بفهمی همه چی پول نیست ابراهیم. دخترت -

عاشق شده. اون مرد هیچی کم نداره. حق ندارید با 

پسرت وایسید در برابر خوشبختیش. وقتی اسم پسره 

زنه که من تو سی سال زندگی با تو میاد، لبخندی می

 این طوری نخندیدم.  

 بسه ملیحه...بسه. -

د. دش پیچیفریاد زد و صدای فریاد در گوش سه فرزن

ای لرزان در رائین مغموم چشم بست و ریما با چانه

 را فرو رفت.آغوش ری

ای اندیشید که جنجال به را اما سر به زیر به رابطهری 

 پا کرده بود.  

اذیتشون نکن مرد. بذار این بچه ها به هم برسن. -

پسره اومد باهات حرف بزنه، تو باز ناامیدش کردی؟ 
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را محبتی که با ما تجربه ر ریاین درسته آخه؟ بذا

 نکرد رو با شوهرش تجربه کنه. 

ی آشپزخانه، لب سر چرخاند سمت رائینی که خیره

 گزید. می

 به دادیار چی گفتید؟ -

پسر جوان دست به پیشانی کشید و هوای مسموم 

 خانه را بلعید. 

اومد، حرف زدیم...بابا گفت باید فکر کنه. چیزی -

 نشد. 

را سوراخ کرد اما نشکست تا با  بغض گلوی دختر

قدرت دفاع کند از مردی که امروز برای دفاع از او 

 رفته بود. 
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ای که دست خودش باز کوبیدینش؟ باز با گذشته-

 نبود بی پناهش کردید؟  

شانه باال انداخت. چینی به پیشانی انداخت و دیگر 

 ی به مشاجره پدر و مادر نکرد. توجه

این کارو بکنید. شخصیتش،  حق ندارید با دادیار-

ش خیلی باالتر از این حرف نجابتش، مردونگی

هاست که هر دقیقه به خواست خودتون از بین 

ببردیش. رائین خان اون مرد از تو همچین بزرگترم 

نیست ولی یه زندگی داره اندازه زندگی پدر شصت 

 مون.  ساله

انگشت تهدید مقابل چشمان همرنگ خود گرفت. 

 اش ماند. نبض زد و رائین مسکوت خیرهپلک چپش 
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دم حرمتشو بیارید زیر پا. من دادیار اجازه نمی-

دوست دارم...عاشقشم در واقع. دادیار مردی که من 

 تونم کنارش از ته دل خوشبخت باشم.می
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تو و ریما جون منید.  راخوایم، ریما بدتو نمی-

رسم تترسم تو این وسط از بین بری. میترسم! میمی

 نتونی پسرشو تحمل کنی. 

 دست در هوا تکان داد و مقابل برادر کمر خم کرد. 

دم رائین بس کن. مگه من تو رو به خدا قسمت می-

بس نکردم؟ هانیه رو خواستی، چیزی گفتم؟ بسه 

ی اون چیزی خوام. دادیار همهداداش...من دادیارو می
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گذرم که من این دنیای لعنتی طلب دارم. ازش نمی

 شه. رائین...حاال زورتون رو بزنید، ببینیم کی برنده می

و برادرش خیره شد. از نظر او ریما نگران به خواهر 

را نه تنها بد نبود، بلکه میان مرد های مرد انتخابی ری

 اطرافشان زیادی مرد بود. 

باشه...باشه آبجی، باشه. فقط یه روزی دلتو شکوند. -

یه روزی دووم زندگی باهاشو نداشتی، خودم یه تنه 

 پشتتم. 

ید را باز از نو فهمپسر جوان شانه باال انداخت و ری

قدر با رائین چند ماه پیش متفاوت که برادرش چه

 شده است، خسته کف دست روی چشم کشید. 

را من فقط نگرانتم. دوست ندارم اشکتو ببینم. ری-

دوست ندارم به قول مامان یه عمر بدون عشق زندگی 
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کنی...اما بدون هر جا کم آوردی تا وقتی زنده باشم، 

ا تا تونه بهت بگه. مپشتتم...کسی از گل نازک تر نمی

تونیم مانع بشیم. امروز دادیار اومد. حرف یه جایی می

زدیم...دوست داره. نگاهش که به عکست افتاد لبخند 

زد. امیدوارم همون طور که پدر خوبی بوده، همراه و 

 همسر خوبی هم باشه. 

 آب دهان فرو فرستاد و لب روی هم فشرد. 

 شه. م میچون نباشه، خونش حالله، پسرش یتی-

را قدم جلو برداشت و در آغوش رائین فرو رفت. ری

 رائین لبخند زد. 

دست دراز کرد و ریمای کوچکی که به کاناپه تکیه 

زده بود را سمت خود کشاند و هر دو خواهرش را با 
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ای روی اش در آغوش کشید. بوسهتمام عشق برادرانه

 را و ریمایش زد و در سکوت چشم بست.موهای ری
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آن ها درگیر بحث بودند و نفهمیدند که صدای پدر و 

مادر خوابیده است. ابراهیم و ملیحه از آسپزخانه 

 خارج شدند. 

مرد دخترانش را در آغوش پسرش دید. باید قبول 

 کرد که پدر خوبی نبوده است.دخترها از آغوشمی

 برادر خارج شدند.
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نگاه ابراهیم رنگ باخت و با یاد سخنان ملیحه، سر  

به زیر انداخت. شوق نگاه دخترش، حسی بود که 

 هیچ زمان کنار آن ها تجربه نکرده بود. 

دانست با مخالفت رضا نبود به وصلت اما می

بیشترش، توجه دخترش را بیش از پیش از دست 

کشید و مردانه دهد. ناراضی، دست به محاسنش می

 اشک چشم فرو فرستاد.

ناز دختر نکشید و امروز دخترش مردی را انتخاب  

 د. زکرده بود که حتی با نگاه به عکسش لبخند می

دنیای عجیبی بود اما دخترش حق داشت، به دنبال  

 ی او، پی محبت دیگری برود.محبت نکرده

ی خویش سر تکان داد و دست به گلوی سرخ شده

 حرارت داشت و گر گرفته بود. کشید. تن
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اش با نگاه پدر را در  آغوش گرفت و را لحظهری

ی بغض کرده،  نگاه  به چشمان و بینی سرخ شده

 مادر انداخت. 

 در نهایت  مغموم چشم گرفت از او و پدر. 

 را. ری-

سر باال آورد و رائین نیز مضطرب پشت خواهر 

 ایستاد. هرچند که نگاه پدر را خوانده بود. 

 پسره رو دوست داری؟ -

دختر جوان سر به زیر انداخت. خجالتی نبود اما 

ای نبود. ابراهیم ی او و دادیار مانند هر رابطهرابطه

 دانست.جواب دختر را می
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نفس پر دردی از سینه خارج کرد و منتظر به تماشای  

 فرزند ارشدش نشست. 

 جواب بده، سر ننداز پایین. -

ی داخلی دهان به دندان کشید. سرانگشت جداره

اشاره زیر چشم کشید و همزمان با خروج نفس از 

 سینه، لب زد:
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 آره.  -

 را لب روی هم فشرد. مرد سکوت کرد و ری

 را...مطمئنی از تصمیمت؟ این کافی نیست ری-
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سر باال آورد. او جسارت این را داشت تا پیش مرد از 

گفت. باید از این اش بگوید، پس این بار هم میعالقه

 شد. خان هم رد می

زمانی که این تصمیم را گرفت، از همه چیز خوب 

 بود.  آگاه

ی امروز مطمئن نبودم بابا! هیچ هیچ وقت اندازه-

 ام به دادیار مطمئن نبودم.  وقت اندازه عالقه

ی دخترش شد و ملیحه مرد سکوت کرده خیره

پشیمان از سخنان درون آشپزخانه، نگاه به نیم رخ 

 همسرش داد.  

را نیای دو روز دیگه بگی با پسرش کنار میای؟ ری-

نی کنار بیای، هم خودتو از بین با پسرش نمی تو

 ببری هم اون مردو. 
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 اش را با زبان تر کرد و گفت: لب های خشک شده

 من با آکام کنار اومدم بابا.  -

 دونی؟ من دلم رضا نیست، اینو می-

 اشک به شبنم نشست، میان جنگل های بارانی دختر. 

 بذار خوشبخت بشم بابا.  -

او خارج بود. عشق  مرد سر تکان داد. دیگر از دست

شت گذابه ستاره نشسته میان نگاه دختر، حرفی نمی

 برای ادامه دادن. 

را با همان جمالت کوتاه ازحرف دلش گفته بود. ری

سخنان امروز مرد جوان کمی آرامش را به قلبش راه 

داده بود و حال پس از حرف های همسرش، بهتر 

 توانست تصمیم بگیرد.  می
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کاری بر نمیاد. امیدوارم دیگه از دست من -

 خوشبخت بشی. 

 ی نگاه دخترکش را روشن کرد. مکثی کرد و ستاره

 بگو بزرگترش زنگ بزنه خونه. -

 را چانه لرزاند و سر به زیر انداخت.ری

گفت که از این خان داد و میباید پیامی به مرد می 

 هم عبور کردند.

ام را گفت تماشا کن، خانوادهزد و میباید زنگ می 

ام نکن برای تمام هم راضی کردم، تو تنها سرافکنده

دفاع هایم! قطره اشک چکیده به زیر چشمش را با 

 سرانگشت گرفت.
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خندید. برای  ی خواهر چسباند وریما سر روی شانه

 خواهرش، دنیا دنیا خوشحال بود. 

 دیده بود نگاه پر فروغش را هنگام گفتن از آن مرد. 

حتی آمدن نام دادیار کافی بود برای دگرگون شدن 

 را.ری

گفت، نگاهم کن، به خاطر گرفت و میباید تماس می 

ام، اعتراف به عشق تو که تو، مقابل تمام دنیا درآمده

 ود.کوچیک ترینش ب
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زد، که مرد تماشا کند، جنون برای باید فریاد می 

هایش را! تبسم کرد و چشمان رائین روی سیاهی

 ی نگاه خواهر ماند.خنده

با صدای قدم هایی سر باال آورد و دید که پدر از  

 خانه خارج شد. 

رائین خود را روی کاناپه انداخت و مادر برای خلوت 

برد. سر چرخاند و کردن با خود به آشپزخانه پناه 

 ش لب زد: خیره به خواهر کوچک

 باالخره شد. -

ریما شیرین خندید و صدای نوتیفیکیشن موبایل او را 

 به خود آورد.

چرخید. ریما متوجه نگاه او شد و موبایل خواهر را  

 از روی میز برداشته به دست او سپرد.
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 ی پیامکی سیاه موبایل روشن شده و صفحهصفحه 

 زد. به رویش لبخند می

کافی بود همان متن، تا جان بسپرد به جان یگانه 

 هایش سپرده بود.  مردی که قدم به قدم

 را  ام ریخسته

 آیی همسفرم شوی؟ می

 گوی میان راه وگفت

 بهتر از تماشای باران است. 

  

شناخت، از سید علی صالحی شعر را به خوبی می

بود. بغض کرده خندید و پیام را کامل گشود. پیام 

 ادامه داشت. 
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دم به البته بهار جنگل های سبزت رو ترجیح می-

 بارون نگاهت، دختر بهارم.  

بند بند انگشتانش به لرز درآمد اما تایپ کرد. چه 

 کرده بود این مرد با او؟ 

 گذشتیم آقا. من و تو ما شدیم، دادیارم. از این خانم-
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خندیدند، لبخند زد. ی آن سه که از ته دل میخیره

آفتاب به رخش تابید و خورشید به روزهای جدید 

 سالم فرستاد.



 

Romanzo_o 3699 

خوشبختی، جایی در همین نزدیکی ها بود. شاید  

پر  زد. قلبهایشان با عشق پرسه میمیان لبخند جایی

کوبید و هر لحظه، هر ثانیه، حس عشق را القا تپش می

 کرد.می

دنیا گردونی بود که روزی به مراد آن ها  و روزی به  

 چرخید.دور حال بدشان می

قلبش این روزها آرام گرفته بود. شاید هم آرامشی را  

ل آن دویده بود و کرد که سال ها به دنباتجربه می

حال این جا در همین مکان، زمانی که برای صدرا در 

دادگاه آخرش پانزده حبس بریده بودند و برای 

 سان پنج سال، آن را به دست آورده بود. علی

روزی که خبر حکم دادگاه آمد، ایمانش به خدا قوی 

تر شد. این روزها خوشحال بود. هر کس به آن چه 
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صدرا الیق بدی بود و بد ماند.  که الیقش بود رسید.

بدی کرد و حتی پسر خود رهایش کرد و از قفس آن 

 ناپدر پر کشید. 

همسرش رفت و حتی حاضر نشد، برای دیدن مرد 

حاضر شود. یک انسان جایی که به دیگران، به 

عزیزانش بد کند، قبل از همه خود و اعتبارش را زیر 

 ایش له کرد.هپا له کرده است. صدرا همه را زیر بدی

امروز اما او با خوشحالی مقابل کسی که به تازگی  

اش گذاشته، ایستاده بود و مملوء از قدم به زندگی

زد. از ساعت ها و روزهای بسیار عشق لبخند می

 عبور کردند. 

را گذاشت و ی پدری ریبرای بار دوم پا به خانه

 برای بار اول از آن خانه با لبخند خارج شد. 
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زد و آن ها را یی میان قلب هایشان بوسه میعشق جا

ی آن ها  کرد. صدای خندهبه یک دیگر متصل می

 بلند تر به گوشش رسید. 

قدم دیگری برداشت و به روزهای اخیر اندیشید. به 

روزهایی که از سر گذراندند تا امروز پس از آزمایش 

، اشخون و ناز کشیدن از عروس تازه به قلب نشسته

اش ای بایستد و خانوادهدر این مکان گوشهاین جا و 

 را تماشا کند.
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د کردنرا با نهایت احترام با  او رفتار میی ریخانواده

اما پدرش و رائین هنوز در میان یک سردرگمی بزرگ 

 ایستاده بودند.

ی او داد و از این جا به بعد بر عهدهبه آن ها حق می 

ان شی درخشان خانهبود تا نشان دهد که لیاقت ستاره

 را دارد.

را جسارت به خرج دهد. باید مانند باید مانند ری 

را دختر بایستد و از عبور خان های مستمر بگوید. ری

بزرگترین خان و دست آورد او بود و هست و شاید 

 ر آکام خواهد بود.در کنا

ی آرامش میانشان با غمزه راه این روزها سلسله 

خندید و زنی فروخت. پسرش میرفت و فخر میمی
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اش باشد، تجربهنشین قلب بیکه قرار بود هم

 کرد. اش میهمراهی

اش نشست. سر چرخاند و با دیدن دستی روی شانه

 دفردی که همیشه برادرانه کنارش ایستاده بود، لبخن

 پررنگی روی لب نشاند. 

 بریم واسه یه شروع دوباره.  -

دست در جیب فرو برد. تای ابرویی باال انداخت و 

نفس به آرامی در سینه جاری و از میان لب های نیمه 

 باز خارج شد.  

 شه ابوالفضل! مثل خوابه. باورم نمی-

ی برادر حلقه شد و چندین بار دست مرد دور شانه

 کوبید.ی او روی شانه
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 اس داداش.  خواب نیست، واقعیت همین لحظه-

 آرام با فاصله به تماشای آن دو نشست. 

خوشبختی تو دفتر زندگی همه نوشته شده دادیار! -

اما باید بگردی دنبالش، وقتی نگردی، اون میون بین 

خطی خطی های زندگی و هزار بار پاک کردنشون، 

ون خط خطی شه. تو بین اسیاه و در نهایت محو می

 ها، حواست به خوشبختی بود داداش!  

دادیار سکوت کرده، نفسی از هوای فضای باز گرفت. 

نگاه دختر به دنبال، ستاره نشین قلبش، گشت زد. با 

دیدن او کنار ابوالفضل، با لبخند دست باال برد و 

 صدایش زد. 

 دادیار بیاید دیگه.-
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آکام سر باال آورد. آفتاب در نگاهش نشست و پیشانی 

 چین خورد. 

 دیم، تو رو نبریم اون باال.  بیا بابا، بیا قول می-

امیرپارسا کمرنگ خندید و ابوالفضل سر به تاسف 

 تکان داد. 

 یه جزغل بچه دستت انداخته. -

 شان پیوسته بود،دادیار بلند خندید و آرام که به جمع

 گفت: 

بچه چند وقت دیگه، تولد هجده سالگیشه، جزغل -

 اقا ابوالفضل.  

دادیار با خنده سر تکان داد، به سمت آن سه نفر 

را سرعت زده، قدم برداشت و حرکت کردند. ری
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خود را نزدیک دادیار کرد. خوشحال بود. بیش از 

پیش! بیش از روزی که پدرش اجازه داد تا به هم 

ی ید کرده بود که بیماربرسند. امروز دکتر برادرش، تای

را شکست داده است. امیدوارشان کرده بود، به 

ی روزهای روشن تر! به پرش های قدرتمند دوباره

رائینش میان زمین بازی. لبخندی به بلندی عمر 

های دختر نشست. سمت خالی خوشبختی روی لب

ی دادیار ایستاد و انگشتانش را به زیر انگشتان مردانه

 او سر داد. 

های دوست اه دادیار روی رخ دختر و فر شدهنگ

 اش نشست. داشتنی

خم شد و به آرامی کنار او گوش نجوا کرد و قلب 

 دختر را به تپش انداخت. 



 

Romanzo_o 3707 

 کنم.  از این به بعد خودم موهاتو فر می-

آکام نگاهی به آن دو انداخت  و امیرپارسا که کنار 

 پسر ایستاده بود، لب زد:

 به هم میان. -

آکام سکوت کرده، سر به زیر انداخت اما در اوج 

ا هایش رسکوتش، امیرپارسا لبخند کمرنگ روی لب

 مشاهده کرد. 

 خوام برم سقوط آزاد، کسی میاد؟  من می-

 آکان هیجان زده، سر چرخاند و قلدری کرد. 

 البته که بله.-
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آکام سر باال آورد. آفتاب در نگاهش نشست و پیشانی 

  چین خورد.

 دیم، تو رو نبریم اون باال.  بیا بابا، بیا قول می-

امیرپارسا کمرنگ خندید و ابوالفضل سر به تاسف 

 تکان داد. 

 یه جزغل بچه دستت انداخته. -

 شان پیوسته بود،دادیار بلند خندید و آرام که به جمع

 گفت: 

جزغل بچه چند وقت دیگه، تولد هجده سالگیشه، -

 اقا ابوالفضل.  

ار با خنده سر تکان داد، به سمت آن سه نفر دادی

را سرعت زده، قدم برداشت و حرکت کردند. ری
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خود را نزدیک دادیار کرد. خوشحال بود. بیش از 

پیش! بیش از روزی که پدرش اجازه داد تا به هم 

برسند. امروز دکتر برادرش، تایید کرده بود که بیماری 

ود، به را شکست داده است. امیدوارشان کرده ب

ی روزهای روشن تر! به پرش های قدرتمند دوباره

رائینش میان زمین بازی. لبخندی به بلندی عمر 

های دختر نشست. سمت خالی خوشبختی روی لب

ی دادیار ایستاد و انگشتانش را به زیر انگشتان مردانه

 او سر داد. 

های دوست نگاه دادیار روی رخ دختر و فر شده

 اش نشست. داشتنی

خم شد و به آرامی کنار او گوش نجوا کرد و قلب 

 دختر را به تپش انداخت. 
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 کنم.  از این به بعد خودم موهاتو فر می-

آکام نگاهی به آن دو انداخت  و امیرپارسا که کنار 

 پسر ایستاده بود، لب زد:

 به هم میان. -

آکام سکوت کرده، سر به زیر انداخت اما در اوج 

ا هایش ربخند کمرنگ روی لبسکوتش، امیرپارسا ل

 مشاهده کرد. 

 خوام برم سقوط آزاد، کسی میاد؟  من می-

 آکان هیجان زده، سر چرخاند و قلدری کرد. 

 البته که بله.-
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ی آن دو، ذهنش به شب قبل رفت. قرار را خیرهری

گشت و گذار گذاشتند و پیشنهاد از سمت او بود تا 

تنهایی ها و غمش  امیرپارسا بیاید و کمی از الک

 بیرون بیاید. 

آمد. ترکیب امیرپارسا و آکام جالب به نظر می

ای به زبان بیاورد اما دادیار سریع تر از خواست جمله

 او عمل کرد.  

 نه آکام، سقوط آزاد چی؟ -

 نصف عمرت بر فناس که دکتر. -

ی امیرپارسا در گوش صدای بم اما سرشا از خنده

 دادیار پیچید. 

رید اون باال خیال پارسا، بیا یه بچه داریم، میبی-

 شه. چیزیتون می
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 را اما با شیطنت، سمت آکام مایل شد.  ری

 ما هم بریم دیگه دادیار. -

 مرد چشم گرد کرده، سمت دختر چرخید. 

 نه! -

را چشم ریز کرد و مظلومانه قاطع گفت اما ری

 اش شد. خیره

 ترسی؟ عشقم می-

ابوالفضل و آکام بلند شد و پسرک ی صدای خنده

 جواب دختر را داد.  

 را. ترسه شوهر جونت ریترسه، از ارتفاع میمی-

 دادیار بهت زده سمت آکام چرخید. 
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رم ترسم، مگه مریضم بخیلی بی معرفتی...نخیرم نمی-

 اون باال معلق بشم رو هوا! 

 ترس نداره که بابا جونم. -

دادیار سمت پسر خیز برداشت و آکام با قهقهه پشت 

 امیرپارسا پنهان شد. 

ا را ببگیر جلو شوهرتو، این دست بزن نداشتا! ری-

 تشکر بابامو پس بده، براش بدآموزی داری دخترم.  

را و آرام بلند خندیدند و دختر باز سر به سر ری

 دادیار گذاشت. 

 بریم؟-
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سوی آکام سرازیر کرد و دادیار با نگاه، تهدیدی به 

را ی ریپسر نخودی خندید. در همان حال با گفته

 سمت او چرخید و دست به پهلو گرفت. 

 خیر!-

� � � � � � � 

  

970 

 ترسه، اذیتش نکنید. مون میدکی-

 دادیار ناباور سمت امیرپارسا چرخید. 

 از تو یکی دیگه انتظار نداشتم. -

امیر پارسا کف دست پشت دهان چرخاند و شانه باال 

 انداخت. 
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 شرمنده دکی جون.  -

ای به مکان مورد سپس چرخید، سمت آکام و اشاره

 نظر کرد، مشتش را سمت او گرفت و گفت: 

 بریم؟ -

آکام که حسابی از امیرپارسا خوشش امده بود،مشت 

 التی به لحنش افزود: به مشتش کوبید و 

 تم به موال. پایه-

 دادیار این بار نگران برای آکام گفت: 

 خیال دیگه. اکام بابا بی-

امیرپارسا که نگرانی مرد را لمس کرده بود، تبسم کرد. 

 از جنس نگرانی های پدرش بود.  

 نگران نباش، اینا امنن. -
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 دادیار نگاهش را میان آن دو چرخاند و لب زد: 

 مراقب این شیطون باش.   پس-

امیرپارسا کمرنگ خندید و سر تکان داد. دست روی 

ی آکام گذاشت و دور شدند. ابوالفضل که قصد شانه

را را تنها بمانند، چشمکی به آرام داشت دادیار و ری

 زد و رو به دادیار گفت: 

 دادیار، من و آرام بریم از ماشین یه چیزی برداریم. -

 اد. دادیار سر تکان د

 باشه. -

را نیم رخ مرد آن دو نیز دور شدند و تنها ماندند. ری

ی ابوالفضل و آرام بود را با عشق تماشا کرد. که خیره
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داد برای تک به تک جان چه گونه بود؟ همان را می

 هایش. خنده

 دادیار. -

خنده نبود، غم نبود، تلخی نبود، تنها عشق بود و 

 عشق. 

 جونم؟ -

مت تاب پشت سر مرد گرفت و لب انگشت اشاره س

 زد: 

اون جا یه تاب هست، بریم بشینیم روش؟ از اون -

 جا به بچه ها هم اشراف داریم.
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دادیار خم شد. پیشانی عروسش را بوسید و بینی میان 

 موهای فر او فرو کرد. 

 دم، دختر بهارم.  تو جونم بخوای می-

را از همیشه متفاوت تر بود. این مرد چه ی ریخنده

بود که به بودنش این گونه معتاد شده بود؟ نفسی 

گرفت و در کنار دادیار شروع به قدم برداشتن کرد. 

کنار تاب رسیدند. تاب آهنی چهار نفره که صندلی 

زد. فریاد می هایش مقابل هم بود، قدیمی بودن آن را

ی آخر از آرام تحویل ی درون دستش که لحظهکیسه

گرفته بود را مانند جان به خود چسباند و با کمک 

دادیار روی صندلی تاب نشست. دادیار نیز به سختی، 

 تن خود را روی صندلی کوچک جا داد. 
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اون چیه دستت؟ می خوای بدیش به من راحت -

 باشی؟ 

را سر به طرفین تکان داد. دادیار سر باال برد و ری

 ی سقوط آزاد چهره درهم کرد. خیره

 این چیه آخه؟ -

را از حواس پرتی او استفاده کرد. کیسه را مقابل ری

 مرد گرفت. 

 دادیارم. -

 گفت که عجیبکاش از میم مالکیت دلپذیر دختر می

 نشین است.  دل

 اِی دادیار. رت ریجون بده دادیارت واسه-

 را با تبسم، گفت: به آرامی نجوا کرد و ری
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 شه بازش کنی! می-

 دادیار متعجب جعبه را گرفت. 

 این چیه؟ -

ریرا انگشتانش را مضطرب درهم فرو برد. چانه به 

گردن نزدیک کرد و لب زیرین مانند کودک به دهان 

کشید و مکید. سکوت کرد و منتظر واکنش او ماند. 

 یسه را روی پا گذشت.مرد جوان ک

قبل از آن که جعبه را از درون کیسه در بیاورد، دختر 

 را به نام صدا زد. 

 را؟ ری-
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خواست با موسیقی صدای دختر باز سکوت کرد. می

دادیار  مست شود. خود مسکر شود با آوای او و 

 دادیار خمار از عطر دختر.

 خوای بگی چی هست؟ نمی-

سر به نشانه منفی تکان  را لب فشرد و با لبخندری

داد. دادیار بامزگی نگاه دختر را بلعید و دست درون 

 کیسه فرو برد.

 جعبه را لمس کرد، آن را درآورد و پرسید:

 گیری؟صداتو  ازم می-

 را پلک به تایید تکان داد و دادیار عاشقانه گفت:ری

هام در حسرت نوازش با من این کار رو نکن. گوش-

 میرن ها!شدن با صدات می
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را کف دست خود را روی صورت دادیار گذاشت ری

و گونه او را با انگشت شست نوازش کرد. با پلک به 

جعبه اشاره زد و مرد خندان، روبان اطراف آن را 

 کشید. جعبه باز شد و دهان دادیار از تعجب هم.

 را چی کار کردی فرفری!ری-
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 امیدوارم خوشت بیاد.-

های لرزان گوی را درآورد. دهان بلعید و با دست آب

جعبه مقابل پاهایش افتاد و گوی را تا مقابل 

 هایش باال آورد.چشم
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زیبا بود و حیرت آور. ظریف کار شده بود و چاشنی 

 عشق داشت.

 ست.العادهفوق-

زیر گوی را فشار داد.  را با تبسم خم شد و دکمهری

او قد راست کرد و دادیار با شنیدن صدای خود، 

ی اطراف را خفه متحیر ماند. دلش خواست همهمه

کند و رعشه اندامش را سرکوب کند. دوست داشت 

تمام وجودش گوش برای شنیدن، چشم برای دیدن و 

 را شود.آغوش برای بلعیدن ری

 صدای خودته تعجب نکن.-

را، اال آورد و در چشمان سبز ریحیرت زده سر ب

تصویر گوی نشست. درخت سبزی همراه با سه 

داروگ. داروگی کوچیک، داروگی بزرگ و داروگی 
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متوسط! صدایش به روی موزیک آرامی نشسته بود و 

رسید. این شعر را روز بعد از صحبت با به گوشش می

را برای دختر به خواست خود، خواند و امروز پدر ری

   ده، اشک در چشم هایش جمع شده بود.شگفت ز

 خشک آمد، کشتگاه من 

 در جوار کشت همسایه 

گریند روی ساحل نزدیک، می گویندگرچه می

 سوگواران میان سوگواران( 

 رسد باران؟ قاصد روزان ابری داروگ! کی می

 ی گوی چکید. بغض کرد و قطره اشکش روی شیشه

م...دادیار تو کوچیکه آکام، بزرگه تویی، وسطی من-

کردی، دنبال داروگت بودی، در همیشه اشتباه می
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صورتی که تو خودت داروگ من و پسرت بودی و 

 هستی.

اختیار با یک دست گوی را به قلب چسباند دادیار بی

و دست دگر را به دختر رساند، آن را از شانه عبور 

های خود را بست و با داد و پشت گردن رساند. پنجه

های خود پیشانی دختر را به لبحرکت دست، 

چسباند. برایش اکسیژن بود. مایه حیات بود. خود 

 جان بود،  شاید هم طبیب قلب بیمارش بود. 

 کوک کننده ساعت زندگیمی دختربهار.-

خود را به دادیار فشرد و صدای فریاد آکام، نگاهشان 

 را به آسمان فرستاد.
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ا.  هایش رها در هودو پسر معلق بودند و خنده

های آن دو گردافشانی کردند و خود را به عمق لب

 رساندند. 

های را خندیدند و برای آسمان و ستارهدادیار و ری

 خندان معلق دست تکان دادند. 

 اگه من ماه باشم و تو خورشید...-

را همانند دادیار و روح بشاش آفرین که کنارشان ری

 گفت:با لبخند نشسته بود، خیره به آکام ماند و 

 و پرنده هستن. بقیه ستاره-

 پایان

0410/7/27 
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